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ΚΕΝΑΚ και υπερβολές 
Τι προβλέπουν για τα κουφώματα οι νέες Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ 

Αγαπητοί φίλοι, 

Είμαι αρχιτέκτονας, δεν ξέρω αν είμαι ο πλέον κατάλληλος για να σας ενημερώσω για 

τις αλλαγές που επιφέρουν στα κουφώματα οι νέες Τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ. Θέλω 

όμως να σας πω και  κάποιες σκέψεις μου σχετικά με τον ΚΕΝΑΚ και την εφαρμογή 

του. Σαν αρχιτέκτονας επιθυμώ κουφώματα αποδεκτών αισθητικά  διατομών,  

λειτουργικά, εύκολα στην συντήρηση, με καλή διαφάνεια, με καλές σκιάσεις, 

προσαρμοσμένα στην ενεργειακή κατηγοριοποίηση που έχω αποφασίσει 

,πιστοποιημένα και κυρίως να εντάσσονται στην αρχιτεκτονική μορφή που έχω 

επιλέξει. 

Η ενεργειακή πιστοποίηση είναι μια απαίτηση νόμου που την σέβομαι και την τηρώ ως 

επαγγελματίας, σαν αρχιτέκτονας ο όρος «βιοκλιματικός σχεδιασμός» με καλύπτει 

επιστημονικά. 

                     Στις 17.11.2017 δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Β’ 4003 της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης η Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας με την οποία εγκρίνονται οι ΤΟΤΕΕ 2017. Με τη συγκεκριμένη απόφαση 

αρχίζει να εφαρμόζεται ο ΚΕΝΑΚ έκδοσης 2017, ο οποίος περιγράφεται στην Αριθμ. 

ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 (ΦΕΚ 2367/Β΄ 12.07.2017).  

Προσπάθησα λοιπόν να κωδικοποιήσω τις αλλαγές με την βοήθεια συνεργάτη μου 

έμπειρου σε αυτά τα θέματα και να τις καταγράψω. Οι προσθήκες / επικαιροποιήσεις 

που επιφέρουν οι νέες ΤΟΤΕΕ και αφορούν τις κατασκευές κουφωμάτων (διαφανή 

στοιχεία ενός κτηρίου) είναι: 

1. Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του κουφώματος (υπολογισμός ή 

πιστοποιημένη τιμή) οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση της μέγιστης επιτρεπόμενης, που 

ορίζει ο ΚΕΝΑΚ. 

2. Συστήνεται να υπολογίζεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας κάθε κουφώματος 

διαφορετικού μεγέθους ξεχωριστά. 

3. Στην περίπτωση ύπαρξης επικαθήμενου ρολού σε ένα άνοιγμα, τότε στο συντελεστή 

θερμοπερατότητας του κουφώματος συνυπολογίζεται και η θερμοπερατότητα του 

κουτιού του ρολού. Άρα ό κατασκευαστής θα πρέπει κατά τον υπολογισμού του Uw να 

λαμβάνει υπόψιν του και τη θερμοπερατότητα του κουτιού του ρολού. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει πιστοποίηση για τη θερμοπερατότητα του κουτιού, τότε αυτή θα 

λαμβάνει τιμές από σχετικό πίνακα της ΤΟΤΕΕ 20701-2. Η χρήση κρύου κουτιού 

αρχίζει και καθίσταται πλέον απαγορευτική. 



4. Όταν στο κούφωμα περιλαμβάνονται και αδιαφανή τμήματα (π.χ. πάνελ), πέραν του 

πλαισίου, λαμβάνονται υπόψη και αυτά στον υπολογισμό της θερμοπερατότητας. 

5. Όσον αφορά τον υαλοπίνακα προτρέπει τους ενεργειακούς επιθεωρητές να 

πιστοποιούν τον τύπο του με επί τόπου ελέγχους (π.χ. χρήση απλών εργαλείων για τη 

μέτρηση του πάχους των υαλοπινάκων και της μεταξύ τους απόστασης, την ύπαρξη 

μεμβράνης χαμηλής εκπεμπτικότητας κ.ά.).!!!!! Μόνον κάποιος θεωρητικός μελετητής 

που δεν έχει γνώση εργοταξίου και εφαρμογής θα το ζητούσε…… 

6. Θα πρέπει να γίνεται υπολογισμός του διορθωμένου συντελεστή θερμοπερατότητας 

κουφωμάτων Uw, διορθ. [W/(m 2 *K)] εφόσον μαζί με το κούφωμα τοποθετείται και 

εξώφυλλο (ρολό ή παντζούρι). Για τον υπολογισμό του διορθωμένου συντελεστή 

θερμοπερατότητας του κουφώματος είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την πρόσθετη 

θερμική αντίσταση R rb που προσφέρει στο κούφωμα η χρήση εξωτερικού 

προστατευτικού φύλλου ανάλογα με το βαθμό αεροστεγανότητας του εξώφυλλου.!!!! 

Πάλι εμφανίζεται  η θεωρία στην κατασκευή….. 

7. Οι εξώπορτες με περιθώριο στο κάτω μέρος >1,0cm και επαφή με το εξωτερικό 

περιβάλλον επηρεάζουν την διείσδυση αέρα στη ζώνη οπότε κατά παραδοχή πρέπει να 

δηλώνονται και σαν θυρίδες αερισμού. Τότε η διείσδυση αέρα μέσω αυτής λαμβάνεται 

ίση με 10 m 3 /h αν το περιθώριο μεταξύ της θύρας και του δαπέδου είναι μεγαλύτερο 

του 1,0 cm και μηδενική αν είναι μικρότερο. Άρα θέλει προσοχή το περιθώριο μεταξύ 

της θύρας και του δαπέδου να μην ξεπερνά ποτέ το 1cm. 

8. Εισέρχεται για πρώτη φορά η πιστοποιημένη κλάση αεροπερατότητας σύμφωνα με 

τις δοκιμές τύπου. Εάν ο κατασκευαστής μπορεί να δώσει τη σχετική πιστοποίηση, τότε 

ο ενεργειακός επιθεωρητής θα χρησιμοποιήσει τις τιμές του παρακάτω πίνακα όσον 

αφορά τη διείσδυση του αέρα από τα κουφώματα 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποίησης οι τιμές που θα χρησιμοποιήσει ο ενεργειακός 

επιθεωρητής είναι 7-8 [m 3 /h/m 2 ] στην καλύτερη περίπτωση. Άρα ο κατασκευαστής 

θα πρέπει να προωθήσει το πιστοποιημένο κούφωμα προς όφελος του πελάτη του αλλά 

και του ιδίου. 

9. Για τον υπολογισμό του συντελεστή ηλιακού θερμικού κέρδους υαλοπινάκων και 

κουφωμάτων ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 

ποσοστό του πλαισίου στο κούφωμα και το συντελεστή ηλιακού κέρδους g του 

υαλοπίνακα. 

Όλα αυτά , που προσωπικά πολλά τα θεωρώ υπερβολές,  πρέπει ο αρχιτέκτονας να τα 

προσαρμόσει  στην μορφή του κουφώματος, σαν στοιχείο του κτηρίου  και να τα 

ενσωματώσει στην συνολική αισθητική και να τα εντάξει στο περιβάλλον του κτηρίου. 

 

 

 



 

Αγαπητοί φίλοι,  

Είμαι από τους πρώτους που ασχολήθηκα από το 1973, σαν φοιτητής στην Γαλλία, με 

τις εφαρμογές των παθητικών συστημάτων στην οικοδομή και την βιοκλιματική 

αρχιτεκτονική. 

Το 1980 περίπου συμμετείχα στο πρώτο συνέδριο εφαρμογής ήπιων ενεργειακών 

μορφών 

Πίστευα και πιστεύω στην προστασία του περιβάλλοντος, στον έλεγχο και τον 

περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης. 

Ζητούσα την θέσπιση κανονισμών όπως ο ΚΕΝΑΚ. 

Αντέδρασα έντονα στον πρώτο ΚΕΝΑΚ, γιατί θεώρησα λάθος την ένταξή του στην 

βαριά πολεοδομική νομοθεσία (στα πλαίσια της έκδοσης αδειών), γιατί η υποχρέωση  

απόλυτης εφαρμογής ως δέσμευσης  στην αδειοδότηση, δημιουργεί βάση αυθαιρεσίας 

και αιτία γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα την αδρανοποίηση του νόμου. 

Πιστεύω ότι ο ΚΕΝΑΚ πρέπει να απλοποιηθεί, να  αποφύγει τις υπερβολές και να γίνει 

οδηγία εφαρμοζόμενη από πιστοποιημένους επαγγελματίες. 

Οι τροποποιήσεις  και οι βελτιώσεις καλώς γίνονται με την προϋπόθεση ότι 

αποσκοπούν στον πραγματικό ενεργειακό στόχο σε πραγματικό αντικείμενο και όχι την 

επικράτηση θεωρητικών απόψεων και τάσεων ,επιστημονικών ομάδων που δεν έχουν 

και ιδιαίτερη σχέση με την κατασκευή, αλλιώς η εφαρμογή τους  αδρανοποιεί τον νόμο 

και τον σκοπό. 

Τέλος πιστεύω ότι όσοι θεσμοθετούν αυτές τις εφαρμογές στην κατασκευή, πρέπει να 

ξέρουν ότι δεν αναφέρονται σε σχεδιασμό μηχανών, αλλά σε σχεδιασμό κτηρίων μέσα 

στα οποία ζουν άνθρωποι, «δοχεία ζωής»  όπως έλεγε και ο Άρης Κωνσταντινίδης. 

Οι άνθρωποι έχουν ψυχή και φυσιολογικές ανάγκες, θέλουν να αισθάνονται το φώς , 

την σκιά, το κρύο την ζέστη, την αλλαγή των εποχών. Αυτό σημαίνει βιοκλιματικός 

σχεδιασμός (βιώνω το κλίμα). Δεν είναι κακό όταν κάνει ζέστη να ανοίγουμε το 

παράθυρο , ούτε όταν κάνει πολύ κρύο να το αισθανόμαστε στο τζάμι του παραθύρου 

μας.,  

Αν μας πειράζει γινόμαστε και εμείς μηχανές…. 

Σας ευχαριστώ 

Γ. Μαδεμοχωρίτης 

29-4-2018 


