
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LIST) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Το κτήριο πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του ΚΕΝΑΚ 
και αφορούν τον σχεδιασμό του, την θερμομόνωση του κτηριακού κελύφους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές για ορισμένα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζονται συνοπτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το κτήριο. 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά 
ανακαινιζόμενα κτήρια. 

Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο. 

Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός 
του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των 
τοπικών κλιματικών συνθηκών.  

 

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη 
βελτίωση του μικροκλίματος. 

 

Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των 
ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις 
απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και 
αερισμού. 

 

Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη 
χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερμικές, 
φυσικού αερισμού και φωτισμού). 

 

Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των 
Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (ΠΗΣ), όπως: 
άμεσου ηλιακού κέρδους (νότια ανοίγματα), 
τοίχος μάζας, τοίχος Trombe, ηλιακός χώρος 
(θερμοκήπιο) κ.α. 

 

Ηλιοπροστασία κτιρίου.  
 

 

Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισμού.  
Εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και 
συστημάτων φυσικού φωτισμού. 

 

  
Σχέδια σκιασμού από μακρινά εμπόδια.  
Σχέδια σκιασμού από προβόλους και πλευρικά.   
Σχέδια γωνιών σκιασμού ανοιγμάτων από 
μακρινά εμπόδια, προβόλους και πλευρικά. 

 

Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών 
παθητικών ηλιακών συστημάτων (εκτός άμεσους 
κέρδους), με σχηματικές τομές τρόπου 
λειτουργίας τους 

 

Τεύχος αναλυτικών προμετρήσεων εμβαδών 
αδιαφανών δομικών στοιχείων.  

 



 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά 
ανακαινιζόμενα κτήρια. 

Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο. 

Η θερμοπερατότητα των εξωτερικών τοίχων θα 
πρέπει να ελέγχεται ως προς την μέγιστη 
επιτρεπόμενη τιμή του για την εκάστοτε κλιματική 
ζώνη. 

 

Η θερμοπερατότητα του δώματος θα πρέπει να 
ελέγχεται ως προς την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 
του για την εκάστοτε κλιματική ζώνη. 

 

Η θερμοπερατότητα των δαπέδων σε επαφή με 
μη θερμαινόμενους χώρους θα πρέπει να 
ελέγχεται ως προς την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 
του για την εκάστοτε κλιματική ζώνη. 

 

Η θερμοπερατότητα των κουφωμάτων θα πρέπει 
να ελέγχεται ως προς την μέγιστη επιτρεπόμενη 
τιμή του για την εκάστοτε κλιματική ζώνη. 

 

Η θερμοπερατότητα των γυάλινων προσόψεων 
θα πρέπει να ελέγχεται ως προς την μέγιστη 
επιτρεπόμενη τιμή του για την εκάστοτε κλιματική 
ζώνη. 

 

Ο μέσος συντελεστής Um, δεν θα πρέπει να 
ελέγχεται ως προς την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 
του για την αντίστοιχη τιμή του λόγου F/V 

 

  
Τεύχος ελέγχου θερμομονωτικής επάρκειας 
κτιρίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται: 
Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας δομικών 
στοιχείων. 
Αναλυτικές προμετρήσεις εμβαδών αδιαφανών 
και διαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή: με 
εξωτερικό αέρα, με έδαφος, με μη 
θερμαινόμενους χώρους. 
Αναλυτικές προμετρήσεις θερμογεφυρών 
Έλεγχος μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας 
Um. 

 

 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά 
ανακαινιζόμενα κτήρια. 

Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο. 

Κάθε σύστημα κεντρικής κλιματιστική μονάδας 
ΚΚΜ, που εγκαθίσταται στο κτίριο με παροχή 
νωπού αέρα ≥ 60%, επιτυγχάνει ανάκτηση 
θερμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. 

 

Όλα τα δίκτυα διανομής (νερού ή αλλού μέσου) 
της κεντρικής θέρμανσης ή της εγκατάστασης 
ψύξης ή του συστήματος ΖΝΧ, διαθέτουν 
θερμομόνωση σύμφωνα με σχετική ΤΟΤΕΕ 
20701-1/2010. 

 

Οι αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα 
(προσαγωγής και ανακυκλοφορίας) που 
διέρχονται από εξωτερικούς χώρους των κτιρίων 
θα πρέπει να διαθέτουν θερμομόνωση με 
αγωγιμότητα θερμομονωτικού υλικού λ=0,040 

 



W/(m.K) και πάχος θερμομόνωσης τουλάχιστον 
40mm, ενώ για διέλευση σε εσωτερικούς χώρους 
το αντίστοιχο πάχος είναι 30mm. 
Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού μέσου 
διαθέτουν σύστημα αντιστάθμισης για την 
αντιμετώπιση των μερικών φορτίων, ή άλλο 
ισοδύναμο σύστημα μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας υπό  μερικό φορτίο. 

 

Σε περίπτωση μεγάλου κυκλώματος με 
επανακυκλοφορία του ΖΝΧ εφαρμόζεται 
κυκλοφορία με σταθερό Δp και κυκλοφορητή με 
ρύθμιση στροφών βάσει της ζήτησης σε ΖΝΧ. 

 

Σε όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια είναι 
υποχρεωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών σε 
ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα. 
Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε 
ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%.  

 

Τα συστήματα γενικού φωτισμού στα κτίρια του 
τριτογενή τομέα έχουν ελάχιστη ενεργειακή 
απόδοση 55 lumen/W. Για επιφάνεια μεγαλύτερη 
από 15m2 ο τεχνητός φωτισμός ελέγχεται με 
χωριστούς διακόπτες. Στους χώρους με φυσικό 
φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης 
τουλάχιστον του 50% των λαμπτήρων που 
βρίσκονται εντός αυτών. 

 

Όπου απαιτείται κατανομή δαπανών, επιβάλλεται 
αυτονομία θέρμανσης και ψύξης. 
 

 

Όπου απαιτείται κατανομή δαπανών για τη 
θέρμανση χώρων, καθώς επίσης και σε κεντρικά 
συστήματα παραγωγής ΖΝΧ, εφαρμόζεται 
θερμιδομέτρηση. 

 

Σε όλα τα κτίρια απαιτείται θερμοστατικός έλεγχος 
της θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου ανά 
ελεγχόμενη θερμική ζώνη κτιρίου. 

 

Σε όλα τα κτίρια του τριτογενή τομέα απαιτείται η 
εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού 
αντιστάθμισης της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών 
τους καταναλώσεων, για την αύξηση του 
συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ’ 
ελάχιστο 0,95. 

 

 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
Ελάχιστες απαιτήσεις για νέα και ριζικά 

ανακαινιζόμενα κτήρια. 
Εφαρμογή στο υπό μελέτη κτήριο. 

Τα νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια θα 
πρέπει να έχουν ενεργειακή κατηγορία ίση ή 
μικρότερη από την κατηγορία Β του κτηρίου 
αναφοράς. 

 

Το υπό μελέτη κτήριο ή τμήμα κτηρίου, θα πρέπει 
να έχει μικρότερη ή ίση μέση ετήσια κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας από το κτήριο αναφοράς. 
 

 

 
 


