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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στις σημερινή εποχή που ζούμε με την ολοένα και μικρότερη πρόσβαση σε αξιοποιήσιμα 
συμβατικά καύσιμα κρίνεται αναγκαία η στροφή σε νέες μορφές ενέργειας, πιο φιλικές προς 
το περιβάλλον, καθώς το θέμα της κλιματικής αλλαγής αποκτά συνεχώς μεγαλύτερες 
διαστάσεις. Στον χώρο του κτιριακού τομέα που αποτελεί και το αντικείμενο μελέτης μας, 
εξίσου σημαντική είναι η αλλαγή τόσο των δομών όσο και των λειτουργιών των κατασκευών 
αλλά και των χρηστών τους για να αναπτύξουν ένα αντίστοιχο ενεργειακό προφίλ. Σε αυτό το 
κομμάτι της αξιοποίησης των φυσικών μορφών ενέργειας, όπως ο ήλιος, ο άνεμος και πολλές 
άλλες ακόμα, καθώς και της αναβάθμισης του κελύφους του κτιρίου προκειμένου να αποτελεί 
ένα ενεργειακό αυτόνομο κτίριο θα αναπτυχθεί η ακόλουθη διπλωματική εργασία. Για την 
λεπτομερέστερη και πιο ρεαλιστική ενεργειακή αποτύπωση του κτιρίου θα γίνει χρήση ενός 
λογισμικού πραγράμματος, του DesignBuilder, και με βάση αυτό θα προταθούν λύσεις και 
στατιστικά στοιχεία επί αυτών. 
Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη : 
Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια γενικότερη εισαγωγή στο ενεργειακό ζήτημα της εποχής μας και 
στην συνέχεια επικεντρωνόμαστε στον κτιριακό τομέα και τις αντίστοιχες νομοθεσίες. 
Στο 2ο κεφάλαιο αναπτύσονται σε ευρεία κλίμακα μεθόδοι για μείωση των ενεργειακών 
αναγκών μιας κατασκευής μέσω ενός εκτενέστερου βιοκλιματικού σχεδιασμού. 
Στο 3ο κεφάλαιο επικεντρωνόμαστε στο κομμάτι της αύξησης της παραγωγής ενέργειας του 
κτιρίου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των μειωμένων 
απαιτήσεων αυτού, από το προηγούμενο βήμα, σε ενέργεια. 
Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση του υπό εξέταση κτιρίου και των βασικών του 
χαρακτηριστικών. 
Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφεται το περιβάλλον του λογισμικού προγράμματος και αναλύονται 
τα διάφορα μοντέλα του κτιρίου που αναπτύξαμε ως προς τις ενεργειακές του ανάγκες. Τέλος 
συγκρίνονται μεταξύ τους, τόσο από ενεργειακή σκοπιά όσο και απο οικονομική, και εξάγονται 
οι τελικές μας προτάσεις. 
Στο 6ο κεφάλαιο αποτυπώνονται τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται από την 
διπλωματική εργασία αυτή και παρατίθενται ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της 
υπάρχουσας κατάστασης. 
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ABSTRACT 

In today's era of reduced access to conventional conventional fuels, there is a need to turn to 
new forms of energy, more environmentally friendly, as the issue of climate change becomes 
more and more important. In the building sector that is the subject of our study, it is equally 
important to change both the structures and the functions of constructions and their users, in 
order to develop a corresponding energy profile. 
The following diploma thesis will be developed in this field of utilization of natural forms of 
energy, such as the sun the wind and many other,s as well as upgrading of the shell of the 
building, in order to constitute an energy autonomous building. For the more detailed and 
realistic energy depiction of the building, the DesignBuilder software program will also be 
used, and on this basis alternative solutions and statistics on them will be proposed. 
The structure of the thesis is as follows:  
The first chapter includes a general introduction to the energy issue of our time, and then 
focuses on the building sector and the corresponding laws.  
In Chapter 2, methods are developed on a wide scale to reduce the energy needs of a 
construction through a more advanced bioclimatic design.  
In Chapter 3, we focus on increasing the energy production of the building so that it is able 
to cover the largest part of its reduced energy demands as derived from the previous step. 
In the 4th chapter the building under consideration is introduced and its basic characteristics 
are described.  
In the 5th chapter the environment of the software program is presented and is used to 
analyze various models of the building in terms of its energy needs. Lastly, the results are 
compared both in energy and economic terms and final proposals are formulated.  
In Chapter 6 we outline the main conclusions drawn from this diploma thesis and some 
suggestions for further improvement of the existing situation are presented. 
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