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Εισαγωγή
Η κλιµατική αλλαγή είναι ένα θέµα που τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει πολλές
συζητήσεις και διαφωνίες παγκοσµίως. Με τον όρο κλιµατική αλλαγή αναφερόµαστε στην
αύξηση των χερσαίων και θαλάσσιων θερµοκρασιών, που έχουν σαν αποτέλεσµα την αλλαγή
της κατανοµής των βροχοπτώσεων, την άνοδο της µέσης στάθµης των θαλασσών, την τήξη των
πάγων, την αύξηση του κινδύνου διάβρωσης των ακτών, την ένταση των σχετιζόµενων µε τον
καιρό φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πληµµύρες, ξηρασίες).

Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής απαιτεί λήψη µέτρων περιορισµού των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου (Greenhouse gases GHG) σε παγκόσµιο επίπεδο. Από το 1970 οι
εκποµπές GHG έχουν αυξηθεί περισσότερο από 70%1 προκαλώντας µεταβολές στα καιρικά
φαινόµενα. Επιπλέον, αναµένεται ότι τα συνολικά αποτελέσµατα της κλιµατικής αλλαγής,
συµπεριλαµβανοµένης και της αποψίλωσης θα αυξήσουν τις πιθανότητες πληµµύρων και
ξηρασίας που οφείλονται σε έντονες ατµοσφαιρικές και ωκεάνιες διαταραχές, γεγονός που θα
έχει άµεση επίπτωση όχι µόνο στα οικοσυστήµατα αλλά και στον ανθρώπινο βιότοπο.
Σύµφωνα µε την έκθεση του Stern 2 το να αγνοήσουµε την αύξηση των εκποµπών άνθρακα θα
οδηγήσει σε επικίνδυνες κλιµατικές αλλαγές οι οποίες θα καταστρέψουν την µελλοντική
οικονοµική ανάπτυξη. Συγκεκριµένα εκτιµάται ότι αν δεν παρθεί κανένα µέτρο , τα συνολικά
κόστη και ρίσκα της κλιµατικής αλλαγής θα ισοδυναµούν µε απώλειες 5% του παγκόσµιου
ακαθόριστου εγχώριου προϊόντος για κάθε χρόνο. Επιπλέον θα προέκυπτε ένα µεγαλύτερο
φάσµα κινδύνων και επιδράσεων , που θα είχαν σαν αποτέλεσµα απώλειες που θα ανέρχονταν
στο 20% ή και περισσότερο του παγκόσµιου ακαθόριστου εγχώριου προϊόντος. Εν αντιθέσει ,
το κόστος δράσης, ενάντια στην αύξηση των εκποµπών άνθρακα, µπορεί να µειωθεί σε περίπου
1% του παγκόσµιου ΑΕΠ κάθε χρόνο.
Επισηµαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση απραξίας η συγκέντρωση των εκποµπών GHG στην
ατµόσφαιρα θα µπορούσε να διπλασιαστεί , σε σχέση µε το επίπεδο της προ-βιοµηχανικής
εποχής, µέχρι το 2032, γεγονός που θα ισοδυναµούσε µε άνοδο της παγκόσµιας θερµοκρασίας
κατά 2οC. Μακροπρόθεσµα, θα υπήρχε µεγαλύτερη πιθανότητα από 50% ότι η άνοδος θα
ξεπερνούσε τους 5οC. Η άνοδος αυτή θα ήταν επικίνδυνη και θα επέφερε ραγδαίες αλλαγές
τόσο στη γεωγραφία του πλανήτη όσο και στην ανθρώπινη καθηµερινότητα. Για τη διατήρηση
της θερµοκρασίας κάτω από το όριο των 2οC, οι παγκόσµιες εκποµπές θα πρέπει να
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σταµατήσουν να αυξάνονται έως το 2020 και να µειωθούν κατά το ήµισυ, σε σχέση µε τα
επίπεδα του 1990, έως το 2050.
Για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και των επιπτώσεων της ενώθηκαν οι παγκόσµιες
προσπάθειες µε την υπογραφή της Σύµβασης - Πλαίσιο3 για τις κλιµατικές αλλαγές το 1992
στο Ρίο και µε την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο4, το 1997. Το Πρωτόκολλου του
Κιότο έθεσε ως στόχο τη συνολική µείωση των εκποµπών τουλάχιστον κατά 5% για την
περίοδο 2008-2012 σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Για την επίτευξή του, τα ανεπτυγµένα
Κράτη - Μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν ότι οι εκποµπές τους, για 6 συνολικά αέρια, δεν θα
υπερβούν συγκεκριµένα όρια. Επιπροσθέτως, το Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαµβάνει τρεις
ευέλικτους µηχανισµούς:
•

την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών (emissions trading), αφορά την κατανοµή
δικαιωµάτων (µεριδίων εκποµπών) για τις εκποµπές αερίων GHG σε σταθερές πηγές
εκποµπών σύµφωνα µε τους εθνικούς περιβαντολλογικούς στόχους κάθε κράτους, Τα
δικαιώµατα αυτά µπορούν να τα εµπορεύονται οι δικαιούχοι επιτυγχάνοντας µια ευνοϊκή
σχέση κόστους και αποτελεσµατικότητας. 5

•

την κοινή εφαρµογή (joint implementation), τη δυνατότητα υλοποίησης κοινών
προγραµµάτων και δραστηριοτήτων µεταξύ των Κρατών-Μελών της Σύµβασης. Η χώρα
που χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητες αυτές θα επωφελείται από τη µείωση των
εκποµπών που θα προκύψει από την υλοποίηση του προγράµµατος στην άλλη
συµβαλλόµενη χώρα. Βασική προϋπόθεση οι δραστηριότητες αυτές να επιφέρουν
επιπλέον µείωση εκποµπών στην χώρα εφαρµογής.

•

και το µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης (clean development mechanism), προβλέπεται
η δυνατότητα υλοποίησης προγραµµάτων από ανεπτυγµένες χώρες σε αναπτυσσόµενες
χώρες.

Για την επίτευξη των δράσεων είναι σηµαντικό να διερευνηθούν οι πηγές εκποµπών του
φαινοµένου του θερµοκηπίου. Συγκεκριµένα οι εκποµπές GHG προκαλούνται από ποικίλους
τοµείς της οικονοµίας. Σύµφωνα µε έρευνα του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας, που
διεξήχθη το 20056, ο κατασκευαστικός κλάδος καταναλώνει παγκοσµίως το µεγαλύτερο
ποσοστό ενέργειας το οποίο ανέρχεται στο 33%. Ακολουθούν τα νοικοκυριά µε 29% και οι
µεταφορές µε 26%. Οι τάσεις των εκποµπών CO2 εξαρτώνται από την ποσότητα και την
3
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µορφή της ενέργειας που χρησιµοποιείται και από τις έµµεσες εκποµπές που σχετίζονται µε
την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ του 1990 και του 2005, οι παγκόσµιες
εκποµπές CO2 που προέρχονταν από την τελική ενεργειακή χρήση αυξήθηκαν σε 21.2
γιγατόνους CO2 , µια αύξηση της τάξης του 25%. Ο κατασκευαστικός κλάδος παράγει το
µεγαλύτερο ποσοστό εκποµπών µε µερίδιο 38%, ενώ το µερίδιο των µεταφορών φτάνει το
25% και αυτό των νοικοκυριών αντιστοιχεί σε ένα 21% (Εικόνα 1).

Εικόνα 1 Η παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας και οι εκποµπές CO2 ανά κλάδο, 2005

Οι κλάδοι , όπως γίνεται εµφανές παραπάνω, ταξινοµούνται διαφορετικά, καθώς ο καθένας τους
χρησιµοποιεί διαφορετικές µορφές ή συνδυασµό µορφών ενέργειας µε αποτέλεσµα να
διαφέρουν και οι εκποµπές CO2 ανά µονάδα κατανάλωσης ενέργειας.
Σε επόµενη έρευνα του o ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας7, ο κλάδος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και θέρµανσης καθώς και ο κλάδος µεταφορών ήταν υπεύθυνοι για τα 2/3 των
παγκόσµιων εκποµπών CO2 το 2008 (Εικόνα 2).

Εικόνα 2 Παγκόσµιες εκποµπές CO2 ανά κλάδο, 2008
7
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Η σύγχρονη βιοµηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καταναλώνει
το 10% της συνολικά παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στις ανεπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες
και ευθύνεται για το 2% περίπου της παγκόσµιας εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου, το οποίο
ισοδυναµεί σε σχεδόν 1 GtCO2. Το µεγαλύτερο ποσοστό της (40%) οφείλεται στις ενεργειακές
απαιτήσεις των Η/Υ και οθονών, ενώ για το επιπλέον 23% ευθύνεται η λειτουργία ψηφιακών
κέντρων δεδοµένων από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών (κινητή
και σταθερή) συνεισφέρουν αθροιστικά στο 24% του συνόλου των αέριων ρύπων.8

Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα παραπάνω ποσοστά θα συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς ο
συγκεκριµένος τοµέας (ΤΠΕ) αναπτύσσεται µε γοργότερους ρυθµούς από τους υπολοίπους
τοµείς τις οικονοµίας. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχουν εξελιχθεί από
επιστηµονικό εργαλείο στο πιο ισχυρό οικονοµικό, κοινωνικό επικοινωνιακό µέσο. Η
συνεισφορά του κλάδου αυτού στην ανάπτυξη του παγκοσµίου ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος είναι εξίσου σηµαντική µε το ρόλο του στη µάχη κατά της απειλούµενης κλιµατικής
αλλαγής. Με την κλιµατική αλλαγή να αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιµα στοιχήµατα σήµερα οι
ΤΠΕ βρίσκονται σε ένα σηµαντικό µεταβατικό στάδιο καθώς αδιαµφισβήτητα αποτελούν µέρος
του προβλήµατος. Ας αναλογιστεί µόνο κανείς τις εκατοµµύρια οθόνες υπολογιστών που
µένουν σε κατάσταση αναµονής για ολόκληρη τη νύχτα στα γραφεία σε όλο τον κόσµο. Έτσι
λοιπόν, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες

των ΤΠΕ, τόσο από τις

αναπτυσσόµενες οικονοµίες όσο και από την ραγδαία υιοθέτηση τους από τον αναπτυγµένο
κόσµο, το ενεργειακό αποτύπωµα άνθρακα του κλάδου των ΤΠΕ αναµένεται να αυξηθεί σε 1.4
GtCO2e (γιγατόνους εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα) το 2020, τρεις φορές περισσότερο από
ότι ήταν το 2002.9
Στον αγώνα κατά της κλιµατικής αλλαγής οι ΤΠΕ µπορούν να παίξουν διπλό ρόλο. Ο πρώτος ,
αναφέρεται στην εξοικονόµηση ενέργειας που µπορεί να επιτευχθεί µειώνοντας την απαραίτητη
ενέργεια για την παραγωγή µιας υπηρεσίας. Συγκεκριµένα, µε την παρακολούθηση και τη
διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, οι ΤΠΕ µπορούν να επιτρέψουν τη βελτίωση της
απόδοσης σε ενεργοβόρους τοµείς. Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι το δυναµικό αυτό µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για την µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση εώς και κατά 17% και τη µείωση των εκποµπών του άνθρακα στην εφοδιαστική αλυσίδα
κατά 27%.10 Με την παροχή εργαλείων για την δηµιουργία περισσότερο αποδοτικών
επιχειρηµατικών µοντέλων και πρακτικών όπως είναι το e-εµπόριο, η τηλεργασία και οι
εφαρµογές

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι ΤΠΕ µπορούν να µειώσουν την ζήτηση για
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ενέργεια και άλλους υλικούς πόρους. Με την ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών, οι ΤΠΕ
µπορούν να µειώσουν την σπάταλη κατανάλωση ενέργειας, οι λυχνίες φωτισµού στερεάς
κατάστασης (solid-state lighting) είναι ένα παράδειγµα.

Ο δεύτερος ρόλος αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουν οι ΤΠΕ να παρέχουν ποσοτική βάση
έτσι ώστε να σχεδιαστούν, εφαρµοστούν και αξιολογηθούν ενεργειακά αποδοτικές στρατηγικές.
Ένα τέτοιο εργαλείο που εκµεταλλεύεται αυτή την ικανότητα των ΤΠΕ για ποσοτικοποίηση της
κατανάλωσης ενέργειας αποτελούν οι ευφυείς µετρητές (smart metering). Με την χρήση τους
δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να παρατηρούν όλο το ιστορικό κατανάλωσης
ενέργειας και να εντοπίζουν τυχόν αποκλίσεις από τις συνηθισµένες τιµές και να ενεργούν για
τον περιορισµό ή την εξάλειψή τους. ∆οκιµές µε έξυπνους µετρητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
δείχνουν ότι η παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά µε την πραγµατική
κατανάλωση ενέργειας µπορεί να οδηγήσει σε µειώσεις εώς και 10%.11

Οι ΤΠΕ µπορούν ακόµα να αντιµετωπίσουν την πολυπλοκότητα µετρήσεων ενεργειακής
απόδοσης σε επίπεδο συστήµατος (όπου σύστηµα µπορεί να είναι data centers, κτίρια,
εργοστάσια, πόλεις). Με κατάλληλα εργαλεία λογισµικού παρέχονται οι απαραίτητες
πληροφορίες και δεδοµένα σχετικά µε την βέλτιστη ρύθµιση των παραµέτρων του συστήµατος
έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνολική ενεργειακή απόδοση µε οικονοµικό τρόπο.

Συνολικά, οι ΤΠΕ θα µπορούσαν

να παραδώσουν

περίπου 7,8 GtCO2e

των εκποµπών

αποταµίευσης µέχρι το 2020. Αυτό αντιστοιχεί στο 15% των εκποµπών του 2020 βάσει µιας
εκτίµησης BAU12 και αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό µέρος των δυνατών µειώσεων ,κάτω από
τα επίπεδα του 1990, που έχουν συστήσει οι επιστήµονες και οι οικονοµολόγοι έως το 2020, για
την αποφυγή επικίνδυνων κλιµατικών αλλαγών.13 Σε οικονοµικούς όρους, η ενεργειακή
απόδοση των ΤΠΕ µεταφράζεται σε µείωση του κόστους κατά περίπου 600 δισεκατοµµύρια €.

Συγκεκριµένα το ποσοστό εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που αναλογεί σε παγκόσµια
κλίµακα στον κλάδο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, είναι 2%.

14
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14 Giulio Boccaletti, Markus Löffler and Jeremy M. Oppenheim, How IT can cut carbon emissions, OCTOBER 2008,
http://www.mckinseyquarterly.com/Information_Technology/Management/How_IT_can_cut_carbon_emissions_2221

∆εδοµένου ότι η χρήση των ΤΠΕ αυξάνεται, το ποσοστό εκποµπών είναι πιθανό να αυξηθεί και
αυτό παρά τις ενέργειες για βελτίωση της αποδοτικότητας. Συνολικά εκτιµάται ότι οι ΤΠΕ θα
είναι υπεύθυνες για το 3% των παγκοσµίων εκποµπών εώς το 2020.15
Ωστόσο οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών µπορούν να περιορίσουν το
ενεργειακό τους αποτύπωµα και παράλληλα να συµβάλλουν στην µείωση του ενεργειακού
αποτυπώµατος και των υπόλοιπων κλάδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά ότι µια µείωση 20%
στα επαγγελµατικά ταξίδια σε συνδυασµό µε αύξηση των τηλεδιασκέψεων, θα εξοικονοµούσε
περίπου 25 εκατοµµύρια τόνους CO2 e που ισοδυναµεί µε 2.5% των συνολικών εκποµπών του
τοµέα µεταφορών ή αλλιώς το 5% των συνολικών εκποµπών του τοµέα γεωργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.16
Για να επιτευχθεί η εξοικονόµηση αυτή του διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2020, πρέπει να
αξιοποιηθούν κατάλληλα έξυπνες εφαρµογές , σε όλους τους οικονοµικούς κλάδους. Ειδικότερα
πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν:
• Αποµατεριαλισµός (dematerialization), αφορά τη διαµόρφωση της πληροφορίας που
βρίσκεται σχηµατοποιηµένη σε επίπεδο ατόµου της ύλης σε ψηφιακή πληροφορία
επιπέδου bit.
• Έξυπνα µηχανικά συστήµατα (smart mechanical systems), συστήµατα που
µετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική.
• Έξυπνες εφοδιαστικές αλυσίδες (smart logistics), λογισµικό και hardware που
βελτιστοποιεί τις διαδικασίες.
• Έξυπνα κτίρια (smart buildings), κτίριο που σε πραγµατικό χρόνο γνωρίζει την
ενέργεια που καταναλώνει, την εσωτερική θερµοκρασία και µέσω της πληροφόρησης
πετυχαίνει ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργία του.
• Έξυπνα πλέγµατα (smart grids) και ∆ίκτυα Νέας Γενιάς (New Generation InternetNGI) ,δυναµικά µεταβαλλόµενες µορφές δικτύου οι οποίες εξυπηρετούνται από
συνδιαχειριζόµενους πόρους µε αποτέλεσµα τη σχηµατοποίηση αυτόνοµου και
ενοποιηµένου δικτύου πληροφοριών.
• ∆ιαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ,
eWaste), όπου σε αυτά περιλαµβάνονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα,
τηλεοράσεις , ψυγεία. Ο εξοπλισµός αυτός προορίζεται για επαναχρησιµοποίηση, για
πώληση, επιδιόρθωση, ανακύκλωση ή απόθεση.
Οι ΤΠΕ έχουν αιχµαλωτίσει το παγκόσµιο ενδιαφέρον, καθώς αποτελούν ένα πολλά
υποσχόµενο κλάδο ικανό να προσφέρει ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Παρακάτω παρατίθενται
οι πιο σηµαντικές έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια.
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Οι πρώτες αναφορές της νέας σηµασίας των ΤΠΕ παρουσιάστηκαν στα 2 πρώτα συµπόσια17
που

διοργανώθηκαν

από

την

∆ιεθνή

Ένωση

Τηλεπικοινωνιών

(International

Telecommunications Union - ITU ). Το πρώτο συµπόσιο έλαβε µέρος στο Κιότο, στην Ιαπωνία
15-16 Απριλίου το 2008 και το δεύτερο στο Λονδίνο, στο Ηνωµένο Βασίλειο στις 17-18
Ιουνίου του 2008. Κατά τη διάρκεια τους συµφωνήθηκε ότι η σηµαντικότερη συµβολή των
ΤΠΕ στην κλιµατική αλλαγή προέρχεται από την αύξηση των συσκευών των χρηστών , οι
οποίες καταναλώνουν ενέργεια και παράγουν θερµότητα. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και το
γεγονός ότι πλέον κάθε χρήστης έχει παραπάνω από µια συσκευή ΤΠΕ. Πρόσφατα έρευνα της
∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union- ITU) 18 έδειξε ότι
οι συνδροµές κινητής τηλεφωνίας έφτασαν τον αριθµό των 4,6 δισεκατοµµυρίων στα τέλη του
2009, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 67 συνδροµητές ανά 100 κατοίκους. Επιπλέον οι χρήστες του
Internet ανέρχονται σε 25,9 ανά 100 κατοίκους. Συνολικά τα αποτελέσµατα της έρευνας
φαίνονται στην (Εικόνα 2).

Εικόνα 3 Παγκόσµια Ανάπτυξη του κλάδου των ΤΠΕ για το χρονικό διάστηµα 2000-2010

Παρακάτω παρουσιάζεται η εκτιµώµενη κατανοµή των παγκόσµιων εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα από τις ΤΠΕ ανά συσκευή, όπως παρουσιάστηκε στο Συµπόσιο του Κιότο.
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Εικόνα 4 Εκτιµώµενη κατανοµή των παγκόσµιων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τις ΤΠΕ19

Σε ένα παράδειγµα για τις προοπτικές των ΤΠΕ στην κλιµατική αλλαγή, µια παρουσίαση από
την Ιαπωνία20 έδειξε ότι η Ιαπωνία θα µπορούσε να φτάσει στο 90% των στόχων του Κιότο
αποκλειστικά µέσα από εφαρµογές ΤΠΕ. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του Κιότο
η Ιαπωνία πρέπει να µειώσει τις εκποµπές της κατά 6%21. Εκτιµάται λοιπόν σε αυτή την
αναφορά ότι µέχρι το 2012 οι εφαρµογές των ΤΠΕ θα συµβάλλουν στη µείωση 68
εκατοµµύριων τόνων CO2, το οποίο ισοδυναµεί µε το 5,4% των εκποµπών CO2 το 1990 στην
Ιαπωνία.

Εικόνα 5 Εκτιµώµενη µείωση εκποµπών CO2 στην Ιαπωνία

Όπως και σε όλα τα οικονοµικά µοντέλα πρόβλεψης , υπάρχουν πολλές µη αποδεδειγµένες
υποθέσεις. Αλλά ακόµα και αν οι παραδοχές αυτού του µοντέλου καταλήξουν σε ένα ποσοστό
50% ή ακόµα και 25% από τους στόχους του Κιότο, θα αποτελεί και πάλι ένα σηµαντικό
επίτευγµα, γεγονός που σηµαίνει ότι οι ΤΠΕ θα συνεχίσουν να έχουν την µεγαλύτερη επιρροή
στη µείωση των εκποµπών του φαινοµένου του θερµοκηπίου σε σύγκριση µε άλλες συµβατικές
µεθόδους.
19
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Στην 4η έκθεση αξιολόγησης του IPCC22 προτάθηκε να επιτευχθεί µέχρι το 2020 µείωση της
τάξης των 25-40% των εκποµπών GHG σε σχέση µε αυτές του 1990 για όλες τις χώρες και
οικονοµίες του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) . Κάτι τέτοιο θα
µπορούσε να είναι αρκετό για να συγκρατήσει την άνοδο της θερµοκρασίας κάτω από 2ο C . Στη
διάσκεψη για την κλιµατική αλλαγή των Ηνωµένων Εθνών , που έγινε στο Μπαλί τον
∆εκέµβριο του 200723,

η 4η έκθεση αξιολόγησης του IPCC υιοθετήθηκε επισήµως ως η

επιστηµονική βάση για τις περαιτέρω εργασίες της UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change). Επιπλέον , κατατέθηκε ένα πρόγραµµα µελλοντικών
συνεδριάσεων µε στόχο την θέσπιση µιας επιτυχούς συµφωνίας στο πρωτόκολλο του Κιότο
µέχρι το 2012.

Για την επίτευξη πράσινης παραγωγής ενέργειας χρειάζονται τόσο επενδύσεις σε υποδοµές
νέας ενέργειας (ανανεώσιµες πηγές ενέργειας), όσο και µειώσεις στην κατανάλωση αλλάζοντας
τις µεθόδους παραγωγής. Είναι ξεκάθαρο από τα παραπάνω ότι οποιαδήποτε στρατηγική
µετριασµού επιλεχθεί θα πρέπει να έχει ευελιξία σε µια ποικιλία κινήσεων:
•

Άµεση προσέγγιση, µειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις του ιδίου του κλάδου ΤΠΕ.
Για παράδειγµα, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί η προσοχή στην ανάπτυξη των Νέας
Γενιάς ∆ικτύων (New Generation Networks – NGN ), τα οποία αναµένονται να
µειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση κατά 40% συγκρινόµενα µε το σηµερινό PSTN.24
Εκτιµάται ακόµη ότι, µε άµεσες προσαρµογές της σύγχρονης τεχνολογίας των
ψηφιακών κέντρων δεδοµένων (data centers) , είναι εφικτό να µειωθεί το ενεργειακό
αποτύπωµα του δικτύου κατά 15% µέχρι το 202025.Για παράδειγµα η Google σχεδιάζει
να µεταφέρει ένα κέντρο δεδοµένων της, το οποίο καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια
ισοδύναµη µε αυτή µιας πόλης 20.000 κατοίκων, σε µια παραποτάµια περιοχή των
ΗΠΑ, ώστε να τροφοδοτείται αποκλειστικά µε υδροηλεκτρική ενέργεια.26

•

Έµµεση προσέγγιση,

χρησιµοποιώντας τις ΤΠΕ για εφαρµογές ή υπηρεσίες µε

µειωµένο

αποτύπωµα

ενεργειακό

άνθρακα.

Παράδειγµα

αποτελεί

µια

κοινή

πρωτοβουλία τις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τηλεπικοινωνιακών και ∆ικτυακών Χειριστών
(European Telecommunication Network Operator’s- ETNO) και της WWF27 ,
επονοµαζόµενη ‘Saving the climate @ the speed of light’, η οποία σχεδιάστηκε για να
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δείξει πως οι ΤΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µετατόπιση των εκποµπών
άνθρακα µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Εικόνα 6).

Εικόνα 6 Saving the climate @ the speed of light

Αναπτύχθηκε λοιπόν ένα σχέδιο µε δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν η µείωση των
ευρωπαϊκών εκποµπών άνθρακα σε 50 εκατοµµύρια τόνους CO2 ετησίως µέχρι το 2010
µέσω της στρατηγικής χρήσης των ΤΠΕ. Συγκεκριµένα µέσα από υιοθέτηση νέας πολιτικής
στην ενέργεια, στους φόρους, στις µεταφορές, στις δηµόσιες συµβάσεις, στις επενδύσεις,
στην αποδοτικότητα και την καινοτοµία. Ο δεύτερος στόχος

ήταν µια πιο αισιόδοξη

προσέγγιση για το 2020 να µπορέσει τεθεί πριν το 2010. Οι πιθανές περιοχές εφαρµογής που
αναφέρθηκαν είναι:
•

Βιώσιµη κατανάλωση :
o επέκταση του αποµατεριαλισµού , για παράδειγµα αντικαθιστώντας τους
εκτυπωµένους λογαριασµούς τηλεφώνου µε τηλεφωνικούς λογαριασµούς
on-line.
o

•

έµµεσα αποτελέσµατα στην βιώσιµη κατανάλωση µέσω πληροφόρησης

Βιώσιµη παραγωγή :
o Αποκεντροποιηµένη παραγωγή

o Παραγωγή on demand
o Βιώσιµος σχεδιασµός κοινότητας / πόλης συµπεριλαµβανοµένης και της
αντικατάστασης ταξιδιών µε τηλεδιασκέψεις. Υπολογίζεται ότι για κάθε
µείωση 1% σε επαγγελµατικά ταξίδια µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο
δηλαδή ισοδυναµεί µε 50 εκατοµµύρια τηλεδιασκέψεις, θα µπορούσαν να
εξοικονοµηθούν ένα εκατοµµύριο τόνοι CO2 ετησίως.
o Μέσω

ευέλικτων

σχεδίων

εργασίας

,

όπως

η

τηλεργασία

(telecommuting), που θα διευκολύνονταν µε την χρήση των ΤΠΕ. Κάθε
ένα εκατοµµύριο ευρωπαίων telecommuter θα εξοικονοµούσε ένα
εκατοµµύριο τόνους CO2 ετησίως. Μια παρόµοια µελέτη στις Ηνωµένες
Πολιτείες, όπου οι αποστάσεις για εργασία τείνουν να είναι µεγαλύτερες,
έδειξε ότι οι 3.9 εκατοµµύρια εργαζόµενοι σε τηλεργασία το 2007
εξοικονοµούσαν περίπου 10-14 εκατοµµύρια τόνους CO2.28
•

Με ένα συστηµικό σύστηµα, παρέχοντας τεχνολογία για την επίτευξη και τον
έλεγχο µείωσης των εκποµπών GHG και σε άλλους κλάδους της οικονοµίας.
Παραδείγµατος χάριν οι ΤΠΕ θα µπορούσαν να εφαρµοστούν στις µεταφορές
µέσω των Έξυπνων Μηχανικών Συστηµάτων29.
o Συστήµατα καθοδήγησης για παρκάρισµα µπορούν να βοηθήσουν τους
οδηγούς να κατευθυνθούν γρηγορότερα στο κοντινότερο ελεύθερο χώρο,
µειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας και αποφεύγοντας τις
άσκοπες µετακινήσεις.
o Παροµοίως τα GPS που χρησιµοποιούνται για δροµολόγηση µπορούν να
µειώσουν τον χρόνο ταξιδίου.
o Σχέδια κοστολόγησης δρόµων , όπως διόδια, µπορεί να ενθαρρύνουν την
χρήση µαζικών µέσων µεταφοράς και να µειώσουν την κυκλοφοριακή
συµφόρηση.
o Οικολογική οδήγηση, όπου τα ίδια τα εργαλεία του αυτοκινήτου
παρέχουν συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας, το οποίο φαίνεται
να επιτυγχάνει µείωση των εκποµπών ισοδύναµη µε ένα 20%.

Ακόµα µια µελέτη που επισηµαίνει την σηµασία του ∆ιαδικτύου και των ΤΠΕ, εκδόθηκε τον
Ιούνιο του 2008 από το Climate Group και το Global e-Sustainability Initiative (GeSI)30 και
στηρίζει ότι «Η εξυπνότερη χρήση της τεχνολογίας θα µπορούσε να µειώσει τις παγκόσµιες
28
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εκποµπές τουλάχιστον κατά 15% και να εξοικονοµήσει την παγκόσµια βιοµηχανία 800
δισεκατοµµύρια δολάρια ενεργειακά κόστη µέχρι το 2020 ετησίως». Η έκθεση – SMART
2020 : ενεργοποίηση της οικονοµίας χαµηλού άνθρακα στην νέα πληροφοριακή εποχή –
είναι η µεγαλύτερη µελέτη σε όλο τον κόσµο για την ολοένα και αυξανόµενη σηµασία του
κλάδου των ΤΠΕ για το περιβάλλον παγκοσµίως.

Η ανάλυση της µελέτης , που διεξήχθη από την McKinsey & Company,

δείχνει ότι το

ενεργειακό αποτύπωµα του κλάδου των ΤΠΕ- στα σηµερινά δεδοµένα περίπου το 2% των
παγκόσµιων εκποµπών- θα διπλασιαστεί µέχρι το 2020. Συνεπώς η µοναδική ικανότητα των
ΤΠΕ να ελέγχουν και να αυξάνουν την ενεργειακή απόδοσή τους τόσο µέσα στον κλάδο τους
όσο και σε άλλους τοµείς , θα µπορούσε να περικόψει εκποµπές άνθρακα πέντε φορές
µεγαλύτερες από ότι είναι το ενεργειακό αποτύπωµα άνθρακα του κλάδου των ΤΠΕ . Αυτό
ισοδυναµεί µε µια εξοικονόµηση της τάξης των 7.8 γιγατόνων διοξειδίου του άνθρακα
(GtCO2e) µέχρι το 2020- µεγαλύτερο ποσοστό από εκείνο των ετήσιων εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα των Ηνωµένων Πολιτειών και της Κίνας.

Αναφέρονται πέντε κύριοι τοµείς για την µείωση των εκποµπών - Αποµατεριαλισµός , έξυπνα
µηχανικά συστήµατα, έξυπνες εφοδιαστικές αλυσίδες, έξυπνα κτίρια, έξυπνα πλέγµατα –
για κάθε περίπτωση αναγνωρίζεται ο ρόλος των ΤΠΕ και τα εµπόδια που πρέπει να
ξεπεραστούν για την επίτευξη των στόχων (Εικόνα 5).

Ο όρος αποµατεριαλισµός αναφέρεται στην αντικατάσταση προϊόντων και δραστηριοτήτων
υψηλής παραγωγής εκποµπών άνθρακα µε υποκατάστατα χαµηλής παραγωγής . Παραδείγµατος
χάριν η αντικατάσταση των συναντήσεων που γίνονται αυτοπροσώπως µε βιντεοσυσκέψεις .
Συνολικά θα ήταν δυνατόν να µειωθούν οι εκποµπές κατά 0,08GtCO2e, καθώς θα
επιτυγχάνονταν µείωση κατά 30% των επιβατών σε αεροπλάνα και τρένα για επαγγελµατικά
ταξίδια. Τα διαδικτυακά πολυµέσα θα µπορούσαν να εξοικονοµήσουν 0,02 GtCO2e µειώνοντας
την χρήση των CD/DVD. Αρκεί κάποιος να αναλογιστεί ότι 7 δισεκατοµµύρια DVD και 10
δισεκατοµµύρια CD πωλούνται παγκοσµίως κάθε χρόνο, και ότι κάθε CD/DVD είναι υπεύθυνο
για 1kg CO2e. Επιπροσθέτως το ηλεκτρονικό εµπόριο θα µπορούσε να µειώσει τις εκποµπές
άνθρακα κατά 0,03 GtCO2e καθώς συνεπάγεται 3% µείωση των εκποµπών των µεταφορών. Το
ψηφιακό χαρτί αντίστοιχα θα απέδιδε µείωση της τάξης των 0,07 GtCO2e, καθώς θα µείωνε την
χρησιµοποίηση του παραδοσιακού χαρτιού κατά 25%. Τέλος η τηλεργασία θα µείωνε τις
εκποµπές κατά 0,26 GtCO2e καθώς θα µείωνε τις µετακινήσεις προς τη δουλειά και τις
ενεργειακές απαιτήσεις των επαγγελµατικών γραφείων.

Ο αποµατεριαλισµός µπορεί να εφαρµοστεί σε ποικίλες καθηµερινές πρακτικές και τελικά να
µειώσει το πλήθος των υλικών αγαθών που χρειάζονται συνήθως. Το κύριο εµπόδιο για την
επιτυχή εφαρµογή του µέχρι τώρα έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει υιοθετηθεί σαν πρακτική
ευρέως.

Τα έξυπνα µηχανικά συστήµατα αναφέρονται σε συσκευές που µετατρέπουν την ηλεκτρική
ενέργεια σε κινητική, και αποτελούν την καρδιά της παγκόσµιας βιοµηχανικής δραστηριότητας.
Αν και αόρατα σε εµάς είναι εξαιρετικά κρίσιµα στον κατασκευαστικό κλάδο. Οι εκποµπές
άνθρακα που οφείλονται στην ολοένα και αυξανόµενη ενεργειακή κατανάλωση του κλάδου σε
χώρες όπως η Κίνα, προέρχονται από το κάψιµο του λιγνίτη από σταθµούς παραγωγής
ενέργειας. Οι ΤΠΕ θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν έναν σηµαντικό ρόλο στον µετριασµό των
παγκόσµιων εκποµπών άνθρακα µε έξυπνα µηχανικά συστήµατα και στην βελτιστοποίηση των
βιοµηχανικών διαδικασιών, εξοικονοµώντας µέχρι και 970 µεγατόνους CO2e το 2020.

Εικόνα 7 Οι δυνατότητες που έχουν οι ΤΠΕ να µειώσουν τις εκποµπές ανά κλάδο

Συµπληρωµατικά , σε έκθεση που αφορούσε τον κατασκευαστικό κλάδο στην Κίνα31,
υπολογίσθηκε ότι χωρίς βελτιστοποίηση , το 10% των εκποµπών της Κίνας (που αντιστοιχεί
31
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στο 2% των παγκόσµιων εκποµπών) το 2020 θα προέρχεται από µηχανικά συστήµατα. Εάν γίνει
βελτιστοποίηση της τάξης του 10% θα εξοικονοµηθούν πάνω από 200 εκατοµµύρια τόνοι
CO2e. Εάν εφαρµοστεί αυτό παγκοσµίως, θα ήταν δυνατή η εξοικονόµηση 0.97 γιγατόνων CO2e
µέχρι το 2020, αξίας 68 δισεκατοµµυρίων ευρώ.

Οι έξυπνες εφοδιαστικές αλυσίδες περιλαµβάνουν ποικιλία εργαλείων software και hardware
που ελέγχουν, βελτιστοποιούν και διαχειρίζονται τις διαδικασίες, γεγονός που βοηθά στη
µείωση των αποθεµάτων, της κατανάλωσης καυσίµων, των χιλιοµέτρων που διανύονται και της
συχνότητας των οχηµάτων που ταξιδεύουν άδεια ή σχεδόν άδεια.

Η βελτιστοποίηση των

εφοδιαστικών αλυσίδων θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση των παγκόσµιων εκποµπών κατά
1.52 γιγατόνους CO2e, αξίας 280 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Μέσω των βελτιστοποιήσεων στις
µεταφορές και στην αποθήκη, οι έξυπνες εφοδιαστικές αλυσίδες στην Ευρώπη32 θα µπορούσαν
να επιφέρουν εξοικονόµηση καυσίµων, ηλεκτρικής ενέργειας και θέρµανσης ίσης µε 225
µεγατόνους CO2e.
Ο όρος έξυπνα κτίρια περιγράφει το σύνολο των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται για να
βελτιστοποιηθεί η δηµιουργία ενός σχεδίου, η κατασκευή και οι λειτουργίες ενός οικήµατος. Οι
ΤΠΕ παρέχουν µια σηµαντική δυνατότητα µείωσης των εκποµπών σε αυτό τον κλάδο, της
τάξης του 15% µέχρι το 2020. Η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων καθορίζεται από δύο
παράγοντες: την ενεργειακή ένταση και την περιοχή κάλυψης. Ένα σύστηµα αυτοµατισµού
κτιρίου (Building Automation System-BAS), είναι ένα παράδειγµα ενός µηχανογραφηµένου,
έξυπνου δικτύου ηλεκτρονικών συσκευών, µε σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο των
µηχανικών συστηµάτων και των συστηµάτων φωτισµού σε ένα κτίριο.
Ειδικότερα, παρατηρώντας τα κτίρια στην Βόρεια Αµερική33 προκύπτει ότι µε καλύτερο
σχεδιασµό θα µπορούσαν να εξοικονοµηθούν 15% των εκποµπών που προκύπτουν από το
συνολικό αριθµό των κτιρίων. Παγκοσµίως οι τεχνολογίες έξυπνων κτιρίων θα µπορούσαν να
εξασφαλίσουν 1.68 γιγατόνους CO2e, αξίας 216 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Ένα έξυπνο πλέγµα είναι ένα σύνολο από εργαλεία software και hardware που ενεργοποιούν
γεννήτριες έτσι ώστε να δροµολογήσουν αποτελεσµατικά την ενέργεια, µειώνοντας την ανάγκη
για πλεονάζουσα χωρητικότητα και επιτρέποντας την ροή της πληροφορίας και από τις δύο
κατευθύνσεις και την ανταλλαγή πληροφορίας µε τους πελάτες σε πραγµατικό χρόνο για την
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διαχείριση της πραγµατικής ζήτησης. Βελτιώνει την αποδοτικότητα, τον ενεργειακό έλεγχο και
την συλλογή δεδοµένων µέσα στο δίκτυο.

Ο κλάδος της ενέργειας αντιστοιχούσε το 2002 στο 24% των παγκόσµιων εκποµπών του ιδίου
έτους, και θα µπορούσε να είναι υπεύθυνος για 14.26 γιγατόνους CO2e το 2020. Η προοπτική
που υπάρχει µε την εκµετάλλευση των ΤΠΕ είναι η µείωση των εκποµπών άνθρακα κατά 2.3
γιγατόνους CO2e το 2020.

Είναι δυνατή η µείωση εκποµπών στην Ινδία

34

, στον ενεργειακό κλάδο, κατά 30% µέσω της

βελτιστοποίησης του ελέγχου και της διαχείρισης των πλεγµάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
έξυπνες τεχνολογίες πλέγµατος αποτελούν την µεγαλύτερη δυνατή συµβολή , που βρέθηκε στη
µελέτη, και θα µπορούσε να εξοικονοµήσει 2.03 γιγατόνους CO2e, αξίας 79 δισεκατοµµυρίων
ευρώ.
To ∆εκέµβριο του 2008, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων που αποτελούν την UNFCC
(United Nations Framework Convention on Climate Change), συναντήθηκαν στην Κοπεγχάγη35
και αποτέλεσµα ήταν η υπογραφή µιας συµφωνίας. Η συµφωνία της Κοπεγχάγης προβλέπει
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µε στόχο τη διατήρηση της υπερθέρµανσης του
πλανήτη κάτω από 2 βαθµούς Κελσίου, που αποτελεί το ανώτατο σηµείο πέραν του οποίου η
κλιµατική αλλαγή θα µπορούσε να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Επιπροσθέτως καλεί τις
αναπτυγµένες χώρες να προβούν σε σηµαντικές και µετρήσιµες περικοπές σχετικά µε τις
εκποµπές τους. Οι δε αναπτυσσόµενες χώρες πρέπει να αρχίσουν να µειώνουν τις εκποµπές τους
και να ανακοινώνουν τα αποτελέσµατα κάθε δύο χρόνια µε προβλέψεις για διεθνείς
διαβουλεύσεις και αναλύσεις. Το πιο χειροπιαστό αποτέλεσµα ήταν ίσως η συµφωνία των
αναπτυγµένων χωρών να διαθέσουν 30 δισεκατοµµύρια δολάρια τα επόµενα τρία χρόνια και
100 δισεκατοµµύρια δολάρια έως το 2020 για τη χρηµατοδότηση έργων σε φτωχές χώρες,
προκειµένου να προωθηθεί η καθαρή ενέργεια και να αντιµετωπιστούν η ξηρασία, η άνοδος της
στάθµης της θάλασσας και άλλες κλιµατικές αλλαγές.
Στο 5ο συµπόσιο36 που διοργανώθηκε από την ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), που
διεξήχθη το Νοέµβριο του 2010 στο Smart Village, στην Αίγυπτο, συζητήθηκαν οι ΤΠΕ, το
περιβάλλον και η κλιµατική αλλαγή στην Αφρική και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η
θεµατολογία περιελάµβανε την αφοµοίωση των κλιµατικών αλλαγών, τα ηλεκτρονικά απόβλητα
(e-waste),

την

οικονοµική
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της

περιβαντολλογικής επίδρασης των ΤΠΕ και την κοστολόγηση των λύσεων έναντι στην
κλιµατική αλλαγή. Το συµπόσιο εξέδωσε το ‘Cairo Roadmap’. Ένα σύνολο προτάσεων για
δράση σχετική µε τις ΤΠΕ, το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή.
Στην παρουσίασή της, στο συµπόσιο, η IBM επισήµανε τους τοµείς και τα εργαλεία που
χρησιµοποιεί η ίδια και θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην επιθυµητή επίτευξη των στόχων :37
1. Τεχνολογίες και Υπηρεσίες µε ενεργειακή απόδοση, που µπόρεσαν να µειώσουν την
χρήση ενέργειας από 40% µέχρι 80% και να µειώσουν τον αποθηκευτικό χώρο µέχρι
85%.
•

Πράσινα Πληροφοριακά συστήµατα και Πράσινα Κέντρα ∆εδοµένων (Data
Centers).

•

Εξυπηρετητές και αποθηκευτικά µέσα που γίνονται ολοένα και πιο ενεργειακά
αποδοτικά.

•

Νέος και επαναχρησιµοποιήσιµος εξοπλισµός.

•

Μονάδες ψύξης συσκευών που δεν απαιτούν επιπλέον εναλλασσόµενο ρεύµα για
την λειτουργία τους.

•

Τεχνολογίες µέτρησης και διαχείρισης

•

Έλεγχος και πιστοποίηση απόδοσης

2. Έξυπνα µηχανικά συστήµατα που είχαν ως αποτέλεσµα στην Στοκχόλµη την µείωση
της κυκλοφοριακής συµφόρησης κατά 25%, µείωση των εκποµπών CO2 15-40%,
αύξηση χρήση των µέσων µαζικής µεταφοράς, βελτίωση του περιβάλλοντος
•

Τέλη κυκλοφορίας

•

∆ιόδια

3. Ευφυή δίκτυα χρησιµότητας, που είχαν ως αποτέλεσµα την µείωση της µέγιστης
ζήτησης ενέργειας πλέγµατος 15-50% και µείωση των λογαριασµών των χρηστών κατά
10%,
•

Έξυπνη διαχείριση πλέγµατος (grid)

•

Έξυπνοι µετρητές

•

Έξυπνες εφαρµογές

•

Έξυπνη υλοποίηση

•

Ενεργειακή αγορά σε πραγµατικό χρόνο

4. Έξυπνα κτίρια
•

Έξυπνα Εµπορικά Κτίρια, τα οποία παρέχουν ενσωµατωµένες διαδικασίες και
πληροφορίες στους ιδιοκτήτες για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής χρήσης βάσει
των αναγκών του ενοικιαστή.
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•

Έξυπνα Αεροδρόµια, τα οποία παρέχουν αποδοτικές υπηρεσίες στους επιβάτες και
στις αποσκευές, έλεγχο κλιµατισµού, ασύρµατη σύνδεση στο διαδίκτυο και
ασφάλεια.

•

Έξυπνα Κέντρα ∆εδοµένων

•

Έξυπνες διαδικασίες δικτύων. Η διαχείριση ενεργού και ανενεργού δικτύου
εξασφαλίζει βελτιωµένες διαδικασίες, µειώνει την συµφόρηση και την ενέργεια ενώ
ταυτόχρονα αναβαθµίζει την απόδοση του δικτύου.

5. Έξυπνη διαχείριση υδάτων που δίνει την δυνατότητα για πρόβλεψη πληµµύρων και
υπολογίζεται ότι επιτυγχάνει µείωση της χρήσης ύδατος κατά 27%.
Σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοινώθηκαν στο ίδιο συµπόσιο από την Microsoft38 ισχύουν τα
παρακάτω στατιστικά σχετικά µε τον όγκο των πληροφοριών και χρηστών στο διαδίκτυο. Τα
ευρήµατα αναφέρονται στο έτος 2010:
•

1.8 δισεκατοµµύριο χρήστες διαδικτύου (400% αύξηση από το 2000)

•

340.000 ηλεκτρονικά βιβλία εκδόθηκαν το 2010

•

400.000 blogs υπήρχαν µόνο την 4η Μαΐου

•

σε κάθε λεπτό αντιστοιχούν 20 ώρες παρακολούθησης στο YouTube

•

200 δισεκατοµµύρια email στέλνονται την ηµέρα

•

Το 2005 δηµιουργήθηκαν 150 Exabytes , το 2020 προβλέπεται να δηµιουργηθούν
35.000 Exabytes (1 Exabyte ισούται µε 1 δισεκατοµµύριο Gigabytes δεδοµένων,).

•

1 Exabyte µπορεί να κρατήσει όλες τις πληροφορίες της Αµερικάνικης Βιβλιοθήκης του
Κογκρέσου 100 φορές.

•

Μόνο στο Hotmail αντιστοιχούν 1.3 δισεκατοµµύρια λογαριασµοί email, 155 Petabyte
(PB) αποθηκευτικός χώρος ο οποίος µεγαλώνει 2PB κάθε µήνα.

•

Το Windows Live Messenger έχει 300 εκατοµµύρια χρήστες σε 76 χώρες και σε 48
γλώσσες.

Υπάρχουν

περίπου

40

εκατοµµύρια

ταυτόχρονες

συνδέσεις,

9.9

δισεκατοµµύρια µηνύµατα µέσω του Windows Live Messenger.

Προκύπτει από τα παραπάνω το ερώτηµα που αποθηκεύεται όλη αυτή η πληροφορία. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι για τις 10 δισεκατοµµύρια αναζητήσεις στο Google τον Μάιο του 2010, για κάθε
αναζήτηση καταναλώθηκαν 0,3 κιλοβατώρες ενέργειας, 3 δισεκατοµµύρια κιλοβατώρες µέσα
σε ένα µήνα, ενέργεια που ισοδυναµεί µε µια αναµµένη λάµπα 60 watt για 5000 χρόνια.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το Facebook απαιτούνται 35000 εξυπηρετητές, η Amazon και η
Microsoft απαιτούν 50000 εξυπηρετητές, η Google έχει 1 εκατοµµύριο servers και υπάρχουν
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συνολικά 2 εκατοµµύρια AMD eεπεξεργαστές παγκοσµίως. Επιπλέον υπολογίζεται ότι θα
ξοδευτούν 42 δισεκατοµµύρια δολάρια για το Cloud Computing µέχρι το 2012.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε από την Booz&Co39 το 2009 προέκυψε ότι αρκετοί καταναλωτές
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ερχόµενοι αντιµέτωποι µε το πόσο
συνυφασµένες είναι οι επιλογές τους µε τις περιβαντολλογικές επιπτώσεις, επιλέγουν πράσινα
προϊόντα και είναι επίσης διατεθειµένοι να τα πληρώσουν. Περίπου 10% των Γερµανών
καταναλωτών και 12% των καταναλωτών των ΗΠΑ είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν 10%
περισσότερο για πράσινα προϊόντα, που απαιτούν λιγότερη ενέργεια για να λειτουργήσουν είτε
για να παραχθούν από βιοµηχανίες µε «πράσινη φήµη». Στην Ιαπωνία δε, οι πράσινοι
καταναλωτές που ανέρχονται στο 20% των συνολικών καταναλωτών είναι διατεθειµένοι να
πληρώσουν εώς και 15% παραπάνω.

Εικόνα 8 Πράσινοι καταναλωτές στη Γερµανία

Συνοψίζοντας καταλήγουµε ότι οι Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
προσφέρουν πληθώρα επιλογών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Μέσα σε αυτές
εµπεριέχονται τα ενεργειακά αποδοτικά κέντρα δεδοµένων, τα έξυπνα δίκτυα, οι χαµηλής
κατανάλωσης

ηλεκτρικές

συσκευές,

η

ανακύκλωση

ηλεκτρικών

συσκευών,

ο

αποµατεριαλισµός, τα έξυπνα κτίρια, τα έξυπνα µηχανικά συστήµατα, οι έξυπνοι µετρητές.
Επιπλέον λύσεις αποτελούν τα ευφυή συστήµατα µεταφορών και τα συστήµατα
αποµακρυσµένης διαχείρισης εµπορευµάτων.
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Αναµφίβολα οι ΤΠΕ είναι ισχυρό όχηµα προς µία βιώσιµη οικολογική ανάπτυξη, καθώς έχουν
οριζόντια εισχωρήσει σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητάς µας. Η οικονοµική κρίση
επίσης επιβάλει την άµεση αξιοποίησή τους προς την κατεύθυνση µίας περισσότερο βιώσιµης
οικονοµίας µε παράλληλο στόχο την αποδοτικότερη ενεργειακή διαχείριση όλων των φυσικών
πόρων του πλανήτη, και την µείωση της καταστροφής του περιβάλλοντος από την τεχνολογική
πρόοδο.

Η συμβολή της Ελλάδας στις κλιματικές
αλλαγές
Σύµφωνα µε την έκθεση της Ελλάδας40 στην UNFCC, που υποβλήθηκε το 2009 προκύπτουν τα
παρακάτω στοιχεία. Το 2007, οι πλειοψηφία των εκποµπών GHG οφειλόταν στο διοξειδίου του
άνθρακα το οποίο αντιστοιχούσε στο 86.1% των συνολικών εκποµπών GHG. Ο ενεργειακός
κλάδος παρήγαγε το 82% των συνολικών εκποµπών και ακολουθούσαν ο κλάδος της γεωργίας
µε ποσοστό 8.6%, οι βιοµηχανικές διαδικασίες µε ποσοστό 6.9%, τα απορρίµµατα µε ποσοστό
2.4% και οι διαλύτες και υπόλοιπη χρήση της παραγωγής µε ποσοστό 1%. Οι συνολικές
εκποµπές GHG ανέρχονταν σε 131853.83 γιγατόνους CO2e το 2007 και αυξήθηκαν κατά
περίπου 23% από το 1990 µέχρι το 2007.

Σε στοχευµένη έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας για τη χρήση
και εφαρµογή Πράσινων ΤΠΕ στις ελληνικές επιχειρήσεις41 φαίνεται η ευρεία υιοθέτηση
πράσινων πρακτικών από αυτές. Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον Γενικό ∆ιευθυντή του
Παρατηρητηρίου κ. ∆ηµήτρη Γιάντση, κατά τη διάρκεια της ηµερίδας για Πράσινες ΤΠΕ που
διοργανώθηκε από το eΤΕΕ και την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ελλάδος, στις 17 Μαΐου το 2010. Τα αποτελέσµατα συσχετίστηκαν µε αυτά των διεθνών
δεδοµένων 42 και προέκυψε ότι οι απόψεις συµπίπτουν µεταξύ τους καθώς:
•

Πάνω από το 50% των επιχειρήσεων λαµβάνει υπόψιν του περιβαντολλογικά κριτήρια
για την προµήθεια προϊόντων και υπηρεσιών.

•

Γύρω στο 75% των επιχειρήσεων έχουν ένα σχέδιο για την εφαρµογή Πράσινων
Πρακτικών και Τεχνολογιών.

•

Τα 2 πιο σηµαντικά κίνητρα για την υιοθέτηση πράσινων ΤΠΕ είναι η µείωση του
κόστους κατανάλωσης ενέργειας και το περιβάλλον.

•

Το βασικότερο εµπόδιο στην υιοθέτηση των πράσινων πρακτικών είναι ότι ακόµα δεν
αποτελούν βασική προτεραιότητα της επιχείρησης. ∆ιεθνώς υποστηρίζεται ότι θα πρέπει
να υπάρξουν συγκεκριµένες κατευθύνσεις και πολιτικές, ενώ στην Ελλάδα θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι η έλλειψη κεφαλαίων αποτελεί τροχοπέδη στις επενδύσεις για
πράσινες ΤΠΕ.

40

UNFCC, Report of the individual review of the annual submission of Greece submitted in 2009,
http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/plenary/application/pdf/cc-ert-arr-201011_rep_of_ind_rev_of_annual_submission_of_greece.pdf
41
2η Ηµερίδα για τις Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Green ICT, Πράσινες ΤΠΕ: οι απόψεις των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα & ∆ιεθνώς, 17 Μαΐου 2010 Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, http://www.observatory.gr/Files/Meletes/GreenICT_eTEE_Final.pdf
42
Forrester Research, Inc., “Market Overview: The State Of Enterprise Green IT Adoption, Q4 2009”, December 2009

•

Τέλος στο ερώτηµα τι αντίκτυπο θα έχει η επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος στην
υιοθέτησης των πράσινων ΤΠΕ, παρατηρείται µια αβεβαιότητα καθώς 1 στις 3
επιχειρήσεις δηλώνει ότι είναι πολύ νωρίς ακόµα για να εκτιµηθεί ο αντίκτυπος.

Σηµαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα, 2 στις 5 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι
αποτελεί θέµα στρατηγικής σηµασίας η µείωση των εκποµπών CO2 στις ΤΠΕ, αξιοποιώντας
νέες τεχνολογίες µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Συνεπώς προκύπτει ότι
οι επιχειρήσεις είναι ευαισθητοποιηµένες στην φροντίδα του περιβάλλοντος,

κάνοντας

προσπάθειες να καταναλώσουν λιγότερη ενέργεια και να ανακυκλώσουν υλικό και συσκευές,
ενώ δεν αποκλείουν µελλοντικά τη δυνατότητα τηλεργασίας για τον περιορισµό µετακινήσεων.
Για να επιτύχουµε ικανοποιητική µείωση των εκλυόµενων αερίων ρύπων CO2 θα πρέπει να
αφοµοιώσουµε αποδοτικότερες πρακτικές διαχείρισης του φυσικού πλούτου, να αλλάξουµε τον
τρόπο που συν-εργαζόµαστε, αλλά και που συµπεριφερόµαστε, ζούµε, σκεπτόµαστε και
επικοινωνούµε.

Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να εξετάσει κατά πόσο οι χρήστες των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές (ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, κινητά, εκτυπωτές) µε οικολογική συνείδηση. ∆ιερευνήθηκε ανάµεσα σε άλλα αν
έχουν επίγνωση της ενεργειακής σπατάλης που επιφέρουν µε την χρήση των ΤΠΕ, αν θα
επέλεγαν έξυπνες και πιο οικολογικές υπηρεσίες όπως e-learning, τηλεργασία, VoIP, e-banking
και αν ανακυκλώνουν τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Μεθοδολογία
Η έρευνα διενεργήθηκε µε την δηµιουργία ενός ερωτηµατολογίου (Παράρτηµα Α), που
αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στο ∆ιαδίκτυο. Ο λόγος που επιλέχτηκε αυτή η µέθοδος ήταν το
χαµηλό της κόστος, η ευκολία πρόσβασης από τους ερωτηθέντες (καθώς ούτως ή άλλως
αναφερόµαστε σε χρήστες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) καθώς επίσης και το
γεγονός ότι αποτελεί την λιγότερο επιβαρυντική µέθοδο για το περιβάλλον (δεν χρειάζεται
εκτύπωση ερωτηµατολογίων). Το δείγµα της έρευνας επικεντρώνεται στους χρήστες των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και συγκεκριµένα στους χρήστες Η/Υ και
κινητών συσκευών. Οι ερωτηθέντες απάντησαν ανώνυµα και σαν αναγνωριστικό τους
αποθηκεύτηκε η διεύθυνση IP που είχαν κατά τη διάρκεια που απαντούσαν το ερωτηµατολόγιο.

Η έρευνα διήρκησε 5 ηµέρες και ο αριθµός των ατόµων που απήντησαν ανέρχεται στους 133.
Το 53% εξ’ αυτών ήταν ηλικίας 26- 35 ετών, το 38% 21-25 και το υπόλοιπο 10% επιµερίστηκε
ισόποσα µεταξύ των ηλικιών 17-20 και 36-55. Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά τα δεδοµένα.

Εικόνα 9 Ηλικία ερωτηθέντων

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 8-12

0

0%

2 13-16

0

0%

3 17-20
4 21-25

3
51

2%
38%

5 26-35

71

53%

6 36-45

4

3%

7 46-55

4

3%

8 56+

0

0%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 1 ∆εδοµένα σχετικά µε την ηλικία των ερωτηθέντων

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

3

Μεγαλύτερη τιµή

7

Μέσος όρος

4.66

∆ιακύµανση

0.51

Τυπική απόκλιση
Συνολικές αποκρίσεις

0.72
133

Πίνακας 2 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την ηλικία των ερωτηθέντων

Επιπλέον το δείγµα αποτελείται από 48,12%(64) άντρες και 51,88%(69) γυναίκες. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό δείχνει ότι η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών είναι ισοδύναµη µεταξύ των δύο φίλων.

Εικόνα 10 Φύλο ερωτηθέντων

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Άρρεν

64

48%

2 Θήλυ

69

52%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 3 ∆εδοµένα σχετικά µε το φύλο των ερωτηθέντων

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

2

Μέσος όρος
∆ιακύµανση

1.52
0.25

Τυπική απόκλιση

0.50

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 4 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το φύλο των ερωτηθέντων

Τέλος το 13,53%του δείγµατος είχε τελειώσει Ανώτερη εκπαίδευση, το 44,36% του δείγµατος
ήταν απόφοιτοι Ανώτατης εκπαίδευσης, το 35,34% είχαν ένα τουλάχιστον Μεταπτυχιακό, και οι
κάτοχοι ∆ιδακτορικού και οι απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης ήταν αντίστοιχα περίπου στο 3% .

Εικόνα 11 Εκπαίδευση

#

Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1

Στοιχειώδης

0

0%

2

Μέση

5

4%

3
4

Ανώτερη
Ανώτατη

18
59

14%
44%

5

Μεταπτυχιακό

47

35%

6

∆ιδακτορικό

4

3%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 5 ∆εδοµένα σχετικά µε την εκπαίδευση των ερωτηθέντων

Στατιστικά

Τιμή

Μικρότερη τιµή

2

Μέγιστη τιµή

6

Μέσος όρος

4.20

∆ιακύµανση

0.72

Τυπική απόκλιση

0.85

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 6 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την εκπαίδευση των ερωτηθέντων

Ανάλυση δεδομένων και Ερμηνεία των
ευρημάτων
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων, όπως αυτά
προέκυψαν από το σύνολο των έγκυρων ερωτηµατολογίων που απαντήθηκαν ηλεκτρονικά, µετά
από στατιστική ανάλυση µε το λογισµικό πακέτο SPSS.

Συγκεκριµένα στην ερώτηση «Έχετε δικό σας υπολογιστή;» το 97,74% των ερωτηθέντων
απάντησε ναι , ενώ µόνο το 2,26% απάντησε µε όχι. Γίνεται εµφανές έτσι ότι η χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι σχεδόν καθολική και είναι η πιο ορατή απόδειξη ότι οι
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών επηρεάζουν άµεσα την καθηµερινότητά µας,
αφού πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας µας αλλά και της προσωπικής µας
ζωής.

Εικόνα 12 Έχετε δικό σας υπολογιστή;

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Ναι

130

98%

2 Όχι

3

2%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 7 ∆εδοµένα των ερωτηθέντων που έχουν δικό τους υπολογιστή

Στατιστικά
Μικρότερη τιµή
Μέγιστη τιµή

Τιµή
1
2

Μέσος όρος

1.02

∆ιακύµανση

0.02

Τυπική απόκλιση

0.15

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 8 Στατιστικά δεδοµένα των ερωτηθέντων που έχουν δικό τους υπολογιστή

Στην ερώτηση «Έχετε φορητό υπολογιστή;» το 85,71% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά και
µόλις το 14,29% αρνητικά. Ο φορητός υπολογιστής είναι εκ φύσεως κατασκευασµένος για
χαµηλή κατανάλωση και µεγάλη αυτονοµία. Αποτελεί ενεργειακά αποδοτικότερη λύση από ότι
ο σταθερός υπολογιστής, και το γεγονός ότι είναι ευρέως διαδεδοµένη η χρήση του αποτελεί
πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο.

Εικόνα 13 Κάτοχοι φορητού υπολογιστή

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Ναι

114

86%

2 Όχι

19

14%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 9 ∆εδοµένα κατοχής φορητού υπολογιστή

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

2

Μέσος όρος

1.14

∆ιακύµανση

0.12

Τυπική απόκλιση
Συνολικές αποκρίσεις

0.35
133

Πίνακας 10 Στατιστικά δεδοµένα κατοχής φορητού υπολογιστή

Σε σχετική ερώτηση αν προτιµούνται οι ασύρµατες ή οι ενσύρµατες συσκευές, η πλειοψηφία
των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ των ασύρµατων συσκευών µε ποσοστό 78,95%. Στην
πλειονότητά τους οι ασύρµατες συσκευές είναι λιγότερο ενεργοβόρες καθώς επίσης και
περισσότερο ευέλικτες γεγονός που τις καθιστά προτιµητέες.

Εικόνα 14 Ασύρµατες versus Ενσύρµατες συσκευές

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Ασύρµατες συσκευές

105

79%

2 Ενσύρµατες συσκευές

26

20%

3 ∆εν γνωρίζω

2

2%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 11 ∆εδοµένα σχετικά µε την προτίµηση των ασύρµατων ή ενσύρµατων συσκευών

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

3

Μέσος όρος

1.23

∆ιακύµανση
Τυπική απόκλιση

0.21
0.45

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 12 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την προτίµηση των ασύρµατων ή ενσύρµατων συσκευών

Το 50,38% των ατόµων που απάντησαν στην έρευνα χρησιµοποίει σκληρό δίσκο ικανό να
αποθηκεύσει από 100 εώς και 500Gb πληροφορίας. Το 21,8% διαθέτουν δίσκο µεταξύ 500Gb
µε 1 Terabyte και 9,02% έχει στην κατοχή του αποθηκευτικό χώρο για πάνω από 1 Terabyte
ψηφιακής πληροφορίας. Μόλις 5,26% του δείγµατος διαθέτει σκληρό δίσκο µικρότερο από
100Gb και 13,53% δεν γνώριζαν να απαντήσουν. Από τα συγκεκριµένα δεδοµένα γίνεται
εµφανής η αυξηµένη ανάγκη των χρηστών των ΤΠΕ για δυνατότητα αποθήκευσης µεγάλου
όγκου πληροφορίας.

Εικόνα 15 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 <100GB

7

5%

2 100-500GB

67

50%

3 500GB-1T
4 >1T

29
12

22%
9%

5 ∆εν γνωρίζω

18

14%

Σύνολο

133

100%

Πίνακας 13 ∆εδοµένα χωρητικότητας σκληρού δίσκου

Στατιστικά
Μικρότερη τιµή

Τιµή
1

Μέγιστη τιµή
Μέσος όρος

5
2.75

∆ιακύµανση

1.29

Τυπική απόκλιση

1.14

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 14 Στατιστικά δεδοµένα χωρητικότητας σκληρού δίσκου

Σε επόµενη ερώτηση ζητήθηκε από το δείγµα να επιλέξει ποιες περιφερειακές ή ηλεκτρονικές
συσκευές χρησιµοποιεί. Μέσα στις δυνατές απαντήσεις συµπεριλαµβάνονταν ο εκτυπωτής, ο
scanner, το modem, η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, το κινητό τηλέφωνο, smart phones, PDA
και τίποτα από τα παραπάνω.

Εικόνα 16 Ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιµοποιούν οι ερωτηθέντες

Παρατηρείται από την εικόνα παραπάνω ότι το 92% του δείγµατος χρησιµοποιεί κινητό, το 84%
έχει ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, το 80% έχει modem άρα και internet, το 75% έχει
εκτυπωτή, το 62% scanner και ένα ποσοστό 9% χρησιµοποιεί smart phone. Τέλος µόνο 2 άτοµα
απάντησαν ότι δεν χρησιµοποιούν καµία από τις παραπάνω συσκευές. Τα παραπάνω δεδοµένα
έρχονται να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι οι χρήστες της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών έχουν πλέον πάνω από µία συσκευή ΤΠΕ.
# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Εκτυπωτή

100

75%

2 Scanner

83

62%

3 Modem
4 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή

107
112

80%
84%

5 Κινητό τηλέφωνο

122

92%

6 Smart Phone

38

29%

7 PDA

12

9%

8 Καµία

2

2%

Πίνακας 15 ∆εδοµένα ηλεκτρικών συσκευών που προτιµούνται από το δείγµα

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μεγαλύτερη τιµή

8

Συνολικές αποκλίσεις

133

Πίνακας 16 Στατιστικά δεδοµένα ηλεκτρικών συσκευών που προτιµούνται από το δείγµα

Παράλληλα παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων , ένα ποσοστό κοντά στο 55%
αγόρασε υπολογιστή µέσα στο διάστηµα των τελευταίων 2 χρόνων, ενώ ένα ποσοστό 50,37%
απέκτησε καινούριο κινητό φέτος. Το ποσοστό απόκτησης νέου κινητού τηλεφώνου µέσα στην
τελευταία διετία ανέρχεται σε 82,7%.Ταυτόχρονα ένα ποσοστό της τάξης του 62% δηλώνει ότι
θα αναβαθµίσει τον υπολογιστή του σε λιγότερο από 2 χρόνια. Συµπεραίνουµε από τα
παραπάνω ότι οι αυξηµένες απαιτήσεις και η προσφορά ολοένα και νεότερων συσκευών ΤΠΕ,
οδηγεί τους καταναλωτές σε συχνότερες αγορές, αυξάνοντας παράλληλα και τον όγκο των
συσκευών ΤΠΕ. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται αναλυτικά πως κατανέµεται το δείγµα.

Εικόνα 17 Αγορά του τελευταίου σας υπολογιστή

#

Απαντήσεις

1
< 6 µήνες
2 6 µήνες - 1 χρόνο

Αποκρίσεις

%

23
16

17%
12%

3

1- 2 χρόνια

34

26%

4

2- 3 χρόνια

25

19%

5

3-4 χρόνια

14

11%

6

4- 5 χρόνια

9

7%

7

>5 χρόνια

10

8%

8

∆εν γνωρίζω

2

2%

Σύνολο

133

100%

Πίνακας 17 ∆εδοµένα σχετικά µε το χρονικό διάστηµα που έγινε αγορά του πιο πρόσφατου υπολογιστή /
χρήστη

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

8

Μέσος όρος
∆ιακύµανση

3.51
3.37

Τυπική απόκλιση

1.84

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 18 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το χρονικό διάστηµα που έγινε αγορά του πιο πρόσφατου
υπολογιστή / χρήστη

Εικόνα 18 Χρόνος επόµενης αναβάθµισης υπολογιστή

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 <6 µήνες

10

8%

2 6-12 µήνες

25

19%

3 1- 2 χρόνια
4 2- 3 χρόνια

48
17

36%
13%

5 3-4 χρόνια

6

5%

6 4- 5 χρόνια

3

2%

7 >5 χρόνια

3

2%

8 Ποτέ

21

16%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 19 ∆εδοµένα σχετικά τον χρονικό διάστηµα της επόµενης αναβάθµισης του υπολογιστή

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

8

Μέσος όρος

3.83

∆ιακύµανση
Τυπική απόκλιση

4.66
2.16

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 20 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά τον χρονικό διάστηµα της επόµενης αναβάθµισης του υπολογιστή

Εικόνα 19 Χρόνος απόκτησης νέας κινητής τηλεφωνικής συσκευής

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 <6 µήνες

34

26%

2 6- 12 µήνες

33

25%

3 1- 2 χρόνια
4 2- 3 χρόνια

43
11

32%
8%

5 3- 4 χρόνια

4

3%

6 4- 5 χρόνια

4

3%

7 >5 χρόνια

4

3%

Σύνολο

133

100%

Πίνακας 21 ∆εδοµένα σχετικά µε τον χρόνο απόκτησης νέα κινητής τηλεφωνικής συσκευής

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

7

Μέσος όρος

2.59

∆ιακύµανση

2.08

Τυπική απόκλιση

1.44

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 22 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε τον χρόνο απόκτησης νέα κινητής τηλεφωνικής συσκευής

Σε ερώτηση «Πόσους υπολογιστές έχετε σπίτι σας» το 36,84% απάντησε 2, έναν ή 3
υπολογιστές έχει ένα 23,31% αντίστοιχα και ένα ποσοστό της τάξης του 10,53% έχει πάνω από
5 υπολογιστές.

Εικόνα 20 Πλήθος υπολογιστών / σπίτι

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 0

0

0%

2 1

31

23%

3 2
4 3

49
31

37%
23%

5 4

8

6%

6 5+

14

11%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 23 ∆εδοµένα σχετικά µε το πλήθος υπολογιστών / σπίτι

Στατιστικά
Μικρότερη τιµή
Μέγιστη τιµή

Τιµή
2
6

Μέσος όρος

3.44

∆ιακύµανση

1.48

Τυπική απόκλιση

1.21

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 24 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το πλήθος υπολογιστών / σπίτι

Ταυτόχρονα στην ερώτηση «Πόσες κινητές τηλεφωνικές συσκευές είχατε τα τελευταία χρόνια»,
32,33% απάντησε µε 3 ενώ 21,8% µε 2.

Εικόνα 21 Πόσες κινητές τηλεφωνικές συσκευές είχατε τα τελευταία χρόνια;

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 0

0

0%

2 1

6

5%

3 2
4 3

29
43

22%
32%

5 4

16

12%

6 5

23

17%

7 >5

16

12%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 25 ∆εδοµένα σχετικά µε το πλήθος κινητών τηλεφωνικών συσκευών στην τελευταία πενταετία

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

2

Μέγιστη τιµή

7

Μέσος όρος

4.52

∆ιακύµανση

2.04

Τυπική απόκλιση

1.43

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 26 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το πλήθος κινητών τηλεφωνικών συσκευών στην τελευταία
πενταετία

Το δείγµα κατόπιν ερωτήθηκε πόσες ώρες αφήνει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αναµµένο. Το
11,28% δήλωσε ότι δεν κλείνει ποτέ τον υπολογιστή του , ενώ 48,02% αφήνουν τον υπολογιστή
τους ανοιχτό πάνω από 6 ώρες τη µέρα. Το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ µεγάλο και ενισχύει
την ανάγκη για µια καµπάνια ενηµέρωσης και προώθησης προτάσεων για ορθολογικότερη
χρήση των ΤΠΕ.

Εικόνα 22 Ώρες που µένει αναµµένος ο υπολογιστής

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 0- 2 ώρες

10

8%

2 2-4 ώρες

13

10%

3 4- 6 ώρες
4 6- 12 ώρες

31
46

23%
35%

5 12- 24 ώρες

18

14%

6 Συνέχεια

15

11%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 27 ∆εδοµένα για τον αριθµό των ωρών που µένει ο υπολογιστής αναµµένος

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή
Μέγιστη τιµή

1
6

Μέσος όρος

3.71

∆ιακύµανση

1.81

Τυπική απόκλιση

1.35

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 28 Στατιστικά δεδοµένα για τον αριθµό των ωρών που µένει ο υπολογιστής αναµµένος

Επιπλέον το δείγµα ρωτήθηκε πόσες ώρες την ηµέρα αφήνει ηλεκτρονικές συσκευές σε
κατάσταση αναµονής. Η πλειοψηφία (34,59%) δεν αφήνει ηλεκτρονικές συσκευές αναµµένες
πάνω από 2 ώρες, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα όµως. περίπου 1 στους 5 ερωτηθέντες αφήνει
όλη µέρα ηλεκτρονικές συσκευές σε κατάσταση αναµονής.

Εικόνα 23 Ώρες ηλεκτρικών συσκευών σε κατάσταση αναµονής

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 0-2 ώρες

46

35%

2 2- 4 ώρες

14

11%

3 4-6 ώρες
4 6- 12 ώρες

17
14

13%
11%

5 12- 24 ώρες

13

10%

6 Συνέχεια

29

22%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 29 ∆εδοµένα σχετικά µε τις ώρες ηλεκτρικών συσκευών σε κατάσταση αναµονής

Στατιστικά
Μικρότερη τιµή
Μέγιστη τιµή

Τιµή
1
6

Μέσος όρος

3.16

∆ιακύµανση

3.95

Τυπική απόκλιση

1.99

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 30 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε τις ώρες ηλεκτρικών συσκευών σε κατάσταση αναµονής

Συνυπολογίζοντας στα παραπάνω ότι η πλειοψηφία των χρηστών σπαταλάει ενέργεια πάνω από
4 ώρες την εβδοµάδα φορτίζοντας τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας (44,36%) και ότι δεν
κλείνει το modem της ώρες που δεν χρησιµοποιεί το internet(71,4%), µπορεί εύκολα κάποιος να
οδηγηθεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό χρηστών που αγνοούν ή
αδιαφορούν για τις επιπτώσεις της σπάταλης κατανάλωσης ενέργειας.

Εικόνα 24 Ώρες φόρτισης κινητών συσκευών

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 0 -1 ώρα

7

5%

2 1-2 ώρες

18

14%

3 2- 3 ώρες
4 3- 4 ώρες

19
30

14%
23%

5 >4 ώρες

59

44%

Σύνολο

133

100%

Πίνακας 31 ∆εδοµένα σχετικά µε τις ώρες/ βδοµάδα φόρτισης κινητών συσκευών

Στατιστικά
Μικρότερη τιµή

Τιµή
1

Μέγιστη τιµή
Μέσος όρος

5
3.87

∆ιακύµανση

1.60

Τυπική απόκλιση

1.26

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 32 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε τις ώρες/ βδοµάδα φόρτισης κινητών συσκευών

Εικόνα 25 Κλείνετε το modem σας όταν κοιµάστε;

#

Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1

Ναι

25

19%

2

Όχι

95

71%

13

10%

133

100%

3 ∆εν έχω modem
Σύνολο

Πίνακας 33 ∆εδοµένα σχετικά µε το αν µένει ανοιχτό το modem κατά τις ώρες του ύπνου

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

3

Μέσος όρος
∆ιακύµανση

1.91
0.28

Τυπική απόκλιση

0.53

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 34 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το αν µένει ανοιχτό το modem κατά τις ώρες του ύπνου

Αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων χρησιµοποιεί λειτουργικό Windows,
ένα ποσοστό 91,73% έναντι ενός ποσοστού 7,52% που χρησιµοποιεί Mac υπολογιστή.

Εικόνα 26 Λειτουργικό σύστηµα

# Απαντήσεις
1 Mac
2 Windows
3 ∆εν γνωρίζω
Σύνολο

Αποκρίσεις

%

10
122

8%
92%

1

1%

133

100%

Πίνακας 35 ∆εδοµένα σχετικά µε το λειτουργικό σύστηµα

Στατιστικά
Μικρότερη τιµή

Τιµή
1

Μέγιστη τιµή
Μέσος όρος

3
1.93

∆ιακύµανση

0.08

Τυπική απόκλιση

0.28

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 36 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το λειτουργικό σύστηµα

Όπως ήταν αναµενόµενο το internet και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, είναι οι εφαρµογές που
χρησιµοποιούν οι χρήστες περισσότερο, 98,5% και 81,20 % αντίστοιχα. Ακολουθούν οι
εφαρµογές πολυµέσων αναπαραγωγής µουσικής, το office κτλ.

Εικόνα 27 Εφαρµογές που χρησιµοποιούν περισσότερο οι χρήστες

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Office

89

67%

2 Programming

39

29%

3 Internet

131

98%

4 Email

108

81%

5 MSN

78

59%

6 Μουσική

101

76%

7 Ταινίες

75

56%

8 Παιχνίδια
9 Τίποτα από τα παραπάνω

46
0

35%
0%

Πίνακας 37 ∆εδοµένα σχετικά µε τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν περισσότερο οι χρήστες

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μεγαλύτερη τιµή

8

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 38 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν περισσότερο οι χρήστες

Ο χρόνος που περνάει µέσος χρήστης στο internet ποικίλει, σύµφωνα µε την έρευνα, και
κατανέµεται ισοδύναµα µεταξύ των οµάδων 2-4 ώρες, 4-6 ώρες και 6-12 ώρες.

Εικόνα 28 Ώρες στο internet

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 0- 2 ώρες

17

13%

2 2- 4 ώρες

34

26%

3 4- 6 ώρες
4 6- 12 ώρες

33
34

25%
26%

5 12- 24 ώρες

8

6%

6 Συνέχεια

7

5%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 39 ∆εδοµένα σχετικά µε τις ώρες στο internet

Στατιστικά
Μικρότερη τιµή
Μέγιστη τιµή

Τιµή
1
6

Μέσος όρος

3.02

∆ιακύµανση

1.75

Τυπική απόκλιση

1.32

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 40 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε τις ώρες στο internet

Επιπλέον ο χρόνος που περνάει ο µέσος χρήστης στέλνοντας e-mail δεν ξεπερνάει για την
πλειοψηφία των χρηστών τις 2 ώρες (65,41%).

Εικόνα 29 Ώρες στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 0-2 ώρες

87

65%

2 2-4 ώρες

17

13%

3 4-6 ώρες
4 6- 12 ώρες

10
10

8%
8%

5 12- 24 ώρες

4

3%

6 Συνέχεια

5

4%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 41 ∆εδοµένα σχετικά µε τις ώρες που περνάει ο µέσος χρήστης στέλνοντας email

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

6

Μέσος όρος
∆ιακύµανση

1.81
1.88

Τυπική απόκλιση

1.37

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 42 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε τις ώρες που περνάει ο µέσος χρήστης στέλνοντας email

Οι 133 ερωτηθέντες κλήθηκαν να εκτιµήσουν πόση ενέργεια πιστεύουν ότι καταναλώνει ο
υπολογιστής τους τόσο όταν βρίσκεται σε χρήση όσο και όταν βρίσκεται σε αναµονή. Αξίζει
εδώ να αναφερθεί ότι ο µέσος σταθερός υπολογιστής καταναλώνει γύρω στα 150-340 watt, ενώ
ένας φορητός υπολογιστής καταναλώνει µόλις 45 watt. Ο µέσος σταθερός υπολογιστής σε
αναµονή καταναλώνει 1-20 watt. Από ότι προκύπτει από τα αποτελέσµατα η πλειοψηφία δεν
γνωρίζει τι ενέργεια καταναλώνει µε την χρήση του υπολογιστή, γεγονός που σηµατοδοτεί την
ανάγκη για καλύτερη ενηµέρωση καθώς επίσης και την επέκταση χρήσης εργαλείων µέτρησης
κατανάλωσης. Ένα τέτοιο εργαλείο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 30 Ενεργειακός µετρητής

Εικόνα 31 Ενέργεια που καταναλώνει ένας υπολογιστής κατά τη διάρκεια χρήσης του

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 <50 watt

5

4%

2 50-100 watt

9

7%

3 100-200 watt
4 200-300 watt

11
12

8%
9%

5 300- 400 watt

6

5%

6 400- 500 watt

6

5%

7 >500 watt

6

5%

8 ∆εν γνωρίζω

78

59%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 43 ∆εδοµένα σχετικά µε την ενέργεια που καταναλώνει ένας υπολογιστής κατά τη διάρκεια χρήσης

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

8

Μέσος όρος

6.29

∆ιακύµανση

5.52

Τυπική απόκλιση
Συνολικές αποκρίσεις

2.35
133

Πίνακας 44 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την ενέργεια που καταναλώνει ένας υπολογιστής κατά τη
διάρκεια χρήσης του

Εικόνα 32 Ενέργεια που καταναλώνει ένας υπολογιστής κατά τη διάρκεια αναµονής

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 <50 watt

39

29%

2 50- 100 watt

12

9%

3 100-200 watt
4 200-300 watt

5
1

4%
1%

5 300-400 watt

2

2%

6 400- 500 watt

2

2%

7 >500 watt

1

1%

8 ∆εν γνωρίζω

71

53%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 45∆εδοµένα σχετικά µε την ενέργεια που καταναλώνει ένας υπολογιστής κατά τη διάρκεια
αναµονής

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

8

Μέσος όρος

5.11

∆ιακύµανση

10.58

Τυπική απόκλιση

3.25

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 46 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την ενέργεια που καταναλώνει ένας υπολογιστής κατά τη
διάρκεια αναµονής

Στην συνέχεια ζητήθηκε από τους χρήστες να αξιολογήσουν τόσο τον υπολογιστή τους όσο και
τις συσκευές κινητών τηλεφώνων τους στο κατά πόσο αυτά τα προϊόντα είναι φιλικά προς το
περιβάλλον. Ζητήθηκε επίσης να αξιολογήσουν και τις αντίστοιχες βιοµηχανίες. Τα
αποτελέσµατα φαίνονται συνοπτικά παρακάτω.

Εικόνα 33 Είναι ο υπολογιστής σας φιλικός προς το περιβάλλον;

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Μη φιλικός

16

12%

2 Ελάχιστα µη φιλικός

18

14%

3 Ουδέτερος
4 Ελάχιστα φιλικός

62
29

47%
22%

5 Πολύ φιλικός

8

6%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 47 ∆εδοµένα σχετικά µε το κατά πόσο ο υπολογιστής είναι φιλικός προς το περιβάλλον

Στατιστικά
Μικρότερη τιµή

Τιµή
1

Μέγιστη τιµή
Μέσος όρος

5
2.96

∆ιακύµανση

1.08

Τυπική απόκλιση

1.04

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 48 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το κατά πόσο ο υπολογιστής είναι φιλικός προς το περιβάλλον

Εικόνα 34 Είναι η βιοµηχανία κατασκευής υπολογιστών φιλική προς το περιβάλλον;

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Μη φιλική

45

34%

2 Ελάχιστα µη φιλική

24

18%

3 Ουδέτερη

25

19%

4 Ελάχιστα φιλική
5 Πολύ φιλική

38
1

29%
1%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 49 ∆εδοµένα σχετικά µε το αν η βιοµηχανία κατασκευής υπολογιστών είναι φιλική προς το
περιβάλλον

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

5

Μέσος όρος
∆ιακύµανση

2.44
1.55

Τυπική απόκλιση

1.25

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 50 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το αν η βιοµηχανία κατασκευής υπολογιστών είναι φιλική προς
το περιβάλλον

Εικόνα 35 Είναι η συσκευή του κινητού σας φιλική προς το περιβάλλον;

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Μη φιλική
2 Ελάχιστα µη φιλική

36
20

27%
15%

3 Ουδέτερα

42

32%

4 Ελάχιστα φιλική

30

23%

5 Πολύ φιλική

5

4%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 51 ∆εδοµένα σχετικά µε το αν η συσκευή του κινητού είναι φιλική προς το περιβάλλον

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

5

Μέσος όρος

2.61

∆ιακύµανση

1.47

Τυπική απόκλιση

1.21

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 52 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το αν η συσκευή του κινητού είναι φιλική προς το περιβάλλον

Εικόνα 36 Είναι η βιοµηχανία κατασκευής κινητών φιλική προς το περιβάλλον;

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Μη φιλική

56

42%

2 Ελάχιστα µη φιλική

19

14%

3 Ουδέτερα

23

17%

4 Ελάχιστα φιλική

35

26%

5 Πολύ φιλική

0

0%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 53 ∆εδοµένα σχετικά µε το κατά πόσο η βιοµηχανία κατασκευής κινητών είναι φιλική προς το
περιβάλλον

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

4

Μέσος όρος

2.28

∆ιακύµανση

1.58

Τυπική απόκλιση

1.26

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 54 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το κατά πόσο η βιοµηχανία κατασκευής κινητών είναι φιλική
προς το περιβάλλον

Για να σχολιάσουµε τα παραπάνω αποτελέσµατα, δηµιουργήσαµε 2 cross tabulation. Στο πρώτο
συγκρίνουµε τον υπολογιστή µε το κινητό σχετικά µε την φιλικότητα προς το περιβάλλον και
στο δεύτερο συγκρίνει τις βιοµηχανίες µεταξύ τους. Από το πρώτο cross tabulation προκύπτει
ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί φιλικό προς το περιβάλλον τον υπολογιστή όσο
θεωρεί φιλική προς το περιβάλλον και την συσκευή του κινητού τηλεφώνου του. Συγκεκριµένα
και για τις 2 ερωτήσεις η πλειοψηφία απάντησε ότι τις αξιολογεί ουδέτερης φιλικότητας.

Πίνακας 55 Φιλικότητα προς το περιβάλλον υπολογιστής versus κινητό

Το ίδιο σκηνικό παρατηρείται και στις αντίστοιχες βιοµηχανίες, µε την πλειοψηφία να
υποστηρίζει την µη φιλικότητά τους προς το περιβάλλον.

Πίνακας 56 Φιλικότητα προς το περιβάλλον της βιοµηχανίας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών versus
της βιοµηχανίας κατασκευής κινητών συσκευών

Στην ερώτηση αν η επιλογή του υπολογιστή βασίστηκε σε περιβαντολλογικά κίνητρα, το
84,96% απάντησε µε όχι και 15,04% απαντήσανε µε ναι, αποδεικνύοντας έτσι την έλλειψη
οικολογικής συνείδησης σε θέµατα αγοράς ηλεκτρονικών συσκευών και ειδικότερα
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εικόνα 37 Βασίσθηκε η αγορά του υπολογιστή σε περιβαντολλογικά κίνητρα;

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Ναι

20

15%

2 Όχι

113

85%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 57 ∆εδοµένα σχετικά µε το αν βασίσθηκε η αγορά του υπολογιστή σε περιβαντολλογικά κίνητρα

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

2

Μέσος όρος

1.85

∆ιακύµανση

0.13

Τυπική απόκλιση
Συνολικές αποκρίσεις

0.36
133

Πίνακας 58 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το αν βασίσθηκε η αγορά του υπολογιστή σε περιβαντολλογικά
κίνητρα

Επιπροσθέτως οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν για το αν γνωρίζουν το πρόγραµµα
Energy Star, και ταυτόχρονα τους ζητήθηκε να βρούνε την σηµασία του. Ενηµερωτικά το 1992,
το Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ , επέκτεινε το εθελοντικό του πρόγραµµα,
Energy Star, έτσι ώστε να καλύπτει και τους υπολογιστές. Ο στόχος του προγράµµατος Energy
Star είναι να επιτύχει αναγνωρισιµότητα των δυνατοτήτων ενεργειακής εξοικονόµησης,
διαφοροποίηση στην αγορά για περισσότερους ενεργειακά αποδοτικούς υπολογιστές και να
επιταχύνει την διείσδυση της αγοράς σε περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.43
Όσον αφορά τα αποτελέσµατα της έρευνας το 6% δεν γνωρίζει το πρόγραµµα και το 54,89%
δεν βρήκε σωστά τι σηµασία του. Τα παραπάνω αποτελέσµατα σηµατοδοτούν το γεγονός ότι
για λόγους άγνοιας ο µέσος χρήστης δεν µπορεί να επιλέξει προϊόντα χαµηλά σε κατανάλωση
ενέργειας βάσει της ετικέτας Energy Star.

Εικόνα 38 Γνωρίζετε τι είναι το Energy Star;

43

Intel, Energy Star Overview, http://cache-www.intel.com/cd/00/00/33/90/339085_339085.pdf

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Ναι

47

35%

2 Όχι

86

65%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 59 ∆εδοµένα σχετικά µε την γνώση της ετικέτας Energy Star

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

2

Μέσος όρος

1.65

∆ιακύµανση

0.23

Τυπική απόκλιση
Συνολικές αποκρίσεις

0.48
133

Πίνακας 60 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την γνώση της ετικέτας Energy Star

Εικόνα 39Τι σηµαίνει Energy Star;

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας

60

45%

2 Χαµηλή ραδιενέργεια

1

1%

2

2%

4 Φιλικό προς το όζον

0

0%

5 ∆εν γνωρίζω

70

53%

133

100%

3

Ουδετερότητα σε εκποµπές
άνθρακα

Σύνολο
Πίνακας 61 ∆εδοµένα σχετικά µε την σηµασία του Energy Star

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

5

Μέσος όρος
∆ιακύµανση

3.14
3.93

Τυπική απόκλιση

1.98

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 62 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την σηµασία του Energy Star

Παρόλα αυτά στην ερώτηση αν είναι ενεργοποιηµένη η εξοικονόµηση ενέργειας στον
υπολογιστή, ένα µεγάλο ποσοστό απάντησε ναι (65,41%), αποδεικνύοντας έτσι, ότι παρόλη την
άγνοια ή αδιαφορία για οικολογική συµπεριφορά των χρηστών, όταν υπάρχουν αυτόµατες
λειτουργίες από τα συστήµατα ΤΠΕ για εξοικονόµηση ενέργειας ο µέσος χρήστης τις
εκµεταλλεύεται.

Εικόνα 40 Είναι ενεργοποιηµένη η εξοικονόµηση ενέργειας στον υπολογιστή;

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Ναι

87

65%

2 Όχι

23

17%

3 ∆εν γνωρίζω

23

17%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 63∆εδοµένα σχετικά µε αν είναι ενεργοποιηµένη η εξοικονόµηση ενέργειας στον υπολογιστή

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

3

Μέσος όρος
∆ιακύµανση

1.52
0.60

Τυπική απόκλιση

0.77

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 64 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε αν είναι ενεργοποιηµένη η εξοικονόµηση ενέργειας στον
υπολογιστή

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν µε ποιον τρόπο αποµακρύνουν παλιά ηλεκτρονικά
συστήµατα, εξαρτήµατα. Η ίδια ερώτηση επαναλήφθηκε και για την περίπτωση των κινητών
τηλεφωνικών συσκευών. Από την ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε ότι το 60,9%
ανακυκλώνει ηλεκτρονικά συστήµατα και εξαρτήµατα και ότι το 48,12% αποθηκεύει παλιές
κινητές τηλεφωνικές συσκευές. Τα αποτελέσµατα εδώ είναι πολύ αισιόδοξα καθώς
παρατηρούµε ότι η ανακύκλωση κερδίζει µεγάλο έδαφος τα τελευταία χρόνια.

Εικόνα 41 Αποµάκρυνση ηλεκτρονικών συσκευών/ εξαρτηµάτων

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 ∆ωρεά

4

3%

2 Ανακύκλωση

81

61%

3 Πώληση

4

3%

4 Επαναχρησιµοποίηση

9

7%

5 Τα πετάω

18

14%

6 Αποθήκευση

17

13%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 65 ∆εδοµένα σχετικά µε την αποµάκρυνση ηλεκτρονικών συσκευών/ εξαρτηµάτων

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

6

Μέσος όρος

3.05

∆ιακύµανση

2.50

Τυπική απόκλιση
Συνολικές αποκρίσεις

1.58
133

Πίνακας 66 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την αποµάκρυνση ηλεκτρονικών συσκευών/

Εικόνα 42 Αποµάκρυνση κινητών τηλεφώνων

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 ∆ωρεά

14

11%

2 Ανακύκλωση

33

25%

3 Πώληση

4

3%

4 Επαναχρησιµοποίηση

13

10%

5 Τα πετάω
6 Αποθήκευση

5
64

4%
48%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 67 ∆εδοµένα σχετικά µε την αποµάκρυνση κινητών τηλεφώνων

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

6

Μέσος όρος

4.16

∆ιακύµανση

3.94

Τυπική απόκλιση

1.98

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 68 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την αποµάκρυνση κινητών τηλεφώνων

Σε επόµενη ερώτηση σχετικά µε τις προοπτικές εξέλιξης της τηλεργασίας το 39,85% δήλωσε
αισιόδοξο και το 33% επιφυλακτικά αισιόδοξο.

Εικόνα 43 Θα αποτελέσει η τηλεργασία πρότυπη εργασία στο εγγύς µέλλον;

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Συµφωνώ απόλυτα

53

40%

2 Συµφωνώ ελάχιστα

44

33%

3 Ουδέτερο

29

22%

4 ∆ιαφωνώ Ελάχιστα

4

3%

5 ∆ιαφωνώ απόλυτα

3

2%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 69 ∆εδοµένα σχετικά µε το αν θα αποτελέσει η τηλεργασία πρότυπη εργασία στο εγγύς µέλλον

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

5

Μέσος όρος

1.95

∆ιακύµανση
Τυπική απόκλιση

0.94
0.97

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 70 Στατικά δεδοµένα σχετικά µε το αν θα αποτελέσει η τηλεργασία πρότυπη εργασία στο εγγύς
µέλλον

Στην ερώτηση «πόσο συχνά θα δουλεύατε µε τηλεργασία» το 39,85% δήλωσε κάθε µέρα,
21,05% 3-4 µέρες την εβδοµάδα και 19,55% 1-2 µέρες τη βδοµάδα. Τα παραπάνω δεδοµένα
δείχνουν ότι όντως η τηλεργασία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο εγγύς µέλλον.

Εικόνα 44 Πόσο συχνά θα δουλεύατε µε τηλεργασία;

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Κάθε µέρα
2 3- 4 µέρες την εβδοµάδα

53
28

40%
21%

3 1-2 µέρες την εβδοµάδα

26

20%

4 Λίγες µέρες το µήνα

18

14%

5 Καθόλου

8

6%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 71 ∆εδοµένα σχετικά µε το κατά πόσο συχνά θα προτιµούνταν η τηλεργασία

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

5

Μέσος όρος

2.25

∆ιακύµανση

1.63

Τυπική απόκλιση
Συνολικές αποκρίσεις

1.28
133

Πίνακας 72 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε το κατά πόσο συχνά θα προτιµούνταν η τηλεργασία

Το δείγµα κλήθηκε να εκφράσει την άποψή του σχετικά µε το θέµα της τηλεδιάσκεψης και της
ηλεκτρονικής µάθησης. Η δυνατότητα για αποµακρυσµένη εκπαίδευση βρήκε πολλούς θετικούς
οπαδούς, το ποσοστό των οποίων άγγιξε το 83,46%. Ενώ η δυνατότητα των τηλεδιασκέψεων
βρήκε θετική απόκριση στο 81,95% των ερωτηθέντων.

Εικόνα 45 Παρακολούθηση e-learning

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Ναι

109

82%

2 Όχι

13

10%

3 ∆εν γνωρίζω

11

8%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 73 ∆εδοµένα σχετικά µε την παρακολούθηση e-learning

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

3

Μέσος όρος
∆ιακύµανση

1.26
0.36

Τυπική απόκλιση

0.60

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 74 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την παρακολούθηση e-learning

Εικόνα 46 Συµµετοχή σε τηλεδιάσκεψη

# Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1 Ναι

111

83%

2 Όχι

14

11%

3 ∆εν γνωρίζω

8

6%

133

100%

Σύνολο

Πίνακας 75 ∆εδοµένα σχετικά µε πιθανή συµµετοχή σε τηλεδιάσκεψη

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

3

Μέσος όρος

1.23

∆ιακύµανση
Τυπική απόκλιση

0.30
0.55

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 76 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε πιθανή συµµετοχή σε τηλεδιάσκεψη

Από την ανάλυση των δεδοµένων ακόµη προκύπτει ότι το 60,9% δεν κάνει χρήση e-banking
για την πληρωµή των λογαριασµών.

Εικόνα 47 Χρήση e-banking

#

Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1

Ναι

50

38%

2

Όχι

81

61%

2

2%

133

100%

3 ∆εν γνωρίζω
Σύνολο

Πίνακας 77 ∆εδοµένα σχετικά µε την χρήση e-banking

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

3

Μέσος όρος
∆ιακύµανση

1.64
0.26

Τυπική απόκλιση

0.51

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 78 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την χρήση του e-banking

Στην ερώτηση αν προτιµάτε την εκτύπωση σε χαρτί ή την ψηφιακή ανάγνωση η κοινή γνώµη
διχάστηκε µε 43,61% να προτιµούν την εκτύπωση και 56,39% την ψηφιακή ανάγνωση.

Εικόνα 48 Προτιµάτε την εκτύπωση σε χαρτί ή την ψηφιακή ανάγνωση;

# Απαντήσεις
1 Εκτύπωση σε χαρτί
2 Ψηφιακή ανάγνωση
Σύνολο

Αποκρίσεις

%

58
75

44%
56%

133

100%

Πίνακας 79 ∆εδοµένα σχετικά µε την προτίµηση εκτύπωσης σε χαρτί ή ψηφιακής ανάγνωσης

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

2

Μέσος όρος
∆ιακύµανση

1.56
0.25

Τυπική απόκλιση

0.50

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 80 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την προτίµηση εκτύπωσης σε χαρτί ή ψηφιακής ανάγνωσης

Η πλειοψηφία φάνηκε ιδιαίτερα θετική στην χρήση Voice Over IP έναντι του συµβατικού
τηλεφώνου µε ποσοστό που έφτασε το 63,16%. Σηµαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι κοντά
1 στους 4 δεν εξέφρασε κάποια γνώµη.

Εικόνα 49 Voice Over IP έναντι τηλεφώνου

#

Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1

Ναι

84

63%

2

Όχι

17

13%

32

24%

133

100%

3 ∆εν γνωρίζω
Σύνολο

Πίνακας 81 ∆εδοµένα σχετικά µε την επιλογή VoIP έναντι τηλεφώνου

Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

3

Μέσος όρος
∆ιακύµανση

1.61
0.72

Τυπική απόκλιση

0.85

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 82 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την επιλογή VoIP έναντι τηλεφώνου

Τέλος οι χρήστες ερωτήθηκαν αν προτιµούνε την χρήση mp3 player αντί για CD/DVD και η
συντριπτική πλειοψηφία (81,2%) έδωσε την ψήφο προτίµησής του στο mp3 player. Βλέπουµε
από αυτό το αποτέλεσµα ότι λύσεις που εφαρµόζεται ο αποµατεριαλισµός µπορεί να
αναδειχθούν προτιµητέες από τους χρήστες.

Εικόνα 50 mp3 player ή CD/DVD

#

Απαντήσεις

Αποκρίσεις

%

1

mp3 player

108

81%

2

CD/ DVD

21

16%

4

3%

133

100%

3 ∆εν γνωρίζω
Σύνολο
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Στατιστικά

Τιµή

Μικρότερη τιµή

1

Μέγιστη τιµή

3

Μέσος όρος

1.22

∆ιακύµανση
Τυπική απόκλιση

0.23
0.48

Συνολικές αποκρίσεις

133

Πίνακας 84 Στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την προτίµηση mp3 player ή CD/DVD

Συμπεράσματα και προτάσεις
Συνοψίζοντας οι ΤΠΕ µπορούν να συµβάλλουν στο περιβάλλον µε δύο τρόπους, αφενός
διαχειριζόµενες τις επιπτώσεις αυτών καθαυτών των τεχνολογιών και συρρικνώνοντάς αυτές
στο µέγιστο δυνατό βαθµό,

και αφετέρου παίζοντας καθοριστικό ρόλο στους υπόλοιπους

κλάδους της οικονοµίας και της κοινωνίας µέσω της µείωσης της συνολικής ενεργειακής
κατανάλωσης και εκποµπής ρύπων. Η µείωση των εκποµπών άνθρακα απαιτεί αλλαγές στην
καθηµερινότητα και τη συµπεριφορά µας και ταυτόχρονα προσφέρει στις επιχειρήσεις την
ευκαιρία για την ανάπτυξη πράσινης επιχειρηµατικότητας, ανοίγοντας έτσι τον δρόµο προς νέες
αγορές. Στόχος για τα επόµενα χρόνια είναι οι ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και οι
προσφερόµενες υπηρεσίες των ΤΠΕ να γίνουν περισσότερο αποδοτικές σε ενεργειακό επίπεδο.
Αυτός ο στόχος προσδιορίζει για το άµεσο µέλλον τη σηµαντικότερη ερευνητική πρόκληση
στον τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. ∆ηµιουργείται έτσι, προοπτική προς
µια νέα, φιλική προς το περιβάλλον, κατεύθυνση ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας και του
εµπορίου.

Τέλος είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι οι ΤΠΕ αποτελούν έναν κλάδο γεµάτο από
αναξιοποίητες ευκαιρίες σχετικά µε την εξοικονόµηση εκποµπών άνθρακα. Επιβάλλεται να
συµπληρωθούν τα υφιστάµενα µέτρα µε ένα σύνολο δράσεων για την υπερνίκηση των εµποδίων
και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των ΤΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η
αποτελεσµατικότερη κατανάλωση της ενέργειας. Παραθέτουµε τα σηµαντικότερα από αυτά
παρακάτω:
•

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των ΤΠΕ

•

Χρήση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και σε άλλα ενεργοβόρα
συστήµατα και υποδοµές που στηρίζουν την οικονοµία µας.

•

Χρήση των ΤΠΕ για την παροχή µιας ποσοτικής βάσης έτσι ώστε να σχεδιαστούν, να
υλοποιηθούν και να αξιολογηθούν ενεργειακά αποδοτικές στρατηγικές.

•

Παρότρυνση των κυβερνήσεων παγκοσµίως να οδηγήσουν την καινοτοµία και να
χρησιµοποιήσουν την ανάπτυξη των ΤΠΕ για να επιτύχουν ενεργειακά αποδοτικά κέρδη.

•

Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων φορέων έτσι ώστε να
αποκοµισθούν µεγαλύτερα οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης.

Η δέσµευση σε παγκόσµιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη για να
υπάρξει πραγµατική πρόοδος.
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Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο, ΤΠΕ και Περιβάλλον
Q1 Ηλικία
 8-12 (1)
 13-16 (2)
 17-20 (3)
 21-25 (4)
 26-35 (5)
 36-45 (6)
 46-55 (7)
 56+ (8)

Q2 Φύλο
 Άρρεν (1)
 Θήλυ (2)

Q3 Εκπαίδευση
 Στοιχειώδης (1)
 Μέση (2)
 Ανώτερη (3)
 Ανώτατη (4)
 Μεταπτυχιακό (5)
 ∆ιδακτορικό (6)

Q4 Έχετε δικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή;
 Ναι (1)
 Όχι (2)

Q5 Έχετε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή;
 Ναι (1)
 Όχι (2)

Q6 Πόση χωρητικότητα έχει ο σκληρός δίσκος σας;
 <100GB(1)
 100-500GB (2)
 500GB-1T (3)
 >1T (4)
 ∆εν γνωρίζω (5)

Q7 Επιλέξτε όσες περιφερειακές / ηλεκτρονικές συσκευές έχετε από τις παρακάτω:
 Εκτυπωτή (1)
 Scanner (2)
 Modem (3)
 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή (4)
 Κινητό τηλέφωνο (5)
 Smart phone (6)
 PDA (7)
 Καµία (8)

Q8 Πότε αγοράσατε τον τελευταίο υπολογιστή σας;
 < 6 µήνες (1)
 6 µήνες - 1 χρόνο (2)
 1- 2 χρόνια (3)
 2- 3 χρόνια (4)
 3-4 χρόνια (5)
 4- 5 χρόνια (6)
 >5 χρόνια (7)
 ∆εν γνωρίζω (8)

Q9 Κατά µέσο όρο πόσες ώρες αφήνετε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας αναµµένο;
 0- 2 ώρες (1)
 2-4 ώρες (2)
 4- 6 ώρες (3)
 6- 12 ώρες (4)
 12- 24 ώρες (5)
 Συνέχεια(6)

Q10 Τι λειτουργικό σύστηµα έχετε;
 Mac (1)
 Windows (2)
 ∆εν γνωρίζω (3)

Q11 Πόσους υπολογιστές έχετε στο σπίτι σας;
 0 (1)
 1 (2)
 2 (3)
 3 (4)
 4 (5)
 5+ (6)

Q12 Ποιες εφαρµογές χρησιµοποιείτε περισσότερο;
 Office (1)
 Programming (2)
 Internet (3)
 Email (4)
 MSN (5)
 Μουσική(6)
 Ταινίες (7)
 Παιχνίδια (8)
 Τίποτα από τα παραπάνω (9)

Q13 Πόσες ώρες την ηµέρα κάνετε χρήση του Internet;
 0- 2 ώρες(1)
 2- 4 ώρες (2)
 4- 6 ώρες (3)
 6- 12 ώρες (4)
 12- 24 ώρες (5)
 Συνέχεια (6)

Q14 Πόσες ώρες τη µέρα κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email);
 0-2 ώρες (1)
 2-4 ώρες (2)
 4-6 ώρες (3)
 6- 12 ώρες (4)
 12- 24 ώρες (5)
 Συνέχεια (6)

Q15 Τι ενέργεια πιστεύετε ότι καταναλώνει ο υπολογιστής σας;
 <50 watt (1)
 50-100 watt (2)
 100-200 watt (3)
 200-300 watt (4)
 300- 400 watt (5)
 400- 500 watt (6)
 >500 watt (7)
 ∆εν γνωρίζω (8)

Q16 Πόσες ώρες την ηµέρα αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές σε κατάσταση αναµονής;
 0-2 ώρες(1)
 2- 4 ώρες (2)
 4-6 ώρες (3)
 6- 12 ώρες (4)
 12- 24 ώρες (5)
 Συνέχεια (6)

Q17 Τι ενέργεια πιστεύετε ότι καταναλώνει ο υπολογιστής σας όταν βρίσκεται σε
κατάσταση αναµονής;
 <50 watt(1)
 50- 100 watt (2)
 100-200 watt (3)
 200-300 watt (4)
 300-400 watt (5)
 400- 500 watt (6)
 >500 watt (7)
 ∆εν γνωρίζω (8)

Q18 Πόσο φιλικός στο περιβάλλον πιστεύετε ότι είναι ο υπολογιστής σας;
 Μη φιλικός (1)
 Ελάχιστα µη φιλικός (2)
 Ουδέτερος (3)
 Ελάχιστα φιλικός (4)
 Πολύ φιλικός (5)

Q19 Πόσο φιλική στο περιβάλλον πιστεύετε ότι είναι η βιοµηχανία κατασκευής
ηλεκτρονικών υπολογιστών;
 Μη φιλική (1)
 Ελάχιστα Μη φιλική (2)
 Ουδέτερη (3)
 Ελάχιστα φιλική (4)
 Πολύ φιλική (5)

Q20 Επηρέασαν οι τυχόν περιβαντολλογικές σας ανησυχίες την επιλογή του υπολογιστή
σας;
 Ναι (1)
 Όχι (2)

Q21 Έχετε ακούσει για το πρόγραµµα Energy Star;
 Ναι (1)
 Όχι (2)

Q22 Τι σηµαίνει το σύµβολο του Energy Star;
 Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας (1)
 Χαµηλή ραδιενέργεια (2)
 Ουδετερότητα σε εκποµπές άνθρακα (3)
 Φιλικό προς το όζον (4)
 ∆εν γνωρίζω (5)

Q23 Είναι ενεργοποιηµένη η εξοικονόµηση ενέργειας στον υπολογιστή σας;
 Ναι (1)
 Όχι (2)
 ∆εν γνωρίζω (3)

Q24 Πότε σκοπεύετε να αναβαθµίσετε τον υπολογιστή σας;
 <6 µήνες(1)
 6-12 µήνες (2)
 1- 2 χρόνια (3)
 2- 3 χρόνια (4)
 3-4 χρόνια (5)
 4- 5 χρόνια (6)
 >5 χρόνια (7)
 Ποτέ (8)

Q25 Πώς αποµακρύνετε παλιά ηλεκτρονικά συστήµατα και εξαρτήµατα (π.χ. παλιές
οθόνες, µελάνια εκτυπωτή);
 ∆ωρεά (1)
 Ανακύκλωση (2)
 Πώληση (3)
 Επαναχρησιµοποίηση (4)
 Τα πετάω (5)
 Αποθήκευση (6)

Q26 Πιστεύετε ότι η τηλεργασία θα αποτελέσει πρότυπη εργασία στο εγγύς µέλλον;
 Συµφωνώ απόλυτα (1)
 Συµφωνώ ελάχιστα(2)
 Ουδέτερο(3)
 ∆ιαφωνών ελάχιστα(4)
 ∆ιαφωνώ απόλυτα σ(5)

Q27 Πόσο συχνά θα µπορούσατε να δουλεύετε µε τηλεργασία;
 Κάθε µέρα (1)
 3- 4 µέρες τη εβδοµάδα (2)
 1-2 µέρες τη εβδοµάδα (3)
 Λίγες µέρες το µήνα (4)
 Καθόλου (5)

Q28 Πότε αποκτήσατε την τωρινή συσκευή του κινητού τηλεφώνου σας;
 <6 µήνες(1)
 6- 12 µήνες (2)
 1- 2 χρόνια (3)
 2- 3 χρόνια (4)
 3- 4 χρόνια (5)
 4- 5 χρόνια (6)
 >5 χρόνια (7)

Q29 Πόσες συσκευές κινητών τηλεφώνων είχατε τα τελευταία 5 χρόνια;
 0 (1)
 1 (2)
 2 (3)
 3 (4)
 4 (5)
 5 (6)
 >5 (7)

Q30 Πώς αποµακρύνετε παλιές συσκευές κινητών τηλεφώνων;
 ∆ωρεά (1)
 Ανακύκλωση (2)
 Πώληση (3)
 Επαναχρησιµοποίηση (4)
 Τα πετάω (5)
 Αποθήκευση (6)

Q31 Πόσο φιλική στο περιβάλλον πιστεύετε ότι είναι η συσκευή του κινητού σας
τηλεφώνου;
 Μη φιλική (1)
 Ελάχιστα Μη φιλική (2)
 Ουδέτερη (3)
 Ελάχιστα φιλική (4)
 Πολύ φιλική (5)

Q32 Πόσο φιλική στο περιβάλλον πιστεύετε ότι είναι η βιοµηχανία κατασκευής κινητών
τηλεφώνων;
 Μη φιλική (1)
 Ελάχιστα Μη φιλική (2)
 Ουδέτερη (3)
 Ελάχιστα φιλική (4)
 Πολύ φιλική (5)

Q33 Πόσες ώρες την εβδοµάδα φορτίζετε το κινητό σας;
 0 -1 ώρα (1)
 1-2 ώρες (2)
 2- 3 ώρες (3)
 3- 4 ώρες (4)
 >4 ώρες (5)

Q34 Προτιµάτε την εκτύπωση σε χαρτί ή την ψηφιακή ανάγνωση;
 Εκτύπωση σε χαρτί (1)
 Ψηφιακή ανάγνωση (2)

Q35 Κλείνετε το modem σας όταν κοιµάστε;
 Ναι (1)
 Όχι (2)
 ∆εν έχω modem (3)

Q36 Θα παρακολουθούσατε ένα µάθηµα / σεµινάριο µέσω e-learning;
 Ναι (1)
 Όχι (2)
 ∆εν γνωρίζω (3)

Q37 Θα συµµετείχατε σε ένα συνέδριο / σύσκεψη µέσω τηλεδιάσκεψης;
 Ναι (1)
 Όχι (2)
 ∆εν γνωρίζω (3)

Q38 Θα κάνατε χρήση Voice Over IP αντί για τηλέφωνο;
 Ναι (1)
 Όχι (2)
 ∆εν γνωρίζω (3)

Q39 Προτιµάτε να ακούτε µουσική µε mp3 player ή µε CD/DVD;
 mp3 player (1)
 CD/ DVD (2)
 ∆εν γνωρίζω (3)

Q40 Κάνετε χρήση e-banking για να πληρώνετε τους λογαριασµούς σας;
 Ναι (1)
 Όχι (2)
 ∆εν γνωρίζω (3)

Q41 Προτιµάτε την χρήση ασύρµατων ή ενσύρµατων συσκευών;
 Ασύρµατες συσκευές (1)
 Ενσύρµατες συσκευές (2)
 ∆εν γνωρίζω (3)

