
 
 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Ο ΔΙΠΛΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 

 

 

 



 

 ii 

Περίληψη 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) εδώ και δεκαετίες 

µεταµορφώνουν τις ζωές µας σε όλες τις εκφάνσεις της. Από το αναλογικό τηλέφωνο 

(1870) µέχρι σήµερα την τεχνολογία VoIP (Voice over IP) µε τις online συνδιασκέψεις 

µε εικόνα, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέχρι τις κάθε είδους φορητές 

ηλεκτρονικές συσκευές, από τις ενεργοβόρες συστοιχίες υπολογιστών µέχρι τους blade 

servers όπου µοιράζονται κοινή αποθήκευση, ηλεκτρική ενέργεια και ψύξη, όλες αυτές 

οι αναρίθµητες εξελίξεις έχουν συνεισφέρει στην επικοινωνία, στην µάθηση, στις 

επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη, στις µετακινήσεις, σε όλους τους κλάδους και πλέον 

αποτελούν αναπόσπαστα κοµµάτια της καθηµερινότητας µας. 

Ταυτόχρονα µε αυτές τις ανακαλύψεις συνέβαινε η κλιµατική αλλαγή και ενώ τα πρώτα 

χρόνια της βιοµηχανικής επανάστασης η ανάπτυξη τεχνολογίας δεν έδινε καµία βάση 

στο κλίµα όσο πλησιάζαµε προς την επανάσταση της πληροφορίας οι τεχνολογίες 

άρχισαν να γίνονται φιλικές προς το περιβάλλον και σήµερα είναι ίσως ο κανόνας. Οι 

κλιµατολόγοι υποστηρίζουν ότι έχει γίνει µεγάλη ζηµιά αλλά υπάρχει ελπίδα διάσωσης 

του πλανήτη. Οι ΤΠΕ ευθέως έχουν συµβάλει στην άνοδο της θερµοκρασίας του 

πλανήτη. Οι ΤΠΕ έχουν τα απαραίτητα εργαλεία και την γνώση να επαναφέρουν ένα 

µεγάλο κοµµάτι της ζηµιάς µεταφέροντας τον ίδιο τον κλάδο σε µια πιο φιλική προς το 

περιβάλλον βάση αλλά και δίνοντας την ευκαιρία σε άλλους κλάδους και οργανισµούς 

να µειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωµα. 

Μαζί µε αυτές τις ενεργειακές βελτιώσεις οι ΤΠΕ είναι σε θέση να “ξεκλειδώσουν” και 

ένα σύνολο από οικονοµικά οφέλη για τον ίδιο τον κλάδο αλλά και για όποιο κοµµάτι 

άλλου κλάδου επενδύσει σε µια τέτοια ευκαιρία. 

To Cloud Computing έρχεται να αλλάξει τα δεδοµένα της αποθήκευσης και 

επεξεργασίας της πληροφορίας συνοδευόµενο µε τεχνολογίες που µαζί µε την νέα 

πράσινη φιλοσοφία υπόσχονται εξοικονόµηση ενέργειας και πόρων για τον πλανήτη.  

Τα πράσινα οφέλη των νέων τεχνολογιών συνδέονται άµεσα και µε οικονοµικά οφέλη 

εκµεταλλεύσιµα σε αυτούς που θα υιοθετήσουν τις νέες πρακτικές που σε µερικές 

περιπτώσεις προϋποθέτουν ριζοσπαστικές αλλαγές και λύσεις στα εµπόδια που έχουν 

εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες σε εποχές όπου η εκµετάλλευση ορυκτών πόρων ήταν 

αλόγιστη. 
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Σηµείο κλειδί στις διαρθρωτικές αλλαγές αυτού του ενεργειακού χάρτη που προωθείται 

από τις ΤΠΕ είναι η οικολογική συνείδηση. Χωρίς αυτήν καµία επιχείρηση ή  

οργανισµός δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές. Όσα οικονοµικά οφέλη και αν προκύψουν 

από ενεργειακές µετατροπές και µελέτες ο κοινός στόχος είναι να διατηρηθεί ο 

πλανήτης όπως τον γνωρίζουµε µέχρι σήµερα. 
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Εισαγωγή 

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρουσιάζονται από τους κλιµατολόγους είναι 

ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Η συγκέντρωση των αερίων του θερµοκηπίου συµβαίνει µε 

γρηγορότερους ρυθµούς απ‘ότι είχε αρχικά προβλεφθεί1. Η επιστηµονική κοινότητα 

πιέζει για µείωση των ρύπων έως το 2020 σε επίπεδα 20% χαµηλότερα από το 1990 

µιας και το 2020 υπολογίζεται ότι η συγκέντρωση αερίων του θερµοκηπίου στην 

ατµόσφαιρα θα είναι σχεδόν διπλάσια από τα επίπεδα της προ-βιοµηχανικής περιόδου. 

Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει µεταµορφώσει τον 

τρόπο που ζούµε, εργαζόµαστε, εκπαιδευόµαστε και διασκεδάζουµε. Με γρήγορους 

ρυθµούς καινοτόµα προϊόντα µπαίνουν στην καθηµερινή ζωή και γίνονται 

αναπόσπαστα εργαλεία αύξησης της αποδοτικότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης σε 

αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες. 

Η βιοµηχανία ΤΠΕ ευθύνεται για το 2%2 περίπου της παγκόσµιας εκποµπής αερίων του 

θερµοκηπίου (Greenhouse Gases GHG), το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 1 GtCO2e 

ετησίως, ποσό ίσο µε τις εκποµπές του κλάδου της αεροπλοΐας σε όλο τον πλανήτη. 

Η µέση θερµοκρασία του πλανήτη επηρεάζεται από τη συγκέντρωση αερίων του 

θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Αυτή η συγκέντρωση συνήθως εκφράζεται ως 

“ισοδύναµο του διοξειδίου του άνθρακα” 3  (equivalent), CO2e. Το διοξείδιο του 

άνθρακα χρησιµοποιείται ως βασική µονάδα γιατί είναι ο κυριότερος συντελεστής του 

ανθρωπογενούς φαινοµένου του θερµοκηπίου. Ευθύνεται παγκοσµίως για τουλάχιστον 

το 60% του ενισχυµένου φαινοµένου των αερίων του θερµοκηπίου, ενώ στις 

βιοµηχανικές χώρες το ποσοστό ανεβαίνει στο 80%. 

 

 

 

 

                                                
1 United Nations Framework Convention on Climate Change, 
2 Feb 2011, http://co2now.org 
3 www.ttgreeninstitute.com/glosssary/co2e-ισοδύναµο-του-διοξειδίου-του-άνθρακα 



 

 2 

Εικόνα 1 Παγκόσµια εκποµπή ρύπων των ΤΠΕ 

 

Αναµενόµενο είναι αυτά τα ποσά να αυξηθούν στα επόµενα χρόνια τη στιγµή που ο 

κλάδος συνεισφέρει κατά πολύ στην ανάπτυξη του παγκόσµιου ακαθάριστου 

προϊόντος. Ο κλάδος των ΤΠΕ προκειµένου να εξυπηρετήσει την προστασία του 

περιβάλλοντος και την διατήρηση των ισορροπιών, που έχουν αρχίσει να 

διαταράσσονται, οφείλει να µειώσει το δικό του ενεργειακό του αποτύπωµα (2%) όπως 

και να συνεισφέρει στην µείωση του αποτυπώµατος και όλων των υπόλοιπων κλάδων, 

στο υπόλοιπο 98% δηλαδή. Ο κλάδος των ΤΠΕ έχει διπλή ταυτότητα. Από τη µία 

αποτελεί πρόβληµα για το περιβάλλον, από την άλλη και ταυτόχρονα φέρει την λύση 

για όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Μέσα από τις λύσεις που καλείται να υλοποιήσει 

έχει και σηµαντική ευκαιρία να εξασφαλίσει µεγάλα οικονοµικά οφέλη.  

Παράλληλα µε τα οφέλη της προσφοράς των ΤΠΕ σε κλάδους, υπάρχει και ενδεχόµενη 

εξοικονόµηση από υποκατάσταση αγαθών και υπηρεσιών µε τα “εικονικά” τους 

αντικατάστατα. Παραδείγµατα όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, συναντήσεις online, e-

commerce, e-government κ.α. Τα παραδείγµατα αποµατεριαλισµού είναι πολλά και 

γίνονται περισσότερα όσο αλλάζουν οι συνήθειες του ανθρώπου. Επίσης ο κλάδος 

προσφέρει την τεχνογνωσία για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης όλων των 

ηλεκτρονικών συσκευών. Έρευνες δείχνουν ότι αν συνήθειες, υπηρεσίες και αγαθά 
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αντικατασταθούν µε εικονικά αντίστοιχα αυτό αντιστοιχεί σε εξοικονόµηση 500 

MtCO2e το 20204. 

Ο Λόρδος Stern5,  σε οικονοµική του αναφορά (2006) συνδέει άµεσα τις επιπτώσεις της 

κλιµατικής αλλαγής µε την µείωση του παγκόσµιου ακαθάριστου προϊόντος. Πιο 

συγκεκριµένα αναφέρει πως αν δεν ληφθεί κάποιο µέτρο για την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής το παγκόσµιο ακαθάριστο προϊόν θα µειώνεται κατά 5% κάθε 

χρόνο. Αντιθέτως αν ληφθούν µέτρα αυτά θα κοστίσουν το ισοδύναµο µε το 1% του 

παγκόσµιου ακαθάριστου προϊόντος κάθε χρόνο. Το 2008 λόγω επίσπευσης της 

κλιµατικής αλλαγής όρισε σαν κόστος επέµβασης το 2%. Εποµένως ακόµα και έτσι 

φαίνεται πως η έγκαιρη αντιµετώπιση του προβλήµατος που συνεπάγεται µεγάλες 

προσπάθειες και επενδύσεις θα υπερπηδήσει τις επερχόµενες οικονοµικές καταστροφές. 

Η έρευνα του προβλέπει ότι η µη λήψη µέτρων µπορεί να προκαλέσει µη αντιστρέψιµες 

οικονοµικές και κοινωνικές διαταραχές συγκρινόµενες µε αυτές που προέκυψαν σε 

παγκόσµιους πολέµους.   

Εικόνα 2 Πρόβλεψη για µειώσεις του ακαθάριστου προϊόντος από την κλιµατική αλλαγή 

                                                
4 McKinsey analysis for this report, based on IPCC (2007), Fourth Assessment Report 
and International Energy Agency (IEA) (2007), World Energy Outlook 
5 Stern, N (2006), Executive Summary, Stern Review on the Economics of Climate 
Change, HM Treasury. 
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Οι όροι “νέα οικονοµία”, “οικονοµία της πληροφορίας” και “κοινωνία της 

πληροφορίας” αναφέρονται εµµέσως στην αυξανόµενη εξάρτηση του πλανήτη και στην 

αναµονή από τις ΤΠΕ για προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες που παράγουν πλούτο. 

Υπάρχουν πολλές αναλύσεις που συνδέουν την ανάπτυξη των ΤΠΕ µε την 

παγκοσµιοποίηση. Σε µία έρευνα6 συγκεκριµένα αναφέρεται πως κατά το διάστηµα 

1970-1990 το 1/3 της οικονοµικής ανάπτυξης στις χώρες του OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development) οφείλονταν στα σταθερά δίκτυα 

τηλεπικοινωνίας, τα οποία µείωσαν τα κόστη µεταφοράς και βοήθησαν τις εταιρίες να 

προσεγγίσουν νέες αγορές. 

Εικόνα 3 Συσχέτιση ΤΠΕ και ποσοστιαίας αύξησης του ΑΕΠ 

                                                
6 Roeller, Lars H. and L. Waverman (2001), ‘Telecommunications Infrastructure and 
Economic Growth: A Simultaneous Approach’, American Economic Review, Volume 
91, Number 4, pp. 909-23 
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Ο κλάδος ΤΠΕ κατά το διάστηµα 2002-2007 συνείσφερε κατά 16% στο παγκόσµιο 

ακαθάριστο προϊόν και ο ίδιος ο κλάδος µεγάλωσε το µερίδιο του στο ακαθάριστο 

προϊόν από 5.8 σε 7.3%. Η αύξηση προβλέπεται να ξεπεράσει το 8.7% από το 2007 έως 

το 2020. Παραδείγµατα: Σε χώρες µε χαµηλά εισοδήµατα, η χρήση ακόµα 10 συσκευών 

κινητής τηλεφωνίας στα 100 άτοµα προκαλεί αύξηση κατά 0.59% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος της χώρας. Στην Κίνα τα ολοένα και βελτιωµένα τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα έχουν βοηθήσει στην πτώση των τιµών των βασικών αγαθών, στον συντονισµό 

των αγορών και στην βελτίωση της αποδοτικότητας. Στην Κεράλα της Ινδίας7, η 

είσοδος της κινητής τηλεφωνίας βοήθησε στην αύξηση των κερδών των ψαράδων κατά 

µέσο όρο 8% και στην πτώση των τιµών κατά 4%. 

1)Το ενεργειακό αποτύπωµα των ΤΠΕ 

                                                
7 Jensen R. (2007), ‘The Digital Provide: Information (Technology), Market 
Performance and Welfare in the South Indian Fisheries sector’, Quarterly Journal of 
Economics, cited in: Economist, To do with the Price of Fish, 10 May 2007, http:// 
www.economist.com/finance/displaystory. cfm?story_id=9149142 
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Έρευνες δείχνουν ότι η κατοχή υπολογιστή από το 2007 έως το 2020 θα έχει 

τετραπλασιαστεί φτάνοντας στα 4 δις ηλεκτρονικών υπολογιστών8. Οι εκποµπές ρύπων 

θα διπλασιαστούν στην ίδια περίοδο µε τους φορητούς υπολογιστές να κερδίζουν 

προβάδισµα έναντι των σταθερών και αποκτώντας 22% µερίδιο συνεισφοράς στις 

εκποµπές του κλάδου. 

Εικόνα 4 Μερίδια συνεισφοράς σε ρύπους από χρήση Η/Υ 

 

Τα κινητά τηλέφωνα ανά τον κόσµο θα διπλασιαστούν και θα φτάσουν τις 5 δις 

συσκευές το 2020 αυξάνοντας τους ρύπους τους κατά 4%. Ο κλάδος της κινητής 

τηλεφωνίας είναι αυτός µε το µεγαλύτερο αποτύπωµα CO2 ανάµεσα στις 

τηλεπικοινωνίες. Η πολύ µεγάλη αύξηση των συσκευών θα προκαλέσει σχετικά µικρή 

αύξηση (4%) σε ρύπους χάρη στις νέες τεχνολογίες και κυρίως χάρη στους έξυπνους 

φορτιστές κινητών που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια µόνο όταν φορτίζουν την 

συσκευή και όχι κατά την αναµονή. 

Οι συνδέσεις ίντερνετ θα αγγίξουν τις 900 εκατ. µε τους ρύπους να διπλασιάζονται για 

την εξυπηρέτηση των δικτύων αυτών. Εδώ παρατηρείται το εξής φαινόµενο: 

Υπολογίζεται ότι λόγω αυξηµένης απόδοσης οι νέες δικτυακές συσκευές πρόκειται να 

µειώσουν τους ρύπους των τηλεπικοινωνιών, την ίδια στιγµή η αυξηµένη ζήτηση για 

πλουσιότερα σε πληροφορία και µεγαλύτερα σε εξάπλωση δίκτυα θα ανακόψει για τα 

επόµενα χρόνια αυτή τη µείωση. 
                                                
8 Gartner, “Green IT: The New Industry Shockwave”, ITxpo, Apr 2007 
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Το 2002, η παγκόσµια συνεισφορά σε ρύπους από τα κέντρα δεδοµένων (data centers) 

ήταν 76 MtCO2e και αυτό αναµένεται να τριπλασιαστεί µέχρι το 2020 καθιστώντας το 

τµήµα αυτό των ΤΠΕ το πιο ενεργοβόρο9. Πιο συγκεκριµένα αν η ανάπτυξη συνεχίσει 

µε τους ίδιους ρυθµούς το 2020 θα βρίσκονται 122 εκατ. servers online από τους 18 

εκατ. που υπήρχαν το 2008.  

Για την αύξηση αυτή ο κλάδος βρίσκει µόνος του τις λύσεις µέσω της εικονικοποίησης 

λειτουργιών για την συγκέντρωση διαδικασιών σε λιγότερους servers. Έτσι γίνεται 

προσπάθεια να χρησιµοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο η υπολογιστική δύναµη 

του κάθε υπολογιστή µοιράζοντας µε πιο αποδοτικό τρόπο τους πόρους του κάθε 

µηχανήµατος. Από αυτό και µόνο το µέτρο την εικονικοποίηση δηλαδή ή πιο σωστά 

virtualization είναι δυνατή η εξοικονόµηση 111 MtCO2e, µείωση δηλαδή κατά 27% 

των ρύπων των data centers. Υπάρχουν επίσης τεχνολογίες για καλύτερη διαχείριση της 

ψύξης αυτών των εγκαταστάσεων µε πιο στοχευµένη ψύξη των συστηµάτων η ακόµη 

και µε την σωστότερη γεωγραφική τοποθέτηση των data centers εκµεταλλευόµενοι τις 

φυσικές χαµηλές θερµοκρασίες. Παράδειγµα αποτελούν εταιρίες που µεταφέρουν τα 

data centers τους σε χώρες και εγκαταστάσεις όπου τροφοδοτούνται αποκλειστικά µε 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και φυσική ψύξη από το περιβάλλον (υπολογίζεται ότι η 

ψύξη απορροφά το 45% της ενέργειας στο τυπικό data center)10. 

Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας και τις σηµαντικές εξελίξεις στην ενεργειακή 

απόδοση των συσκευών οι εκποµπές του κλάδου των ΤΠΕ αναµένονται να αυξάνονται 

κατά 6% κάθε χρόνο και να έχουν διπλασιαστεί το 2020 φτάνοντας τους 1.5 GtCO2e µε 

την υποστήριξη της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Κίνα και Ινδία. Η ζήτηση από αυτές 

τις χώρες θα ξεπεράσει αρνητικά τα οφέλη από την προσπάθεια για µείωση των ρύπων 

του κλάδου αλλά κάπου στην πορεία αναµένεται να φθίνει αυτό. Ταυτόχρονα υπάρχει η 

πιθανή θετική εξέλιξη να υπάρξει τόσο µεγάλη διείσδυση των νέων φιλοσοφιών των 

ΤΠΕ και µε τη βοήθεια των κοινωνικών δικτύων να ελαχιστοποιηθούν οι εκποµπές 

ρύπων µε πολύ πιο γρήγορους ρυθµούς. Επίσης µέσα στα επόµενα χρόνια δεν 

αποκλείεται να ανακαλυφθούν τεχνολογίες βγαλµένες από ταινίες φαντασίας µε 

κβαντικούς υπολογιστές, οπτική αποθήκευση δεδοµένων, τεχνολογίες που θα 

                                                
9 Louisiana State University, 
http://sustainability.lsu.edu/Energy/Emissions/item13363.pdf 
10 http://www.electronics-cooling.com/2010/12/energy-consumption-of-information-
technology-data-centers/ 
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µπορούσαν να καταφέρουν απρόβλεπτα θετικές συνέπειες στο περιβάλλον και όχι 

µόνο. 

Για να βοηθήσει και όχι να αποτελεί εµπόδιο στην αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής ο κλάδος πρέπει να διαχειριστεί το µεγενθυνόµενο αποτύπωµα του και να 

µειώσει τις εκποµπές ρύπων από data centers, δίκτυα τηλεπικοινωνίας και από την 

κατασκευή και χρήση των προϊόντων του. 

Ο κλάδος των ΤΠΕ συνδέεται άµεσα µε τους οργανισµούς τυποποίησης τεχνολογιών 

και γίνεται προσπάθεια επανέλεγχου και αναθεώρησης των standard που έχουν 

θεσπιστεί και τα οποία δεν περιέχουν την φιλοσοφία προστασίας του περιβάλλοντος. 

Αναθεωρήσεις γίνονται και στους κύκλους ζωής των προϊόντων από την εξόρυξη 

πρώτων υλών µέχρι την απόρριψη τους. Στα business plan ανάπτυξης συστηµάτων 

ενσωµατώνεται το κόστος του εκπεµπόµενου CO2 στην ατµόσφαιρα και συµµετέχει 

αυτό το κόστος στην λήψη αποφάσεων, κάτι που παλαιότερα ήταν µια άγνωστη 

διαδικασία. 

Cloud Computing 
Ακόµα, µέσω των ΤΠΕ δίνεται η δυνατότητα σε εταιρίες και οργανισµούς να 

“αναθέτουν” τις υπολογιστικές τους ανάγκες σε άλλες εταιρίες που στο συγκεκριµένο 

τµήµα έχουν πετύχει οικονοµίες κλίµακας και δυνατότητες αντίστοιχες µε αποτέλεσµα 

να συµφέρει σε µία εταιρία το outsourcing των αναγκών της και επιπλέον να πετυχαίνει 

και εξοικονόµηση ρύπων.  

Το Cloud Computing αποτελεί µια νέα προσέγγιση στο χώρο της πληροφορικής, βάσει 

της οποίας οι τεχνολογίες πληροφορικής παρέχονται στις επιχειρήσεις υπό τη µορφή 

υπηρεσίας, κλιµακωτά και για την περίοδο που τις έχουν ανάγκη11. Έτσι µειώνεται το 

time-to-market, αποµακρύνονται τα τυπικά εµπόδια που συναντά ένας 

νεοεισερχόµενος, και δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκµεταλλευτούν τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται µέσα από νέες αγορές. Το Cloud Computing τείνει να 

αποτελέσει έναν σηµαντικό παράγοντα για την οικονοµική ανάπτυξη, την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία νέων αγορών. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 

φαντασία και γνώσεις για να αντιληφθεί κανείς τον σηµαντικό ρόλο που θα παίξει η 

τεχνολογία αυτή στην οικονοµική ανάκαµψη της Ευρώπης12, ειδικότερα όσον αφορά 

                                                
11 http://www.techpress.gr/index.php/archives/34804 
12 http://www.express.gr/news/positions/394889oz_20101214394889.php3 
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την αντιµετώπιση ενός όλο και µεγαλύτερου κινδύνου των αναδυόµενων αγορών, οι 

οποίες παραδοσιακά επωφελούνται από την υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των 

οικονοµιών τους.  

Εικόνα 5 Τι είναι το Cloud Computing. Τρέχουσα αντίληψη, πηγή IDC,2010 

 

Το Cloud Computing δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πετύχουν τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων στις βασικές 

διεργασίες κορµού. Κυρίως διευκολύνει στο να πετύχουν µια εντυπωσιακή µείωση του 

κόστους τόσο στη λειτουργία της πληροφορικής όσο και στο σύνολο των λειτουργιών 

µιας επιχείρησης.  

Μορφές Cloud Computing  

1. Software as a Service (SaaS) 
Αυτός ο τύπος του Cloud Computing παρέχει εφαρµογές µέσω των browsers σε 

υπολογιστές που µπορεί να χρησιµοποιούν διάφορες αρχιτεκτονικές. Ο πελάτης πλέον 

δεν χρειάζεται να επενδύσει σε εξυπηρετητές (servers) και σε αγορές αδειών χρήσης 

λογισµικού, ενώ ο πάροχος έχει µόνο να υποστηρίξει µια εφαρµογή µε κόστος πολύ 

λιγότερο σε σχέση µε την παραδοσιακή υποστήριξη (στον τόπο του πελάτη) 13 . 

Κλασσικά παραδείγµατα του εξωτερικού αποτελούν τα: Google docs, Google mail, 

online CRM εφαρµογές κ.α. 

                                                
13 http://www.cloudtweaks.com/2011/02/cloud-computing-for-dummies-saas-paas-iaas-
and-all-that-was/ 
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2. Platform as a Service (PaaS) 

Είναι µια παραλλαγή του SaaS που παρέχει περιβάλλοντα ανάπτυξης σαν υπηρεσίες. Ο 

πελάτης δηµιουργεί την δική του εφαρµογή που “τρέχει” στην αρχιτεκτονική του 

παρόχου και µέσω του διαδικτύου µε την χρήση των server του παρόχου γίνεται 

προσβάσιµη στους χρήστες. Οι υπηρεσίες αυτές, όπως είναι λογικό, είναι περιορισµένες 

από τον σχεδιασµό και τις δυνατότητες του δηµιουργού αυτών των υπηρεσιών µε 

αποτέλεσµα ο χρήστης να µην έχει πλήρη ελευθερία. Πρόσφατα παραδείγµατα 

περιλαµβάνουν την Force.com,  τη νέα Google App Machine και το Windows Azzure 

πάνω στο οποίο υλοποιούνται πολλά project και στην Ελλάδα14. 

3. Infrastructure as a Service (IaaS) 

 Περιγράφεται ως η προσφορά της υπολογιστικής ισχύος και υποδοµών βασισµένη σε 

µοντέλα pay as you go. Προσφέρεται χώρος, προγραµµατιστικό περιβάλλον, 

κλιµακούµενα αφιερωµένοι επεξεργαστές όπως και εικονικά περιβάλλοντα. Εδώ ο 

πελάτης µπορεί για παράδειγµα να αναθέτει µια δύσκολη επεξεργασία ενός αρχείου 

αντί να αγοράσει ένα ολοκληρωµένο υπολογιστή για την συγκεκριµένη εργασία. Ο 

πελάτης έτσι έχει πρόσβαση σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που διαφορετικά είτε θα του 

κόστιζαν πολύ είτε δεν θα είχε καθόλου πρόσβαση σε αυτές. Κάποιες από τις εταιρίες 

που προσφέρουν τέτοιες υποδοµές είναι οι Amazon, Google, IBM. 

Η παροχή υπηρεσιών βρίσκεται στην καρδιά του Cloud Computing. Οι τεράστιες 

δυνατότητες που προσφέρονται από την αξιοποίηση online τεχνολογιών, σε συνδυασµό 

µε την επεκτασιµότητα που χαρακτηρίζει το Cloud Computing, οδηγούν την αγορά 

πληροφορικής προς ένα µοντέλο που θα µπορούσαµε ίσως να ονοµάσουµε “everything-

as-a-service”15. 

Πώς το Cloud Computing µειώνει το κόστος σε µια επιχείρηση 
Όσο η οικονοµική κρίση επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια και πολλές επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζουν τις επιπτώσεις λόγω της µειωµένης ζήτησης, τα κέντρα διαχείρισης 

δεδοµένων (data centers) έχουν ήδη ξεκινήσει την επανεκτίµηση των εξόδων και 

αναζητούν νέους τρόπους να µειώσουν τον προϋπολογισµό. Το Cloud Computing 

φαίνεται να προσφέρει τρόπους που µειώνουν το κόστος, όµως η βιοµηχανική σύγχυση 

όσον αφορά το Cloud Computing καθιστά δύσκολο σε κάποιους να αντιληφθούν πώς 

                                                
14 http://softone.gr/el/saas-services 
15 http://www.info-com.gr/en.html 
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θα επωφεληθούν από τα οικονοµικά του Cloud. Υπάρχουν όµως πολλοί σηµαντικοί 

λόγοι που καθιστούν το Cloud Computing ελκυστικό για τις επιχειρήσεις: 

1. Αντικατάσταση πρωταρχικής δαπάνης αγορά εξοπλισµού µε χαµηλού ρίσκου 

λειτουργικά έξοδα 

Η δηµιουργία περιβαλλόντων υψηλής διαθεσιµότητας και η δικτύωση αποθηκευτικών 

συστηµάτων και servers απαιτούν δαπανηρή επένδυση. Ακόµη και µικρά data centers 

µπορεί να στοιχίσουν µερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Επίσης, η ζήτηση πόρων είναι 

αυξανόµενη και απρόβλεπτη, οπότε τα data centers είναι πολύ πιθανό έως σίγουρο ότι 

θα πρέπει να επιλέξουν ανάµεσα σε επιπλέον έξοδα εξοπλισµού ή να αναγκάσουν τους 

χρήστες να περιµένουν ώστε να υπάρξει η κατάλληλη διαθέσιµη χωρητικότητα και η 

αντίστοιχη εξυπηρέτηση.  

Η αλλαγή σε υπηρεσίες που στηρίζονται στην τεχνολογία του Cloud επιτρέπει στο data 

center να µειώσει τα επιπλέον έξοδα επέκτασης όσο και την κλίµακα της υποδοµής 

όταν οι απαιτήσεις για πόρους αυξάνονται. Αυτό µειώνει το ρίσκο για 

ανεκµετάλλευτους πόρους και µειώνει το κόστος καθώς ευθυγραµµίζει την ζήτηση µε 

την “προσφορά” πόρων.  

2.  Στροφή προς Cloud αντί για τη χρήση virtual περιβαλλόντων 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ενοποιηµένοι servers µέσω των εικονικών περιβαλλόντων 

µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση ακόµη και 50% στα έξοδα της πρωταρχικής αγοράς 

του hardware. Η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων αποδεδειγµένα είναι µια 

στρατηγική µείωσης κόστους για ΙΤ επιχειρήσεις και θα πρέπει να είναι βασική 

προτεραιότητα στις κινήσεις τα επόµενα χρόνια, αν δεν υπάρχει ήδη. Ακόµα και έτσι, η 

χρήση υπηρεσιών Cloud αντί για την ανάπτυξη ενός εικονικού περιβάλλοντος στην 

επιχείρηση ενδέχεται να είναι πιο οικονοµική16.       

3. Μείωση της δαπάνης για ενέργεια, ψύξη και τετραγωνικά µέτρα στα data 

centers 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ένα data center µε µια συστοιχία servers, 

συµπεριλαµβανοµένου του χώρου, του ρεύµατος και της ψύξης, κοστίζει περίπου 112$ 

µε 1.261$ ετησίως ανάλογα µε την πυκνότητα των servers.   

                                                
16 http://technologysolutionslive.com/2011/12/cloud-hosting-vs-virtual-dedicated-
server-hosting/ 
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Δεδοµένου των οικονοµιών κλίµακας που προσφέρει το Cloud, το data center της 

επιχείρησης θα έχει σηµαντική µείωση κόστους καθώς ο φόρτος εργασίας των 

εφαρµογών θα µεταφέρεται σε έναν Cloud πάροχο.  

4. Μεταφορά των εξειδικευµένων περιβαλλόντων και υπηρεσιών πληροφορικής σε 

Cloud 

Ένα σηµαντικό ποσοστό των IT περιβαλλόντων είναι δυναµικά και απαιτείται συχνή 

εγκατάσταση και προσαρµογή των ρυθµίσεων. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα 

προγραµµατιστικά.  Έχει υπολογιστεί ότι ο φόρτος καταγραφής και κωδικοποίησης των 

εφαρµογών καταναλώνει περίπου το 25% των δυνατοτήτων ενός server. Συνήθως, οι 

εταιρίες πληροφορικής που χρησιµοποιούν τέτοια περιβάλλοντα ξοδεύουν και 

σηµαντικό χρόνο για την διαχείριση τους. Οι εταιρίες αυτές είναι ενδεδειγµένοι 

υποψήφιοι να µεταφερθούν σε ένα Cloud, καθώς δεν θα επηρεαστεί η παραγωγή τους 

και είναι χαµηλού ρίσκου κίνηση από την πλευρά της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, κάτι 

ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι αν προκύψει ανάγκη για περισσότερους 

πόρους, µπορούν εύκολα να παραχωρηθούν και να πληρωθούν µόνο όταν ζητηθούν.  

5. Βελτίωση της παραγωγικότητας σε γεωγραφικά διασκορπισµένα τµήµατα 

εταιριών 

Πολλές εφαρµογές και λειτουργίες πληροφορικής βρίσκονται κατανεµηµένες 

γεωγραφικά, συχνά σε διαφορετικές ηπείρους. Δεδοµένου της αύξησης των υπηρεσιών, 

τα αρµόδια τµήµατα των επιχειρήσεων έχουν να αντιµετωπίσουν την πρόκληση να 

δηµιουργήσουν εφαρµογές διαθέσιµες σε εσωτερικούς πελάτες17.  

Τα περιβάλλοντα που βασίζονται στο Cloud λύνουν πολλά από τα προβλήµατα 

συνεργασίας που αντιµετωπίζουν οι διάφορες οµάδες της ίδιας επιχείρησης που 

δουλεύουν πάνω σε ένα project του Cloud, µειώνοντας σηµαντικά το χρόνο που 

απαιτείται. Πολλά projects και εικονικά περιβάλλοντα, µε τους κατάλληλους ελέγχους 

πρόσβασης, µπορούν να δηµιουργηθούν εύκολα στο Cloud. 

6. Βελτίωση της παρακολούθησης του κόστους βάσει χρήσης και δηµιουργία 

αναφορών 

Τα data center δυσκολεύονται να καταµερίσουν τα κόστη ανάλογα µε την χρήση και τις 

υπηρεσίες. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες ενός Cloud προσφέρουν ένα σύστηµα χρέωσης µε 

                                                
17 http://www.greenpeace.org/usa/en/media-center/reports/make-it-green-cloud-
computing/ 
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βάση την χρήση και έτσι είναι δυνατή η παρακολούθηση του κόστους σε κάθε 

εφαρµογή. Εποµένως, η επιχείρηση γνωρίζει τι ξοδεύει και τι παράγει. 

Business Creation 

Σύµφωνα µε τις µελέτες της Cebr, η δηµιουργία νέων αγορών που θα προκύψει ως 

άµεσο αποτέλεσµα του Cloud Computing, θα έχει µια βαθιά επίδραση στη δοµή 

πολλών κλάδων, και µάλιστα σε µια περίοδο που αυξάνεται ο ανταγωνισµός ανά τον 

κόσµο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις µακροοικονοµικές επιδόσεις. 

Η Cebr πιστεύει ότι το Cloud Computing θα αποτελέσει ένα σηµαντικό παράγοντα για 

την οικονοµική ανάπτυξη, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία νέων 

αγορών (Business Creation) στις οικονοµίες της Ευρωζώνης18.  

Η µελέτη επικεντρώνεται σε τρία από τα πιο συνηθισµένα µοντέλα υλοποίησης του 

Cloud Computing σήµερα: Το Δηµόσιο Cloud, το οποίο ελέγχεται από κάποιον πάροχο 

(Cloud provider), το Ιδιωτικό Cloud, το οποίο ελέγχεται εσωτερικά από το τµήµα 

πληροφορικής ενός οργανισµού, και το Υβριδικό Cloud, το οποίο αποτελεί ένα 

συνδυασµό των δύο προηγούµενων. 

Εικόνα 6 Πρόβλεψη για αντικατάσταστη συστηµάτων από Cloud µέχρι το 2015 

 

                                                
18 http://www.computerworlduk.com/news/cloud-computing/3262199/cloud-adoption-
will-create-90000-public-sector-jobs/ 
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Μέχρι το 2015, η Cebr προβλέπει ότι €133 δις, ή αλλιώς το 75% του ετήσιου 

συνολικού οικονοµικού οφέλους των €177.3 δις, θα αφορά στην υλοποίηση ιδιωτικών ή 

υβριδικών Clouds. To ιδιωτικό Cloud συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα και των δύο 

σχολών: οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Cloud 

(δυναµική και κλιµακωτή παροχή υπηρεσιών on-demand), και παράλληλα διατηρούν 

στο εσωτερικό τους τον έλεγχο των συστηµάτων ΙΤ, προστατεύοντας οι ίδιοι τη 

λειτουργία και την ασφάλεια τους. 

Η έρευνα της Cebr έδειξε επίσης ότι η υλοποίηση των ιδιωτικών Clouds θα βοηθήσει 

στην ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και στο άνοιγµα νέων αγορών 

αξίας €23.8 δις. Οι έµµεσες επενδύσεις και η γενικότερη αύξηση της κατανάλωσης θα 

έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία µε 

τη σειρά τους θα αυξήσουν την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία (GVA) και την 

απασχόληση στις υπό εξέταση οικονοµίες. Η Cebr προβλέπει ότι το έµµεσο οικονοµικό 

όφελος θα αυξήσει το GVA της ευρωζώνης κατά €280 δις συνολικά, ή ισοδύναµα κατά 

€60 δις ετησίως, µέχρι το 2015, ενώ η έµµεση ενίσχυση της απασχόλησης στο 

διάστηµα 2010 – 2015 θα µπορούσε να φτάσει στο επίπεδο των 2.396.000 νέων θέσεων 

εργασίας. 

Το Cloud Computing δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν ευκαιρίες 

σε σχέση µε τη δηµιουργία νέων αγορών, αλλά και να πετύχουν µια εντυπωσιακή 

µείωση του κόστους πληροφορικής. Το µοντέλο pay as you go µεταφράζεται σε µείωση 

των αναγκών για επενδύσεις, σε χαµηλότερο κόστος λειτουργίας, σε ταχύτερη απόδοση 

των επενδύσεων (ROI), και σε καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάµενων πόρων. Τα 

χρήµατα που εξοικονοµούνται µπορούν να επενδυθούν σε άλλους τοµείς, να 

ενθαρρύνουν την καινοτοµία, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα ή να αυξήσουν 

άµεσα την κερδοφορία µιας επιχείρησης, και όλα αυτά προσφέροντας ταυτόχρονα και 

στις ευρωπαϊκές οικονοµίες. 

Θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
Έχοντας εξελιχθεί από ένα επιστηµονικό εργαλείο έρευνας στο πιο κυρίαρχο 

οικονοµικά και κοινωνικά µέσο επικοινωνίας, το πανταχού παρών internet, βρίσκεται 

σε µια σηµαντική καµπή της ιστορίας του.  

Όσο περίεργο και αν φαίνεται, ο σχεδιασµός ενός νέου τρόπου λειτουργίας του 

διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών (Information & Communication Technologies 

ICT), είναι σε θέση να συνεισφέρουν σε µεγάλο ποσοστό στη µείωση της 



 

 15 

υπερθέρµανσης του πλανήτη, που τελικά ίσως αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση αυτή 

τη στιγµή. 

Σύµφωνα µε την Amazon, στα data centers της εταιρίας δαπανάται το 53% του 

συνολικού προϋπολογισµού της. Από αυτά το 42% είναι δαπάνες που έχουν να κάνουν 

µε την ενέργεια που ξοδεύεται και αποτελούνται από την κατανάλωση των συσκευών 

κατά 19% και την ψύξη τους κατά 23%. 

Η HP (Hewlett Packard) έχει υπολογίσει ότι υπάρχει περιθώριο στο να εξοικονοµείται 

στο µέλλον ένα 20% της ενέργειας που καταναλώνουν οι υπολογιστές και τα δίκτυα και 

ως αποτέλεσµα να µειωθούν και οι ανάγκες ψύξης αυτών των συσκευών κατά 30%.  

Από τη στιγµή λοιπόν που η καταναλωµένη ενέργεια στα data centers είναι πολύ 

µεγάλη και ένα 60-70% πηγαίνει στην ψύξη, είναι πολύ σηµαντικό να 

χρησιµοποιούνται τα συστήµατα αυτά όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά. Εδώ το 

Cloud Computing δίνει λύσεις και καλεί όλα τα κοµµάτια της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών σε επαναπροσδιορισµό των λειτουργιών τους ως προς την φιλικότητα 

τους προς το περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριµένα, το Cloud Computing είναι µία εγγενώς αποτελεσµατική, ως προς 

την ενέργεια, τεχνική (energy-efficient) ικανή να παρέχει κλιµακούµενες και εικονικές 

υπηρεσίες. Το πρόβληµα του server, του οποίου η κατανάλωση ρεύµατος στην 

καλύτερη περίπτωση (της ελάχιστης χρησιµοποίησης του) πλησιάζει το 70%, λύνεται 

µε το Cloud Computing. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε ότι ο κλάδος της πληροφορικής είναι σε θέση να 

µειώσει τις εκλύσεις διοξειδίου µε µεγαλύτερη ευκολία απ’ ότι µε την φορολογία των 

εκλυόµενων αερίων ή τις ρυθµίσεις σε βιοµηχανίες όπου και µε τις τελευταίες τεχνικές 

περιορίζεται ως ένα βαθµό η οικονοµική δραστηριότητα19. 

Ένα παράδειγµα αποτελεί αυτό της Ιαπωνίας όπου σε µία µελέτη παρουσιάστηκε ότι 

είναι σε θέση να φτάσει τους στόχους της συµφωνίας του Kyoto κατά 90% απλά και 

µόνο εφαρµόζοντας αυτές τις νέες φιλοσοφίες ICT20. 

                                                
19 http://green-broadband.blogspot.com/2008/06/internet-ict-may-play-bigger-role-
in.html 
20 http://green-broadband.blogspot.com/2008/04/green-internetict-will-help-japan-
reach.html 
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Μία άλλη µελέτη του GeSi (Climate Group and the Global e-Sustainability Initiative) 

δηλώνει ότι οι νέες αυτές τεχνολογίες είναι σε θέση να µειώσουν την παγκόσµια 

έκλυση διοξειδίου κατά 15% και ταυτόχρονα να µειώσουν κατά $800 εκατ. τις δαπάνες 

του κλάδου µέχρι το 2020. 

Οι τηλεπικοινωνίες και το internet συνεισφέρουν µε 2% στην παγκόσµια έκλυση 

διοξειδίου. Μέχρι το 2020 αυτό το ποσοστό θα διπλασιαστεί21. Ο κλάδος µε την 

εφαρµογή της πράσινης φιλοσοφίας είναι σε θέση να µειώσει έως και 5 φορές αυτό το 

ποσοστό “γλιτώνοντας” έτσι από την ατµόσφαιρα 7.8 GtCO2e, ποσό µεγαλύτερο από 

αυτό που εκλύει στην ατµόσφαιρα αυτή τη στιγµή η Κίνα. Μία προσέγγιση επίσης 

ορίζει ότι το internet από µόνο του χρειάζεται 860 TWh ενέργεια ετησίως.  

Ακόµα και µε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις για την αυξανόµενη κίνηση της 

πληροφορίας στα δίκτυα είναι δεδοµένο ότι η ενέργεια που ξοδεύεται ανά bit πρέπει να 

µειωθεί. Αυτό γιατί πλέον η πράσινη λύση είναι επιτακτική ανάγκη και όχι πολυτέλεια. 

Η τεχνολογία Fiber-to-the-Home προσφέρει “οικολογία κλίµακας” όσο αυξάνεται η 

απαίτηση για χωρητικότητα δικτύου. Πάνω από ένα επίπεδο χωρητικότητας δικτύου 

καµία άλλη τεχνολογία δεν µπορεί να την συναγωνιστεί όσον αφορά την προστασία του 

περιβάλλοντος. Αυτή η “οικολογία κλίµακας” συνδέεται άµεσα µε την προκύπτουσα 

“οικονοµία κλίµακας”. Πάνω από ένα επίπεδο χωρητικότητας δικτύου καµία άλλη 

τεχνολογία δεν µπορεί να την ανταγωνιστεί όσον αφορά την οικονοµία που 

προσφέρει22. 

Υπάρχουν δύο βασικές προοπτικές για την εφαρµογή της τεχνολογίας όσον αφορά το 

περιβάλλον. 

Η Στενή εσωτερική αντίληψη, όπου η εξοικονόµηση ενέργειας προέρχεται από την ίδια 

την κατανάλωση ρεύµατος του εξελιγµένου αυτού δικτύου. 

Η Ευρεία εξωτερική αντίληψη, όπου η εξοικονόµηση ενέργειας προέρχεται από 

πρακτικές υποκατάστασης προϊόντων από υπηρεσίες διαδικτύου όπως για παράδειγµα 

η πλήρης αντικατάσταση ενός επαγγελµατικού ταξιδιού µε µία υψηλής ποιότητας και 

δυνατότητας video-κλήση. 

                                                
21 Global e-Sustainability Initiative, www.gesi.org 
22 Developing a Generic Approach for FTTH Solutions using Life Cycle Analysis 
Methodology to Determine the Environmental Benefits of FTTH Deployments in the 
USA, http://s.ftthcouncil.org/files/pwc_ftth_sustainability_report_final_0.pdf 
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Ο νόµος του Moore υποστηρίζει πώς κάθε 18 µήνες περίπου διπλασιάζεται η 

υπολογιστική ισχύς των επεξεργαστών σε ένα συγκεκριµένο κόστος. Υπάρχουν όµως 

παραδείγµατα αύξησης της ζήτησης για µεταφορά δεδοµένων σε δίκτυα όπου 

υπερκαλύπτουν έως και 3 φορές το νόµο του Moore (όπως υποστηρίζεται από το νόµο 

του Gilder). Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι νέες τεχνολογίες δικτύων Fiber-to-the-Home και 

το Cloud Computing µπορούν να γεφυρώσουν το χάσµα µεταξύ των δύο νόµων23. 

Εικόνα 7 Σύγκριση επιδόσεων τεχνολογιών ανά δολλάριο 

 

 

Cloud Computing - Best Practices 
Το project “Prompt Green NGI” από τον Καναδά φιλοδοξεί να δώσει κίνητρα σε 

οργανισµούς, εταιρίες, ερευνητές και πανεπιστήµια ώστε να προωθηθούν οι νέες αυτές 

τεχνολογίες και να γίνουν πράξη το συντοµότερο. Το project ανταµείβει τους 

συµµετέχοντες µε ένα σύστηµα χρηµατικής επιβράβευσης ανάλογα µε το πόσους 

τόνους CO2 “γλιτώνουν” από την ατµόσφαιρα µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Το 

Cloud Computing, τα zero carbon data centers και οι νέες -φιλικές στο περιβάλλον- 

τεχνολογίες δικτύων είναι από τα βασικά κοµµάτια ενασχόλησης του project24. Το 

Prompt είναι χρηµατοδοτούµενο από τον κλάδο πληροφορικής του Καναδά και από την 

κυβέρνηση. 

                                                
23 http://www.gilder.com/public/telecosm_series/promise.html 
24 Next-Generation Internet to reduce global warming (Green NGI), promptinc.org 
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Έξι πανεπιστήµια στις ΗΠΑ οργάνωσαν ένα πρωτότυπο διαγωνισµό όπου τα υπόλοιπα 

πανεπιστήµια ανά τον κόσµο παίρνουν µέρος και αναλαµβάνουν να µειώσουν τις 

εκποµπές ρύπων από τα υπολογιστικά συστήµατα διαχειριζόµενοι καλύτερα τα 

υπάρχοντα συστήµατα τους και χρησιµοποιώντας τεχνολογία Cloud. Το πανεπιστήµιο 

που θα κερδίσει είναι αυτό που θα πετύχει το µεγαλύτερο ποσοστό µείωσης των ρύπων 

σε αναλογία µε το προσωπικό και τους φοιτητές που έχει. Έχει υπολογιστεί ότι τα 

πανεπιστήµια στην Αµερική είναι σε θέση να µειώσουν κατά 1 εκατ. τόνους το 

εκλυόµενο CO2 στην ατµόσφαιρα ή παροµοίως ένα πανεπιστήµιο µε 7.000 

συνδεδεµένους υπολογιστές µπορεί να γλιτώσει $300 χιλ. απλά και µόνο 

ενεργοποιώντας τις διαδικασίες διαχείρισης ενέργειας τους. Το project διαχειρίζεται το 

climatesaverscomputing.org 

Το Cloud Computing βοηθάει τα πανεπιστήµια να περιορίσουν τα έξοδα µέχρι και 

74%. Το πανεπιστήµιο Queensland της Αυστραλίας ήταν το πρώτο πανεπιστήµιο στην 

χώρα που έκανε ολική µεταστροφή σε υπηρεσίες και software του Cloud Computing. 

Αυτό επέτρεψε στο πανεπιστήµιο και σε όσα ακολούθησαν να επεκτείνουν το εύρος 

των εφαρµογών -κλιµακούµενα πλέον και κατά τη ζήτηση- που προσέφεραν στους 

φοιτητές ενώ την ίδια στιγµή µείωσαν τις δαπάνες ανά θέση εργασίας. Πιο 

συγκεκριµένα οι δαπάνες αφορούσαν άδειες χρήσης, εξοπλισµό ανά θέση εργασίας, 

ολοένα και καλύτερο data center, διαδικασίες συντήρησης και αποθήκευσης, όπως και 

προσωπικό για όλα αυτά. 

Σε πάνω από 140 πανεπιστήµια στην Ασία και Ιαπωνία η εταιρία SAP από το 2000 

προσφέρει για εκπαιδευτικούς λόγους µία από τις εφαρµογές της σε τιµή κόστους. Το 

2000 για την χρήση της εφαρµογής, ένα πανεπιστήµιο πλήρωνε $26 χιλ. ενώ από το 

2009 και µετά, όπου η εταιρία πέρασε στο Cloud, το πανεπιστήµιο πληρώνει $6,7 χιλ. 

Οφέλη αποκόµισε και η εταιρία, αποκτώντας µε µεγάλη ευκολία άλλους 100 µεγάλους 

πελάτες µέσα σε ένα µόλις χρόνο, διάστηµα που υπό τις παραδοσιακές  συνθήκες 

παράδοσης ενός λογισµικού, θα ήταν πολύ µικρό έτσι ώστε να υποστηριχτούν οι νέοι 

πελάτες25. 

Δηµόσιος Τοµέας και Cloud Computing, Κέρδη από 25 έως 50%. 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ξοδεύει κάθε χρόνο περίπου $76 δις στην πληροφορική, και τα 

20 δις από αυτά αφορούν λογισµικό, υλικό και file servers. Τα τελευταία 10 χρόνια τα 

                                                
25 http://www.sapcloud2012.com/US/Track/652/ 
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data centers των υπηρεσιών των ΗΠΑ αυξήθηκαν από 493 σε 1.200. Από µελέτες και 

παραδείγµατα χωρών που στράφηκαν σε Clouds προκύπτει ότι ο δηµόσιος τοµέας µίας 

χώρας είναι σε θέσει να περιορίσει τις δαπάνες του για πληροφορική από 25 έως και 

50%. Για την κυβέρνηση των ΗΠΑ αυτό σηµαίνει δις δολάρια εξοικονόµησης. 

Icelandic startup aims to deliver first green Computing Cloud, Greenqloud 

Το πρώτο παράδειγµα καθολικά πράσινου Cloud µε την µορφή IaaS είναι το 

Greenqloud το οποίο δέχεται µεγάλη δηµοσιότητα. Βρίσκεται στην Ισλανδία και είναι 

ηλεκτροδοτούµενο από δύο µονάδες παραγωγής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που 

είναι σε αφθονία στην χώρα, την γεωθερµία και τον υδροηλεκτρισµό. Υπολογίζεται ότι 

βρίσκεται µέσα στις 10 καλύτερες εταιρίες Cloud στον κόσµο. Στόχος της εταιρίας 

είναι να είναι η ηγέτιδα στο GreenIT. Η εταιρία έχει το προνόµιο να βρίσκεται σε µια 

γεωγραφική θέση όπου η θερµότητα από τη γη είναι άφθονη και η ψύξη που 

χρειάζονται τα συστήµατα παρέχεται σχεδόν αποκλειστικά από το περιβάλλον. Επίσης 

η Ισλανδία αποτελεί κοµβικό σηµείο για τα δίκτυα οπτικών ινών που συνδέουν 

Αµερική µε Ευρώπη καθιστώντας φτηνότερη την χρήση των δικτύων της. 

Cloud Computing - Ελληνική Πραγµατικότητα 
Η τεχνολογία δεν είναι άγνωστη στην Ελλάδα. Έχουµε αρκετά παραδείγµατα και στη 

χώρα µας, όπου µειώθηκε το λειτουργικό κόστος κατά 65% και το κόστος απόκτησης 

της τεχνολογίας κατά 80%. Στα παραδείγµατα αυτά οι µειώσεις προήλθαν από µη 

αγορές υπολογιστών και περιφερειακών µηχανηµάτων, µη αδειοδοτήσεις ακριβού 

λειτουργικού software, µείωση χειρωνακτικών ενεργειών και διπλοδουλειών, ως και 

µείωση του κόστους τεχνικής στήριξης εσωτερικά στην επιχείρηση. Στα παραδείγµατα 

αυτά δεν υπήρξε καµία απόλυση, καθόσον οι άνθρωποι που ασχολούνταν µε 

εσωτερικές δουλειές ρουτίνας, µε το νέο µοντέλο έδωσαν έµφαση στην µεγιστοποίηση 

της πελατείας και την αύξηση των πωλήσεων. Στα παραπάνω οφέλη περιλαµβάνονται 

και οι πράσινες επιδόσεις, κυρίως της µείωσης των εκποµπών διοξειδίου, της µείωση 

του κόστους ενέργειας, µείωσης µετακινήσεων προσωπικού, προγράµµατα εργασίας 

από το σπίτι κλπ. Έτσι είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι το Cloud Computing είναι η πιο 

πράσινη επένδυση.  

Ιδιωτικός Τοµέας 

Αντίθετα από αυτό που θα πίστευε ο καθένας, η αγορά στην Ελλάδα είναι ώριµη, αλλά 

ταυτοχρόνως µε διαρκή εξέλιξη. Σήµερα υπάρχουν αρκετές εταιρείες -όχι µόνο τοπικά 
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γραφεία πολυεθνικών, αλλά και ελληνικές- που διαθέτουν άποψη, τεχνογνωσία και 

λύσεις για την αγορά του Cloud26. 

Εταιρίες όπως: Printec, UniSystems, Interworks, SoftOne, Sieben δραστηριοποιούνται 

και προσφέρουν εφαρµογές και υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα SaaS, PaaS, IaaS. 

Στο επίπεδο SaaS βρίσκουµε εφαρµογές όπως: Exhange Server (Mail Server), CRM, 

ERP, Φορητή παραγγελιοληψία, CMS, Unified Messaging, Cloud Database, Live 

Meeting κτλ 

Στο επίπεδο PaaS βρίσκουµε εφαρµογές όπως: Webserver, advanced APIs κτλ 

Στο επίπεδο IaaS βρίσκουµε εφαρµογές όπως: Dedicated Resources, Clusters, Storage 

κτλ 

Δηµόσιος Τοµέας 

Στο στόχαστρο των εταιριών πληροφορικής βρίσκονται ιδιωτικές εταιρίες, οργανισµοί 

αλλά και ο δηµόσιος τοµέας. Τόσο η νέα στρατηγική της ψηφιακής σύγκλισης όσο και 

σχέδια όπως ο "Καλλικράτης" συντείνουν σε υπηρεσίες consolidation και virtualization 

(ενοποίησης και εικονικοποίησης δηλαδή των υπολογιστικών συστηµάτων), υπηρεσίες 

στις οποίες στηρίζεται η υποδοµή του Cloud Computing. 

Έτοιµο να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες του cloud computing και της επόµενης γενιάς 

πληροφορικής δηλώνει το ελληνικό Δηµόσιο, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε από το 

βήµα του συνεδρίου InfoCom World 2010, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού 

Σχεδιασµού του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

Αντώνης Μαρκόπουλος27. 

Η πρώτη κίνηση θα είναι η δηµιουργία τριών δηµόσιων κέντρων δεδοµένων (ΔΚΔ). 

Στη συνέχεια, θα δηµιουργηθεί το backup της υποδοµής, το αποκαλούµενο και disaster 

recovery site, ώστε σε περίπτωση καταστροφής του βασικού κέντρου δεδοµένων να 

υπάρχει η εναλλακτική λύση. Στη συνέχεια, οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης θα 

κληθούν να εγκαταστήσουν όλες τις εφαρµογές τους στα τρία ΔΚΔ. 

Έργα όπως το σύγχρονο data center του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, το 

οποίο θα υποστηρίζει 30.000 εικονικούς διακοµιστές και θα παρέχει αποθηκευτικό 
                                                
26 www.neo2.gr/web/neo2.gr/searchpagebasedontags/-
/asset_publisher/Ep0Q/content/αφιερωµα:-το-cloud-computing 
27 http://www.deasy.gr/fresh-fish/1299,Ellhniko_Dhmosio:_paei_pros_to_synnef.html 
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χώρο χωρητικότητας 4,000 terabytes, αποτελούν οάσεις αισιοδοξίας σε µία δύσκολη 

συγκυρία για την ελληνική ψηφιακή πραγµατικότητα. 

Το επόµενο βήµα θα είναι µία προσπάθεια προκειµένου οι δηµόσιοι φορείς να µπορούν 

να αξιοποιούν την υπολογιστική ισχύ των ΔΚΔ χρησιµοποιώντας τις αποκαλούµενες 

και «εικονικές µηχανές» (virtual machines), µία διαδικασία που επιτρέπει την εξ 

αποστάσεως εκµετάλλευση των δυνατοτήτων µεγάλης ισχύος υπολογιστών. Όλα τα 

ΔΚΔ θα είναι διασυνδεδεµένα µεταξύ τους, ενώ στα πλάνα είναι η διασύνδεση τους και 

µε άλλες πληροφοριακές υποδοµές του δηµοσίου τοµέα, ενώ ο απώτερος στόχος δεν 

είναι άλλος από το να βρίσκονται όλα τα δεδοµένα του ελληνικού κράτους σε υποδοµές 

cloud computing. 

Όταν γίνει αυτό, τότε το αποτέλεσµα θα είναι η αύξηση της λειτουργικότητας των 

υποδοµών και της διαθεσιµότητας των εφαρµογών, η βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των εργαζοµένων και η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

Από την άλλη πλευρά, οι σηµαντικότερες προκλήσεις είναι η δηµιουργία της 

απαραίτητες κουλτούρας, η διασφάλιση της υψηλής διαθεσιµότητας και απόδοσης στα 

ΔΚΔ, η ασφάλεια δεδοµένων και η υλοποίηση των απαραίτητων θεσµικών 

παρεµβάσεων και κανονιστικών θεµάτων. Το µόνο βέβαιο είναι πως αν γίνει, οι 

δηµόσιες δαπάνες µπορούν να µειωθούν σηµαντικά. 

Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινείται και ο στρατηγικός σχεδιασµός της Γενικής 

Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο οποίος, σύµφωνα µε το γενικό 

γραµµατέα, Χάρη Θεοχάρη, φιλοδοξεί να ανατρέψει την εικόνα των 

κατακερµατισµένων και αναξιοποίητων υποδοµών πληροφορικής σε µεγάλο τµήµα της 

κεντρικής διοίκησης28. 

 

H Hewlett Packard Ελλάδος υποστηρίζει ότι το Cloud Computing θα αποτελούσε την 

καλύτερη λύση για το ελληνικό δηµόσιο, το να προχωρήσει δηλαδή σε ένα µοντέλο 

outsourcing - που έχει υλοποιηθεί και σε άλλες χώρες - µε όλες φυσικά τις 

                                                
28 http://www.econews.gr/2011/12/12/cloud-computing-synedrio/) 
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προδιαγραφές ασφάλειας. Και αυτό γιατί, µε δεδοµένη την ύφεση που αντιµετωπίζει η 

χώρα, το συγκεκριµένο µοντέλο δεν απαιτεί αρχική επένδυση29. 

2)Ο ρόλος των ΤΠΕ στην µετατροπή φιλικότερων προς το 

περιβάλλον κλάδων 

Είναι δεδοµένο στον κόσµο των επιχειρήσεων πως ότι δεν είναι µετρήσιµο δεν µπορεί 

να διαχειριστεί κ πόσο µάλλον να βελτιωθεί. Οι ΤΠΕ προσφέρουν εργαλεία και λύσεις 

που βοηθούν στην ψηφιοποίηση διαδικασιών ώστε να είναι ορατός ο καταµερισµός της 

ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα, όρος που βραχυπρόθεσµα δεν “συγκινεί” 

αλλά µακροπρόθεσµα µπορεί να εξοικονοµήσει έως και το 15% της παγκόσµιας 

εκποµπής CO2 στην ατµόσφαιρα30. 

Η συνάρτηση-ισοδυναµία οικονοµικού όφελους µε την εξοικονόµηση εκποµπής CO2 

στην ατµόσφαιρα προκύπτει από την σχέση που υπάρχει µεταξύ υπάρχουσας 

αποθηκευµένης ενέργειας (ορυκτή, ανανεώσιµη, πυρηνική κτλ) και της µετατροπής της 

σε ηλεκτρική ενέργεια για χρήση σε δραστηριότητες. Δηλαδή αν “γλυτώσει” η 

ατµόσφαιρα από κάποιους GtCO2e ταυτόχρονα σηµαίνει ότι δεν ξοδεύτηκαν κάποια 

χρήµατα για µετατροπή ενέργειας31.  

Αναλύοντας τις εκποµπές ρύπων της ανθρώπινης δραστηριότητας βλέπουµε ότι το 24% 

προέρχεται από την παραγωγή ενέργειας, 23% από τη βιοµηχανία, 17% από την 

αγροτική παραγωγή και διαχείριση των σκουπιδιών, το 14% από την χρήση της γης, το 

14% από τις µεταφορές και 8% από τα κτίρια. Τα ίδια δεδοµένα αν τα εξετάσουµε από 

την σκοπιά της τοποθεσίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και χρήση καυσίµων 

τότε έχουµε 33% στην βιοµηχανική παραγωγή, 26% στις µεταφορές, 29% στα 

νοικοκυριά και 12% στην κατασκευή κτιρίων και στα υπόλοιπα. 

Μέσα από την ενεργοποίηση άλλων κλάδων στην µείωση των ρύπων ο κλάδος ΤΠΕ 

µπορεί να πετύχει µια µείωση ρύπων της τάξεως του 15% µέχρι το 2020. Από τη µεριά 

τους οι κλάδοι αν εφαρµόσουν τις οδηγίες και τις προτάσεις των ΤΠΕ είναι σε θέση να 

                                                
29 www.neo2.gr/web/neo2.gr/searchpagebasedontags/-
/asset_publisher/Ep0Q/content/πυθαγορας-παπαδηµητριου:-“ιστορικη-αναγκαιοτητα-
το-cloud-για-την-ελλαδα 
30 SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, 
http://www.smart2020.org/ 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_equivalent 
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εξασφαλίσουν στο σύνολο τους €500 δις (δεδοµένα 2008) από ενεργειακή 

εξοικονόµηση χωρίς να λαµβάνονται υπόψιν και τα οικονοµικά οφέλη από τις αγορές 

carbon credit όπου αυτές εδραιωθούν. 

Έχουν εντοπιστεί τέσσερις µεγάλες ευκαιρίες-σηµεία όπου οι ΤΠΕ µπορούν να 

συνεισφέρουν σηµαντικά στην µείωση των ρύπων αλλά και εξοικονόµηση χρηµάτων. 

Είναι η κατασκευή και χρήση έξυπνων κτιρίων, οι µεταφορές (logistics), τα δίκτυα 

παραγωγής και µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι βιοµηχανικοί κινητήρες και 

ηλεκτροκινητήρες. Τα οφέλη αυτά προέρχονται κυρίως από την ικανότητα των ΤΠΕ να 

µπορούν να διαχειρίζονται, να µετρούν και να βελτιώνουν την κατανάλωση ενέργειας.32 

Εικόνα 8 Το αποτέλεσµα της εφαρµογής των ΤΠΕ σε τέσσερις βασικούς κλάδους 

 

                                                
32 SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, 
http://www.smart2020.org/ 
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Smart motor systems – έξυπνοι κινητήρες και ηλεκτροκινητήρες 

Οι συσκευές αυτές ευρέως γνωστές ως “µοτέρ” µετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε 

κινητική. Βρίσκονται στο κέντρο της παγκόσµιας βιοµηχανικής δραστηριότητας. Οι 

εφαρµογές τους είναι αµέτρητες από ανελκυστήρες, γραµµές παραγωγής, 

αυτοµατισµούς, αντλίες έως και µικροσυσκευές όπως η λειτουργία δόνησης σε κινητά 

τηλέφωνα. Η βιοµηχανική δραστηριότητα είναι υπεύθυνη για το 23% της παγκόσµιας 

εκποµπής ρύπων. Στο σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, οι 

κινητήρες-µοτέρ καταναλώνουν το 65% της ενέργειας αυτής.  

Μια βιοµηχανική µελέτη στην Κίνα έδειξε πως µέχρι το 2020 οι ηλεκτροκινητήρες αν 

δεν βελτιστοποιηθούν θα συνεισφέρουν κατά 2% (το οποίο αποτελεί το 10% της Κίνας) 

στην παγκόσµια εκποµπή ρύπων. Αν εφαρµοστούν λύσεις της ΤΠΕ παγκοσµίως 

αναµένεται µια εξοικονόµηση σε ρύπους της τάξεως του 1 GtCO2e στην ατµόσφαιρα, 

εξοικονόµηση ισοδύναµη µε 68 δις ευρώ. 

Οι λύσεις που υπάρχουν εδώ συµπεριλαµβάνουν την χρήση συσκευών (VSD Variable 

Speed Drive)33 που ρυθµίζουν την απόδοση  των κινητήρων, χρήση έξυπνων 

συστηµάτων παρακολούθησης και καταγραφής όπως και συστήµατα τεχνητής 

νοηµοσύνης. Παράδειγµα εφαρµογής και στον τελικό καταναλωτή αποτελεί η νέα γενιά 

κυκλοφορητών (αντλιών) νερού σε συστήµατα θέρµανσης που αντί να δουλεύει σε 

προκαθορισµένες ταχύτητες και πιέσεις αναλαµβάνει την χαρτογράφηση των αναγκών 

και του δικτύου που εξυπηρετεί και αντίστοιχα ρυθµίζει την ταχύτητα και την πίεση 

λειτουργίας πετυχαίνοντας εξοικονόµηση έως και 10% στο λογαριασµό του ρεύµατος 

για ένα νοικοκυριό34.  

Αυτό είναι ένα παράδειγµα στο οποίο φαίνεται ο τελικός χρήστης να επιλέγει βάσει της 

αποδοτικότητας του κινητήρα. Τις περισσότερες φορές όµως η χρήση έξυπνων 

κινητήρων δεν ενδιαφέρει άµεσα τον καταναλωτή µιας και αυτός αγοράζει το 

µηχάνηµα που κάνει µια συγκεκριµένη εργασία και όχι ένα ένα τα κοµµάτια του. Άρα η 

επιλογή της χρήσης αυτής της φιλοσοφίας που αρχικά απαιτεί και νέα κεφάλαια ανήκει 

στον κατασκευαστή ο οποίος ταυτόχρονα δεν βρίσκει άµεσα οικονοµικά κίνητρα για 

µια τέτοια επέκταση. 

 
                                                
33http://wiki.nus.edu.sg/display/cs1105groupreports/2.1++Achieving+a+Green+Busines
s+through+ICT 
34 http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-3279411.pdf 
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Εικόνα 9 Δυνατότητα µείωσης ρύπων άλλων κλάδων 

 

Smart logistics – έξυπνες µεταφορές και αποθήκευση 

Ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης οι µεταφορές αγαθών αυξάνονται συνέχεια και 

οι διαδικασίες τους είναι εγγενώς µη αποδοτικές. Για παράδειγµα, τα οχήµατα τις 

περισσότερες φορές δεν µεταφέρουν κάτι στο ταξίδι της επιστροφής τους. Με το 

κόστος των καυσίµων και τους φόρους διαρκώς σε αύξηση η ανάγκη για αποδοτικές 

µεταφορές συνέχεια µεγαλώνει. Μέσα από µια σειρά λύσεων ο κλάδος µπορεί να 

καταφέρει µέχρι το 2020 µείωση στις εκποµπές κατά 1.52 GtCO2e. Παρόλο που η 

µείωση αυτή είναι σχετικά µικρή µε τα αποτελέσµατα που έχει η επιρροή των ΤΠΕ σε 

άλλους κλάδους, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τη βελτιστοποίηση της 

απόδοσης του κλάδου έχουν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη µιας και ο κλάδος 

διαχειρίζεται µια αγορά αξίας 5.5 τρις ευρώ35. Λύσεις οι οποίες περιλαµβάνουν ένα 

εύρος λογισµικού και υλικού ικανά να παρακολουθούν, βελτιστοποιούν και να 

διαχειρίζονται όλες τις διαδικασίες µε αποτέλεσµα να µειώνεται ο χώρος αποθήκευσης, 

να ελαχιστοποιούνται τα δροµολόγια και να χρησιµοποιείται στο µέγιστο η 

χωρητικότητα των οχηµάτων. Επιγραµµατικά κάποιες από τις λύσεις που εφαρµόζονται 

είναι: Έξυπνη διαχείριση αποθήκης, γεωγραφικά συστήµατα και συστήµατα βέλτιστης 

διαδροµής, ηλεκτρονική διαχείριση στόλου, πλατφόρµα “δηµοπρασίας” για χρήση 

επιστρεφόµενων άδειων οχηµάτων. 

Smart buildings – έξυπνα κτίρια 

Ο όρος “έξυπνα κτίρια” συνοψίζει µια σειρά τεχνολογιών σχεδιασµού, κατασκευής και 

χρήσης των κτιρίων µε πιο αποδοτικό τρόπο. Αφορά υπάρχοντα και νέα κτίρια και 

                                                
35 Wall Street Research, http://www. wallstreetresearch.org/reports/wkol.pdf 
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περιλαµβάνει ενεργειακά αποτελεσµατική διαχείριση της κατανάλωσης του ρεύµατος, 

της θέρµανσης, της ψύξης, της διαχείρισης των συσκευών κ.α.  

Η κατανάλωση του ρεύµατος στα κτίρια επηρεάζεται από δύο βασικούς παράγοντες: 

την απαιτούµενη ένταση της ενέργειας και το µέγεθος του κτιρίου. Οι ΤΠΕ µε εργαλεία 

και λογισµικό καταγραφής, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης της κατανάλωσης 

ενέργειας µπορούν να πετύχουν εξοικονοµήσεις σε όλα τα στάδια ζωής του κτιρίου από 

τον σχεδιασµό, την κατασκευή και την χρήση του µέχρι την κατεδάφιση του. 

Επιγραµµατικά κάποιες εφαρµογές είναι: αυτοµατισµοί και πρωτόκολλα 

συνδεσιµότητας όλων των συσκευών, αποµακρυσµένη διαχείριση, µοντελοποίηση 

θερµοαπόδοσης και υδροδυναµικής36. 

Και εδώ µέσα από µια σειρά λύσεων ο κλάδος µπορεί να καταφέρει µέχρι το 2020 

µείωση στις εκποµπές κατά 1.68 GtCO2e, µείωση ισοδύναµης εξοικονόµησης 216 δις 

ευρώ. 

Παράδειγµα αποτελεί το κτίριο Solaire37 στην Νέα Υόρκη, το πρώτο “πράσινο” κτίριο 

στις ΗΠΑ όπου καταναλώνει 16% λιγότερη ενέργεια από τα αντίστοιχα κτίρια. 

Κατασκευάστηκε το 2002. 

Smart grids – ευφυή δίκτυα (διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος) 
Τα υπάρχοντα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι συνήθως πολύ µεγάλα µη 

αποτελεσµατικά δίκτυα στα οποία χάνεται ενέργεια κατά την µεταφορά και τα οποία 

είναι αναγκασµένα να παρέχουν διαρκώς το µέγιστο φορτίο που ενδέχεται να χρειαστεί 

το εξυπηρετούµενο δίκτυο µε την ζήτηση να µπορεί µε δυσκολία να προβλεφθεί. Στα 

δίκτυα αυτά υπάρχει µονοµερής επικοινωνία και πληροφόρηση: από τον πάροχο στον 

καταναλωτή. Αντίστροφη πληροφόρηση δεν υπάρχει. Τα ευφυή δίκτυα απαρτίζονται 

από λογισµικό και υλικό µε τα οποία επιτρέπεται στην πηγή της ενέργειας να 

δροµολογήσει µε πιο αποδοτικό τρόπο την ηλεκτρική ενέργεια και να ενεργοποιήσει 

την αµφίδροµη επικοινωνία38. Έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόµηση στην παραγόµενη 

ενέργεια και µείωση του φορτίου “ασφαλείας” που υπάρχει για την εξυπηρέτηση των 

αυξηµένων απαιτήσεων (peaks). Επιπλέον µε την αµφίδροµη επικοινωνία, ο πάροχος 

                                                
36 SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, 
http://www.smart2020.org/ 
37 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Solaire 
38 Smart Grids Technology Roadmap, International Energy Agency 
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είναι σε θέση να παρακολουθεί πέρα από την παραγωγή αλλά και την κατανάλωση και 

µε τα ειδικά εργαλεία να προβλέπει και την ζήτηση. Ο καταναλωτής είναι σε θέση να 

γνωρίζει τι ξοδεύει και να προγραµµατίζει τις καταναλώσεις του εκµεταλλευόµενος 

ειδικά τιµολόγια. Η διοίκηση του παρόχου µπορεί επίσης να εξοικονοµήσει χρήµατα 

από την αντικατάσταση δροµολογίων και προσωπικού µε αποµακρυσµένη διαχείριση 

και καταγραφή ενώ προλαµβάνονται φθορές και καταστροφές στο δίκτυο. Επίσης 

γίνεται δυνατή η αποδοτική εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Σε ένα 

ευφυές δίκτυο ηλεκτρισµού η ανανεώσιµη πηγή ενέργειας εισέρχεται µε ευκολία στο 

δίκτυο καλύπτοντας τις τοπικές ανάγκες, συνεισφέροντας σε ένα πιο διαφοροποιηµένο 

µείγµα ηλεκτρικής ενέργειας, µειώνοντας τον κίνδυνο αποτυχίας εξυπηρέτησης 

κάποιων σηµείων στο δίκτυο. 
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Εικόνα 10 Το δίκτυο ενέργειας του µέλλοντος 

 

Μια µείωση κατά 30% των απωλειών του δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της 

Ινδίας39 είναι εφικτή αν εφαρµοστούν οι λύσεις που προτείνει η ΤΠΕ για τα ευφυή 

δίκτυα και συνοψίζονται σε αυτό που τελευταία έχει οριστεί ως το διαδίκτυο της 

ενέργειας – energy internet. Οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων αποτελούν ίσως την 

µεγαλύτερη ευκαιρία για ποσοστιαία µείωση εκποµπών ρύπων µιας και αν 

εφαρµοστούν µπορούν να γλυτώσουν από την ατµόσφαιρα 2.03 GtCO2e ισοδύναµης 

αξίας 79 δις ευρώ. 

Το σύνολο των λύσεων αυτών διεισδύουν στις ευέλικτες οικονοµίες του πλανήτη αυτή 

τη στιγµή. Οι ώριµες αγορές βελτιώνουν και αναβαθµίζουν τα εδραιωµένα συστήµατα 

τους σε πιο αποδοτικά και οι ανερχόµενες αγορές και αναπτυσσόµενες χώρες τα 

αντικαθιστούν. Οι εταιρίες που θα ενσωµατώσουν τέτοιες πρακτικές θα αποκοµίσουν 

µέρος των 600 δις ευρώ που θα απελευθερωθούν παγκοσµίως από την εξοικονόµηση. 

                                                
39 http://smartgrid.ieee.org/resources/public-policy/india 
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Εδώ φαίνεται ότι από την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής δεν επωφελείται µόνο 

το περιβάλλον αλλά και οι οικονοµίες. 

Το πέρασµα στη νέα εποχή του ηλεκτρικού ρεύµατος δεν είναι εύκολο. Εµπόδια όπως η 

µη ύπαρξη τυποποιήσεων σε συσκευές παρακολούθησης, η µη ύπαρξη εθνικών χαρτών 

ενέργειας και εθνικής πρωτοβουλίας, καθυστερούν αυτές τις νέες τεχνολογίες. 

Εικόνα 11 Επιρροές των ΤΠΕ σε κλάδους 

 

Φαινόµενο ανταπόδοσης (Rebound Effect) 

Ταυτόχρονα µε τα εµπόδια υπάρχει και µία ακαδηµαϊκή αµφιβολία για το τελικό 

αποτέλεσµα που έχουν αυτές οι φαινοµενικά θετικές εξελίξεις. Κάποιες µελέτες40 

υποστηρίζουν ότι η αυξανόµενη αποδοτικότητα και πιο συγκεκριµένα η ενεργειακή δεν 

έχουν ξεκάθαρα θετικό αποτέλεσµα. Στην θεωρία, η αύξηση της αποδοτικότητας οδηγεί 

                                                
40 The causal links between increases in economic output, economic output and total 
factor productivity remain unclear. Sorell, S. (2007), The Rebound Effect: an 
Assessment of the Evidence for Economy-wide Energy Savings from Improved Energy 
Efficiency, UKERC, http://www.ukerc.ac.uk/ 
Downloads/PDF/07/0710ReboundEffect/0 710ReboundEffectReport.pdf 
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σε εξοικονόµηση ενέργειας και ρύπων. Οι µελέτες41 όµως αναφέρουν το ενδεχόµενο οι 

βελτιώσεις σε συσκευές, µηχανές και συστήµατα να οδηγήσουν ανταποδοτικά εκεί 

όπου η συνολική κατανάλωση ενέργειας θα αυξάνεται µιας και στα καινούρια 

συστήµατα δεν θα υπάρχει η ανάγκη για οικονοµία. Για παράδειγµα η βελτίωση της 

αποδοτικότητας των µεταφορών θα µπορούσε να ρίξει τις τιµές καθιστώντας την 

αγοραστική δύναµη των καταναλωτών µεγαλύτερη και ως αποτέλεσµα να αυξηθεί η 

ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες42. Χρησιµοποιώντας τεχνολογία που αυξάνει στον 

άνθρωπο τον ελεύθερο του χρόνο θα µπορούσε υποθετικά να οδηγήσει τον άνθρωπο σε 

δραστηριότητες πιο έντονες όσον αφορά το ενεργειακό τους αποτύπωµα σε CO2. Στο 

παρελθόν ανακαλύψεις όπως η ατµοµηχανή και ο ηλεκτρικός κινητήρας συνεισφέρανε 

στην αύξηση της χρήσης ενέργειας όσο οι οικονοµίες γίνονταν πιο παραγωγικές.  

Εικόνα 12 Το φαινόµενο της ανταπόδωσης (καµπύλη ζήτησης) 

 

Οι τεχνολογίες ΤΠΕ αδιαµφισβήτητα είναι σε θέση να βελτιώσουν την αποδοτικότητα 

και να εξοικονοµήσουν ρύπους. Για την αποφυγή του παραπάνω φαινοµένου όµως 

                                                
41 http://green-broadband.blogspot.com/2011/10/rebound-effect-and-ict-why-free-
energy.html 
42 http://worthwhile.typepad.com/worthwhile_canadian_initi/2011/03/led-holiday-
lights-and-the-rebound-effect.html 
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απαιτείται ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ενεργειακής εξοικονόµησης και αλλαγή του 

τρόπου ζωής συσχετισµένο µε το τι εκπέµπεται στην ατµόσφαιρα αλλά και ανεξάρτητο 

ταυτόχρονα έτσι ώστε να µην εµφανίζεται το φαινόµενο της “ανταπόδοσης”. Επίσης 

ένας ρυθµιστικός παράγοντας που γνωρίζει µεγάλη εξάπλωση είναι το σύστηµα 

ανταλλαγής ρύπων µε τιµές carbon credit που διαµορφώνονται από τους περιορισµούς, 

τη ζήτηση και τις συνθήκες που έχουν συµφωνήσει οι χώρες µεταξύ τους αλλά και 

µεµονωµένα. Χωρίς αυτά τα µέτρα δεν είναι εξασφαλισµένο ότι η βελτίωση της 

αποδοτικότητας θα οδηγήσει απαραίτητα σε εξοικονόµηση ρύπων. 

Οι κλιµατολογικές προβλέψεις είναι πολύ σηµαντικές για την πρόβλεψη της ζήτησης 

αγαθών και υπηρεσιών και σχετίζονται άµεσα µε την καινοτοµία και τη νέα –χαµηλού 

άνθρακα- οικονοµία. Μια κοινωνία η οποία καταφέρνει ανάπτυξη χρησιµοποιώντας 

ορυκτά καύσιµα τα τελευταία 300 χρόνια θα είναι πολύ διαφορετική από την 

επερχόµενη -χαµηλού άνθρακα- κοινωνία. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα είναι 

καλύτερη.  

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις – οργανισµοί 
Οι επιχειρήσεις πρέπει το συντοµότερο να προσαρµοστούν στις πολιτικές, κοινωνικές, 

οικονοµικές αλλαγές που προωθούνται προς µια παγκόσµια οικονοµία βασισµένη σε 

χαµηλούς ρύπους43. Οι επιχειρήσεις αυτές που θα µετατρέψουν αυτή την πρόκληση σε 

ευκαιρία θα είναι σε πιο ισχυρή θέση να αντεπεξέλθουν στις αλλαγές που γίνονται 

στους κλάδους αλλά και στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.  

Τα πρώτα βήµατα είναι τα εξής: 

Τυποποίηση 

Η νέα φιλοσοφία ΤΠΕ προσπαθεί να τυποποιήσει τον τρόπο µε τον οποίο η 

κατανάλωση ενέργειας και εκποµπή ρύπων µπορεί να εντοπιστεί σε διάφορες 

δραστηριότητες πέρα από του ίδιου της του κλάδου τα αγαθά και υπηρεσίες. 

Παρακολούθηση 

Μέσω ΤΠΕ είναι δυνατή η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της κατανάλωσης 

ενέργειας και των ρύπων παρέχοντας τα δεδοµένα που χρειάζονται στην 

βελτιστοποίηση. 

                                                
43 SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age, 
http://www.smart2020.org/ 
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Ανασχεδιασµός  

Αν και µεµονωµένες κινήσεις µπορούν να συνεισφέρουν θετικά στο περιβάλλον στόχος 

είναι να επιτευχθεί κάτι πιο συνολικό που να προέρχεται από τυποποιηµένες 

διαδικασίες. Με τα συνεχόµενα αποτελέσµατα των παραπάνω µεθόδων δηµιουργείται 

µια πλατφόρµα µε γνωστές πρακτικές, αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ακόµα και ο ριζικός ανασχεδιασµός διαδικασιών από την καθηµερινή 

ζωή έως την βαριά βιοµηχανία. 

Οι αλλαγές αυτές δεν είναι εύκολο να εφαρµοστούν. Υπάρχουν νοµοθεσίες, εµπόδια 

στην αγορά και ανθρώπινες συµπεριφορές που πρέπει να ξεπεραστούν για να 

εδραιωθούν αυτές οι εξοικονοµήσεις. Για παράδειγµα οι Κινέζοι επιχειρηµατίες 

ευρισκόµενοι σε ραγδαία ανάπτυξη δεν βρίσκουν οικονοµικά οφέλη στο να 

σταµατήσουν και να ανασχεδιάσουν την παραγωγή τους για να είναι πιο ενεργειακά 

αποδοτικοί και φιλικοί στο περιβάλλον. 

Η αποδοτικότητα στις µεταφορές δεν µπορεί εύκολα να εφαρµοστεί λόγω της µεγάλης 

τµηµατοποίησης της αγοράς µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να συντονιστούν τα 

διάφορα τµήµατα του κλάδου ώστε να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας. 

Ακόµα και µε τις πιο προηγµένες τεχνολογίες στην κατασκευή ένα κτίριο είναι 

ενεργειακά αποδοτικό αν διαχειριστεί µε σωστό τρόπο. 

3)Η φιλοσοφία της “πράσινης“ πληροφορικής και η εφαρµογή της 

στην µείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του δηµόσιου 

τοµέα. 

Ως “πράσινη” θα µπορούσαµε να ορίσουµε την πληροφορική όταν η χρήση της και η 

έρευνα γίνεται µε ενεργειακά αποτελεσµατικό τρόπο κ φιλικό προς το περιβάλλον.  

Η πράσινη πληροφορική προσεγγίζει τον κύκλο ζωής προϊόντος σε στάδια όπως η 

ανάπτυξη, η παραγωγή, η χρήση και η απόρριψη του. Η ανάπτυξη οφείλει να λαµβάνει 

υπόψιν το περιβάλλον, η παραγωγή να γίνεται µε φιλικές προς το περιβάλλον 

µεθόδους. Τα προϊόντα της πληροφορικής πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιούνται 

για σκοπούς που αν µη τι άλλο δεν βλάπτουν το περιβάλλον και τέλος η απόρριψη-

ανακύκλωση τους να γίνεται µε θεµιτό τρόπο.  
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Η ανάγκη εφαρµογής της “πράσινης” πληροφορικής στον δηµόσιο τοµέα αποτελεί 

µεγάλη ανάγκη στα πλαίσια της µείωσης του εκλυόµενου CO2 στην ατµόσφαιρα όπως 

και στην µείωση της καταναλωµένης ενέργειας. Οι δηµόσιες υπηρεσίες και τα ιδρύµατα 

οφείλουν να εξυπηρετήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τους κλιµατικούς στόχους της 

χώρας που ταυτόχρονα αποτελούν και υποχρέωση της σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Για τον δηµόσιο τοµέα η εφαρµογή της πράσινης πληροφορικής συνδέεται άµεσα µε 

την χρήση της τεχνολογίας για την µείωση της καταναλωµένης ενέργειας και της 

µείωσης του αρνητικού αντίκτυπου που έχει η χρήση υπολογιστών, server, εκτυπωτών 

και εξοπλισµού γενικότερα. Επίσης η πράσινη πληροφορική είναι ο παράγοντας που θα 

επηρεάσει το προσωπικό της δηµόσιας διοίκησης ώστε να υιοθετήσει µια πιο φιλική 

προς το περιβάλλον συµπεριφορά. Η “πράσινη πληροφορική” δεν ασχολείται µε ένα 

µεµονωµένο πρόβληµα της πληροφορικής, αντιθέτως είναι αυτή που βοηθά την 

δηµόσια διοίκηση να είναι στο σύνολο της πιο φιλική προς το περιβάλλον. 

Η κατανάλωση του ρεύµατος ολοένα και αυξάνεται όσο περισσότερες διαδικασίες 

ψηφιοποιούνται και απασχολούν υπολογιστές, server, και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. Η 

κατανάλωση αυτή συνεισφέρει µε συνεχώς αυξανόµενο µερίδιο στις συνολικές δαπάνες 

του δηµόσιου τοµέα. Η ανοδική πορεία των τιµών της ενέργειας αναγκάζει τη δηµόσια 

διοίκηση να εργαστεί σκληρότερα για να πετύχει το σκοπό της, να µειώσει δηλαδή το 

αποτύπωµα της σε εκλυόµενο CO2 στην ατµόσφαιρα χωρίς να υποβαθµίσει τις 

υπηρεσίες της.  

Τα περισσότερα έργα εφαρµογής πράσινης πληροφορικής, τα οποία σε βάθος χρόνου 

θα συνεισφέρουν στην µείωση των δαπανών αλλά και µείωση του CO2 στην 

ατµόσφαιρα, προϋποθέτουν επενδύσεις. Το ύψος της επένδυσης µερικές φορές 

αποτελεί εµπόδιο και δηµιουργεί προβληµατισµό. Για αυτό το λόγο σε τέτοιες 

περιπτώσεις συντάσσονται επιχειρηµατικά πλάνα µε την αρχική επένδυση, τα 

οικονοµικά οφέλη, τις αποσβέσεις, τα κοινωνικά οφέλη, τους περιβαλλοντικούς 

στόχους που επιτυγχάνονται κτλ. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο εµφανές προς την 

διοίκηση και τα τµήµατα πληροφορικής το συνολικό όφελος και η συνεισφορά του 

project σε σχέση µε την αρχική επένδυση. Σε αντίθετη περίπτωση έχει παρατηρηθεί το 

κόστος διατήρησης σε data center χωρίς µελέτες βιωσιµότητας και φιλικότητας προς το 

περιβάλλον, να ξεπερνά κατά πολύ το αρχικό κόστος επένδυσης44. 

                                                
44 Green IT guidelines for public authorities, Denmark IT and Telecom Agency 
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5 περιοχές επιρροής της πράσινης πληροφορικής 

-Αγορά πληροφοριακών συστηµάτων και εξοπλισµού 

-Οδηγίες διατήρησης server rooms 

-Πρακτικές χρήσης του εξοπλισµού µε µεγάλη και µετρήσιµη απόδοση 

-Πράσινη συµπεριφορά προσωπικού 

-Καινοτόµος χρήση της τεχνολογίας 

Προτάσεις για την Ελλάδα  
-Σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Σουηδία κ.α) ολοένα και περισσότερες 

δηµόσιες αρχές εκτελούν ενεργειακές επιθεωρήσεις και ελέγχους ως προς την 

φιλικότητα τους προς το περιβάλλον. Επίσης θεσπίζονται νόµοι που υποχρεώνουν στα 

υπουργεία να ορίζουν διαχειριστές ενέργειας µε καθήκοντα όπως η µείωση της 

ενεργειακής σπατάλης, διενέργεια ελέγχων, εξάπλωση της φιλοσοφίας της “πράσινης 

πληροφορικής” σε όλο το πεδίο ευθύνης του υπουργείου. 

-Η ευθύνη για την επιλογή των πληροφοριακών συστηµάτων και του εξοπλισµού στην 

Ελλάδα στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί αρµοδιότητα κάποιου τµήµατος 

πληροφορικής. Ενώ αρµοδιότητα για την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα και την 

οικονοµία δεν υπάρχει ή στην καλύτερη περίπτωση είναι κάποιου άλλου τµήµατος. Το 

τµήµα πληροφορικής θα κάνει την επιλογή του βασισµένο στην απόδοση ενώ το τµήµα 

που ασχολείται µε την ενέργεια, αν υπάρχει, θα αποφασίσει µε κριτήρια ενεργειακής 

αποτελεσµατικότητας. Με λίγα λόγια άλλος είναι αυτός που πληρώνει για την αγορά 

του εξοπλισµού και άλλος αυτός που θα πληρώνει το ρεύµα που καταναλώνει στη 

συνέχεια. Το κενό αυτό που υπάρχει µεταξύ των δύο φιλοσοφιών δηµιουργεί την 

ανάγκη δηµιουργίας µίας ξεκάθαρης βάσης από την ανώτερη διοίκηση. 

-Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα η χώρα µας βρίσκεται 

στην τελευταία θέση της λίστας των 27 µε 37,5% των υπηρεσιών να είναι διαθέσιµες 

online την ώρα που ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι στο 84%45. Στη χώρα µας µε τον 

δηµόσιο τοµέα να καταλαµβάνει µεγάλο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας µια 
                                                
45 http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_07/09/2011_405215 
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έµφαση σε µετάβαση διαδικασιών σε online εφαρµογές θα είχε σηµαντικά 

αποτελέσµατα. Η ηλεκτρονική κουλτούρα µε όρους Διαδικτύου εµφανίζει δυνατότητες 

κοινωνικής ένταξης και συµµετοχής περισσότερων κοινωνικών οµάδων που θέλουν να 

αλληλεπιδρούν µε το κράτος. Ωστόσο, πρόκειται για µια αλλαγή που θέλει ορθή 

διοχέτευση των οικονοµικών πόρων και χρόνο. 
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