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Περίληψη 

 

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από δριμύ ανταγωνισμό 

μεταξύ των επιχειρήσεων και για την επιβίωσή τους, η ανάπτυξη και η υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών είναι καίριας σημασίας. Η εργασία αυτή μελετάει σε βάθος μία τέτοια 

τεχνολογία, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε το 1999 αλλά 

μόλις τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη. Το Internet of Things αποτελείται 

από έξυπνα αντικείμενα τα οποία φέρουν ενσωματωμένους αισθητήρες και συλλέγουν 

και επεξεργάζονται πληροφορίες δημιουργώντας έτσι αξία για τους καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις. 

 

Η εργασία αυτή στη συνέχεια αναλύει τις εφαρμογές τους ΙοΤ σε όλους σχεδόν 

τους κλάδους της σύγχρονης οικονομίας όπως, στην βιομηχανική παραγωγή, στο λιανικό 

και στο ψηφιακό εμπόριο, στην διαχείριση ενέργειας, στην προστασία του 

περιβάλλοντος, στην υγεία, στην γεωργία, στην κτηνοτροφία και σε πολλούς άλλους. Σε 

γενικές γραμμές οι εφαρμογές του ΙοΤ σε αυτούς τους κλάδους, μαζί με τις εφαρμογές 

στα έξυπνα σπίτια, στα έξυπνα κτήρια και στις έξυπνες πόλεις, δημιουργούν νέες και 

καλύτερες ψηφιακές δυνατότητες στις επιχειρήσεις και αυξάνουν την αποδοτικότητα, 

την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους. Επίσης, τις 

αναγκάζουν να αναθεωρήσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους, όπως επίσης και να 

επανασχεδιάσουν τις στρατηγικές τους πάνω στο μάρκετινγκ και στο μάνατζμεντ. 

Παράλληλα, οι εφαρμογές του ΙοΤ έχουν πολλαπλά οφέλη και για τους καταναλωτές, 

καθώς ενισχύουν την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη τους και τελειοποιούν την 

αγοραστική τους εμπειρία. Επιπροσθέτως, αναφέρονται οι προκλήσεις κατά την χρήση 

των εφαρμογών του ΙοΤ από τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα η ασφάλεια των 

ευαίσθητων και των προσωπικών δεδομένων. 

 

Τέλος, μελετάται η χρήση των εφαρμογών του ΙοΤ στις ελληνικές 

διεθνοποιημένες επιχειρήσεις και το πώς μπορούν να βοηθήσουν στην διοργάνωση 

διεθνών event, όπως συνέδρια και εκθέσεις. 
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Abstract 

 

The modern business environment is characterized by intense business 

competition and in order for them to survive, development and adoption of new 

technologies is crucial. This paper examines in depth such a technology, the Internet of 

Things, which first appeared in 1999 but has only recently developed rapidly. The 

Internet of Things consists of smart objects with embedded sensors, which collect and 

process information, to create value for consumers and businesses. 

 

Moreover, this paper then analyzes the applications of IoT, in almost all sectors of 

the modern economy, such as industrial production, retail and digital commerce, energy 

management, environmental protection, health, agriculture, livestock farming and many 

others. Generally, IoT applications in these industries, along with application in smart 

homes, smart buildings and smart cities, create new and enhanced digital capabilities for 

businesses and increase their efficiency, effectiveness, productivity and profitability. 

They also force them to revise their business models, as well as redesign their strategies 

on marketing and management. At the same time, IoT applications have multiple benefits 

for consumers, as they improve the customer service and the customer support they 

receive and enhance their buying experience. Additionally, the challenges during the use 

of IoT applications are presented, for example the security of sensitive and personal data. 

 

Finally, the use of IoT applications in Greek internationalized enterprises is 

discussed and the way they can help in the organization of international events, such as 

conferences and exhibitions, is reviewed. 
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1 Εισαγωγή 
 

1.1 Εισαγωγική Αναδρομή 
 

Τον 19
ο
 αιώνα, λίγα χρόνια πριν από την δική μας επανάσταση του 1821, στην 

Ευρώπη ξεκίνησε μια άλλη επανάσταση, η γνωστή Βιομηχανική Επανάσταση από την 

οποία γεννήθηκε η κοινωνία της αγοράς. Με την εκμηχάνιση της παραγωγής, επήλθε 

αύξηση της παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο και ταυτόχρονη μείωση του κόστους, με 

αποτέλεσμα την δημιουργία τεράστιων εταιριών και μεγάλων επιχειρηματικών δικτύων 

(π.χ Ford και Edison), ιδίως κατά τις αρχές του 20
ου

 αιώνα. 

 

Η Βιομηχανική Επανάσταση, στην πραγματικότητα ήταν ένα ιδιαίτερα 

πολύπλοκο σύστημα, μεγάλων ανακατατάξεων και μεταβολών, που διαπέρασαν όλους 

τους τομείς της οικονομίας και της παραγωγής, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την 

επόμενη μεγάλη επανάσταση, η οποία δεν είναι άλλη από την Ψηφιακή Εποχή, την οποία 

και βιώνουμε σήμερα με όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αυτή 

συνεπάγεται. 

 

Αν και τα πρώτα δειλά βήματα για την μετάβαση στην Ψηφιακή Επανάσταση 

ξεκίνησαν σχετικά νωρίς, θα λέγαμε κοντά στις αρχές τις δεκαετίας του ’70 (παρ’ όλο 

που η εφεύρεση του τρανζίστορ έγινε το 1947), ουσιαστική αφετηρία υπήρξε το 1980 

από το οποίο και έπειτα βιώσαμε την ψηφιακή τεχνολογία σε διάφορους κλάδους, η 

οποία αντικαθιστά σταδιακά την αναλογική – μηχανική – ηλεκτρική τεχνολογία, όπου 

αυτό είναι εφικτό. Η μετάβαση αυτή συνεχίζεται ακόμα και σήμερα με μεγάλη ένταση 

και συνεχείς εξελίξεις (Τζουγανάτος, 2017). 

 

Η σύγχρονη καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα ροής των 

πληροφοριών σε ένα τελείως νέο περιβάλλον, που έχει ως επακόλουθο τεράστιες 

αλλαγές στην πολιτική, στις δομές του κράτους και της κοινωνίας, στην νομοθεσία, στην 

παιδεία, στην ψυχαγωγία, αλλά κυρίως στον τρόπο σκέψης και αντίληψης σε ότι αφορά 

τις μεθόδους για την άριστη εκμετάλλευση των υπαρχόντων πόρων. Η πληροφορική σιγά 
 

– σιγά από απλό βοηθητικό εργαλείο, εξαπλώνεται και εξελίσσεται σε ένα 

ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επικοινωνίας. Για 
 



2 

 

 
πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ο άνθρωπος υποβοηθείται από μηχανές, όχι 

για χειρονακτικές αλλά για πνευματικές λειτουργίες. 

 

Η ανάπτυξη των υπολογιστών με τα υπερδίκτυα, η εξέλιξη του διαδικτύου με τις 

μεγάλες ταχύτητες και τα εργαλεία που ήδη προσφέρει, αναδεικνύουν όλο και 

περισσότερο την ατομική εργασία. Το παραδοσιακό προσωπικό γραφείο του 

εργαζομένου μεταλλάσσεται σε ένα κοινό πολυγραφείο (multi-office) το οποίο 

μοιράζεται με τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Παράλληλα, διασφαλίζεται η 

δυνατότητα εργασίας εξ’ αποστάσεως, δηλαδή μακριά από τον κλασσικό παραδοσιακό 

εργασιακό χώρο – γραφείο, εφόσον πλέον υπάρχουν τα αναγκαία μέσα, επιτρέποντας 

έτσι τον εργαζόμενο να εργασθεί σε οποιοδήποτε μέρος θεωρεί ικανοποιητικότερο ο 

ίδιος (σπίτι, εξοχή κλπ), με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 

εργασία. 

 

Μιλώντας σε οικονομικούς όρους, βιώνοντας πλέον την ψηφιακή επανάσταση, 

θα λέγαμε ότι η ψηφιακή μετάβαση σημαίνει πολύ περισσότερα από το να διαθέτει 

κάποιος απλά ένα εταιρικό site ή να αξιοποιεί τα social media για προβολή και 

προώθηση. Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, σημαίνει μια εξ’ ολοκλήρου νέα προσέγγιση 

του πελάτη λαμβάνοντας υπ’ όψη όχι μόνο τις εξελισσόμενες καταναλωτικές πρακτικές 

αλλά και τα ψηφιακά εργαλεία που είναι πλέον διαθέσιμα, όπως θα δούμε και στα 

παρακάτω κεφάλαια. Σημαίνει επίσης συνεχής προσαρμογή σε έναν καινούργιο κόσμο 

όπου η πληροφορία, το χρήμα και η εργασία κινούνται ανέξοδα και σχεδόν άμεσα 

(Βουλανάς, 2015). Προσαρμογή δηλαδή σε αυτό που ονομάζεται «οικονομία δίχως 

τριβή» (friction – free economy). 

 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάθε τι το οποίο στο παρελθόν φάνταζε 

εξωπραγματικό σενάριο, σήμερα μετατρέπεται πλέον σε μία απολύτως ρεαλιστική 

σύγχρονη τάξη των πραγμάτων, με εκείνα τα οποία φάνταζαν ανέφικτα, πλέον με έναν 

φυσικό τρόπο να γίνονται εφικτά. Έτσι, η επόμενη οικονομικά καταλυτική μετάλλαξη 

της ψηφιακής επανάστασης είναι μία σύγχρονη τεχνολογία η οποία, παρ’ όλο που δεν 

έχει γίνει ακόμα πλήρως κατανοητή από τις περισσότερες επιχειρήσεις και δεν έχει 

φτάσει στα στάδια της ωρίμανσής της, αναμένεται να φέρει πολλές αλλαγές στον 

σύγχρονο 
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τρόπο ζωής και φυσικά στην επιχειρηματικότητα. Η ονομαζόμενη τεχνολογία ως 

Διαδίκτυο των Πραγμάτων ή αλλιώς Internet of Things (IoT) είναι μια σχετικά νέα 

τεχνολογική τάση, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς μέχρι σήμερα και 

αναμένεται να εδραιωθεί στους περισσότερους κλάδους (Πάλλη, 2017). 

 

1.2 Ο Ορισμός του ΙοΤ 
 

Ιστορικά, ο όρος Internet of Things χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον 

Βρετανό επιχειρηματία, δραστηριοποιούμενο στον χώρο των τεχνολογιών αιχμής, Kevin 

Ashton, ως τίτλος μιας παρουσίασής του για την εταιρεία Procter and Gamble το 1999 

(SΑS, 2013). Η παρουσίαση αυτή στόχευε στη σύνδεση της τότε νέας τεχνολογίας RFID 

(Radio Frequency Identification), με το καυτό και ανερχόμενο θέμα της εξέλιξης του 

διαδικτύου. Μέσω της σύνδεσης αυτής, ο Ashton θα βοηθούσε να αναπτυχθεί μια 

καινούργια τεχνολογία, ο ηλεκτρονικός κωδικός προϊόντος (EPC), ο οποίος θα 

αντικαθιστούσε το UPC (Universal Product Code) barcode και θα βοηθούσε έτσι στο να 

αναγνωρίζονται ευκολότερα τα προϊόντα, με τελικό αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας της συγκεκριμένης εταιρίας. Έκτοτε, η φράση αυτή καθιερώθηκε 

και χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να υποδηλώσουμε την σύνδεση πολλών και 

διαφορετικών συσκευών με το διαδίκτυο, οι οποίες συσκευές μπορούν ταυτόχρονα να 

επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

 

Η ραχοκοκαλιά του Internet of Things απαρτίζεται από τρία βασικά στοιχεία, τα 

φυσικά - ¨έξυπνα¨ αντικείμενα τα οποία φέρουν ενσωματωμένους αισθητήρες, τα δίκτυα 

επικοινωνίας που συνδέουν αυτά τα αντικείμενα μεταξύ τους, αλλά και με το διαδίκτυο, 
 

και τα υπολογιστικά συστήματα τα οποία αντλούν και επεξεργάζονται πληροφορίες από 

αυτά, δημιουργώντας έτσι αξία. Ένας ορισμός λοιπόν που περιγράφει με ακρίβεια το 

Internet of Things, είναι ότι αποτελεί “ένα συνεκτικό σύστημα, μέσα στο οποίο τα 

φυσικά αντικείμενα είναι ολιστικά ενσωματωμένα στα δίκτυα πληροφοριών και με την 

βοήθεια του οποίου τα φυσικά αυτά αντικείμενα συμμετέχουν ενεργά στις 

επιχειρηματικές διαδικασίες. Μέσα σε αυτό το σύστημα, οι υπηρεσίες έχουν την 

δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με ευκολία με τα φυσικά αντικείμενα, να εξετάζουν την 
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κατάστασή τους και να αντλούν πληροφορίες από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη θέματα 

ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής” (Haller et al., 2009). 

 

1.3 Οι Λειτουργίες και τα Χαρακτηριστικά του ΙοΤ 
 

Το Internet of Things είναι πρακτικά ένας όρος που χρησιμοποιούμε προκειμένου 

να περιγράψουμε αντικείμενα της καθημερινότητας, τα οποία πλέον έχουν διευρυμένες 

και αυτοματοποιημένες λειτουργίες, οι οποίες συντονίζονται και εκτελούνται μέσω της 

νεφοϋπολογιστικής (Cloud Computing). Τα αντικείμενα αυτά μπορεί να είναι από 

βιομηχανικές μηχανές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία μιας 

επιχείρησης, μέχρι wearable συσκευές, καθημερινής χρήσης, που χρησιμοποιούνται για 

προσωπικούς σκοπούς. Τα αντικείμενα αυτά είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένους 

αισθητήρες και μοναδικές ετικέτες αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID), ώστε να 

μπορούν να αναγνωριστούν από έξυπνες συσκευές, για την συλλογή δεδομένων, ώστε 

στη συνέχεια να μπορούν να υλοποιήσουν τις απαραίτητες εργασίες (Sysco, 2016). 

 

Αυτή είναι και η πιο απλοποιημένη μορφή εφαρμογής του ΙοΤ, δηλαδή τα εξής 

τρία βήματα (Khan et al., 2012): 

 

1. Ανίχνευση και ταυτοποίηση του αντικείμενου και λήψη πληροφοριών 

σχετικά με την κατάστασή του, όπως για παράδειγμα την θερμοκρασία, την επιτάχυνση, 
 

τον προσανατολισμό του και πολλά άλλα, πάντα ανάλογα με τον τύπο του 

ενσωματωμένου αισθητήρα. 

 

2. Εκτέλεση μιας αυτοματοποιημένης ενέργειας, μετά από ανάλυση των 

πληροφοριών από την έξυπνη συσκευή. 

 
3. Παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας από την έξυπνη συσκευή και 

αποστολή ανατροφοδότησης στον διαχειριστή για το αποτέλεσμα της 

αυτοματοποιημένης αυτής ενέργειάς και για την παρούσα κατάσταση του αντικειμένου. 

 

Ένα απλό παράδειγμα, μπορεί να είναι κάποιο έξυπνο κτήριο το οποίο 

χρησιμοποιεί αισθητήρες, προκειμένου να ρυθμίζει αυτόματα τον φωτισμό ή την 

θέρμανση, να ειδοποιεί έγκαιρα σε περίπτωση διαρροής νερού, υπερφόρτωσης του 
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ηλεκτρικού δικτύου ή κάποιας βλάβης στο εργοτάξιο και πολλά άλλα. Επίσης, έξυπνα 

αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την 

παρακολούθηση της ροής των υλικών – πρώτων υλών, κάτι που θα αυξήσει άμεσα την 

παραγωγικότητα. Ένα άλλο ζωντανό παράδειγμα αντικειμένων όπου συναντάμε 

καθημερινά στη ζωή μας και είναι άμεσα διαθέσιμα στην αγορά, είναι τα διάφορα 

gadgets τα οποία συνδέονται με τα Smartphone και μπορούν να εκτελέσουν διάφορες 

λειτουργίες (μέτρηση καρδιακών παλμών, μετρητές βημάτων, μετρητές αποστάσεων και 

πολλά άλλα). Επίσης, οι έξυπνες συσκευές περιλαμβάνουν τους προσωπικούς και 

φορητούς υπολογιστές, τα tablets, τα Smartphone, τους προσωπικούς ψηφιακούς 

βοηθούς (PDAs) και γενικά όλες τις διάφορες φορητές ενσωματωμένες συσκευές, οι 

οποίες μπορούν να προβούν σε αυτοματοποιημένες ενέργειες, να κάνουν υπολογισμούς, 

να πάρουν αποφάσεις και να διαβιβάζουν χρήσιμες πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. 

 

Όλα τα μελλοντικά προϊόντα θα είναι έξυπνα και συνδεδεμένα, με νέες 

διευρυμένες δυνατότητες και λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις 

κατηγορίες: παρακολούθηση, έλεγχος, βελτιστοποίηση και αυτονομία (Εικόνα 1). Αυτές 

οι δυνατότητες των προϊόντων αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργούν, όχι μόνο οι 

επιχειρήσεις σαν μονάδες, αλλά ολόκληροι κλάδοι, επηρεάζοντας σημαντικά τον 

ανταγωνισμό και την κερδοφορία τους (Porter and Heppelmann, 2014). Επίσης, 

επηρεάζουν τις αγοραστικές συνήθειες και τις απαιτήσεις των καταναλωτών και 

δημιουργούν ποικίλες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση και υποστήριξή τους. Οι 

εφαρμογές του ΙοΤ και η χρήση τέτοιων προϊόντων, επεκτείνονται σε όλους σχεδόν τους 

κλάδους και ενδεικτικά παραδείγματα θα δοθούν στα παρακάτω κεφάλαια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 1: Οι Δυνατότητες των Έξυπνων Διασυνδεδεμένων Προϊόντων 

 

Πηγή: Porter and Heppelmann, (2014). Διατίθεται στο: https://hbr.org/2014/11/how-

smart-connected-products-are-transforming-competition 
 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του 

Internet of Things είναι η δυνατότητα σύνδεσης των χρηστών με τις συσκευές αλλά και 

των συσκευών μεταξύ τους, η έξυπνη ανίχνευση και η νοημοσύνη των συσκευών, οι 

οποίες πλέον παίζουν, έστω και έμμεσα, σημαντικό ρόλο στην διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων (Elena-Lenz, 2014). Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών το ΙοΤ μπορεί να 

βοηθήσει στην αύξηση της απόδοσης για τις υπάρχουσες υπηρεσίες ή να δημιουργήσει 

νέες και επίσης να πραγματοποιήσει ποικίλα οφέλη σε κρίσιμους τομείς, όπως για 

παράδειγμα η ασφάλεια, η υγεία, η ενέργεια και το περιβάλλον. 

 

Ο στόχος του Internet of Things, είναι σε τελική ανάλυση, να παρέχει 

συνδεσιμότητα για όλους, σε οτιδήποτε, ανεξαρτήτου χρόνου και τόπου. Με λίγα λόγια, 

στοχεύει σε μια κοινωνία οπού όλα τα αντικείμενα, αλλά και όλοι οι χρήστες, θα είναι 

συνδεδεμένοι μεταξύ τους, αλλά και με το διαδίκτυο και η πραγματική ζωή, όπως και οι 

ποικίλες δραστηριότητες θα συνδέονται με τον εικονικό κόσμο (Huang και Li, 2010). 

 

https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-competition
https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-competition
https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-competition


7 

 

1.4 Η Εξέλιξη του ΙοΤ 
 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο όρος Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1999. Παρόλα αυτά, η αρχική του εξέλιξη, 

μετρούμενη σε αριθμό έξυπνων συσκευών παγκοσμίως, ήταν αργή και σταθερή έως το 

2008 - 2009, όπου το ΙοΤ άρχισε να γνωρίζει ραγδαία αύξηση στους ρυθμούς ανάπτυξής 

του. Κάπου ανάμεσα στις χρονολογίες αυτές, τοποθετεί και η Cisco την αρχή του ΙοΤ, 

καθώς τότε οι συσκευές που ήταν συνδεδεμένες με το διαδίκτυο ξεπέρασαν σε αριθμό 

τον ανθρώπινο πληθυσμό της Γης (Evans, 2011). 

 

Η μεταγενέστερη ανάπτυξη του ΙοΤ βασίστηκε στη γρήγορη αύξηση του αριθμού 

των Smartphone παγκοσμίως, λόγω της χρηστικότητας και της λειτουργικότητάς τους, 

μαζί με την διαδομένη και φτηνή χρήση του διαδικτύου. Χαρακτηριστικά, το 2016 ο 

μισός πληθυσμός της Γης είχε συνδρομή κινητής τηλεφωνίας, και μέχρι το 2020 

αναμένεται να υπάρξουν 1 δισεκατομμύριο επιπλέον συνδρομητές, αυξάνοντας το 

παγκόσμιο ποσοστό διείσδυσης στο 60% (Nowodzinski et al., 2016). Εκτός από τον 

μεγάλο αριθμό συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, τεράστια σημασία έχει και η ευρεία 

χρήση των κινητών τηλεφώνων στις αγοραπωλησίες, καθώς το 28% των αγορών 

καταναλωτικών προϊόντων γίνονται μέσω Smartphone. Ομοίως, τα άλματα στον κλάδο 

της τεχνολογίας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ΙοΤ, καθώς οδήγησαν στην 

παραγωγή συσκευών, οι οποίες είχαν μικρότερο μέγεθος αλλά παράλληλα μεγαλύτερη 

ισχύ επεξεργασίας και αυξημένες δυνατότητες αποθήκευσης δεδομένων. Ένας ακόμα 

σημαντικός παράγοντας που βοήθησε την ανάπτυξη του ΙοΤ, είναι η συνεχόμενη μείωση 

στο κόστος των παραγόμενων αισθητήρων, το οποίο το 2004 ήταν κατά μέσο όρο 1.30 

δολάρια και αναμένεται να πέσει στα 0.38 δολάρια έως το 2020, όπως φαίνεται και στην 

παρακάτω εικόνα (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2: Ιστορικό και Εκτιμούμενο Κόστος Αισθητήρων 

 

Πηγή: Atlas, (2016). Διατίθεται στο: https://www.theatlas.com/charts/BJsmCFAl 

 

Σαν αποτελέσματα αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων, οι παλαιότερα απλές 

συσκευές που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένους σκοπούς, πλέον είναι διασυνδεδεμένες 

έξυπνες συσκευές, εξοπλισμένες με αισθητήρες και μικροεπεξεργαστές, που τις 

επιτρέπουν να αποθηκεύουν και να μεταβιβάζουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων 

(Porter και Heppelmann, 2014). Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τα προϊόντα πλέον 

δεν έχουν μόνο φυσική υπόσταση, καθώς μπορούν να δημιουργούν δίκτυα μεταξύ τους, 

να επικοινωνούν και να ανταλλάζουν πληροφορίες. Με την πάροδο του χρόνου, όλο και 

περισσότερα προϊόντα θα εντάσσονται στο ΙοΤ και πρακτικά ότι θα μπορεί να δικτυωθεί, 

θα δικτυώνεται. Αυτό φαίνεται και από δηλώσεις, όπως αυτή που έκανε το 2015 ο 

Γενικός Διευθυντής και Πρόεδρος της Samsung, Boo-Keun Yoon, σύμφωνα με την 

οποία από το 2020 και μετά, όλα τα προϊόντα που θα παράγει η εταιρεία θα 

υποστηρίζουν την τεχνολογία του ΙοΤ (Bilal, 2015). 

 

Για να αντιληφθούμε το τεράστιο μέγεθος του ΙοΤ, αρκεί να αναλογιστούμε ότι ο 

συνολικός αριθμός των συνδεδεμένων με το διαδίκτυο συσκευών, ήταν 12.5 

δισεκατομμύρια το 2010, ξεπερνώντας έτσι κατά πολύ τον αριθμό του πληθυσμού της 

 

https://www.theatlas.com/charts/BJsmCFAl
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Γης (7 δισεκατομμύρια) και διπλασιάστηκε μέσα σε δύο χρόνια, φτάνοντας τα 25 

δισεκατομμύρια το 2012, σύμφωνα με την μεθοδολογία μετρήσεων την Cisco. Παρόλα 

αυτά, οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι πραγματικές δυνατότητες του Internet of Things δεν 

έχουν ακόμα επιτευχθεί και πως για την πλήρη ¨υιοθεσία¨ του θα χρειαστούν ακόμα 5 με 

10 χρόνια (Gubbi et al., 2013), όπως φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα (Εικόνα 3). 

Όσο αφορά τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις για τον αριθμό των διασυνδεμένων 

συσκευών, πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, καθώς οι διάφορες 

εταιρείες, χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς και μεθοδολογίες εκτίμησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3: Ο Κύκλος Δημοσιότητας των Αναπτυσσόμενων Τεχνολογιών 

 

Πηγή: Gartner, (2015). Διατίθεται στο: 
 

http://www.gartner.com/smarterwithgartner/whats-new-in-gartners-hype-cycle-for- 
 

emerging-technologies-2015/ 

 

Τα επόμενα χρόνία, το ΙοΤ αναμένεται να γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη και να 

διευρύνει τις εφαρμογές του, προσφέροντας ακόμα περισσότερες υπηρεσίες, πολλές από 

τις οποίες είναι επί του παρόντος άγνωστες στους καταναλωτές, βελτιώνοντας έτσι την 
 

http://www.gartner.com/smarterwithgartner/whats-new-in-gartners-hype-cycle-for-emerging-technologies-2015/
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/whats-new-in-gartners-hype-cycle-for-emerging-technologies-2015/
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ζωή των καταναλωτών και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Ο αριθμός των 

συνδεδεμένων με το διαδίκτυο συσκευών αυξάνεται διαρκώς και οι προβλέψεις για την 

μελλοντική του αύξηση ποικίλουν, αλλά σε γενικές γραμμές προβλέπεται να φτάσει 

ανάμεσα στα 20 με 50 δισεκατομμύρια (εξαιρουμένων των υπολογιστών, των κινητών 

και των tablet) μέχρι το 2020 (Εικόνα 4). Από την Εικόνα 3 όμως, την οποία παραθέσαμε 

παραπάνω, παρατηρούμε ότι το ΙοΤ βρίσκεται στην κορυφή των υπερβολικών 

προσδοκιών, οδηγώντας έτσι πολλές εταιρείες, όπως η Huawei, να έχουν ακόμα 

μεγαλύτερες προσδοκίες, αναμένοντας ότι ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών θα 

φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια μέχρι το 2025 (Huawei, 2016). Οι προσδοκίες για το ΙοΤ 

ήταν τόσο μεγάλες που οδήγησαν την IBM να προβλέψει το 2012, ότι οι 

διασυνδεδεμένες συσκευές μέχρι το 2015 θα είναι 1 τρισεκατομμύριο (Nordrum, 2016). 

Φυσικά, η πρόβλεψη αυτή ήταν τελείως άτοπη, με τον πραγματικό αριθμό τον 

διασυνδεδεμένων συσκευών για το 2016 να κυμαίνεται ανάμεσα στα 6 και στα 9 

δισεκατομμύρια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 4: Οι Προβλέψεις για τον Αριθμό των ΙοΤ Συσκευών από 2014 έως το 2020 

 

Πηγή: IOT ANALYTICS, (2014). Διατίθεται στο: https://iot-analytics.com/iot-

market-forecasts-overview/ 
 

https://iot-analytics.com/iot-market-forecasts-overview/
https://iot-analytics.com/iot-market-forecasts-overview/
https://iot-analytics.com/iot-market-forecasts-overview/
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Οι εφαρμογές και οι ευκαιρίες που προσφέρει το ΙοΤ για τις επιχειρήσεις, όπως 

θα δούμε και στα παρακάτω κεφάλαια, είναι απεριόριστες. Πολλές εταιρίες 

εκμεταλλεύονται ήδη το IoT, καθώς σύμφωνα με την έρευνα των Bonnet, Buvat και 

Subrahmanyam (2014) το 68% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι έχουν ήδη 

επενδύσει σε εφαρμογές του, ενώ το 96% αυτών σκοπεύει να επενδύσει, είτε περαιτέρω 

είτε για πρώτη φορά, μέσα στα τρία επόμενα χρόνια. 

 

Από οικονομικής άποψης, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Internet of Things θα 

έχουν τεράστιες επιπτώσεις, καθώς αναμένεται να προσθέσουν 5.6 τρισεκατομμύρια 

δολάρια στην παγκόσμια οικονομία από το 2014 μέχρι το 2019, το μεγαλύτερο μέρος του 

οποίου θα προέρχεται από τον τομέα της βιομηχανίας (Thierer and O'Sullivan, 2015). 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήγαγε η McKinsey, το ΙοΤ θα 

δημιουργήσει προστιθέμενο οικονομικό όφελος αξίας 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων 

μέχρι το 2025, ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν με το 11% της παγκόσμιας οικονομικής 

δραστηριότητας (Manyika et al., 2015). 

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για να υιοθετηθεί πλήρως και σε παγκόσμια 

κλίμακα η τεχνολογία του ΙοΤ, θα πρέπει να εξελιχθούν και να τελειοποιηθούν και άλλες 

τεχνολογίες, καθώς επίσης και να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, που θα επιτρέψουν 

στο ΙοΤ να ακμάσει. Εκτός, από την αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (RFID), η οποία 

θεωρείται ως η βασική τεχνολογία υποστήριξης του ΙοΤ, οι υπόλοιπες τεχνολογίες 

μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες (PTC, 2014): 

 

• Τεχνολογίες και υποδομές υπολογιστικής. Οι τεχνολογίες αυτές παίζουν 

σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων στην δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων, στην 

απόδοση των επεξεργαστών, στις υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής και στην ποιότητα των 

δικτύων. 

 
• Επικοινωνιακές τεχνολογίες και υποδομές. Ο βασικός στόχος των 

τεχνολογιών αυτών είναι να προσφέρουν εξελιγμένη, ποιοτική και παγκόσμια 

επικοινωνία και συνδεσιμότητα. 
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• Τεχνολογίες λογισμικού. Η ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων λογισμικών 

που θα επιτρέπουν την μέγιστη αξιοποίηση των επεξεργαστών και των αισθητήρων από 

τις έξυπνες συσκευές, θα αποτελέσει μεγάλο άλμα για την τεχνολογία του ΙοΤ. 

 

1.5 Το ΙοΤ στην Καθημερινότητα 
 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων υποδηλώνει την προηγμένη συνδεσιμότητα 

συσκευών, συστημάτων και υπηρεσιών, καθώς συνδέεται με δύο μεγάλες τεχνολογικές 

εξελίξεις οι οποίες είναι: 

 

• Η ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων μηχανών. 

 

• Η παραγωγή μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data). 

 

Σύμφωνα με τον Jeremy Rifkin (2014), η δυναμική του Internet of Things αποκτά 

ακόμα μεγαλύτερη σημασία εάν συνεκτιμηθεί η δραματική συρρίκνωση του οριακού 

κόστους παραγωγής. Εκείνου του κόστους δηλαδή που απομένει, εάν αφαιρεθεί η αρχική 

επένδυση. Είναι γνωστό στην οικονομική επιστήμη, ότι το οριακό κόστος για την 

παραγωγή και διανομή ενός ψηφιακού προϊόντος είναι σχεδόν μηδενικό. Για 

παράδειγμα, ένα λογισμικό θα μπορεί να αναπαραχθεί σχεδόν δωρεάν, εάν αφαιρεθούν 

φυσικά τα αρχικά έξοδα για την έρευνα και την ανάπτυξη που απαιτούνται για την 

δημιουργία της αρχικής μήτρας. 

 

Με τον τρόπο αυτό, ο καταναλωτής μπορεί να εξελιχθεί σε παραγωγό και να 

διοχετεύσει τα προϊόντα του μέσα από το IoT, με σχεδόν μηδενικό κόστος. Ενισχυτικά 

προς αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η επανάσταση των τρισδιάστατων 

εκτυπωτών (3D printers), όπου θα επιτρέψει την παραγωγή σειράς προϊόντων με 

ελάχιστο κόστος, εφόσον ο καταναλωτής – παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει μια μικρή παραγωγική μονάδα μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Η επίπτωση 

αυτής της εξέλιξης σύμφωνα με τον Rifkin, θα είναι η συρρίκνωση του ποσοστού 

κέρδους, δηλαδή η βάση της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως την γνωρίζαμε μέχρι 

σήμερα. Έτσι, τα εμπορεύματα θα τείνουν να γίνονται κοινά αγαθά και ο καπιταλισμός 

θα αποδυναμωθεί, όχι λόγω εγγενών προβλημάτων αλλά χάρη στην αποκορύφωσή του. 
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Ο μέσος καταναλωτής πιθανότατα γνωρίζει πολύ λίγα σχετικά με το Διαδίκτυο 

των Πραγμάτων, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή του στα έξυπνα τηλέφωνα ή στις 

έξυπνες τηλεοράσεις. Παρόλα αυτά, αυτό που δεν γνωρίζει είναι ότι το Internet of Things 
 

έχει πολυπληθείς εφαρμογές, σε ποικίλους κλάδους και οι επιπτώσεις του, τόσο οι 

παρούσες όσο και οι μελλοντικές, στην καθημερινότητα των καταναλωτών αλλά και στο 

τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, είναι τεράστιες (GSMA, 2014). 

 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων είναι ήδη υπαρκτό στην καθημερινότητά μας, 

προσφέροντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ενισχύοντας παράλληλα την 

παραγωγικότητα σε διάφορους τομείς και κλάδους. Μερικοί από τους τομείς εφαρμογής 

του ΙοΤ είναι η βιομηχανική παραγωγή, οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές, η υγεία, το 

λιανικό εμπόριο, η ασφάλεια και πάρα πολλά άλλα (Εικόνα 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 5: Οι Βασικοί Τομείς Εφαρμογής του ΙοΤ 

 

Πηγή: Electronics Hub, (2015). Διατίθεται στο: 

http://www.electronicshub.org/internet-of-things/ 
 

http://www.electronicshub.org/internet-of-things/
http://www.electronicshub.org/internet-of-things/
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Πολλές από τις εφαρμογές του ΙοΤ έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινότητα 

των καταναλωτών, μεταξύ των οποίων είναι τα έξυπνα σπίτια, οι wearable συσκευές και 

τα έξυπνα αυτοκίνητα. Μάλιστα, οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές του ΙοΤ, που γνωρίζουν 

και την μεγαλύτερη απήχηση και εξέλιξη, απευθύνονται στους καταναλωτές όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 6. Ακόμα και εφαρμογές, όπως για παράδειγμα οι βιομηχανικές 

και στρατιωτικές, που δεν επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των ανθρώπων, 

ενισχύουν την ποιότητα ζωής τους έμμεσα. Στο παρακάτω κεφάλαιο θα αναλυθούν οι 

σημαντικότερες εφαρμογές του ΙοΤ, στους διάφορους κλάδους, και θα εκτιμηθεί η 

επίδρασή τους στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, μέσα από την μελέτη 

περιπτώσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 6: Οι 10 Δημοφιλέστερες Εφαρμογές του ΙοΤ 

 

Πηγή: iotonlinestore, (2016). Διατίθεται στο: http://www.iotonlinestore.com/ 
 
 
 

 

http://www.iotonlinestore.com/
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2 Εφαρμογές του ΙοΤ 
 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, όπως θα δούμε και παρακάτω, έχει απεριόριστες 

εφαρμογές σε πολλούς κλάδους, οπότε για την καλύτερη παρουσίασή τους, θα τις 

χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τις εφαρμογές, σε 

προϊόντα και υπηρεσίες, που απευθύνονται κυρίως στους καταναλωτές και έχουν άμεση 

επίδραση στην ζωή τους, ενώ η δεύτερη αποτελείται από αυτές που απευθύνονται κυρίως 

στις επιχειρήσεις και στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία τους. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι εφόσον οι εφαρμογές του ΙοΤ καλύπτουν πολλούς διαφορετικούς κλάδους, θα 

αναλυθούν μόνο αυτές πού θεωρούνται σημαντικότερες και πιο ενδιαφέρουσες για τους 

καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. 

 

2.1 Εφαρμογές του ΙοΤ που Απευθύνονται στους Καταναλωτές 

 

2.1.1 Έξυπνα Σπίτια 

 

2.1.1.1 Θεωρία 
 

Ο «οίκος» ή «εστία» των αρχαίων Ελλήνων ή «Domus» των Ρωμαίων δεν ήταν 

απλά ο χώρος ιδιωτικής διαβίωσης αλλά χρησιμοποιούταν και ως χώρος λατρείας και για 

τον λόγο αυτό, τον θεωρούσαν ιερό. Η κατοικία λοιπόν, όπου ο κάθε άνθρωπος την 

θεωρεί το προσωπικό του καταφύγιο και περνάει τον περισσότερο χρόνο του εκεί, ειδικά 

όταν την χρησιμοποιεί και ως χώρο εργασίας, αποτελεί έναν προνομιακό τομέα 

εφαρμογής για το IoT. 

 

Οι βασικές προσδοκίες και ανάγκες που έχουνε οι άνθρωποι από τα σπίτια τους, 

είναι να τους παρέχουν άνεση, ευκολία και ασφάλεια (από κλοπές, πυρασφάλεια κλπ), 

ενώ παράλληλα να εξοικονομούν όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια. Με την εξέλιξη 

του ΙοΤ και της τεχνολογίας του Wi-Fi, πλέον τα σύγχρονα σπίτια μπορούν να 

εξοπλιστούν με όλες τις απαραίτητες συσκευές και τις βασικές υποδομές, ώστε να είναι 

ικανά να κατανοούν αυτές τις ανάγκες των ενοίκων τους και να προβαίνουν σε ποικίλες 

ενέργειες, χωρίς να απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση, δηλαδή να είναι έξυπνα. Έξυπνο 

σπίτι θεωρείται ο φυσικός χώρος, ο οποίος με την χρήση διαφόρων διασυνδεδεμένων 

αισθητήρων, υποσυστημάτων, λογισμικών και χειριστηρίων, αποκτά τεχνητή νοημοσύνη 
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και ενεργεί σαν ζωντανός οργανισμός, αυτόματα, ημιαυτόματα ή κατά βούληση του 

ιδιοκτήτη του (Γκίνα και Καρβούνη, 2013). Κατά μια έννοια, τα έξυπνα σπίτια μπορούν 

να κοινωνικοποιηθούν με την δημιουργία «συνείδησης» μέσα από μια διαδικασία 

εμπλοκής διαφόρων φορέων που μπορεί να είναι από τον κατασκευαστή του κτηρίου ή 

των συσκευών, μέχρι τις εταιρίες παροχής διαδικτύου ή κοινής ωφελείας κλπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 7: Οι Βασικές Λειτουργίες του Έξυπνου Σπιτιού 

 

Πηγή: WECA, (2017). Διατίθεται στο: http://www.weca.net/ 

 

Το θέμα της ασφάλειας των ενοίκων αλλά και των υλικών περιουσιακών 

στοιχείων τους, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να λύνει ένα 

σπίτι, αντιμετωπίζεται από τα έξυπνα σπίτια με την εγκατάσταση πολλαπλών 

συστημάτων, όπως συστήματα ασφάλειας, ανίχνευσης, παρακολούθησης, πλημμύρας, 

πυρασφάλειας και πολλών άλλων. Αυτά τα συστήματα είναι ικανά να ανιχνεύουν ρήξεις 

ασφαλείας και να εκτελούν αυτοματοποιημένες ενέργειες ώστε να εξαλείφουν ή να 

μετριάζουν τον κίνδυνο για τους ανθρώπους και τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο 

σπίτι. 

http://www.weca.net/
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Παραδείγματα τέτοιων έξυπνων συστημάτων είναι οι ανιχνευτές καπνού, αερίου 
 

ή διαρροής νερού, οι οποίοι ελέγχουν το σπίτι για τυχόν προβλήματα και όταν 

εντοπίσουν κάποια κατάσταση κινδύνου παίρνουν τις απαραίτητες, προκαθορισμένες 

ενέργειες, όπως για παράδειγμα να κλείσουν την παροχή νερού, ώστε να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος πλημμύρας. Ομοίως, ένας ανιχνευτής βραχυκυκλώματος θα κλείσει την παροχή 

ρεύματος για να μη υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τα συστήματα αυτά, δεν 

λειτουργούν μόνο αντιδραστικά, αλλά μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να ενεργούν και 

προληπτικά (Μελαμπιανάκης, 2016). Για παράδειγμα, ένα έξυπνο σπίτι μπορεί αν έχει τα 

κατάλληλα συστήματα να διακόπτει την παροχή ρεύματος σε χώρους που δεν υπάρχει 

ούτε ενεργή συσκευή, ούτε ανθρώπινη παρουσία και επίσης να μην παρέχει ρεύμα σε 

πρίζες που δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης, τα συστήματα αυτά μπορούν να ενημερώνουν 

τους ιδιοκτήτες του σπιτιού σε περίπτωση προβλήματος, μέσω μηνύματος ή μέσω 

εφαρμογής Smartphone, αλλά και τις ανάλογες υπηρεσίες σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης (φωτιά, παραβίαση κλειδαριάς κτλ). 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, εκτός από την ασφάλεια, τα έξυπνα σπίτια 

παρέχουν ποιοτικότερη άνεση και ψυχαγωγία στους ενοίκους τους, γεγονός που καθιστά 

το έξυπνο σπίτι την πιο δημοφιλή εφαρμογή του ΙοΤ. Συστήματα αυτόματου φωτισμού, 

αυτόματης θέρμανσης νερού, ποτίσματος, ηλεκτρικών συσκευών (έξυπνο ψυγείο), 

ρύθμισης θερμοκρασίας δωματίων και αυτόματου κλειδώματος πορτών και παραθύρων, 

όπως και οι έξυπνες τηλεοράσεις και τα έξυπνα Home Theater, είναι μόνο λίγα από τα 

συστήματα που προσφέρουν άνεση, ευκολία και ψυχαγωγία. Αυτά τα συστήματα 

λειτουργούν αυτόματα ή με το πάτημα ενός κουμπιού ή ακόμα και με φωνητικές εντολές, 

ενώ σε πολλές περιπτώσεις ελέγχονται μέσω εφαρμογών από τα κινητά, ενώ ο χρήστης 

μπορεί να βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά, δίνοντας νέα διάσταση στην έννοια της άνεσης 

και της ευκολίας χρήσης. 

 

Τέλος, ένα ακόμα όφελος που προσφέρει το έξυπνο σπίτι είναι η εξοικονόμηση 

ενέργειας, που μεταφράζεται σε μείωση των οικονομικών δαπανών. Το έξυπνο σπίτι 

χρησιμοποιεί την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα ενεργειακών πόρων, διακόπτοντας την 
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παροχή τους όταν αυτή δεν είναι απαραίτητη, καταλήγοντας έτσι σε εξοικονόμηση 

ρεύματος, νερού, πετρελαίου και γενικά ενέργειας. 

 

2.1.1.2 Μελέτη Περιπτώσεων 
 

Ήδη, σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα, υπάρχουν αρκετές εταιρίες που 

καινοτομούν, αναλαμβάνοντας την δημιουργία μιας σύγχρονης - έξυπνης κατοικίας, με 

κόστος το οποίο υπολογίζεται από 2% έως 4% του συνολικού προϋπολογισμού ενός 

νεοαναγειρόμενου σπιτιού. Για μια ήδη υφιστάμενη οικοδομή το κόστος αυξάνεται 

σημαντικά. Μια τέτοια εταιρεία είναι η Holland Home, η οποία ειδικεύεται σε ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών προς ηλικιωμένους. Με την ραγδαία ανάπτυξη του ΙοΤ και των 

έξυπνων σπιτιών, η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και εξέλιξε τις υπηρεσίες της, 

δημιουργώντας μία ανεξάρτητη κοινότητα αποτελούμενη από 119 έξυπνα σπίτια προς 

πώληση, για την στέγαση ηλικιωμένων ατόμων (Leviton, 2017). 

 

Τα σπίτια αυτά φέρουν όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες για να διευκολύνουν την 

ζωή των ενοίκων τους και δείχνουν πώς ένα σύγχρονο σπίτι λειτουργεί, 

εκμεταλλευόμενο στο έπακρο το ΙοΤ. Ανιχνευτές πτώσης, προσωπικό σύστημα 

αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, σύστημα παρακολούθησης υγείας, IP (Internet 

Protocol) βιντεοκάμερες για την παρακολούθηση των εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων, σύστημα διανομής ήχου σε όλα τα δωμάτια, αισθητήρες υγρασίας, αυτόματοι 

θερμοστάτες και έξυπνα συστήματα φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης είναι μόνο μερικά 

από τα ΙοΤ συστήματα που διαθέτουν. Οι ένοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 

πλειοψηφία αυτών των συστημάτων, μέσω του κινητού τους και να τα προσαρμόζουν 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους, κάνοντας τα σπίτια αυτά ιδανικά για άτομα μεγάλης 

ηλικίας, που πιθανώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση. 

 

Μια ακόμα εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με την πώληση ΙοΤ προϊόντων 

οικιακής χρήσης είναι η LIFX, η οποία κατασκευάζει έξυπνες LED λάμπες, με 

δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi, με ελάχιστη χρήση και άριστη εξοικονόμηση ενέργειας και 

οι οποίες μέσω εφαρμογής κινητού μπορούν, ακόμα και από απόσταση, να αλλάζουν 

χρώματα και ένταση (Reitenbach, 2014). Τα προϊόντα της LIFX μπορούν να συνδεθούν 

και με ΙοΤ προϊόντα άλλων εταιριών όπως το Google Assistant, το Amazon Alexa και 
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πολλά άλλα, κάνοντας αυτά τα προϊόντα συμπληρωματικά και δίνοντας έτσι 

συνεργατική αξία στους καταναλωτές, αλλά και επιπλέον πλεονεκτήματα για τις ίδιες τις 

εταιρείες. 

 

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υλοποιούνται προγράμματα έξυπνης στέγασης, με 

χρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Πόρων, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα 

ACTIVEAGE, το οποίο θα δημιουργήσει 150 έξυπνα σπίτια στην Κεντρική Ελλάδα το 

2018 και 2019 (Δήμος Τρικκαίων, 2017), τα οποία προορίζονται για ηλικιωμένους και τα 

οποία θα εφοδιαστούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα έχουν πρόσβαση στην 

ηλεκτρονική υγεία (e-health). 

 

2.1.1.3 Έξυπνα Κτήρια 
 

Η ίδια λογική που εφαρμόζεται στα έξυπνα σπίτια, μπορεί να επεκταθεί για την 

δημιουργία έξυπνων κτιρίων. Τα έξυπνα κτήρια χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική του 

ΙοΤ για να συνδέσουν πολλά και διαφορετικά συστήματα, έτσι ώστε το κτήριο να μπορεί 

να ανταποκρίνεται σε αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών, καθώς και σε αλλαγές 

στον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται στους εσωτερικούς του χώρους (Building 

Efficiency Initiative, 2011). Βασικό συστατικό ενός έξυπνου κτηρίου είναι τα τοπικά 

δίκτυα (LAN), που συνδέουν μεταξύ τους τους ενοίκους, τους αισθητήρες, τις έξυπνες 

συσκευές, τις υπηρεσίες και τις υποδομές του κτηρίου, επιτρέποντάς του έτσι να μπορεί 

να παρέχει στους ένοικούς του τις κατάλληλες συνθήκες, με το μικρότερο κόστος. Τα 

συστήματα που μπορούν να αυτοματοποιηθούν σε ένα έξυπνο κτήριο, είναι κοινά με 

αυτά του έξυπνου σπιτιού αλλά εφαρμόζονται σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Τέτοια 

συστήματα φαίνονται στην εικόνα 8. 
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Εικόνα 8: Ο Συντονισμός των Λειτουργιών ενός Έξυπνου Κτηρίου 

 

Πηγή: Sawhill, (2015). Διατίθεται στο: https://www.slideshare.net/bob_sawhill/smart-

bldgs-intelligentsolutionsv11b 

 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο των έξυπνων κτηρίων είναι ότι μπορούν να 

επικοινωνούν με τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος (Smart Electric Grid). Αυτό 

σημαίνει ότι το κτήριο μπορεί να ανταλλάζει πληροφορίες με τον πάροχο ηλεκτρικού 

ρεύματος, δίνοντας έτσι την δυνατότητα αλλαγής της προσφοράς και της ζήτησης 

ενέργειας, ανάλογα με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, τις τιμές της αγοράς 

και πολλά άλλα (U.S. Department of Energy, 2017). Για παράδειγμα, αν την επόμενη 

μέρα αναμένεται ήπιος καιρός, τότε το κτήριο μπορεί να ζητήσει λιγότερη ενέργεια για 

θέρμανση, οδηγώντας έτσι σε εξοικονόμηση ενέργειες και μείωση των εξόδων για τις 

εταιρείες που στεγάζονται σε αυτό. Πολλές από αυτές τις λειτουργίες γίνονται αυτόματα, 

με τον άνθρωπο να έχει κυρίως ελεγκτικό ρόλο. Στην παραπάνω λειτουργία βλέπουμε 

την αλληλοεπικάλυψη και την συνεργασία δύο εφαρμογών του ΙοΤ, των έξυπνων 

κτηρίων και της έξυπνης ενέργειας, την οποία θα μελετήσουμε παρακάτω. 
 

https://www.slideshare.net/bob_sawhill/smart-bldgs-intelligentsolutionsv11b
https://www.slideshare.net/bob_sawhill/smart-bldgs-intelligentsolutionsv11b
https://www.slideshare.net/bob_sawhill/smart-bldgs-intelligentsolutionsv11b
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα έξυπνου κτηρίου είναι η έδρα του ιδρύματος 

Agnelli στην Ιταλία, οπού πρόσφατα μεταμορφώθηκε από την Siemens και είναι το 

πρώτο κτήριο στον κόσμο με δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους 

(Κατασκευές Κτηρίων, 2017). Το κτήριο διαθέτει συστήματα γεω-εντοπισμού των 

ατόμων που βρίσκονται σε αυτό, αισθητήρες θερμοκρασίας, συγκέντρωσης διοξειδίου 

του άνθρακα και διαθεσιμότητας αιθουσών συνεδριάσεων μεταξύ άλλων. Τα άτομα 

εντός του κτηρίου μπορούν με την χρήση εφαρμογής κινητού να έχουν πρόσβαση στο 

κτήριο και στους διάφορους χώρους του (παρκινγκ, ανελκυστήρας κτλ), να 

αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους τους, να κλείνουν αίθουσες συνεδριάσεων, καθώς 

και να προσαρμόζουν τις συνθήκες δωματίου όπως τις προτιμούν. Η αξιοποίηση των 

δεδομένων που παράγονται από τις έξυπνες συσκευές του κτηρίου και η ανάλυσή τους, 

επιτρέπουν στο κτήριο να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του αποτελεσματικότερα από 

ποτέ, δημιουργώντας μια γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της τεχνολογίας των έξυπνων 

κτηρίων και του τομέα των Big Data. 

 

2.1.2 Έξυπνες Πόλεις 

 

2.1.2.1 Θεωρία 
 

Η έννοια της έξυπνης πόλης έχει γνωρίσει μεγάλη δημοσιότητα τα τελευταία 

χρόνια, με πολλές πρωτοβουλίες και προγράμματα να έχουν προωθηθεί παγκοσμίως, 

ώστε να κάνουν τις πόλεις “εξυπνότερες” και την ζωή των πολιτών ευκολότερη. Αυτή η 

στροφή προς την τεχνολογία των έξυπνων πόλεων, έχει τις βάσεις της, κυρίως στην 

αστικοποίηση της κοινωνίας, η οποία έχει οδηγήσει παραπάνω από τον μισό πληθυσμό 

της Γης να ζει σε πόλεις, ένα ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο σύντομο μέλλον. 

Σαν συνέπεια, οι υπηρεσίες και οι υποδομές των σύγχρονων πόλεων, στη προσπάθειά 

τους να υποστηρίξουν αυτή την αύξηση, δοκιμάζονται ως προς την ευλυγισία, την 

επεκτασιμότητα, τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και την ασφάλειά τους. 

 

Σύμφωνα με τον Townsend (2013), έξυπνες πόλεις είναι αυτές στις οποίες η 

τεχνολογία της πληροφορίας συνδυάζεται με τις φυσικές και τεχνικές υποδομές, την 

αρχιτεκτονική, τα καθημερινά αντικείμενα και τους ανθρώπους, ώστε να δώσει 

αποτελεσματικές λύσεις για τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. 
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Οι έξυπνες πόλεις, συνοικίες πόλεων ή και περιφέρειες χαρακτηρίζονται από ένα 

περιβάλλον καινοτομίας το οποίο υποστηρίζεται και αναβαθμίζεται διαρκώς, μέσα από 

τα ψηφιακά δίκτυα και τις εφαρμογές. Είναι εύλογο λοιπόν, μια έξυπνη πόλη να μην 

διαθέτει μόνο ένα επίπεδο αλλά αντίθετα, να είναι πολυεπίπεδη. Μία έρευνα που 

διεξήχθη από την εταιρεία Frost & Sullivan (Singh, 2014), εντόπισε τα οκτώ βασικά 

χαρακτηριστικά μιας έξυπνης πόλης, τα οποία είναι: έξυπνη διακυβέρνηση, έξυπνη 

ενέργεια, έξυπνα κτήρια, έξυπνες μεταφορές, έξυπνες υποδομές, έξυπνη τεχνολογία, 

έξυπνη υγεία και έξυπνοι πολίτες (Εικόνα 9). Αν μία πόλη συνδυάζει πέντε από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να θεωρηθεί ως έξυπνη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 9: Τα 8 Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Έξυπνης Πόλης 

 

Πηγή: Frost & Sullivan. Διατίθεται στο: http://www.frost.com/upld/get-

data.do?id=2291901 

 

Η λειτουργία των έξυπνων πόλεων βασίζεται στην εκμετάλλευση των τεράστιων 

ποσοτήτων πληροφοριών (Big Data) που εκπέμπονται από ποικίλες πηγές της πόλης, 

όπως για παράδειγμα αισθητήρες, δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακές εικόνες 

και βίντεο, τοποθεσίες αποσταλμένες από κινητά και πολλά άλλα. Μέσω αυτών των 

 

http://www.frost.com/upld/get-data.do?id=2291901
http://www.frost.com/upld/get-data.do?id=2291901
http://www.frost.com/upld/get-data.do?id=2291901
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πληροφοριών, οι πόλεις μετατρέπονται σε πύλες πληροφόρησης και ενημέρωσης και 

δίνουν την δυνατότητα παρακολούθησης και σάρωσης πληροφοριών, με την βοήθεια 

εργαλείων ανάλυσης αστικών δεδομένων (Hudson-Smith, 2014). Έτσι, μπορούμε να 

έχουμε μία, πραγματικού χρόνου, ψηφιακή εικόνα της πόλης και των αστικών δικτύων, 

αλλά και να δημιουργήσουμε συστήματα πρόβλεψης που βασίζονται σε πρότυπα, με 

πολλές πρακτικές εφαρμογές. Ο σκοπός των εφαρμογών αυτών είναι να καλύψουν τις 

ανάγκες των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των πολιτών, να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα και την λειτουργικότητα των πόλεων, να βελτιώσουν την ενεργειακή 

απόδοση και γενικά να κάνουν όλες τις πτυχές της ζωής και της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην πόλη, ποιοτικότερες και ευκολότερες. Για την καλύτερη 

ενσωμάτωση των έξυπνων συστημάτων σε μια πόλη, απαιτείται η συνεργασία των 

πολιτών, οι οποίοι είναι αυτοί που εκπέμπουν τα περισσότερα δεδομένα και πολλές 

φορές συμμετέχουν ενεργά σε δημοτικά προγράμματα προώθησης της “έξυπνης πόλης”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 10: Η Σύγχρονη Έξυπνη Πόλη 

 

Πηγή: District of Future, (2014). Διατίθεται στο: 
 

http://districtoffuture.eu/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10/relcategoria.1077/relmen 

u.5#.WYLnIhXyiJA 
 

http://districtoffuture.eu/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10/relcategoria.1077/relmenu.5#.WYLnIhXyiJA
http://districtoffuture.eu/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10/relcategoria.1077/relmenu.5#.WYLnIhXyiJA
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Οι τομείς με τα περισσότερα οφέλη, από την ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων 

είναι, συνοπτικά, οι εξής (Khatoun και Zeadally, 2016): 

 

• Δημόσιες συγκοινωνίες και μετακίνηση. Για παράδειγμα, οι πολίτες θα 

μπορούσαν να διευκολυνθούν αρκετά στις μετακινήσεις τους, εάν είχαν στη διάθεσή 

τους πληροφορίες και διαρκή έγκυρη ενημέρωση στις wearable συσκευές τους, σχετικά 

με το κυκλοφοριακό φόρτο, τις τρέχουσες κλιματολογικές αλλαγές και συνθήκες ή 

ακόμα και για ορισμένους απρόβλεπτους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την 

ομαλότητα της διαδρομής που έχουν επιλέξει. 

 
• Ασφάλεια και προστασία. Με την χρήση καμερών παρακολούθησης, 

αισθητήρων πυροβολισμών, αισθητήρων πυρκαγιάς, χαρτών επικινδυνότητας και γενικά 

βελτιωμένων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να προστατευθούν 

καλύτερα και να έχουν ποιοτικότερη ενημέρωση, ώστε να μπορούν να προστατευθούν 

από κινδύνους. 

 
• Εκπαίδευση. Ψηφιακές κρατικές βιβλιοθήκες, εκπαίδευση εξ αποστάσεως 

και χρήση έξυπνων συσκευών εκμάθησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να 

ενισχύσουν την εμπειρία και την διαδικασία εκμάθησης και να προωθήσουν την δια βίου 

εκπαίδευση. 

 
• Υγεία. Ο έλεγχος της υγείας των ασθενών γίνεται ασύρματα, με την 

βοήθεια καινοτόμων και έξυπνων τεχνολογιών και η ειδοποίηση νοσοκομείων και 

ασθενοφόρων για κρίσιμες περιπτώσεις γίνεται γρηγορότερα, χωρίς αναπάντεχα 

προβλήματα στην συνολική διαδικασία. 

 
• Περιβάλλον. Τεχνολογίες διαχείρισης της ποιότητας του αέρα, συστήματα 

ελέγχου ρύπων, εφαρμογές έξυπνου εξωτερικού αλλά και εσωτερικού φωτισμού σε 

δημόσιους χώρους, έλεγχος της ηχορύπανσης αλλά και γενικά ποιοτικότερη διαχείριση 

ενέργειας συμβάλουν στην μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της πόλης. 

 
• Επιχειρήσεις. Γνωρίζοντας την κίνηση στους δρόμους, στους 

πεζόδρομους και στα καταστήματα και αναλύοντας τις πληροφορίες που εκπέμπονται 
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από την πόλη, οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιληφθούν τις τάσεις και τις προτιμήσεις 

των πολιτών, να προβλέψουν τις μελλοντικές ανάγκες τους και να βρουν τρόπους να τις 

ικανοποιήσουν. 

 

2.1.2.2 Μελέτη Περιπτώσεων 
 

Μία από τις πρωτοπόρους στην χρήση του ΙοΤ για την βελτίωση της ζωής των 

πολιτών της, είναι η πόλη του Λονδίνου, η οποία έχει προωθήσει πλήθος “έξυπνων” 

πρωτοβουλιών. Οι κάτοικοι του Λονδίνου μπορούν να επικοινωνούν ψηφιακά με τις 

περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και να συμμετέχουν ενεργά στην χάραξη πολιτικής 

του δήμου. Με την εγκατάσταση φάρων εκπομπής συχνοτήτων μικρής εμβέλειας και 

χαμηλής ενέργειας για ασύρματη επικοινωνία στις εγκαταστάσεις των συγκοινωνιών της 

πόλης (μετρό, αεροδρόμια κτλ) και την εφαρμογή Wayfindr για Smartphone, τα άτομα 

με προβλήματα όρασης μπορούν να δεχτούν από το κινητό τους φωνητικές οδηγίες, για 

το πού ακριβώς βρίσκονται και πώς θα πάνε στον προορισμό που επιθυμούν. 

Χρησιμοποιώντας ανοιχτά δεδομένα συγκοινωνιών, το Λονδίνο δίνει την δυνατότητα 

στους κατοίκους του να έχουν στην διάθεσή τους, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 

χρειάζονται, σε πραγματικό χρόνο, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις βέλτιστες 

διαδρομές που μπορούν να επιλέξουν, χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το citymapper. 

Επίσης, το Λονδίνο στεγάζει το έξυπνο πάρκο Queen Elizabeth Olympic Park, το οποίο 

διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 

αύξησης της αποδοτικότητας πόρων και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Επιπροσθέτως, το πάρκο διαθέτει αισθητήρες για την κατάσταση του τοπικού 

περιβάλλοντος (θερμοκρασία, ποιότητα αέρα, δύναμη ανέμων κτλ), έξυπνα σπίτια και 

εφαρμογή κινητού για περιήγηση στο πάρκο και ενημέρωση για τα τεκταινόμενα σε 

αυτό. Τέλος, το Λονδίνο διαθέτει έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο, έξυπνο δίκτυο παροχής 

νερού και έξυπνο δίκτυο θέρμανσης (Greater London Authority, 2016). 

 

Ένα άλλο παράδειγμα χρήσης του ΙοΤ για την βελτίωση της ζωής των πολιτών 

είναι η χρήση αισθητήρων στα φώτα ενός κεντρικού δρόμου του Kansas City, ώστε να 

παρακολουθείται η κυκλοφοριακή κίνηση, η διαθεσιμότητα θέσεων παρκαρίσματος και 

η κίνηση πεζών (Hamblen, 2017). Τα στοιχεία αυτά είναι οποιαδήποτε στιγμή διαθέσιμα 

για τους πολίτες, στον δημοτικό ιστότοπο (http://smartkcmo.xaqt.com/).  

http://smartkcmo.xaqt.com/
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Επίσης, εφόσον τα φώτα μπορούν να ανιχνεύσουν τυχόν κινήσεις, μπορούν να 

ρυθμιστούν ώστε να χαμηλώνουν όταν δεν υπάρχει κανείς κοντά και να φωτίζουν πιο 

δυνατά όταν περνάει κάποιο αμάξι ή κάποιος πεζός. 

 

Τέλος, μια ακόμη ενδιαφέρουσα εφαρμογή του ΙοΤ είναι αυτή στην πόλη του 

Louisville, όπου πάνω από 1.000 εισπνευστήρες, με ενσωματωμένους αισθητήρες, 

μοιράστηκαν σε πάσχοντες από άσθμα, ώστε να καθοριστούν οι περιοχές όπου η κακή 

ποιότητα και η ρύπανση του αέρα επιδεινώνει την κατάσταση της υγείας τούς (Εικόνα 

11). Η ανάλυση των δεδομένων βοήθησε τους ασθενείς ώστε να προλαμβάνονται 

καλύτερα και την ιατρική κοινότητα στην καλύτερη μελέτη της ασθένειας, αλλά 

παράλληλα οδήγησε τον δήμο στο να φυτέψει δέντρα στις περιοχές με την μεγαλύτερη 

ρύπανση (Totty, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 11: Το Άσθμα και η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Louisville 

 

Πηγή: Propeller Health, (2017) Διατίθεται στο: 
 

https://www.propellerhealth.com/enterprise/clinical-research/ 
 
 

https://www.propellerhealth.com/enterprise/clinical-research/
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Αξιοσημείωτο είναι, ότι στην Ελλάδα στα πλαίσια του IoT δραστηριοποιούνται 

οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως οι ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ – 

Cities Net, με μετόχους 11 πόλεις υπό την ηγεσία του Δήμου Τρικκαίων. Τα Τρίκαλα 

καινοτομούν στον τομέα της έξυπνης τεχνολογίας και δίκαια θεωρούνται το παράδειγμα 

«Έξυπνης Πόλης» της Ελλάδας. Μερικές από τις πρωτοβουλίες αυτές είναι, το δωρεάν 

Wi-Fi σε όλο το δήμο, οι ηλεκτρονικές - κυβερνητικές δημόσιες υπηρεσίες, η προσφορά 

έξυπνης υγείας σε ηλικιωμένους, η πιλοτική χρήση λεωφορείων χωρίς οδηγό και η 

δυνατότητα στους δημότες να συμμετέχουν ενεργά, με την βοήθεια ψηφιακών μέσων, 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του δήμου (Πάϊατ, 2017). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί 
 

η πρώτη εφαρμογή της τεχνολογίας Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT) στην 

Πάτρα, με υπηρεσίες έξυπνης στάθμευσης και έξυπνου φωτισμού (Πολύζος, 2017). Πιο 

συγκεκριμένα, με την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αυτού, οι ενδιαφερόμενοι 

θα είναι σε θέση να ενημερώνονται για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης μέσω εφαρμογής 

κινητού, ενώ ο φωτισμός σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης θα μπορεί 

να προσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας. 

 

2.1.3 Έξυπνη Ενέργεια 

 

2.1.3.1 Θεωρία 
 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, περίπου 193 εκατομμύρια κτήρια που αφορούν 

κατοικίες αλλά και κτηριακές υποδομές του τριτογενούς τομέα ευθύνονται για το 40% 

της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Το αντίστοιχο ποσοστό ενεργειακής 

κατανάλωσης από κτήρια στην Ελλάδα ανέρχεται στο 32% της συνολικής, καθιστώντας 

έτσι την υπέρογκη κτηριακή ενεργειακή κατανάλωση ένα πρόβλημα που απαιτεί ταχεία 

λύση (Χαλκίδης, 2012). Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα, θεσπίστηκε η 

κοινοτική οδηγία 2002/91/ΕΚ, η οποία αναθεωρήθηκε το 2010 με την οδηγία 

2010/31/ΕΚ και προβλέπει ότι όλα τα δημόσια κτήρια από 01/01/2019, όπως και τα 

ιδιωτικά κτήρια από 01/01/2021, θα πρέπει να έχουν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 

(Net Zero Energy Buildings). Για να επιτευχθεί αυτό όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

καταρτίσει και εφαρμόζουν προγράμματα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

των κτηρίων και την εξοικονόμηση των ενεργειακών πόρων και για αυτόν τον λόγο η 

τεχνολογία του IoT θα αποκτήσει ιδιαίτερα στρατηγικό ρόλο, βρίσκοντας εφαρμογή σε 
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όλα τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ένα 

συγκεκριμένο παράδειγμα της νέας πολιτικής για ενεργειακή αναβάθμιση είναι η 

υποχρεωτική έκδοση πλέον ενεργειακού πιστοποιητικού το οποίο χαρακτηρίζει τα 

κτήρια από μη ενεργειακά έως πολύ ενεργειακά με βάση μια κλίμακα. Επίσης, το πολύ-

αναμενόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «εξοικονομώ κατ’ οίκον» είναι ένα από τα βασικά μέσα 

για ενεργειακή αναβάθμιση στις κατοικίες.  Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι για 

τις οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν στο εξής, καλό είναι να προβλέπεται η 

μελλοντική τους χρήση ως έξυπνες κτηριακές εγκαταστάσεις, ενώ για τα υπάρχοντα 

κτήρια είναι απαραίτητες οι μελέτες για τη διερεύνηση λύσεων σχετικά με τον κτηριακό 

τους αυτοματισμό. 

Εκτός από το νομικό πλαίσιο, σημαντικό ρόλο για την στροφή προς την έξυπνη 

ενέργεια παίζει η διαρκώς ενισχυμένη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των 

επιχειρήσεων για οικολογικά θέματα, όπως για παράδειγμα η βιώσιμη ανάπτυξη και οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα βασίζονται στην 

ύπαρξη, την συνεργασία και την λειτουργία των τριών παρακάτω υποδομών: έξυπνα 

κτήρια, έξυπνο ενεργειακό δίκτυο και έξυπνοι μετρητές. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των έξυπνων κτηρίων αναλύθηκαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, όπως και επίσης μελετήθηκε συνοπτικά η σχέση τους με τα έξυπνα ενεργειακά 

δίκτυα. Τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα είναι εξελιγμένα συστήματα, βασισμένα σε 

προηγμένες υποδομές, τα οποία διαχειρίζονται την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας με 

βιώσιμο, αξιόπιστο και οικονομικό τρόπο (Ξανθοπούλου, 2013). Το βασικό πλεονέκτημά 

τους είναι ότι επιτρέπουν αμφίδρομη επικοινωνία, με την βοήθεια συστημάτων ελέγχου 

και τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτά τα συστήματα ελέγχου περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων και έξυπνους μετρητές για την αξιολόγηση της σταθερότητας του δικτύου 

και για την πληροφόρηση των καταναλωτών και πάροχων ενέργειας. Έτσι, ανά πάσα 

στιγμή ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για την στιγμιαία κατανάλωσή του, το 

κόστος αυτής, όπως και επίσης για τυχόν διακοπές και βλάβες. Έχοντας αυτές τις 

πληροφορίες, ο καταναλωτής μπορεί να προγραμματίσει καλύτερα την ζήτηση του, ώστε 

να έχει οικονομικά οφέλη αλλά και παράλληλα να καταναλώνει με οικολογική 

υπευθυνότητα. Για παράδειγμα, μια ηλεκτρική συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να 

ξεκινήσει να λειτουργεί όταν το ηλεκτρικό ρεύμα έχει μία προκαθορισμένη τιμή, δηλαδή 

όταν ο χρήστης θεωρεί ότι είναι φτηνό (Smart Energy GB, 2015). 
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Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα της αμφίδρομης επικοινωνίας είναι ότι 

επιτρέπει ευελιξία και στάθμιση της προσφοράς και της ζήτησης, καταλήγοντας σε 

αποδοτικότερη και οικονομικότερη χρήση ενέργειας. Πρακτικά, οι χρήστες του έξυπνου 

δικτύου καταναλώνουν, ακριβώς όση ποσότητα ενέργειας ζητήσουν, όποτε την ζητήσουν 

αυτοί. Αυτή η ευέλικτη χρήση ενέργειας, εκτός από τα σπίτια, μπορεί να γίνεται σε 

ολόκληρα διοικητικά κτήρια και εργοστάσια, οδηγώντας σε υψηλά οικονομικά οφέλη, 

ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πολύ ηλεκτρικό ρεύμα για τις 

λειτουργίες τους (Εικόνα 12). Επίσης, πολύ σημαντικές είναι οι εφαρμογές του έξυπνου 

δικτύου σε θερμοηλεκτρικά και πυρηνικά εργοστάσια, στα οποία η παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος πρέπει να είναι ασφαλής και αξιόπιστη και να παρακολουθείται διαρκώς, ώστε 

να προβλέπονται, να προλαμβάνονται ή στη χειρότερη περίπτωση, να αντιμετωπίζονται 

τυχόν προβλήματα αμέσως. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 12: Το Έξυπνο Δίκτυο Ενέργειας 

 

Πηγή: Welenc, (2014). Διατίθεται στο: 
 

https://sites.suffolk.edu/emilywelenc/2014/09/12/blog-1-energy-grid-and-smart-

grids-91214/ 

 

Οι έξυπνοι μετρητές, εκτός από τα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα, έχουν εφαρμογές 

και σε άλλες πηγές ενέργειας, καθώς μπορούν να διεξάγουν ποιοτικό έλεγχο νερού και 

https://sites.suffolk.edu/emilywelenc/2014/09/12/blog-1-energy-grid-and-smart-grids-91214/
https://sites.suffolk.edu/emilywelenc/2014/09/12/blog-1-energy-grid-and-smart-grids-91214/
https://sites.suffolk.edu/emilywelenc/2014/09/12/blog-1-energy-grid-and-smart-grids-91214/
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αέρα, έλεγχο ρύπων σε θάλασσες, παρακολούθηση των επιπέδων νερού, πετρελαίου και 

αερίου σε δεξαμενές αποθήκευσης, μέτρηση της πίεσης του νερού στα δίκτυα μεταφοράς 

του, έλεγχο και βελτιστοποίηση της απόδοσης σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, έλεγχο 

διαρροών στα διάφορα δίκτυα ενέργειας και πολλά άλλα. 

2.1.3.2 Μελέτη Περιπτώσεων 

 

Η τεχνολογία του έξυπνου ηλεκτρικού δικτύου χρησιμοποιείται ήδη ευρέως από 

τα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη, όπως οι Η.Π.Α., η Κίνα και ο Καναδάς, με σκοπό 

να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, να προωθηθεί η χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, να εκσυγχρονιστούν τα δίκτυα και να διεγερθεί η οικονομική 

δραστηριότητα. Η αγορά του έξυπνου ηλεκτρικού δικτύου αναμένεται να μεγαλώσει 

σταθερά τα επόμενα χρόνια, γνωρίζοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8% (Εικόνα 
 

13), δεχόμενη μεγάλες επενδύσεις και από αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς 50 από αυτές 

προβλέπεται να επενδύσουν 250 δισεκατομμύρια δολάρια, σε διάφορες τεχνολογίες της 

αγοράς μέσα στα επόμενα 10 χρόνια (CONEXPO-CON/AGG, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 13: Το Έξυπνο Ηλεκτρικό Δίκτυο των Η.Π.Α. μέσα από Αριθμούς 

 

Πηγή: engineeringonline, (2016). Δαιτίθεται στο:  
 

http://engineeringonline.ucr.edu/resources/infographic/future-of-smart-grid-technologies/ 

http://engineeringonline.ucr.edu/resources/infographic/future-of-smart-grid-technologies/
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Μία εταιρεία η οποία καινοτομεί στον τομέα της έξυπνης ενέργειας είναι η 

Αμερικάνικη Duke Energy, η οποία προσφέρει έξυπνες λύσεις ενεργειακής απόδοσης για 

ιδιώτες και επιχειρήσεις. Εκτός, από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει, όπως 

προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπηρεσίες εξωτερικού φωτισμού, 

συστήματα εφεδρικής ενέργειας και υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας, η εταιρεία έχει 

επενδύσει στην ανάπτυξη ενός έξυπνου αυτο-θεραπευόμενου ενεργειακού δικτύου, το 

οποίο θα είναι ικανό να επαναρυθμίζεται αυτόματα σε περιπτώσεις βλάβης και απώλειας 

ενέργειας (Drinkwater, 2016). Δηλαδή, εκτός από όλα τα άλλα πλεονεκτήματα που έχουν 

τα έξυπνα δίκτυα ενέργειας, το δίκτυο αυτό θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα και να 

απομονώνει το κομμάτι των γραμμών που έχει βλάβη και να ανακατανέμει την ενέργεια, 

αλλάζοντας την πορεία διανομής του ρεύματος. Στη συνέχεια θα αυτο-επαναρυθμίζεται, 

ώστε να επαναφερθεί η ισχύς στο προβληματικό κομμάτι του δικτύου, ολοκληρώνοντας 

έτσι την διαδικασία της αυτό-ίασης, η οποία θα διαρκεί λιγότερο από 1 λεπτό. Έτσι, το 

συγκεκριμένο έξυπνο δίκτυo θα μειώσει κατά πολύ τον χρόνο διακοπών του ρεύματος 

στους πελάτες της εταιρείας και θα ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη της απόδοσης και της 

αξιοπιστίας στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

2.1.4 Έξυπνη Υγεία 

 

2.1.4.1 Θεωρία 
 

Ένα σημαντικό και αναδυόμενο κομμάτι της σύγχρονης υγείας είναι η 

ηλεκτρονική υγεία (e-health), που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(World Health Organization, 2005) αποτελεί την οικονομική και ασφαλή χρήση 

πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών στον τομέα της υγείας ή σε 

παρεμφερείς τομείς. Το ΙοΤ έχει σημαντικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική υγεία καθώς 

οι έξυπνες συσκευές ενισχύουν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Πιο 

συγκεκριμένα, οι οικιακοί αισθητήρες περιβάλλοντος, οι αισθητήρες από wearable 

συσκευές και οι αυτόματες οικιακές και ιατρικές συσκευές, μεταδίδουν συνεχώς 

τεράστιο όγκο πληροφοριών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από φορείς και επιχειρήσεις 

ηλεκτρονικής υγείας, για να προσφέρουν νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ή να 

ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα. 
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E-health υπηρεσίες και προϊόντα που ενεργοποιούνται από το ΙοΤ περιλαμβάνουν 

ανιχνευτές πτώσης για ηλικιωμένα άτομα, προληπτική παρακολούθηση της υγείας και 

των ζωτικών λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο 

της υγείας των ασθενών σε κέντρα υγείας, συστήματα καταγραφής και διαχείρισης 

φαρμάκων, αισθητήρες σε αποθηκευτικούς χώρους εργαστηρίων για την διασφάλιση των 

σωστών συνθηκών διατήρησης των δειγμάτων αίματος, των φαρμάκων και διαφόρων 

άλλων υλικών και πολλά άλλα (Μούρτου και Κυράνας, 2016). 

 

Ένα μεγάλο μέρος των εφαρμογών του ΙοΤ στην υγεία, αντίθετα με τα 

περισσότερα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης που αφορούν την θεραπεία 

σοβαρών ή χρόνιων ασθενειών, εστιάζει στην ιατρική παρακολούθηση εξ αποστάσεως 

και στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη ασθενειών. Έτσι, όχι μόνο ενισχύει τα 

συστήματα υγείας, με προφανή οφέλη για τους ασθενείς, αλλά ταυτόχρονα μειώνει και 

τα συνολικά κόστη περίθαλψης, καθώς οι ασθενείς δεν χρειάζεται να επισκέπτονται τόσο 

συχνά γιατρούς, επειδή η παρακολούθηση και η θεραπεία τους μπορεί να γίνει, σε 

πολλές περιπτώσεις, εξ αποστάσεως (Shrivastava, 2017). Επίσης, με την βοήθεια 

εφαρμογών κινητού οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα της εξέλιξης 

της υγείας τους και να εμπλέκονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην όλη διαδικασία, έχοντας 

έτσι μία συνολικότερη και καλύτερη εμπειρία περίθαλψης. Τα οφέλη των εφαρμογών 

αυτών είναι σημαντικά, όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για τους γιατρούς, καθώς 

τους διευκολύνουν στην δουλειά τους και μειώνουν τον απαιτούμενο χρόνο που πρέπει 

να αφιερώσουν σε κάθε ασθενή, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να εξυπηρετήσουν 

περισσότερους. 

 

2.1.4.2 Μελέτη Περιπτώσεων 
 

Όπως προαναφέρθηκε, οι εφαρμογές του ΙοΤ στην υγεία ποικίλουν και υπάρχει 

μεγάλος αριθμός εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν, πρωτοπορώντας 

και προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υγείας. Τα περισσότερα προϊόντα που 

απευθύνονται στους καταναλωτές έχουν λειτουργίες που εστιάζουν στην επίλυση 

συγκεκριμένων παθήσεων – προβλημάτων. Για παράδειγμα, η εταιρία Empatica έχει 

αναπτύξει το αδιάβροχο ρολόι χειρός “Embrace”, το οποίο φορτίζεται με USB, διαθέτει 
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Bluetooth και δυνατότητα σύνδεσης με κινητά, αλλά ταυτόχρονα ο κύριος σκοπός του 

είναι να βοηθήσει στην καταπολέμηση της επιληψίας, του αυτισμού και άλλων χρόνιων 

διαταραχών (Εικόνα 14). Το Embrace έχει την δυνατότητα, αναλύοντας τα δεδομένα των 

διαφόρων αισθητήρων του ρολογιού, να ανιχνεύσει σε πραγματικό χρόνο ασυνήθιστα 

γεγονότα, όπως για παράδειγμα σπασμωδικές κρίσεις και να στείλει αυτόματα σήμα 

συναγερμού στον γιατρό του χρήστη, μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Η εφαρμογή 

ενημερώνει όλους τους γιατρούς που ο χρήστης έχει προηγουμένως τοποθετήσει στην 

λίστα επείγουσας ανάγκης, με τηλέφωνο ή με μήνυμα, μέχρι να βεβαιωθεί ότι κάποιος 

ανταποκρίθηκε (Empactica, 2017). Το Embrace όχι μόνο έχει βοηθήσει τους πάσχοντες 

από χρόνιες παθήσεις να λαμβάνουν τάχιστη ιατρική περίθαλψη, αλλά επίσης με την 

συλλογή και ανάλυση δεδομένων έχει ενισχύσει τις γνώσεις της επιστημονικής 

κοινότητας για τις παθήσεις αυτές και έχει βοηθήσει στην κατανόηση σχεδίασης 

μηχανισμών και φαρμάκων για να την καταπολέμησή τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 14: Οι Λειτουργίες και τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Empatica Embrace 

 

Πηγή: Dorn, (2015). Διατίθεται στο: https://laughingsquid.com/empatica-embrace-an-

multi-function-watch-that-creates-smartphone-app-alerts-when-wearer-has-an-epileptic-

seizure/ 
 

https://laughingsquid.com/empatica-embrace-an-multi-function-watch-that-creates-smartphone-app-alerts-when-wearer-has-an-epileptic-seizure/
https://laughingsquid.com/empatica-embrace-an-multi-function-watch-that-creates-smartphone-app-alerts-when-wearer-has-an-epileptic-seizure/
https://laughingsquid.com/empatica-embrace-an-multi-function-watch-that-creates-smartphone-app-alerts-when-wearer-has-an-epileptic-seizure/
https://laughingsquid.com/empatica-embrace-an-multi-function-watch-that-creates-smartphone-app-alerts-when-wearer-has-an-epileptic-seizure/
https://laughingsquid.com/empatica-embrace-an-multi-function-watch-that-creates-smartphone-app-alerts-when-wearer-has-an-epileptic-seizure/
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Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής του ΙοΤ στη υγεία, η οποία απευθύνεται στους 

δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς υγείας, είναι το “MySignals”. Το προϊόν αυτό, το όποιο 

αναπτύχθηκε από την Ισπανική εταιρεία Libelium, είναι μία πλατφόρμα υποστήριξης 

ιατρικών προϊόντων, λογισμικών και αισθητήρων, τα οποία μετρούν και ελέγχουν 

ποικίλες φυσιολογικές παραμέτρους του ανθρώπινου σώματος. Η πλατφόρμα αυτή έχει 

την δυνατότητα να μετρήσει 20 διαφορετικές παραμέτρους, όπως την πίεση, την 

συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα, τους σφυγμούς και τα επίπεδα γλυκόζης, με την ίδια 

ακρίβεια που μετρούνται και στα νοσοκομεία, αλλά με πολύ χαμηλότερο κόστος (Εικόνα 

15). Οι βιομετρικές πληροφορίες που συλλέγονται από τους αισθητήρες μπορούν να 

αποσταλούν με την χρήση Wi-Fi ή Bluetooth στο Libelium Cloud, από όπου και είναι 

διαθέσιμα στους γιατρούς, μέσω των ιδιωτικών λογαριασμών τους ή μέσω εφαρμογής 

κινητού, ώστε να τους βοηθήσουν στην διαδικασία περίθαλψης και σωστής λήψης 

αποφάσεων (McMullen, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 15: Η Εφαρμογή του ΙοΤ στην Υγεία - “MySignals” 

 

Πηγή: MySignals, (2017). Διατίθεται στο: http://www.my-signals.com/ 
 
 
 

http://www.my-signals.com/
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Τo προϊόν αυτό, έχει βοηθήσει πολύ στον τομέα της εξ αποστάσεως 

παρακολούθησης της υγείας και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως, σε δύσκολα προσβάσιμες 

περιοχές, όπως ορεινές κοινότητες ή απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές που έχουν 

ελάχιστη, έως καθόλου ιατρική υποστήριξη. Για παράδειγμα, η εταιρία συνεργάζεται με 

γιατρούς στη Δομινικανή Δημοκρατία προσπαθώντας να μειώσει το υψηλό ποσοστό 

θνησιμότητας παιδιών, εγκύων και βρεφών. 

 

Η Ελλάδα δυστυχώς υστερεί πολύ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο της ψηφιακής υγείας, καθώς καταλαμβάνει την 

τελευταία θέση στις περισσότερες κατηγορίες. Παρόλα αυτά, γίνονται προσπάθειες ώστε 

οι Ελληνικές επιχειρήσεις ψηφιακής υγείας να αποκτήσουν εμπειρίες και σε αυτά τα 

πλαίσια η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά, τον Μάιο του 2017 στο eHealth Week, 
 

μία σημαντική διεθνή εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Υπουργείο Υγείας της Μάλτας και την Healthcare Information and Management Society, 

στη Βαλέτα της Μάλτας (Ιατροnet, 2017). Επίσης, συνέδρια ηλεκτρονικής υγείας, όπως 

το eHealth Forum, διοργανώνονται ώστε να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις 

τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, να προωθούν συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, να 

ενισχύουν τους επαγγελματικούς δεσμούς των συμμετεχόντων και γενικά να τονώνουν 

την επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο αυτό της υγείας (ehealthForum, 2017). 

 

Ο Δήμος Τρικκαίων, για ακόμη μία φορά καινοτομεί στη εφαρμογή των 

τεχνολογιών του IoT, δημιουργώντας σε συνεργασία με την e-Trikala AE ένα 

ολοκληρωμένο δίκτυο τηλεπρόνοιας, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι χρήστες, τοποθετώντας στο σώμα τους μία από τις 

διαθέσιμες φορητές συσκευές τηλεμετρίας (καρδιογράφος, σακχαρόμετρο ή οξύμετρο) 

και απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορούν να πάρουν τις επιθυμητές μετρήσεις, οι 

οποίες αυτόματα μεταφέρονται στο κέντρο τηλεπρόνοιας ή με την βοήθεια εφαρμογής 

κινητού τηλεφώνου σε άλλους αποδέκτες της επιλογής του (e-trikala, 2016). 
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2.1.5 Έξυπνο Περιβάλλον 

 

2.1.5.1 Θεωρία 
 

Ένας από τους στόχους των εφαρμογών του ΙοΤ, σε όποιο πεδίο και αν αυτές 

αναφέρονται, είναι να προστατέψουν το περιβάλλον και να μειώσουν την μόλυνσή του. 

Όπως είδαμε και προηγουμένως, πολλές από τις εφαρμογές του ΙοΤ στα έξυπνα σπίτια ή 

στην έξυπνη ενέργεια, έχουν σαν άμεση ή έμμεση συνέπεια την προστασία του 

περιβάλλοντος, πετυχαίνοντας μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλουν στο 

φαινόμενου θερμοκηπίου, αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλα. 

 

Παράλληλα με τις εφαρμογές που επηρεάζουν έμμεσα το περιβάλλον, υπάρχουν 

και πολλές οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή στην προστασία του, κυρίως με την χρήση 

αισθητήρων για την συνεχή παρακολούθηση και την ενημέρωση σε περίπτωση ύπαρξης 

πιθανών κινδύνων. Τέτοιες εφαρμογές περιλαμβάνουν, την παρακολούθηση του αέρα για 

την συγκέντρωση διοξειδίου και μονοξειδίου του άνθρακα και την συγκέντρωση 

όζοντος, την παρακολούθηση των δασών για φωτιές, την παρακολούθηση για φυσικές 

καταστροφές όπως σεισμούς και tsunami, την παρακολούθηση των επιπέδων των πάγων 

στους πόλους και των επιπέδων χιονόπτωσης και χιονοστιβάδων και πολλές άλλες (Ray, 

2016). Το ΙοΤ δίνει την δυνατότητα συγκέντρωσης μεγάλων όγκων δεδομένων, τα οποία 

μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και 

στην δημιουργία αποδοτικότερων μοντέλων πρόβλεψής τους. Ακόμα, η πραγματικού 

χρόνου συλλογή δεδομένων θα βοηθήσει στη έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και στην 

ταχεία καταπολέμησή τους. Τέλος, πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των τεχνολογιών του 

έξυπνου περιβάλλοντος είναι ότι πολλοί έλεγχοι, ειδικότερα αυτοί που έχουν υψηλή 

επικινδυνότητα, γίνονται από drones ή μη επανδρωμένα οχήματα, μειώνοντας έτσι τον 

κίνδυνο ατυχημάτων ή μόλυνσης (Εικόνα 16). 
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Εικόνα 16: Τα Συστήματα Έξυπνου Περιβάλλοντος 

 

Πηγή: ER2C, (2015). Διατίθεται στο: http://er2c.pens.ac.id/underwater.php 

 

2.1.5.2. Μελέτη Περίπτωσης 
 

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση διάσωσης και διατήρησης του Ιβηρικού 

λύγκα, ένα είδος αγριόγατας που βρισκόταν στα πρόθυρα εξαφάνισης. Στις αρχές του 

2000 υπήρχαν μόνο 100 ενήλικες λύγκες, από τους οποίους μόνο οι 25 ήταν θηλυκά 

ικανά να αναπαράγουν, καθιστώντας έτσι το είδος σε σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης. 

Παρόλα αυτά, ο πληθυσμός τους στα τέλη του 2015 αυξήθηκε στα 404 ενήλικα ζώα, μία 

αύξηση που βασίστηκε εν μέρει και στη χρήση εφαρμογών του ΙοΤ. Πιο συγκεκριμένα 

με την βοήθεια κολάρων, εφοδιασμένων με αισθητήρες, οι επιστήμονες μπόρεσαν να 

γνωρίζουν μόνιμα την ακριβή θέση των ζώων και να μελετήσουν τις συμπεριφορές τους 

(Telefonica IoT Team, 2016). Με αυτό τον τρόπο, η επιστημονική κοινότητα μπόρεσε 

ευκολότερα και αποτελεσματικότερα να σχεδιάσει πλάνα που βοήθησαν την ζωή των 

αγριόγατων στο φυσικό τους περιβάλλον. Επίσης, συνδεδεμένα drones βοήθησαν στην 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των αγριόγατων σε πραγματικό χρόνο, μία διαδικασία 

που γινόταν παλαιότερα από ανθρώπους, με κατώτερα βέβαια αποτελέσματα, καθώς η 

 

http://er2c.pens.ac.id/underwater.php
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παρουσία ανθρώπων ενοχλούσε και τρόμαζε τα ζώα, εμποδίζοντας και δυσχεραίνοντας 

έτσι την διαδικασία παρακολούθησής τους. 

 

2.1.6 Έξυπνη Γεωργία και Κτηνοτροφία 

 

2.1.6.1 Θεωρία 
 

Ο γεωργικός και ο κτηνοτροφικός κλάδος, αποτελούν σημαντικούς τομείς της 

οικονομίας της Ελλάδας, που στην δεκαετία του 90 αποτελούσαν το 17% του ΑΕΠ της 

χώρας (International Trade Administration, 2017). Δυστυχώς πλέον, συνεισφέρουν μόνο 

το 4% του ΑΕΠ και ένας σημαντικός λόγος αυτής της κατακόρυφης μείωσης είναι η 

έλλειψη καινοτομίας και τεχνολογικής υποστήριξης, καθιστώντας έτσι την ανάγκη για 

τον εκσυγχρονισμό του συγκεκριμένου τομέα επιτακτική. 

 

Η νέα τάση ολοκληρωμένης διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής είναι γνωστή 

και ως Γεωργία της Ακρίβειας (precision agriculture) ή αλλιώς Έξυπνη Γεωργία (smart 

farming). Η μοντέρνα αυτή εκδοχή της γεωργικής εκμετάλλευσης αυξάνει την ποιότητα 

και την ποσότητα της γεωργικής παραγωγής, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των 

διαφόρων καθημερινών εργασιών στα αγροτικά κεφάλαια - αγροκτήματα, είτε αυτά είναι 

χωράφια είτε είναι φάρμες ζώων. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η χρήση τεχνολογιών του 

ΙοΤ, όπως μεταξύ άλλων η χρήση αισθητήρων παρακολούθησης της σοδιάς, του αγρού, 

του εδάφους, των ζώων, των φυτών, των καιρικών συνθηκών και των ζιζανίων, η χρήση 
 

drones για την παρακολούθηση των αγρών και των κοπαδιών και η χρήση αυτόματων 

μηχανημάτων όπως “έξυπνων τρακτέρ” και ρομπότ αυτόματης συγκομιδής (Εικόνα 17). 

 

Οι αισθητήρες στους αγρούς, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους αγρότες 

για την τοπογραφία και τους πόρους της περιοχής και στοιχεία όπως το PH,την οργανική 

σύνθεση, την αγωγιμότητα και τη θερμοκρασία του εδάφους. Μέσω εφαρμογών κινητού, 

οι αγρότες μπορούν να παρακολουθούν, σε πραγματικό χρόνο, εξ αποστάσεως την 

κατάσταση του εξοπλισμού, την εξέλιξη των καλλιεργειών και την υγεία των ζώων τους 

και να συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα σχετικά με την παραγωγή. Παρομοίως, 

μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για σημαντικά γεγονότα, όπως όταν ένα ζώο είναι 

άρρωστο ή έτοιμο να γεννήσει (Guerrini, 2015). 
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Η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών του ΙοΤ στην γεωργία και την 

κτηνοτροφία, υποστηρίζονται και από τα συμπεράσματα μελετών, όπως αυτή που 

διεξήγαγε η onFarm. Η συγκεκριμένη μελέτη βρήκε ότι στα αγροκτήματα που 

χρησιμοποιούν εφαρμογές του ΙοΤ παρουσιάστηκε αύξηση της σοδειάς κατά 1.75%, 

μείωση του κόστους ενέργειας κατά 7 με 13 δολάρια ανά στρέμμα και μείωση της 

χρήσης νερού για άρδευση κατά 8% (Meola, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 17: Το Έξυπνο Αγρόκτημα 

 

Πηγή: IoT.nxt. (2017). Διατίθεται στο: http://www.iotnxt.com/iot-can-

transform-agriculture/ 

 

2.1.6.2 Μελέτη Περίπτωσης 
 

Μία εταιρία η οποία καινοτομεί στο τομέα των γεωργικών μηχανημάτων είναι η 

John Deere, η οποία άρχισε να χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες του ΙοΤ για να ενισχύσει τις 

γεωργικές δραστηριότητες των πελατών της. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια εφαρμογή 

iPad, η οποία μπορεί να χαρτογραφήσει ένα χωράφι και να δώσει την δυνατότητα στον 

χρήστη να υπολογίσει διάφορους παράγοντες, όπως πόσους σπόρους να φυτέψει ανά 

http://www.iotnxt.com/iot-can-transform-agriculture/
http://www.iotnxt.com/iot-can-transform-agriculture/
http://www.iotnxt.com/iot-can-transform-agriculture/
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στρέμμα και με πόση απόσταση μεταξύ τους. Άλλο ένα προϊόν της εταιρίας είναι το 

Autotrack Universal 200, το οποίο είναι πρόγραμμα οδήγησης που παίρνει τον έλεγχο 

του τιμονιού, ώστε το μηχάνημα να κάνει ακριβέστερες διαδρομές και να 

ευθυγραμμίζεται καλύτερα στις στροφές (Greene, 2017). Η εταιρεία, επί του παρόντος 

εργάζεται για την τελειοποίηση ενός “’έξυπνου” τρακτέρ αυτόματης οδήγησης, ώστε να 

αυξήσει ακόμα περισσότερο την παραγωγική δυνατότητα και αποδοτικότητα των 

γεωργών. 

 

2.2 Εφαρμογές του ΙοΤ που Απευθύνονται στις Επιχειρήσεις 

 

2.2.1 Έξυπνη Βιομηχανική Παραγωγή 

 

2.2.1.1 Θεωρία 
 

Ένας σημαντικός τομέας εφαρμογής του ΙοΤ, ο οποίος μάλιστα έχει άμεση 

επίδραση στις σύγχρονες επιχειρήσεις, είναι η βιομηχανική παραγωγή που μάλιστα 

θεωρείται ως ένας από τους κυρίαρχους συντελεστές της παγκόσμιας οικονομίας. 

Σύμφωνα με μια αναφορά του World Economic Forum (2012), πάνω από το 70% των 

διαφορών στα εισοδήματα 128 χωρών, μπορεί να δικαιολογηθεί από διαφορές που 

υπάρχουν στην βιομηχανική παραγωγή τους. Τον 21
ο
 αιώνα, με την βοήθεια των 

τεχνολογικών εξελίξεων και την σύγκλιση της επικοινωνίας και της ενέργειας, σύμφωνα 

με τον Rifkin (2011) είχαμε την αρχή της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, στην βάση 

της οποίας είναι η ψηφιοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής ή αλλιώς “έξυπνη 

βιομηχανική παραγωγή”. 

 

Η ανάπτυξη, η υιοθέτηση και η εξέλιξη των τεχνολογιών του ΙοΤ έπαιξαν, και 

συνεχίζουν να παίζουν, σημαντικό ρόλο στην έξυπνη βιομηχανική παραγωγή. Οι 

τεχνολογίες αυτές αποτελούνται από έξυπνες συσκευές, μηχανήματα και συστήματα, 
 

όπως για παράδειγμα αισθητήρες και βιντεοκάμερες συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, για 

την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της θέσης και της λειτουργίας συσκευών και 

μηχανημάτων, και εφαρμογές κινητού που θα επιτρέπουν στους διαχειριστές να 

χρησιμοποιούν μεγάλο όγκο πληροφοριών και να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις. Οι 

προηγμένες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών cloud επιτρέπουν την 
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γρήγορη ανάλυση αυτών των μετρήσεων και πληροφοριών, που εκπέμπονται από τις 

έξυπνες συσκευές και τα μηχανήματα, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε πρακτικό επίπεδο 

για την βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, την καλύτερη χρήση, υποστήριξη 

και συντήρηση των μηχανημάτων και την μείωση του κόστους και της 

χρησιμοποιούμενης ενέργειας (Εικόνα 18). Έτσι, με την διασύνδεση ανθρώπων, 

μηχανών, διαδικασιών και δεδομένων στην βιομηχανική παραγωγή δημιουργούνται 

έξυπνα και αυτόνομα δίκτυα, σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, με σημαντικά οφέλη 

κυρίως στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην παραγωγικότητα, στην 

προληπτική συντήρηση, στην διαχείριση αποθηκών και αποθεμάτων και στην ασφάλεια 

(ITIF, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 18: Ροή Δημιουργίας Αξίας από την Έξυπνη Βιομηχανική Παραγωγή 

 

Πηγή: ABB, (2017). Διατίθεται στο: http://new.abb.com/about/technology/iotsp 

 

Το ΙοΤ έχει απεριόριστες πρακτικές εφαρμογές στην βιομηχανική παραγωγή, οι 

οποίες θα αναλυθούν εκτενώς στην παρακάτω ενότητα. Η έξυπνη βιομηχανική 

παραγωγή αναμένεται να δημιουργήσει καθαρή αξία, της τάξεως των 271 

 

http://new.abb.com/about/technology/iotsp
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δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως μέχρι το 2020, ενώ ο οικονομικός αντίκτυπός 

του μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 3,7 τρισεκατομμύρια το 2025 (Εικόνα 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 19: Ο Οικονομικός Αντίκτυπος της Έξυπνης Βιομηχανικής Παραγωγής 

 

Πηγή: McKinsey, (2015). Διατίθεται στο: 
 

file:///C:/Users/user/Downloads/Unlocking_the_potential_of_the_Internet_of_Things_Ex 

ecutive_summary%20(1).pdf 

 

2.2.1.2 Μελέτη Περιπτώσεων 
 

Όπως προαναφέρθηκε, το ΙοΤ έχει απεριόριστες πρακτικές εφαρμογές στην 

βιομηχανική παραγωγή, και είναι ευρέως διαδεδομένο στον κλάδο αυτόν. Tο 62% των 

χρηστών του ΙοΤ στην βιομηχανική παραγωγή το χρησιμοποιούν για έλεγχο και 
 

file:///C:/Users/user/Downloads/Unlocking_the_potential_of_the_Internet_of_Things_Executive_summary%20(1).pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Unlocking_the_potential_of_the_Internet_of_Things_Executive_summary%20(1).pdf
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παρακολούθηση της επίδοσης των μηχανημάτων, το 49% για την συντήρηση ή την 

επισκευή τους, το 30% για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών τους, το 27% για 

την αναβάθμιση των συστημάτων της επιχείρησης, το 19% για την απόκτηση γνώσεων 

σχετικά με νέες ευκαιρίες και το 6% για την υποστήριξη πωλήσεων (Εικόνα 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 20: Η Χρήση ΙοΤ στην Βιομηχανική Παραγωγή 

 

Πηγή: SAS, (2013). Διατίθεται στο: 

https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/internet-of-things.html 

 

Παράδειγμα εφαρμογής του ΙοΤ για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

επίδοσης των μηχανημάτων, είναι η χρήση της εφαρμογής έξυπνου κινητού SCADA, 

από την General Electric. Με την εφαρμογή αυτήν, οι διευθυντές εγκαταστάσεων και το 

προσωπικό παραγωγής μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση, όπου και αν βρίσκονται, σε 

δεδομένα επίδοσης και ενημερώσεις της κατάστασης όλων των μηχανημάτων σε 

 

https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/internet-of-things.html
https://www.sas.com/en_us/insights/big-data/internet-of-things.html
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πραγματικό χρόνο (Lopez Research 2014). Έτσι, το προσωπικό είναι πάντα καλύτερα 

ενημερωμένο και μπορεί να παίρνει ευκολότερα και γρηγορότερα αποφάσεις, 

μειώνοντας έτσι τον χρόνο ανταπόκρισης σε περίπτωση προβλήματος στην παραγωγή. 

 

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και για την 

καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστική αλυσίδας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση 

της BMW, η οποία γνωρίζει την πραγματικού χρόνου κατάσταση όλων των 

μηχανημάτων, τα οποία φτιάχνουν εξαρτήματα οχημάτων, από όλους τους προμηθευτές 

της. Η χρήση αισθητήρων και συστημάτων ανάλυσης δεδομένων θα αυξήσει και την 

παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα της παραγωγικής διαδικασίας. Για 

παράδειγμα, η General Motors χρησιμοποιεί αισθητήρες υγρασίας για να βεβαιωθεί ότι 

υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για το βάψιμο των οχημάτων, ενώ η Merck με την 

βοήθεια του ΙοΤ διεξάγει μέχρι και 15 δισεκατομμύρια πειράματα, για να σιγουρευτεί ότι 

τα εμβόλιά της παράγονται με τις σωστές διεργασίες και στις ιδανικές περιβαλλοντικές 

συνθήκες (Martinot, 2016). 

 

Οι εφαρμογές του ΙοΤ μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προληπτική 

συντήρηση των μηχανημάτων, καθώς οι υπεύθυνοι μπορούν να γνωρίζουν και 

παρακολουθούν συνεχώς την, πραγματικού χρόνου, κατάσταση των μηχανημάτων τους. 

Έτσι, οι βλάβες μπορούν να αναγνωριστούν γρηγορότερα ή σε πολλές περιπτώσεις να 

αποφευχθούν, μειώνοντας έτσι τα κόστη συντήρησης και αυξάνοντας την συνολική 

αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρία 

Intel, η οποία χρησιμοποίησε αισθητήρες στην παραγωγή σε ένα από τα εργοστάσιά της 

και με την ανάλυση των δεδομένων τους κατάφερε να μειώσει τις βλάβες στα 

εξαρτήματά της και να αυξήσει την παραγωγικότητα, καταλήγοντας έτσι σε μείωση των 

εξόδων συντήρησης κατά 9 εκατομμύρια δολάρια (DOE, 2014). Η χρήση των 

τεχνολογιών του ΙοΤ αναμένεται στο μέλλον να καταφέρει να μειώσει τα κόστη 

συντήρησης των εργοστασίων κατά 40%, τον χρόνο μη λειτουργίας των μηχανημάτων 

κατά 50% και το κόστος επένδυσης σε εξοπλισμό κατά 5%. 

 

Τέλος, ένα σημαντικό όφελος των επιχειρήσεων από το ΙοΤ είναι η διαχείριση 

των αποθηκών και των αποθεμάτων. Στον τομέα αυτόν, η επιχείρηση Wurth 
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δημιούργησε το προϊόν iBin, ένα έξυπνο κουτί αποθήκευσης μικρών εξαρτημάτων 

(βίδες, παξιμάδια κτλ) το οποίο είναι εφοδιασμένο με κάμερα ικανή να μετρήσει την 

ποσότητα των αποθηκευμένων εξαρτημάτων, να στείλει πληροφορίες σε ένα σύστημα 

σχεδιασμού πόρων και να παραγγείλει αυτόματα προμήθειες. Έτσι, εξασφαλίζεται ο 

έγκαιρος εφοδιασμός εξαρτημάτων αναγκαίων για την παράγωγή, μειώνοντας 

παράλληλα τα κόστη διαχείρισης του αποθέματος (Wurth, 2013). 

 

2.2.2 Έξυπνος Εφοδιασμός και Μεταφορές 

 

2.2.2.1 Θεωρία 
 

Ο συνδυασμός της εξέλιξης της κινητής τηλεφωνίας, των υπηρεσιών cloud, της 

ασύρματης επικοινωνίας 5G, της ανάλυσης Big Data και της μεγάλης ζήτησης 

διασυνδεδεμένων και έξυπνων προϊόντων από τους καταναλωτές, αλλάζει τον τρόπο με 

τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Έτσι, όπως και στους υπόλοιπους τομείς της 

οικονομίας, το ΙοΤ υπόσχεται σημαντικά οφέλη σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα 

των επιχειρήσεων, μέρος της οποίας είναι ο εφοδιασμός, η αποθήκευση και οι 

μεταφορές, δηλαδή τα logistics. Εξελίξεις στον τομέα των logistics είναι καίριας 

σημασίας, καθώς εκτός από το ότι δίνουν στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και οικονομικά οφέλη, αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών τους. 

 

Με εκατοντάδες χιλιάδες θαλάσσιες, εναέριες και οδικές μεταφορές 

εμπορευμάτων, το ΙοΤ αποτελεί κύριο παράγοντα εξελίξεων για τις επιχειρήσεις. Μία 

από τις σημαντικότερες εφαρμογές του ΙοΤ είναι η παρακολούθηση του εξοπλισμού και 

των εμπορευμάτων μιας εταιρίας, η οποία της δίνει την δυνατότητα να επιτηρεί τις 

λειτουργίες των logistics και να παίρνει καλύτερες αποφάσεις, εξοικονομώντας χρόνο 

και χρήματα (Meola, 2016). Η παρακολούθηση γίνεται με την χρήση ανιχνευτών, οι 

οποίοι έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο ή ακόμα και με δορυφόρο, και οι 

οποίοι μεταδίδουν την θέση των αντικειμένων, σε πραγματικό χρόνο, οπουδήποτε και αν 

βρίσκονται. Εκτός από την επιχείρηση, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διατεθούν και 

σε άλλους ενδιαφερόμενους, για παράδειγμα οι πληροφορίες κατά την μεταφορά 

εμπορευμάτων μπορούν να σταλούν και στους αγοραστές. Οι εταιρίες μπορούν να 

συνδυάσουν την ανίχνευση των εμπορευμάτων με την χρήση αισθητήρων 
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περιβαλλοντικών συνθηκών, δονήσεων, χτυπήματος ή ανοίγματος, ιδιαίτερα για 

ευαίσθητα εμπορεύματα, έτσι ώστε να γνωρίζουν την κατάστασή τους και να 

ενημερώνονται άμεσα για προβλήματα που μπορεί να την επηρεάσουν. Με τον τρόπο 

αυτό, μπορούν να αντιδράσουν γρηγορότερα σε απρόβλεπτα εμπόδια και να είναι πιο 

σίγουρες για την ασφάλεια των εμπορευμάτων τους (Rosencrance, 2017). 

 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στα logistics, μπορεί εκτός από τα εμπορεύματα 

να εφαρμοστεί και στον στόλο της επιχείρησης με την πραγματικού χρόνου ανίχνευση 

των μεταφορικών οχημάτων και των οδηγών της. Με εσωτερικές τηλεματικές εφαρμογές 

στα οχήματα και ετικέτες πολλαπλών αισθητήρων στα εμπορεύματα για παράδειγμα, οι 

οποίες συνδέονται με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης πόρων της εταιρίας, γίνεται 

εφικτή η συνεχής ενημέρωση της θέσης και της κατάστασης των οχημάτων και των 

οδηγών (Krishnan, 2016). Έτσι, οι διαχειριστές μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή 

προβλήματα στις μεταφορές, όπως για παράδειγμα περιπτώσεις παρατεταμένης στάσης 

ενός οχήματος, απερίσκεπτης οδήγησής του ή ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών. 
 

Επίσης, μπορούν να ελέγχουν και να διορθώνουν καλύτερα την οδηγική συμπεριφορά 

του προσωπικού τους, για παράδειγμα υπερβολική ταχύτητα ή αχρείαστες στάσεις και να 

ελέγχουν την ασφάλεια του στόλου και των εμπορευμάτων τους, μειώνοντας έτσι την 

συνολική κατανάλωση ενέργειας, η οποία θα οδηγήσει σε οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη. 

 

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω με τις εφαρμογές του ΙοΤ στις μεταφορές των 

έξυπνων πόλεων, που είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

έχουν πραγματικά μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα logistics τους. Για παράδειγμα, 

γνωρίζοντας ποιοι δρόμοι έχουν, ή θα έχουν, κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι υπεύθυνοι 

των μεταφορών μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικές πορείες πριν καν προλάβει να 

δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Έτσι μειώνονται οι καθυστερήσεις στις παραλαβές, 

μετακινήσεις και διανομές εμπορευμάτων, η διαχείριση της εφοδιαστική αλυσίδας 

γίνεται ευκολότερη και ενισχύεται η εξυπηρέτηση των πελατών. 

 

Με εκατομμύρια αποστολές εμπορευμάτων καθημερινά, τα οποία μετακινούνται, 

παρακολουθούνται και στοιβάζονται από μια ποικιλία μηχανών, οχημάτων και 
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ανθρώπων, δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι εφαρμογές του ΙοΤ στην διαχείριση στόλων 

προβλέπεται να γνωρίζουν κατακόρυφη αύξηση τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την BI 

Intelligence (Εικόνα 21) οι συνδεδεμένες λύσεις διαχείρισης στόλου στη Βόρεια 

Αμερική, θα φθάσουν μέχρι το 2020 τα 180 εκατομμύρια επαγγελματικά οχήματα, 

αποτελώντας έτσι το 90% της συνολικής αγοράς επαγγελματικών οχημάτων. Τέλος, 

πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τις επιχειρήσεις, είναι 
 

η προσεκτική ανάλυση των δεδομένων που παράγονται από τα συνδεδεμένα στοιχεία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν νέες ιδέες εξέλιξης και 

ανάπτυξης των λειτουργιών τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 21: To ΙοΤ στην Διαχείριση Στόλων 

 

Πηγή: BI Intelligence, (2016). Διατίθεται στο: http://uk.businessinsider.com/fleet-

management-research-how-operators-manage-and-connect-vehicles-2016-10 

http://uk.businessinsider.com/fleet-management-research-how-operators-manage-and-connect-vehicles-2016-10
http://uk.businessinsider.com/fleet-management-research-how-operators-manage-and-connect-vehicles-2016-10
http://uk.businessinsider.com/fleet-management-research-how-operators-manage-and-connect-vehicles-2016-10
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2.2.2.2 Μελέτη Περιπτώσεων 
 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει ήδη να υιοθετούν τις τεχνολογίες του 

ΙοΤ για την διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων και των logistics τους και υπάρχει 

επίσης πληθώρα επιχειρήσεων οι οποίες προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα 

αυτό. Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την GT Nexus και την 

Capgemini (2016), το 70% των κατασκευαστικών εταιριών και των εταιριών λιανικού 

εμπορίου, έχει ξεκινήσει ήδη ψηφιακές μετατροπές στους παραπάνω τομείς. Ένα 

παράδειγμα εταιρίας που προσφέρει ΙοΤ υπηρεσίες στον τομέα των logistics, και θα 

παρουσιαστεί παρακάτω, είναι η Ericsson. 

 

Η χρήση πλοίων για τις μεταφορές φορτίων και εμπορευμάτων, είναι ευρέως 

διαδεδομένη και αντιστοιχεί σε ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών μεταφορών τόσο σε 

ποσότητα, όσο και σε αξία. Το 2013 οι μεταφορές με πλοία ανήλθαν στα 9.6 

δισεκατομμύρια τόνους, οι οποίοι αναλογούν στο 80% της παγκόσμιας ποσότητας και 

στο 70% της παγκόσμιας αξίας. Ομοίως, το 2014 η μεταφορά φορτίων μέσω πλοίων 

αναλογούσε στο 30.3% των παγκόσμιων εξαγωγικών μεταφορών (Εικόνα 22). 

 

Παρόλη την σημασία και την ευρεία χρήση των θαλάσσιων μεταφορών, η 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα αυτό είναι δύσκολη, καθώς οι υπεύθυνοι δυσκολεύονται να παρακολουθούν 

αποτελεσματικά την θέση και την κατάσταση των εμπορευμάτων και των πλοίων τους, 

τόσο κατά την διάρκεια των ταξιδιών, όσο και κατά την άφιξη και την παραμονή τους 

στα λιμάνια. Ομοίως, πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα συνεχούς ροής 

επικοινωνίας με το προσωπικό που βρίσκεται πάνω στα πλοία. Τα παραπάνω 

προβλήματα δημιουργούν πολλές καθυστερήσεις και δυσκολεύουν το έργο των 

εταιρειών που βασίζονται στην έγκαιρη παράδοση ή παραλαβή των προϊόντων τους. 
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Εικόνα 22: Η Δομή των Παγκόσμιων Εξαγωγικών Μεταφορών το 2014 

 

Πηγή: World Trade Organization, (2016). Διατίθεται στο: 
 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf 

 

Για τους λόγους αυτούς, η εταιρία επικοινωνιών Ericsson ανέπτυξε την cloud 

πλατφόρμα Maritime ICT, η οποία δίνει στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις την δυνατότητα να 

συνδεθούν, αυτές αλλά και τα πλοία τους, σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα και να 

μπορούν να μοιράζονται δεδομένα μέσα σε ένα οργανωσιακό δίκτυο (AIG, 2016). Με 

την χρήση αισθητήρων και καμερών με δορυφορική κάλυψη, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

γνωρίζουν συνεχώς την θέση και την ταχύτητα των πλοίων τους, όπως επίσης και την 

κατάσταση των εμπορευμάτων τους, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτά. Επίσης, η 

πλατφόρμα παρέχει την δυνατότητα άμεσης συνδεσιμότητας και επικοινωνίας για όλο το 

προσωπικό πάνω στα σκάφη, παρέχοντας έτσι τις μέγιστες δυνατές πληροφορίες στην 

επιχείρηση για την κατάσταση πάνω στο πλοίο. Επίσης, το Maritime ICT Cloud εκτός 

των παραπάνω, επιτρέπει την απευθείας σύνδεση των ενσωματωμένων συστημάτων 

παρακολούθησης του κινητήρα και του κύτους, με την γέφυρα των πλοίων. Με την 

ανάλυση των δεδομένων που εκπέμπονται, οι εταιρίες μπορούν να αναγνωρίζουν 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf
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γρήγορα τους πιθανούς κινδύνους και τις τυχόν ανεπάρκειες, ώστε να εξασφαλίζουν την 

μέγιστη ασφάλεια του στόλου και των εμπορευμάτων τους, μειώνοντας παράλληλα τα 

κόστη. 

 

Το Maritime ICT Cloud εκτός των παραπάνω, επιτρέπει την συνδεσιμότητα, τον 

έλεγχο και την παρακολούθηση, σχεδόν σε ολόκληρο το μήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, από την αποθήκευση μέχρι και την παραλαβή των προϊόντων από τους 

πελάτες. Έτσι, εκμεταλλευόμενες στο έπακρο τις δορυφορικές τεχνολογίες επικοινωνιών, 

οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις μπορούν να παίρνουν σωστές αποφάσεις, βασισμένες σε 

ακριβείς και λεπτομερείς πληροφορίες, ώστε να ενισχύουν την ασφάλεια των πλοίων, 

του προσωπικού και των εμπορευμάτων τους και να μεγιστοποιούν την απόδοση και την 

επίδοση των μεταφορών τους. 

 

Ένα ακόμη παράδειγμα εφαρμογής του ΙοΤ στα logistics είναι η συνεργασία της 

Intel με την Vnomics. Η Intel έχει αναπτύξει την Intel IoT Gateway η οποία είναι μία 

τεχνολογία σύνδεσης βιομηχανικών υποδομών και συσκευών μεταξύ τους αλλά και με το 

cloud. Δηλαδή επιτρέπει, ακόμα και σε μηχανήματα και συσκευές που παλαιότερα δεν 

ήταν συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, να συνδεθούν με αυτό, με τις υπόλοιπες συσκευές 

παλαιάς τεχνολογίας και με υποδομές και συσκευές επόμενης γενιάς και όλα αυτά μαζί 

με την τεχνολογία του ΙοΤ (Intel, 2014). H εταιρεία Vnomics δραστηριοποιείται στην 

διαχείριση στόλου και ειδικότερα στην εξοικονόμηση ενέργειας, γι’ αυτό και έχει 

αναπτύξει το προϊόν True Fuel, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία του Intel IoT 

Gateway. 

 

Με την χρήση αισθητήρων στα οχήματα, το True Fuel μπορεί να μετρά με 

ακρίβεια την κατανάλωση καυσίμων, σε πραγματικό χρόνο, και να την συγκρίνει με τη 

ελάχιστη δυνατή κατανάλωση του οχήματος, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες 

φόρτωσης και λειτουργίας (Vnomics, 2017). Τα δεδομένα αυτά μέσω του Intel IoT 

Gateway ανεβαίνουν στο cloud, από όπου και είναι διαθέσιμα στους οδηγούς και στις 

επιχειρήσεις για περαιτέρω ανάλυση. Με την ανάλυση των δεδομένων, το True Fuel 

παρέχει μια πληθώρα υπηρεσιών, όπως ανατροφοδότηση στους οδηγούς για τις επιδόσεις 

τους, ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του οδηγού, του οχήματος, του φορτίου, 
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του εδάφους και του περιβάλλοντος, συμβουλές βελτίωσης για τους οδηγούς και 

προληπτική συντήρηση. Επίσης, το λογισμικό του True Fuel παρέχει, σε πραγματικό 

χρόνο, ειδοποιήσεις στους οδηγούς για στροφές, γρήγορες επιταχύνσεις και υπερβάσεις 

ταχύτητας, με σκοπό να μειώσει την κατανάλωση, να εξασφαλίσει την ασφάλεια του 

οδηγού και του εμπορεύματος και να αποτρέψει φθορές στο όχημα. 

 

Η εφαρμογή των παραπάνω τεχνολογιών σε ολόκληρο τον στόλο μιας 

επιχείρησης, αποφέρει τρομερά οικονομικά και οικολογικά οφέλη, εξασφαλίζει την 

ασφάλεια και την ταχύτητα των διαδικασιών παραλαβής και διανομής της επιχείρησης 

και την διευκολύνει στην διαχείριση της εφοδιαστικής της αλυσίδας. 

 

2.2.3 Έξυπνο Λιανικό Εμπόριο 

 

2.2.3.1 Θεωρία 
 

Ως καταστήματα λιανικού εμπορίου θεωρούνται οι φυσικοί χώροι όπου οι 

καταναλωτές μπορούν να εξετάζουν και αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες, όπως για 

παράδειγμα παραδοσιακά καταστήματα, εκθεσιακοί χώροι, supermarkets και θέατρα, 

μεταξύ πολλών άλλων. Παρόλο που το λιανικό εμπόριο έχει υποστεί αλλαγές τα 

τελευταία χρόνια λόγω της εξέλιξης των τεχνολογιών του ΙοΤ, η ανασφάλεια των 

λιανέμπορων να επενδύσουν σε υποδομές πληροφοριών και νέων τεχνολογιών είχε 

κρατήσει τον τομέα στάσιμο (Baird, 2017). Αλλά με την αυξανόμενη ανάπτυξη και την 

αναγνωρισιμότητα τεχνολογιών όπως το Cloud computing, την ανάλυση Big Data, τις 

συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες Smartphone, καθώς και την ύπαρξη μεγάλων 

εταιρειών που παρέχουν πλατφόρμες και δίκτυα, οι επενδύσεις σε ΙοΤ υποδομές και 

εφαρμογές είναι πλέον ρεαλιστικές και προσοδοφόρες για το λιανικό εμπόριο. Σύμφωνα 

με την μελέτη που διεξήγαγε η εταιρεία Zebra (2017), μέχρι το 2021 το 70% των 

λιανοπωλητών θα έχουν επενδύσει σε κάποια εφαρμογή του ΙοΤ, με κύριο στόχο να 

παρέχουν ενισχυμένη εμπειρία στους πελάτες τους και να ανταποκρίνονται καλύτερα 

στις ανάγκες τους (Εικόνα 23). 
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Εικόνα 23: Οι Τεχνολογικές Επενδύσεις στο Λιανικό Εμπόριο Μέχρι το 2021 

 

Πηγή: Zebra, (2017). Διατίθεται στο: 
 

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-

solutions/retail/brochures/retail-study-2017-en-global.pdf 

 

Οι αρχικές εφαρμογές του ΙοΤ στο λιανικό εμπόριο εστίαζαν στην διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και στην αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών της 

επιχείρησης. Μέρος αυτών των εφαρμογών είναι και η χρήση αισθητήρων για την 

προληπτική συντήρηση, την πρόβλεψη βλαβών στον εξοπλισμό, την μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας, τον έλεγχο της ασφάλειας των εμπορευμάτων και πολλά άλλα 

(SAS, 2017). Ένα παράδειγμα είναι η χρήση αισθητήρων σε ψυγεία καταστημάτων, οι 

οποίοι ελέγχουν την κατάστασή του και εξασφαλίζουν την σωστή θερμοκρασία για την 

συντήρηση των αποθηκευμένων προϊόντων, ενώ παράλληλα μειώνουν τα κόστη 

συντήρησης και χρήσης ενέργειας. Επίσης, η παρακολούθηση με ειδικούς αισθητήρες 

των προϊόντων κατά την μεταφορά και την αποθήκευση τους, είναι ευρέως διαδεδομένη, 

όπως και τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, με σκοπό την μείωση των 
 

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-solutions/retail/brochures/retail-study-2017-en-global.pdf
https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-solutions/retail/brochures/retail-study-2017-en-global.pdf
https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-solutions/retail/brochures/retail-study-2017-en-global.pdf
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περιπτώσεων εξάντλησής τους και γενικά την μείωση του κόστους διαχείρισής τους. Οι 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, τα τελευταία χρόνια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους 

στις εφαρμογές του ΙοΤ για την χρήση πολλαπλών καναλιών πωλήσεων (omnichannel) 

και την εξυπηρέτηση πελατών. Στην προσπάθειά τους να ανταγωνιστούν το ψηφιακό 

εμπόριο, πολλές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αναπτύσσουν υποδομές ψηφιακών 

πωλήσεων, ώστε να λειτουργούν τόσο με φυσικές όσο και με ψηφιακές πωλήσεις. Το 

80% των καταναλωτών χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο κατά την διαδικασία 

αγοράς, ώστε να πληροφορούνται για τις τιμές και την διαθεσιμότητα προϊόντων, 

κάνοντας έτσι την χρήση πολλαπλών καναλιών εξυπηρέτησης πελατών εξαιρετικά 

σημαντική για τις επιχειρήσεις (Colombus, 2017). Για τον λόγο αυτό τα καταστήματα 

χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του ΙοΤ, όπως την RFID αναγνώριση αντικειμένων και 

την χρήση αισθητήρων στα ράφια καταστημάτων και στις αποθήκες, ώστε με την 

αυτοματοποιημένη επαλήθευση αποθεμάτων να γνωρίζουν συνεχώς και με ακρίβεια το 

άμεσα διαθέσιμο απόθεμά τους και έτσι να ενημερώνουν έγκυρα και έγκαιρα τους 

πελάτες τους και να εξυπηρετούν άριστα τις online παραγγελίες. 

 

Η ενίσχυση της εξυπηρέτησης πελατών και της εμπειρίας τους κατά την 

διαδικασία αναζήτησης και αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, είναι ο κύριος στόχος των 

εφαρμογών του ΙοΤ για το λιανικό εμπόριο. Με την βοήθεια εφαρμογών ανίχνευσης και 

επικοινωνίας, όπως φάρων (Beacons), NFC (Near-Field Communication), επαυξημένης 

πραγματικότητας (AR) ή QR codes, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αλληλεπιδρούν 

ψηφιακά με τους καταναλωτές και να δημιουργούν μία ξεχωριστή και προσαρμοσμένη 

εμπειρία για αυτούς (Freid, 2017). Για παράδειγμα, θα μπορούν να ανιχνεύουν πότε ένας 

συγκεκριμένος πελάτης είναι στο κατάστημα και να προωθούν προσαρμοσμένες 

προσφορές συγκεκριμένα για αυτόν ή να του παρέχουν διάφορες άλλες υπηρεσίες, όπως 

αυτοματοποιημένη αποχώρηση που θα αναλυθεί παρακάτω, στην μελέτη περιπτώσεων. 

Επίσης, με την παρακολούθηση και ανάλυση της κυκλοφορίας και των κινήσεων των 

καταναλωτών, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βλέπουν τις προτιμήσεις τους και να 

βελτιστοποιούν τις τακτικές marketing και την διαμόρφωση των καταστημάτων τους, 

σύμφωνα με αυτές. Επιπλέον, καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μπορεί να 

προσφέρεται και από τους υπαλλήλους, καθώς μέσω εφαρμογής κινητού οι πελάτες θα 
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μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να τους καλούν, μειώνοντας τον χρόνο απόκρισής 

τους και την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους. 

 

Φυσικά, για την άριστη χρήση των εφαρμογών του ΙοΤ στο λιανικό εμπόριο, 

όπως και στις εφαρμογές του ΙοΤ σε όλους τους άλλους τομείς που αναλύθηκαν σε 

προηγούμενα υποκεφάλαια, σημαντικό ρόλο παίζουν τα λογισμικά πρόγνωσης και 

ανάλυσης, η διαχείριση και η ανάλυση των Big Data, η συγκέντρωση και διαχείριση των 

δεδομένων των πελατών και η σωστή ανάλυση και ο διαχωρισμός της αγοράς και των 

καταναλωτών. Στην εικόνα 24 φαίνονται οι μελλοντικές επενδύσεις των λιανοπωλητών 

σε τέτοιες τεχνολογίες, με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία 

ολόκληρης της επιχείρησης τους αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 24: Οι Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Επιχειρησιακών Πληροφοριών στο 

Λιανικό Εμπόριο Μέχρι το 2021 

 

Πηγή: Zebra, (2017). Διατίθεται στο: 
 

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-

solutions/retail/brochures/retail-study-2017-en-global.pdf 

 
 

 

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-solutions/retail/brochures/retail-study-2017-en-global.pdf
https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-solutions/retail/brochures/retail-study-2017-en-global.pdf
https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/vertical-solutions/retail/brochures/retail-study-2017-en-global.pdf
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2.2.3.2 Μελέτη Περιπτώσεων 
 

Η χρήση των τεχνολογιών του ΙοΤ γνώρισε εφαρμογές από τα πρώτα κιόλας 

χρόνια εξέλιξής του, όταν η Wal-Mart, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες λιανικού 

εμπορίου, ανακοίνωσε το 2003 ότι οι 100 μεγαλύτεροι προμηθευτές της, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν ετικέτες ανίχνευσης RFID στα προϊόντα τους, ώστε να μπορεί να 

διαχειρίζεται ευκολότερα και αποδοτικότερα την τεράστια εφοδιαστική της αλυσίδα 
 

(Malone, 2012). Από τότε, οι διαθέσιμες τεχνολογίες του ΙοΤ ποικίλουν και έχουν 

εξελιχθεί κατακόρυφα δίνοντας απεριόριστες δυνατότητες στις επιχειρήσεις. 

 

Μία επιχείρηση που ασπάζεται τις τεχνολογίες αυτές είναι η Nordstrom, μία από 

τις γνωστότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην Αμερική, η οποία λειτουργεί πάνω 

από 300 καταστήματα. Η εταιρεία μετά από εκτενή ανάλυση δεδομένων, προσπαθεί να 

προωθεί προσαρμοσμένες προσφορές προϊόντων σε μαγαζιά που έχει αναγνωρίσει ότι 

υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι πελάτες. Επίσης, προσπαθεί να συγχωνεύσει τις 

διαδικτυακές με τις φυσικές εμπειρίες αγοράς των πελατών της, χρησιμοποιώντας 

εφαρμογές όπως, διαδραστικές οθόνες στα δοκιμαστήρια, χρήση μεγάλων οθονών για 

την καλύτερη επιθεώρηση ρούχων που οι πελάτες αναζητούν μέσω ψηφιακών 

φωτογραφιών και ακριβής παρακολούθηση και διαχείριση των αποθεμάτων, ώστε οι 

διαδικτυακοί πελάτες να γνωρίζουν την τιμή και την διαθεσιμότητα των προϊόντων και 

που και πώς να τα βρουν. Επιπροσθέτως, η εταιρεία χρησιμοποιεί αισθητήρες για να 

ανιχνεύει τους πελάτες που μπαίνουν στα μαγαζιά της, την διαδρομή που ακολουθούν 

μέσα σε αυτά και γενικά την καταναλωτική συμπεριφορά τους, ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες τους με προσαρμοσμένες και προσωποποιημένες λύσεις 

(Reddy, 2015). 

 

Μία εφαρμογή του ΙοΤ η οποία ακόμη εξελίσσεται και θα γνωρίσει μεγάλη 

αποδοχή στο μέλλον, είναι η αυτοματοποιημένη αποχώρηση, κάτι ανάλογο με τις 

ανέπαφες συναλλαγές που προωθούνται μαζικά, από όλες τις τράπεζες στην χώρα μας 

τον τελευταίο καιρό. Η αυτοματοποιημένη αποχώρηση, είναι μια διαδικασία κατά την 

οποία αισθητήρες και κάμερες θα αναγνωρίζουν τον πελάτη και τα προσωπικά του 

στοιχεία (με την βοήθεια του κινητού του τηλεφώνου) κατά την είσοδό του στο 
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κατάστημα και έτσι θα του δίνεται η δυνατότητα να αποχωρεί από το κατάστημα, χωρίς 

την παραδοσιακή διαδικασία πληρωμής. Αντί αυτού, τα προϊόντα που αγόρασε θα 

μπορούν να αναγνωρίζονται, με την βοήθεια ενσωματωμένων αισθητήρων, και να 

χρεώνεται αυτόματα, σύμφωνα με την προτιμούμενη από αυτόν μέθοδο. Αυτή η 

εφαρμογή θα έχει πολύ σημαντικά οφέλη, καθώς θα δώσει νέο νόημα στις έννοιες της 

ευκολίας και της εξυπηρέτησης, θα εξαλείψει τις καθυστερήσεις σε ουρές ταμείων και θα 

ελευθερώσει πολύτιμο χρόνο στους υπαλλήλους να ασχοληθούν με άλλες λειτουργίες 

του καταστήματος (Tierney, 2014). 

 

Τα καταστήματα του μέλλοντος θα είναι πολύ διαφορετικά από τα σημερινά, 

καθώς θα διαθέτουν πληθώρα έξυπνων συσκευών και συστημάτων που θα αποσκοπούν 

στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, την αύξηση της παραγωγικότητας, την 

αύξηση των πωλήσεων και γενικά την βελτίωση όλως των λειτουργιών της επιχείρησης 

(Εικόνα 25). 
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Εικόνα 25: Η Εμπειρία Αγοράς στα Καταστήματα του Μέλλοντος 

 

Πηγή: Gregory, (2015). Διατίθεται στο: 
 

https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-

Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_14/Accenture-The-Internet-

Of-Things.pdf#zoom=50 

 
 
 
 

https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_14/Accenture-The-Internet-Of-Things.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_14/Accenture-The-Internet-Of-Things.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_14/Accenture-The-Internet-Of-Things.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_14/Accenture-The-Internet-Of-Things.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_14/Accenture-The-Internet-Of-Things.pdf#zoom=50
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3 Προκλήσεις και Περιορισμοί στην Χρήση του ΙοΤ 
 

Με την ολοένα και αυξανομένη χρήση και δημοσιότητα των συνδεδεμένων και 

έξυπνων συσκευών, το ΙοΤ έχει αρχίσει να επηρεάζει την καθημερινότητα, τόσο των 

καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων και αναμένεται να γίνει βασικό και 

αναντικατάστατο συστατικό αυτής. Όπως αναλύθηκε και παραπάνω, οι εφαρμογές του 

ΙοΤ καλύπτουν μία μεγάλη ποικιλία τομέων και τα οφέλη τους είναι τεράστια, αλλά 

παράλληλα η χρήση τους αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και περιορισμούς, οι οποίες 

πρέπει να ξεπεραστούν πριν να γίνουν πηγή σοβαρών προβλημάτων. 

 

Μία μελέτη η οποία διενεργήθηκε από την SAS (2016), εξερεύνησε τις κύριες 

προκλήσεις που αντιμετώπισαν 75 επιχειρήσεις, 9 διαφορετικών κλάδων, στην 

προσπάθεια τους να υιοθετήσουν εφαρμογές του ΙοΤ και οι οποίες φαίνονται στην εικόνα 

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 26: Οι Βασικές Προκλήσεις της Χρήσης του ΙοΤ 

 

Πηγή: SAS, (2016). Διατίθεται στο: 
 

https://www.sas.com/content/dam/SAS/bp_de/doc/ebook/iot-visualise-the-impact-

2458546.pdf 
 

https://www.sas.com/content/dam/SAS/bp_de/doc/ebook/iot-visualise-the-impact-2458546.pdf
https://www.sas.com/content/dam/SAS/bp_de/doc/ebook/iot-visualise-the-impact-2458546.pdf
https://www.sas.com/content/dam/SAS/bp_de/doc/ebook/iot-visualise-the-impact-2458546.pdf
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Μερικές από αυτές είναι η σωστή ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, η 

ασφάλεια, η αλλαγή κουλτούρας και η προστασία προσωπικών δεδομένων. Παρακάτω 

θα αναλύσουμε τις σημαντικότερες προκλήσεις από την διαδεδομένη χρήση του ΙοΤ, όχι 

μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές, τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

γενικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

3.1 Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων 
 

Η ασφάλεια τόσο των δεδομένων, όσο και των δικτύων αποτελεί την μεγαλύτερη 

ανησυχία που περιβάλει την χρήση των συνδεδεμένων συσκευών. Το γεγονός ότι 

βρισκόμαστε στην περίοδο που το ΙοΤ δεν έχει ωριμάσει ακόμα και τώρα αρχίζει να 

γνωρίζει μαζική αναγνώριση, οδηγεί τις επιχειρήσεις να εστιάζουν κυρίως στην 

δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να ξεπεράσουν τους 

ανταγωνιστές τους, αψηφώντας έτσι το θέμα της ασφάλειας (Singh S. and Singh N., 

2015). Τα δεδομένα των εφαρμογών του ΙοΤ, είτε είναι προσωπικά, καταναλωτικά, 

επιχειρησιακά ή βιομηχανικά, περιέχουν πολλές ευαίσθητες πληροφορίες, όπως 

καταναλωτικές συμπεριφορές, οικονομικές συναλλαγές και ιστορικά ατομικής υγείας, τα 

οποία πρέπει να είναι προστατευμένα από πιθανή κλοπή ή αλλοίωση. 

 
Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων αποτελεί βασική λειτουργία όλων των 

εφαρμογών του ΙοΤ και ο κίνδυνος να πέσουν σε λάθος χέρια είναι μεγάλος. Καθώς θα 

αυξάνονται τα αντικείμενα τα οποία είναι διασυνδεδεμένα, τόσα περισσότερα σημεία 

πρόσβασης θα υπάρχουν για τους ηλεκτρονικούς εγκληματίες – hackers, ώστε να 

υποκλέπτουν δεδομένα επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα 

μεγαλύτερο άμα αναλογιστούμε το θέμα της προστασίας και ασφάλειας προσωπικών 

δεδομένων. Οι άνθρωποι όλο και περισσότερο περιβάλλονται από συσκευές με 

ενσωματωμένους αισθητήρες, οι οποίοι αποτελούν πηγές δεδομένων για τις επιχειρήσεις 
 

(Καρακασιλιώτης, 2016). Κάποια από αυτά, είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως 

για παράδειγμα δεδομένα που προέρχονται από αισθητήρες ικανούς να καταγράφουν τις 

κινήσεις ή τις συνομιλίες των ατόμων γύρω τους και να τις στέλνουν για ανάλυση σε 

διακομιστές του cloud. Η συλλογή, ανάλυση και προστασία τέτοιων δεδομένων απαιτεί 

την προσοχή των νομικών και ρυθμιστικών αρχών. 

 



60 

 

 
Τα συστήματα ασφάλειας των συσκευών του ΙοΤ είναι ακόμα αδύναμα και δεν 

υπάρχει συναίνεση ανάμεσα στους ειδικούς, για την προστασία σε επίπεδο συσκευής. 

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν προγράμματα ισχυρής προστασίας των 

δικτύων, μέσα από τα οποία μεταδίδονται τα δεδομένα, εξασφαλίζοντας την καταστολή 

εξωτερικής παρέμβασης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (Li and Xu, 2017). Επίσης, 

οι επιχειρήσεις πρέπει να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να είναι σαφείς για 

τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα πελατών και να διαγράφουν 

δεδομένα ικανά για προσωπική ταυτοποίηση. Τέλος, οι αρχές πρέπει εφαρμόζουν 

σκληρές τιμωρίες σε περιπτώσεις παραβίασης δεδομένων και να δημιουργήσουν ένα 

αυστηρό σύστημα κανόνων, το οποίο θα τιμωρεί την έλλειψη ασφάλειας, αλλά 

ταυτόχρονα θα δίνει την δυνατότητα στο ΙοΤ να συνεχίσει να αναπτύσσεται. 

 

3.2 Υποδομές Δικτύων 
 

Οι ποσότητες δεδομένων οι οποίες παράγονται από τις ΙοΤ συσκευές είναι 

τεράστιες και αν αναλογιστεί κανείς τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται ο αριθμός τους, 

τότε θα καταλάβει ότι οι δυνατότητες και οι αντοχές των διαφόρων δικτύων επικοινωνίας 

και μεταφοράς πληροφοριών (cellular, WiFi, LAN, WLAN, Bluetooth και άλλα) θα 

δοκιμαστούν. Εκτός από τις τεχνολογίες του ΙοΤ, τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για 

ανταλλαγή δεδομένων και από ποικίλες άλλες τεχνολογίες, δυσκολεύοντας ακόμα 

περισσότερο την κατάσταση. Σύμφωνα με την IDC, η συνολική αύξηση των παγκόσμιων 

ψηφιακών δεδομένων θα είναι πρωτοφανής και από 4.4 zettabytes (1 zettabyte = 

1τρισεκκατομύριο gigabytes), αυτά θα φτάσουν τα 44 zettabytes μέχρι το 2020 και τα 

180 zettabytes μέχρι το 2025 (Kanellos, 2016), κάνοντας το όνομα του ορισμού Big Data 

να χρειάζεται αναθεώρηση (Εικόνα 27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 27: To Σύνολο των Παγκόσμιων Ψηφιακών Δεδομένων από το 2015 μέχρι 

το 2025 

 

Πηγή: Press, (2016). Διατίθεται στο: 
 

https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/08/05/iot-mid-year-update-from-idc-and- 
 

other-research-firms/#2f20fb4355c5 

 

Για να αντέξουνε τα δίκτυα την τόσο αυξημένη κίνηση δεδομένων, οι πάροχοι 

και οι κατασκευαστές τους θα πρέπει να σιγουρευτούν ότι θα είναι ικανά να 

διαχειριστούν την τεράστια ποσότητα και πυκνότητα των πληροφοριών και ότι θα 

μπορούν να ανταποκριθούν στην κλιμάκωσή τους. Επίσης, οι εταιρίες πρέπει να 

απομακρυνθούν από το κεντρικοποιημένο μοντέλο διακομιστή και πελάτη στα δίκτυα, 

γιατί με την ραγδαία αύξηση του αριθμού των συσκευών τα δίκτυα αυτά θα 

υπερφορτώνονται (Dickson, 2016). Για αυτό το λόγο, το ΙοΤ στο μέλλον θα στηρίζεται 

 
 

https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/08/05/iot-mid-year-update-from-idc-and-other-research-firms/#2f20fb4355c5
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/08/05/iot-mid-year-update-from-idc-and-other-research-firms/#2f20fb4355c5
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σε αποκεντρωμένα δίκτυα, τα οποία μάλιστα θα πρέπει να ποικίλουν, ώστε να 

λειτουργούν συνδυαστικά, καλύπτοντας το ένα τις αδυναμίες του άλλου. 

 

3.3 Συμβατότητα και Έλλειψη Προτύπων 
 

Το ΙοΤ αναπτύσσεται σε πολλούς τομείς και διαφορετικές κατευθύνσεις, με τον 

ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων να είναι δριμύς. Οι περισσότερες εταιρίες που 

παράγουνε προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με το ΙοΤ, στην προσπάθειά τους να 

ξεπεράσουν τους υπολοίπους, χρησιμοποιούν μοναδικές τεχνολογίες οι οποίες δεν είναι 

συμβατές με τις υπόλοιπες (Banafa, 2017). Έτσι, το οικοσύστημα του ΙοΤ είναι 

κατακερματισμένο σε πολλά μικρότερα οικοσυστήματα, χωρίς κανένα από αυτά να 

ξεχωρίζει και να θέτει γενικά πρότυπα. Η έλλειψη προτύπων επιβραδύνει την περαιτέρω 

ανάπτυξη του κλάδου, περιπλέκει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και δυσκολεύει τη ζωή 

των καταναλωτών. Η τυποποίηση των διαφόρων τεχνολογιών του IoT θα βοηθήσει στην 

καλύτερη λειτουργία όλων των συσκευών αλλά και του οικοσυστήματος ως σύνολο, με 

σημαντικά συνεργατικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. 

 

3.4 Ευκολία Χρήσης 
 

Η ευκολία χρήσης του ΙοΤ είναι σημαντική για τους καταναλωτές, τόσο σε 

επίπεδο συσκευής, όσο και σε ολόκληρο το οικοσύστημά του. Η πλειοψηφία των 

καταναλωτών αλληλεπιδρά με τις έξυπνες συσκευές και κυρίως με τις επιπρόσθετες 

υπηρεσίες που προσφέρουν, μέσω εφαρμογών κινητού τηλεφώνου οι οποίες είναι 

λειτουργικές και χρηστικές. Το πρόβλημα των εφαρμογών εγείρεται με την αύξηση του 

αριθμού των διαθέσιμων έξυπνων συσκευών, η κάθε μία από τις οποίες έχει την δικιά της 

εφαρμογή (Jenson et al., 2015). Έτσι, ο καταναλωτής αναγκάζεται να χρησιμοποιεί ένα 

πλήθος εφαρμογών κινητού για να αλληλεπιδρά με τις συσκευές γύρω του, οδηγώντας 

τον έτσι αναπόφευκτα να κουραστεί και να σταματήσει να χρησιμοποιεί κάποιες από 

αυτές, κάτι που ζημιώνει τόσο τον ίδιο, όσο και ένα πλήθος επιχειρήσεων. 

 

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οι δημιουργοί και οι προμηθευτές 

λογισμικών, πρέπει να συνεργαστούν και να αναπτύξουν τεχνολογίες εύκολης 

αλληλεπίδρασης με τις ΙοΤ συσκευές, που θα διευκολύνουν την χρήση τους από τους 

καταναλωτές. Ένα παράδειγμα θα ήταν η χρήση συσκευών από τους καταναλωτές, απλά 
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και μόνο επειδή βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, χωρίς να χρειάζεται να 

εγκαταστήσουν εφαρμογές στα κινητά τους. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν εταιρίες που 

δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες, με μία εφαρμογή να ελέγχουν πολλαπλές 

συσκευές, κατασκευασμένες από την ίδια εταιρία ή συμβατές με την τεχνολογία της. 

Αυτή η καινοτομία αποτελεί εξέλιξη προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν λύνει το 

πρόβλημα, καθώς δεν έχει πολλές δυνατότητες κλιμάκωσης, εκτός αν όλες οι συσκευές 

είναι συμβατές και βασίζονται σε κοινά πρότυπα. 

 

3.5 Έλλειψη Προσωπικού με τις Κατάλληλες Γνώσεις 
 

Η υιοθέτηση του ΙοΤ μπορεί να γνωρίζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά 

παρόλα αυτά επιβραδύνεται από την έλλειψη επαγγελματιών με τις απαραίτητες γνώσεις. 

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα οξύ στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων, οπού 

σύμφωνα με μία έκθεση της McKinsey, το 2011 στην Αμερική υπήρχαν ελλείψεις 140 - 
 

190 χιλιάδων εργαζομένων με βαθιές γνώσεις ανάλυσης δεδομένων και 1.5 

εκατομμυρίων manager και αναλυτών που να μπορούν να πάρουν επιχειρηματικές 

αποφάσεις, βασισμένες στην ανάλυση αυτών (Agrawal, 2016). 

 

Συμπερασματικά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την ενίσχυση των γνώσεων του 

προσωπικού και την εκμάθηση δεξιοτήτων σχετικών με τις εφαρμογές του ΙοΤ στους 

μαθητές – φοιτητές. Πολλές εταιρίες, όπως η General Electric, έχουν αρχίσει 

προγράμματα εκπαίδευσης των υπαλλήλων τους και ψάχνουν ενεργά προσωπικό με 

σχετικές γνώσεις (Ravindranath, 2014). Επίσης, αρκετές σχολές πανεπιστήμιων, όπως το 

Berkeley School of Information και το Massachusetts Institute of Technology, έχουν 

σχεδιάσει ειδικά προγράμματα σπουδών για να δώσουν στους σπουδαστές τους γνώσεις 

σχετικές με το ΙοΤ και την ανάλυση δεδομένων. Παρόλα αυτά, επειδή η ανάπτυξη του 

ΙοΤ είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσει τον ρυθμό εκμάθησης των καινούργιων γνώσεων, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν παραπάνω στο υπάρχον προσωπικό και οι σπουδές 

στους κλάδους των ψηφιακών τεχνολογιών να προωθηθούν στους νέους, ώστε οι 

τεχνολογίες του ΙοΤ να αξιοποιηθούν στο έπακρο. 
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4 Η Επίδραση του ΙοΤ στις Επιχειρήσεις 
 

Όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, η εξέλιξη των τεχνολογιών του ΙοΤ 

έχει επηρεάσει μαζικά τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και δραστηριοποιούνται οι 

επιχειρήσεις και έχει εισάγει την τεχνολογία στην πλειοψηφία των λειτουργιών τους. 

Συνοπτικά, τέτοιες λειτουργίες είναι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η 

εξυπηρέτηση πελατών, η παραγωγή, η συντήρηση και η προστασία των περιουσιακών 

τους στοιχείων, η ανάλυση της αγοράς και των καταναλωτών, η διαχείριση ενέργειας και 

πολλές άλλες. Παρακάτω θα αναλυθούν οι επιδράσεις του ΙοΤ σε τρεις σημαντικούς 

τομείς των επιχειρήσεων: τα επιχειρηματικά μοντέλα, το μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ. 

 

4.1 Επιχειρηματικά Μοντέλα 
 

Η ευρεία χρήση των έξυπνων και συνδεδεμένων αντικειμένων, τα οποία έχουν 

διευρυμένες λειτουργίες και δυνατότητες, έχει αλλάξει την φύση πολλών επιχειρήσεων 

και πολλών κλάδων, ενώ παράλληλα έχει θολώσει τα μεταξύ τους όρια. Οι διαταραχές 

αυτές έχουν επιπτώσεις σε καίριες στρατηγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και τις 

αναγκάζουν να εξετάσουν από την αρχή τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν αξία και 

πώς την εκμεταλλεύονται ώστε να παράγουν έσοδα, καθώς επίσης τις οδηγεί στο να 

αναθεωρήσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες και τους εταίρους τους. Δηλαδή με λίγα 

λόγια οι εταιρίες θα πρέπει να αλλάξουν τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα τους, ή 

να δημιουργήσουν καινούργια (Hui, 2014). 

 

Τα έξυπνα προϊόντα διαφέρουν κατά πολύ από τα παραδοσιακά στον τρόπο με 

τον οποίο δημιουργούν αξία, καθώς δεν αποτελούν πλέον απλά μία απάντηση σε κάποια 

καταναλωτική ανάγκη, η οποία κάποια στιγμή θα γίνει ξεπερασμένη. Αντίθετα τα έξυπνα 

προϊόντα καλύπτουν πολλαπλές, τωρινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες των 

καταναλωτών και αντί να αντικαθιστούνται από νέες τεχνολογίες, εκσυγχρονίζονται και 

αναβαθμίζονται ψηφιακά (Εικόνα 28). Για αυτόν τον λόγο, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν 

να βασίζονται στα έσοδα επαναλαμβανόμενων πωλήσεων συσκευών νέας τεχνολογίας 

αλλά πρέπει να αναθεωρήσουν τα επιχειρησιακά τους μοντέλα, ώστε να βρουν άλλους 

τρόπους παραγωγής εσόδων. 
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Εικόνα 28: Η Δημιουργία και η Εκμετάλλευση Αξίας από το ΙοΤ 

 

Πηγή: Hui, (2014). Διατίθεται στο: https://hbr.org/2014/07/how-the-internet-of-things-

changes-business-models 

 

Πιθανές λύσεις στο πρόβλημα αυτό, μπορεί να δώσει η συνδεσιμότητα των 

συσκευών του ΙοΤ με το διαδίκτυο, που καθιστά τις πληροφορίες ως ένα από τα 

σημαντικότερα στοιχεία των επιχειρήσεων και τις αναγκάζει να δανειστούν στοιχεία από 

τις ΙΤ και τις ψηφιακές επιχειρήσεις. Έτσι, τα πρότυπα ψηφιακών επιχειρηματικών 

μοντέλων γίνονται συναφή με αυτά των επιχειρήσεων φυσικών προϊόντων και τις δίνουν 

την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τακτικές που χρησιμοποιούνται στις ψηφιακές 

υπηρεσίες. Αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό, αν μελετήσουμε τα επίπεδα δημιουργίας 

αξίας των προϊόντων του ΙοΤ (Εικόνα 29), τα οποία είναι τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά. 

 
 
 
 

 

https://hbr.org/2014/07/how-the-internet-of-things-changes-business-models
https://hbr.org/2014/07/how-the-internet-of-things-changes-business-models
https://hbr.org/2014/07/how-the-internet-of-things-changes-business-models
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Εικόνα 29: Τα Eπίπεδα Δημιουργίας Αξίας ενός Προϊόντος ΙοΤ 

 

Πηγή: Fleisch et al., (2014). Διατίθεται στο: 
 

http://cocoa.ethz.ch/downloads/2014/10/2090_EN_Bosch%20Lab%20White%20Paper% 
 

20GM%20im%20IOT%201_2.pdf 

 

Συνοπτικά, τα πέντε αυτά επίπεδα είναι τα εξής (Fleisch et al., 2014): 

 

1. Στο πρώτο επίπεδο έχουμε την δημιουργία του φυσικού προϊόντος για την 

κάλυψη κάποιας ανάγκης των καταναλωτών. 

 
2. Στο δεύτερο επίπεδο το φυσικό προϊόν εξοπλίζεται με αισθητήρες, ώστε 

να παρακολουθεί και να μετράει στοιχεία του περιβάλλοντός του και να διευρύνει τις 

λειτουργίες του προϊόντος, δίνοντας στους καταναλωτές επιπλέον οφέλη. 

 
3. Στο τρίτο επίπεδο, οι αισθητήρες συνδέονται με το Διαδίκτυο, ώστε να 

μπορούν να στέλνουν και λαμβάνουν δεδομένα και πληροφορίες. 

 
 
 
 
 

 

http://cocoa.ethz.ch/downloads/2014/10/2090_EN_Bosch%20Lab%20White%20Paper%20GM%20im%20IOT%201_2.pdf
http://cocoa.ethz.ch/downloads/2014/10/2090_EN_Bosch%20Lab%20White%20Paper%20GM%20im%20IOT%201_2.pdf
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4. Στο τέταρτο επίπεδο τα δεδομένα των αισθητήρων συλλέγονται και 

αναλύονται, ώστε οι επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν 

τους καταναλωτές και να μελετήσουν τις καταναλωτικές συνήθειες. 

 
5. Στο πέμπτο και τελευταίο επίπεδο δημιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες 

για τους χρήστες των φυσικών προϊόντων, με βάση τα δεδομένα που αναλύθηκαν στο 

προηγούμενο επίπεδο. 

 

Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι στην δημιουργία αξίας των φυσικών προϊόντων 

που συνδέονται με την τεχνολογία του ΙοΤ, πλέον υπάρχουν ψηφιακά χαρακτηριστικά, 

δημιουργώντας έτσι την δυνατότητα για υβριδικά επιχειρησιακά μοντέλα και ανάλογες 

ροές εσόδων. Πλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν αξία στους καταναλωτές, 

τόσο με την δημιουργία προϊόντων, όσο και με τις ψηφιακές υπηρεσίες που τα 

συνοδεύουν και τα ενισχύουν, οδηγώντας έτσι σε μια συνολική προσφορά αξίας η οποία 

είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των δύο υποσυνόλων και για τις επιχειρήσεις, αλλά 

και για τους καταναλωτές. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν 

πλέον τις ψηφιακές αυτές υπηρεσίες με πολύ μικρά επιπρόσθετα κόστη, ενώ οι 

καταναλωτές απολαμβάνουν συνεργατικά οφέλη. 

 

Τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα που υπάρχουν αυτή την στιγμή για τα 

προϊόντα του ΙοΤ είναι η λιανική πώλησή τους ή η εκμίσθωσή τους (Fabode, 2016). Οι 

επιχειρήσεις πρέπει να εξελίξουν αυτά τα μοντέλα, για να εκμεταλλευτούν καλύτερα την 

διαδικασία δημιουργίας αξίας, με την χρήση προτύπων που χρησιμοποιούνται κυρίως 

στις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τα παρακάτω: 

 

• Φυσικό Freemium. Η επιχείρηση πουλάει το φυσικό προϊόν της, μαζί με 

κάποιες δωρεάν υπηρεσίες, αλλά δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της να αγοράσουν 

επιπλέον premium υπηρεσίες, αποκτώντας έτσι μία επιπλέον ροή εσόδων. Παράδειγμα 

αποτελεί η εταιρία Canary, η οποία παρέχει ένα έξυπνο σύστημα συναγερμού, το οποίο 

πέρα από τις κάμερες και τους αισθητήρες κίνησης, έχει πολλές άλλες δωρεάν υπηρεσίες, 
 

όπως μέτρηση θερμοκρασίας και ειδοποιήσεις μέσω εφαρμογής κινητού σε περίπτωση 

κινδύνου. Η εταιρεία παρέχει επιπλέον premium υπηρεσίες, επί πληρωμή, όπως 
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μεγαλύτερη μνήμη καταγραφής στις κάμερες ή άμεση εξυπηρέτηση μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου σε περίπτωση ανάγκης (Einstein, 2015). 

 

• Ψηφιακό Add-on. Η επιχείρηση πουλάει το φυσικό προϊόν της με χαμηλό 

περιθώριο κέρδους, αλλά χρεώνει ακριβότερα για τις επιπλέον υπηρεσίες αυτού του 

προϊόντος. 

 
• Ψηφιακό Lock-in. Η επιχείρηση πουλάει το προϊόν και τις υπηρεσίες με 

χαμηλό περιθώριο κέρδους, αλλά εξασφαλίζει ότι αυτό δεν θα μπορεί να είναι συμβατό 

με υπηρεσίες άλλων εταιριών. 

 
• Αυτοεξυπηρέτηση με αναλώσιμα. Η επιχείρηση πουλάει το προϊόν με 

χαμηλό περιθώριο κέρδους, αλλά κερδίζει έσοδα από την χρήση αναλώσιμων. Για 

παράδειγμα η εταιρία Petnet έχει κατασκευάσει μία έξυπνη συσκευή αυτόματου 

ταΐσματος κατοικίδιων, η οποία παραγγέλνει αυτόματα τροφή όταν αυτή κοντεύει να 

τελειώσει. Έτσι η εταιρία πουλάει πολύ φτηνά την συσκευή, αλλά έχει σταθερά έσοδα 

από τις πωλήσεις τροφών. 

 
• Αισθητήρες ως υπηρεσία. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί αισθητήρες και 

αναλύει και πουλάει τα δεδομένα που παίρνει από αυτούς, καθώς τα δεδομένα που 

μπορούν να συλλέξουν και να μετρήσουν οι σύγχρονοι αισθητήρες είναι χρήσιμα για 

πάρα πολλούς τομείς και εφαρμογές. Παράδειγμα είναι η εταιρία Streetline η οποία 

εγκαθιστά αισθητήρες σε σημεία παρκαρίσματος πόλεων και πανεπιστημίων, οι οποίοι 

μπορούν να ελέγχουν την διαθεσιμότητα θέσεων και πουλάει τα δεδομένα, με διάφορες 

μεθόδους, σε ενδιαφερόμενα μέλη όπως οδηγούς, δημοτικές αρχές και επιχειρήσεις 

(Gassmann et al., 2015). 

 
• Προϊόν ως υπηρεσία. Η επιχείρηση δίνει δωρεάν σε καταναλωτές ένα 

προϊόν και πληρώνεται με βάση τη χρήση του. Παράδειγμα αποτελεί η General Electric, 
 

η οποία με το πρόγραμμα “power by the hour”, εκμισθώνει μηχανές αεροπλάνων και 

πληρώνεται με την ώρα, σύμφωνα με τον χρόνο λειτουργίας των μηχανών (Hirakawa, 

2013). 
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Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους όπως οι παραπάνω, ως 

συστατικά καινοτόμων επιχειρησιακών μοντέλων, μελετώντας προσεκτικά το βέλτιστο 

μείγμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν. Τέλος, θα πρέπει να παράγουν 

προϊόντα τα οποία είναι ικανά να λειτουργούν μέσα σε οικοσυστήματα και τα οποία θα 

μπορούν να αναβαθμίζονται, ώστε να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη κερδοφορία. 

 

4.2 Μάρκετινγκ 
 

Το βασικότερο στοιχείο των τεχνολογιών του ΙοΤ που επηρεάζουν το μάρκετινγκ 

των επιχειρήσεων είναι η αυξανόμενη ποσότητα διαθέσιμων πληροφοριών. Με την 

παγκόσμια αύξηση των συνδεδεμένων συσκευών τα τελευταία χρόνια, τα δεδομένα που 

συλλέγονται από τους αισθητήρες αυξάνονται ραγδαία και η ενδελεχής ανάλυσή τους θα 

δώσει τεράστιες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, να προσφέρουν πιο εξειδικευμένες 

προτάσεις αξίας στους πελάτες τους και να ανακαλύψουν καινοτόμους τρόπους 

προσέγγισής τους. Σύμφωνα με μια έρευνα της Marketo (2015), το 51% των κορυφαίων 

παγκοσμίως επαγγελματιών που ασχολούνται με το μάρκετινγκ, αναμένουν το ΙοΤ όχι 

απλά να αλλάξει, αλλά να φέρει επανάσταση στον χώρο του μάρκετινγκ μέχρι το 2020. 

 

Στο μάρκετινγκ του ΙοΤ, όπως και στο ψηφιακό μάρκετινγκ, το κυριότερο 

στοιχείο είναι η δημιουργία μιας συνολικά άψογης εμπειρίας για τους καταναλωτές. Οι 

βασικότερες τακτικές μάρκετινγκ που ταιριάζουν στο τομέα του ΙοΤ είναι οι παρακάτω 

(Duggal, 2015): 

 

• Μάρκετινγκ δεδομένων. Με την χρήση δεδομένων από αισθητήρες και 

κινητά οι επαγγελματίες μάρκετινγκ μπορούν να αναλύσουν τις αγοραστικές συνήθειες 

και συμπεριφορές των καταναλωτών και με την βοήθεια αυτών να εστιάσουν στα 

κατάλληλα τμήματα – στόχους και να χαράξουν αποτελεσματικά προγράμματα και 

στρατηγικές μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις τους (Maier, 2016).. 

 
• Εξατομίκευση και ευκολία. Στο ολοένα και αυξανόμενα διασυνδεμένο 

αγοραστικό περιβάλλον, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των καταναλωτών είναι πολύ 

υψηλές και ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων δριμύς. Οι επαγγελματίες 

μάρκετινγκ, με τις πληροφορίες που διαθέτουν, πρέπει να προσφέρουν εξατομικευμένο 
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και σχετικό περιεχόμενο στους καταναλωτές, ώστε να κερδίσουν το ενδιαφέρον τους και 

να δημιουργήσουν ισχυρή σύνδεση μαζί τους. Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές πάντα 

ήθελαν ευκολία, αλλά οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι εφαρμογές του ΙοΤ, έχουν 

αλλάξει τελείως το νόημα της ευκολίας. Ευκολία παλαιότερα σήμαινε το supermarket ή ο 

γιατρός να ήταν πιο κοντά τους, ενώ τώρα ευκολία είναι να έρχονται στο σπίτι τους. Οι 

καταναλωτές πλέον απαιτούν άμεση εξυπηρέτηση και υπηρεσίες, όποτε τις χρειαστούν, 

όπου και να βρίσκονται. Οπότε, το μάρκετινγκ πρέπει να αντιδράσει ανάλογα και να 

προσφέρει εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, 

όποτε και όπου βρίσκονται αυτοί. 

 

• Μάρκετινγκ πραγματικού χρόνου. Με την χρήση τεχνολογιών όπως οι 

φάροι και επικοινωνίες κοντινών πεδίων (Beacons και NFC), οι επαγγελματίες 

μάρκετινγκ μπορούν να ξέρουν την ακριβή θέση των πελατών τους και να τους παρέχουν 

ειδικές – εξατομικευμένες προσφορές, κατά την διάρκεια της διαδικασίας αγοράς, οπού 

και έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επηρεάσουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις. 

 
• Υιοθέτηση του ψηφιακού στοιχείου στις επιχειρήσεις. Οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις επενδύουν σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογίες και ικανότητες, ώστε να 

μπορούν να ανταγωνιστούν στο ψηφιακό περιβάλλον. Η υιοθέτηση της μερικής ή ολικής 

ψηφιακής διακυβέρνησης είναι απαραίτητη, για να μπορεί η εταιρεία να διαχειρίζεται 

τους πόρους της και να έχει όλα τα κατάλληλα εργαλεία μάρκετινγκ, ώστε να παρέχει 

στους πελάτες της, μία ολοκληρωμένη εμπειρία και να κερδίσει την αφοσίωσή τους. 

 

Ο τομέας του μάρκετινγκ ήταν ανέκαθεν ευμετάβλητος και οι καταναλωτικές 

προσδοκίες άλλαζαν γρήγορα. Με την ραγδαία ανάπτυξη των εφαρμογών του ΙοΤ, η 

κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί, οπότε οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι έτοιμες να 

προβλέπουν τις μελλοντικές καταναλωτικές ανάγκες, να μεταφράζουν σωστά τις 

διαθέσιμες πληροφορίες και να χρησιμοποιούν στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες που τους 

δίνει το ΙοΤ (Εικόνα 30). 

 
 
 
 
 

 



71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 30: Πως οι Επαγγελματίες Μάρκετινγκ Χρησιμοποιούν το ΙοΤ 

 

Πηγή: Marketo, (2015). Διατίθεται στο: https://uk.marketo.com/infographics/the-

marketing-power-of-the-internet-of-things/ 

 

4.3 Μάνατζμεντ 
 

Οι εφαρμογές του ΙοΤ στους διάφορους κλάδους, έχουν άμεση ή έμμεση 

επίδραση στο μάνατζμεντ των επιχειρήσεων. Με την χρήση αισθητήρων, καμερών και 

άλλων ΙοΤ τεχνολογιών οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν την διαχείριση, τον 

έλεγχο και την οργάνωση όλων των υλικών και ανθρώπινων περιουσιακών τους 

στοιχείων και πόρων. Επίσης μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τους 

επιχειρησιακούς τους στόχους και τις στρατηγικές τους. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι εφαρμογές του ΙοΤ, πολλές από τις οποίες αναλύθηκαν σε 

προηγούμενα κεφάλαια, βελτιώνουν την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

επιτρέπουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εμπορευμάτων αλλά και του 

προσωπικού. Έτσι, οι διοικούντες έχοντας περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες, σε 

πραγματικό χρόνο, μπορούν να πάρουν ευκολότερα και καλύτερα επιχειρησιακές 

αποφάσεις και να οργανώσουν και να προγραμματίσουν καλύτερα τις λειτουργίες της 

επιχείρησης. Ένα απλό παράδειγμα είναι η διαχείριση προσωπικού. Μέσω των 

https://uk.marketo.com/infographics/the-marketing-power-of-the-internet-of-things/
https://uk.marketo.com/infographics/the-marketing-power-of-the-internet-of-things/
https://uk.marketo.com/infographics/the-marketing-power-of-the-internet-of-things/
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δεδομένων που συλλέγονται από τις έξυπνες συσκευές και τους αισθητήρες, οι μάνατζερ 

μπορούν να δουν το πώς ξοδεύεται ο χρόνος εργασίας του προσωπικού και να 

οργανώσουν καλύτερη κατανομή εργασίας, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα της 

επιχείρησης. 

 

Οι εφαρμογές του ΙοΤ μπορούν να ενισχύσουν όλες τις λειτουργίες του 

μάνατζμεντ, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται στο ότι τα αντικείμενα, οι άνθρωποι 

και οι τοποθεσίες του φυσικού κόσμου, πλέον μπορούν με το ΙοΤ να γίνουν κομμάτι του 

ψηφιακού, εκπέμποντας έτσι δεδομένα τα οποία οδηγούν σε διαχείριση υψηλής 

ευκρίνειας, οπού το κόστος, ο χρόνος και ο κόπος παρακολούθησης και ελέγχου είναι 

σχεδόν μηδενικοί (Fleisch et al., 2014). Για παράδειγμα, μία αποθήκη εργοστασίου η 

οποία θα έπρέπε να καταμετρηθεί χειρονακτικά, θα απαιτούσε πολύ χρόνο, κόπο και 

χρήματα. Με την βοήθεια του ΙοΤ όμως, αισθητήρες στα ράφια και στους 

αποθηκευτικούς χώρους μπορούν να καταμετρήσουν τα υπάρχοντα αντικείμενα με το 

πάτημα ενός κουμπιού. 

 

Συμπερασματικά, το ΙοΤ οδηγεί σε επαυξημένες δυνατότητες διαχείρισης, 

μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο των διαδικασιών μιας επιχείρησης και δίνοντας όλα 

τα απαραίτητα εργαλεία στην διάθεση των διοικούντων για να ενισχύσουν όλες τις 

λειτουργίες της επιχείρησης και να πάρουν όλες τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις. 

 

5 ΙοΤ και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
 

Οι έννοιες ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) και ηλεκτρονικό εμπόριο (e-

commerce), παρόλο που πολλές φορές χρησιμοποιούνται και οι δύο για να περιγράψουν 

επιχειρήσεις που διεξάγουν αγοραπωλησίες ηλεκτρονικά, στην πραγματικότητα δεν είναι 

ταυτόσημες. Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρεται στις αγορές, πωλήσεις, 

ανταλλαγές, μεταφορές και γενικά συναλλαγές προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών, 

ανάμεσα σε επιχειρηματικούς εταίρους, οι οποίες γίνονται με την βοήθεια υπολογιστών 

(Γεωργόπουλος και λοιποί, 2013). Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι μία πιο διευρυμένη 

έννοια, η οποία περιλαμβάνει επίσης και την χρήση τεχνολογιών από εταιρείες για την 

λήψη αποφάσεων, την συνεργασία με τους εταίρους τους, την προώθηση των προϊόντων 
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και των υπηρεσιών τους και την εξυπηρέτηση των πελατών τους, με σκοπό την 

βελτιστοποίηση όλων των επιχειρηματικών διεργασιών και της ανταγωνιστικότητάς 

τους. Δηλαδή, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα μόνο μικρό, αλλά πολύ σημαντικό, 

κομμάτι του ηλεκτρονικού επιχειρείν (Εικόνα 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 31: Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 

Πηγή: Kitbamroong, (2012) Διατίθεται στο: 

https://www.slideshare.net/kitipan/e-business-13907173 

 

Ο τομέας του ηλεκτρονικού επιχειρείν γνωρίζει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία 

χρόνια και σύμφωνα με την Internet Retailer (Zaroban, 2017), οι πωλήσεις του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στην Αμερική είχαν αύξηση 15.6% μέσα στο 2016, φτάνοντας το 

ποσό των 394.86 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αντιστοιχεί στο 11.7% των 

ετήσιων συνολικών πωλήσεων λιανικής, εξαιρουμένων αντικειμένων τα οποία δεν 

 

https://www.slideshare.net/kitipan/e-business-13907173
https://www.slideshare.net/kitipan/e-business-13907173
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αγοράζονται υπό κανονικές συνθήκες μέσω του διαδικτύου, όπως βενζίνη ή αυτοκίνητα 

(Εικόνα 32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 32: Οι Πωλήσεις του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Αμερική 

 

Πηγή: Zaroban, (2017). Διατίθεται στο: 
 

https://www.digitalcommerce360.com/2017/02/17/us-e-commerce-sales-grow-156-2016/ 

 

Παρόλη την ανάπτυξη που γνωρίζει ο τομέας του ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

υπάρχουν επιπλέον ευκαιρίες για ακόμα πιο ραγδαία ανάπτυξη, μία από τις οποίες είναι 

και το ΙοΤ. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ΙοΤ είχαν εξελιχθεί μέχρι τώρα παράλληλα, 

αλλά πλέον έχουν κοινό μονοπάτι καθώς κάθε συνδεδεμένο αντικείμενο μπορεί να γίνει 

 

https://www.digitalcommerce360.com/2017/02/17/us-e-commerce-sales-grow-156-2016/


75 

 

 
σημείο ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι κύριοι τομείς των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων που 

επωφελούνται από το ΙοΤ είναι συνοπτικά οι εξής: 

 

• Διαχείριση των αποθεμάτων. Με την βοήθεια αισθητήρων και ετικετών 
 

RFID γίνεται καλύτερη παρακολούθηση και ανίχνευση των αντικειμένων και μειώνεται 
 

η ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση, κάτι που δίνει στην επιχείρηση την ευκαιρία να 

εστιάσει στις υπόλοιπες δραστηριότητές της (Koshy, 2017). Η ακριβής καταμέτρηση των 

αποθεμάτων, σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις, είναι κομβικής 

σημασίας για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, καθώς στο ηλεκτρονικό περιβάλλον τα 

περιθώρια λαθών είναι μικρά, γιατί η δέσμευση των πελατών είναι πρακτικά ελάχιστη. 

Για παράδειγμα, σε περίπτωση έλλειψης ενός προϊόντος, οι πελάτες μπορούν με το 

πάτημα ενός κουμπιού να ψάξουν το προϊόν σε άλλες επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν 

κανένα επιπλέον κόστος σε χρόνο, κόπο ή χρήματα. 

 

• Logistics. Το IoT μπορεί να βοηθήσει τις εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου 

στην παρακολούθηση των μετακινήσεων των εμπορευμάτων τους, σε πραγματικό χρόνο, 

λύνοντας πολλά προβλήματα στην παράδοσή τους. Η σωστή διαδικασία παράδοσης 

προϊόντων είναι καίρια για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και παίζει τεράστιο ρόλο στην 

ικανοποίηση των πελατών τους. Επιπλέον, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα logistics 
 

αντιστοιχούν στο 12% των εξόδων της Amazon, τότε γίνεται σαφές ότι η καλύτερη 

διαχείριση των logistics μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κόστη των ηλεκτρονικών 

επιχειρήσεων (Shanmugasundaram, 2015). 

 

• Μάρκετινγκ. Οι έξυπνες συσκευές και ο μεγάλος όγκος δεδομένων που 

συλλέγουν, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ακριβέστερη εικόνα 

της συμπεριφοράς των πελατών τους. Οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις πλέον μπορούν να 

γνωρίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες, τις αγοραστικές συνήθειες και το ιστορικό 

και τις προτιμήσεις αγορών των καταναλωτών και έτσι να σχεδιάσουν 

αποτελεσματικότερες εκστρατείες μάρκετινγκ, λειτουργία που έχει τεράστια σημασία για 

την επιτυχία του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αυτός είναι και ο λόγος που η εξατομίκευση 

στις διαφημιστικές προσπάθειες τον επιχειρήσεων αυξάνεται συνεχώς και είναι πλέον 

ένα από τα αποτελεσματικότερα εργαλεία μάρκετινγκ. Σύμφωνα με μια έρευνα της 
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Barilliance (Bandel, 2015), το 31% των εσόδων του ηλεκτρονικού εμπορίου για το 

τελευταίο τρίμηνο του 2014 προερχόταν από εξατομικευμένες συστάσεις προϊόντων. 

 

Η βασικότερη επίδραση του ΙοΤ στον τομέα των ψηφιακών επιχειρήσεων είναι 

ότι ελαχιστοποιεί τις διαφορές που έχουν με τις φυσικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 

όπως είδαμε και σε προηγούμενα κεφάλαια. Η βασική διαφορά μεταξύ τους στον τρόπο 

με τον οποίο χρησιμοποιούν το ΙοΤ, είναι ότι ενώ οι φυσικές επιχειρήσεις το 

χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν τις λειτουργίες τους και να ανταγωνίζονται 

αποτελεσματικότερα με τις ψηφιακές επιχειρήσεις, αλλά και μεταξύ τους, οι ψηφιακές 

επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες του ΙοΤ ώστε να 

επιβιώσουν. Αν οι φυσικές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν παρόμοιες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τις ψηφιακές επιχειρήσεις, με την ίδια αποτελεσματικότητα 

και με όμοια ποιότητα και κόστος, τότε οι ψηφιακές επιχειρήσεις θα χάσουν τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους. 

 

Για τον λόγο αυτόν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις πρέπει να εκμεταλλευτούν στο 

έπακρο τις καινούργιες ευκαιρίες και δυνατότητες που τους δίνει το ΙοΤ και να 

χρησιμοποιήσουν την εξειδίκευση και την εμπειρία που έχουν, ώστε να συνεχίσουν να 

καινοτομούν. Ένα παράδειγμα τέτοιας καινοτομίας είναι η το προϊόν Dashbuttons από 

την Amazon, το οποίο είναι μία μικρή φορητή συσκευή η οποία επιτρέπει στους χρήστες 

να παραγγείλουν τα αγαπημένα τους προϊόντα, απλά και μόνο με το πάτημα ενός 

κουμπιού, καθώς η συσκευή διαθέτει Wi-Fi για να στέλνει απευθείας την παραγγελία 

(Lemay, 2015). Έτσι, εκτός από την ευκολία που προσφέρει στους καταναλωτές, η 

εταιρία συλλέγει πληθώρα δεδομένων για τις αγοραστικές τους συνήθειες, γεγονός το 

οποίο αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο επιτυχίας των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

 

Στην βάση όλων των ωφελειών στις ψηφιακές επιχειρήσεις από το ΙοΤ, βρίσκεται 
 

η συλλογή και η ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν 

στις ψηφιακές εταιρίες να είναι πιο ακριβείς και πιο αποδοτικές στις λειτουργίες τους και 

να συνδέονται και να αλληλεπιδρούν με τους υπάρχοντες και τους εν δυνάμει πελάτες 

τους, ακόμα πιο αποτελεσματικά. Έτσι, θα μπορούν να διατηρούν άριστη εξυπηρέτηση 
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και υποστήριξη πελατών, δύο λειτουργίες που βρίσκονται στον πυρήνα των ψηφιακών 

επιχειρήσεων (Chaffey, 2016). 

 

6 To ΙοΤ στις Ελληνικές Διεθνοποιημένες Επιχειρήσεις 
 

Η υιοθέτηση των τεχνολογιών του ΙοΤ στην Ελλάδα έχει καθυστερήσει 

σημαντικά, καθώς σύμφωνα με την Καϊμάκη (2016) είναι 26η ανάμεσα στις 28 χώρες 

της Ε.Ε. στην ψηφιακή οικονομία για το 2016, ενώ ταυτόχρονα μειονεκτεί στον τομέα 

του ανθρώπινου κεφαλαίου, στις τεχνολογίες συνδεσιμότητας και στην παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Παρόλα αυτά, γίνονται σημαντικές 

προσπάθειες προώθησης των τεχνολογιών του ΙοΤ, ανάπτυξης των ελληνικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και ενημέρωσης των 

καταναλωτών, των επιχειρήσεων και της Πολιτείας για τα οφέλη που μπορεί να τους 

παρέχουν οι τεχνολογίες αυτές. Η εκδήλωση «AIOTI Open Day: Χρηματοδότηση & 

καινοτομία μέσω του Internet of Things (ΙοΤ)» τον Φεβρουάριο του 2016 στην Αθήνα, 

το συνέδριο «Internet of Things: Evolution in Action» τον Δεκεμβρίου του 2016 στην 

Αθήνα, η συμμετοχή ελληνικών εταιριών στη «Διεθνή Έκθεση Consumer Electronics 

Show» τον Ιανουαρίου 2016 στο Las Vegas και στο «ΙοΤ Solutions World Congress 

2016» τον Οκτώβριο του 2016 στην Βαρκελώνη και η δημιουργία Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, είναι μόνο μερικές από αυτές τις πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα επίσης συμμετέχει 

σε 4 από τα 7 εγκεκριμένα έργα έρευνας και ανάπτυξης ΙοΤ (BIG IoT, Agile, SymbIoTe 

και Vicinity) του χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ορίζοντας 

2020" (Horizon 2020), αντλώντας συνολικά 3,36 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικής 

συγχρηματοδότησης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2016). 

 

Παρόλη την περιορισμένη χρήση των τεχνολογιών του ΙοΤ στις ελληνικές 

επιχειρήσεις, που δικαιολογείται εν μέρει από την έλλειψη ενημέρωσης και 

τεχνολογικών υποδομών και την απροθυμία διάθεσης αρχικών επενδύσεων, υπάρχουν 

πολλές διεθνοποιημένες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

αυτόν. Ο ΟΤΕ στα πλαίσια της ανάπτυξης των τεχνολογιών του ΙοΤ ξεκίνησε πιλοτικά 

προγράμματα έξυπνων πόλεων στην Χαλκίδα και την Πάτρα, με την χρήση της 

τεχνολογίας Narrow-Band Internet of Things (NB-ΙοΤ) για υπηρεσίες έξυπνης 

 



78 

 

 
στάθμευσης και έξυπνου φωτισμού. Με την εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας ο 

ΟΤΕ οραματίζεται να προσφέρει ασφαλέστερη διασύνδεση μεγαλύτερου αριθμού 

συσκευών, σε μεγαλύτερη απόσταση και με χαμηλότερο κόστος (Πρώτο Θέμα, 2017). 

 

Ένας ακόμα μεγάλος πάροχος τηλεπικοινωνιών και Internet, η Vodafone 

Ελλάδας, πρωτοπορεί στις τεχνολογίες ΙοΤ προσφέροντας σε ελληνικές επιχειρήσεις 

ποικίλες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων είναι το IoT Fleet Control το οποίο 

χρησιμοποιείται για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και ειδικότερα στην 

διαχείριση στόλου και το IoT Cooler Control το οποίο εξειδικεύεται στην βελτίωση της 

διαχείρισης και της παρακολούθησης ψυγείων. Η εταιρία συνεργάζεται με πολλές 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρέχοντας ΙοΤ υπηρεσίες και η ζήτηση των υπηρεσιών 

αυτών αυξάνεται συνεχώς (larissanet, 2017). 

 

Μία ακόμη επιχείρηση με πελάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες ανά τον κόσμο, είναι η Terracom με έδρα τα 

Ιωάννινα. Η εταιρία προσφέρει πλήθος εφαρμογών ΙοΤ, ειδικότερα στον τομέα της 

ασφάλειας και έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με την δημιουργία του έξυπνου 

συστήματος ασφάλειας QR-Patrol PRO, το οποίο επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα Horizon 2020 της Ε.Ε. και προσφέρει παρακολούθηση της θέσης των 

εργαζομένων, σε πραγματικό χρόνο, υιοθετώντας τεχνολογίες NFC, Bluetooth, Beacon 

και συσκευών με ενσωματωμένους αισθητήρες. Το σύστημα αυτό το 2016 ήταν 

διαθέσιμο σε 33 χώρες παγκοσμίως, κατέχοντας ένα πολύ σημαντικό μερίδιο στην 

παγκόσμια αγορά, έχοντας αυτή την στιγμή 20 συνεργάτες – αντιπρόσωπους σε 

εξέχουσες αγορές του εξωτερικού (Fortunegreece, 2016). 

 

Εκτός από τις παραπάνω, υπάρχει πλήθος άλλων ελληνικών διεθνοποιημένων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες ΙοΤ και έχουν γνωρίσει ευρεία 

αναγνωρισιμότητα. Μερικές από αυτές είναι οι εξής: 

 

• Zelitron. Προσφέρει μεταξύ άλλων υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων και έξυπνους μετρητές. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, οι 

απαραίτητες ΙοΤ συσκευές εγκαθίστανται στα περιουσιακά στοιχεία και έτσι οι 

ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση και την απόδοσή 

τους. 
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• Wubby. Προσφέρει πληθώρα εργαλείων διευκόλυνσης ανάπτυξης 

εφαρμογών του IoT και παρέχει όλα τα απαραίτητα προγράμματα, πρωτόκολλα και τις 

διάδορες διαδικτιακές υπηρεσίες για την διευκόλυνση χρήσης ΙοΤ συσκευών και 

εφαρμογών. 

• Singular Logic. Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία λογισμικών και ΙΤ 

υπηρεσιών, με ποικίλες εφαρμογές ΙοΤ σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως η 

εφαρμογή “buildingSense” στο τομέα των έξυπνων κτηρίων. Η πλειοψηφία των 

προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας είναι επηρεασμένες από το ΙοΤ και η επιχείρηση 

σκοπεύει να αυξήσει τις μελλοντικές τις επενδύσεις στις εφαρμογές του ΙοΤ.  

 
• Yodiwo. Προσφέρει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ΙοΤ για την 

διαχείριση εγκαταστάσεων και για όλες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου, βοηθώντας αυτές να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν ένα πλήθος 

έξυπνων συσκευών και αισθητήρων με ευκολία. 

 
• Centaur Technologies. Η εταιρεία ειδικεύεται στην ποιότητα και την 

ασφάλεια των αποθηκευμένων τροφίμων και γεωργικών προϊόντων. Οι αισθητήρες που 

έχει αναπτύξει μπορούν να βοηθήσουν τους παραγωγούς να μειώσουν τις απώλειες 

σοδιάς και να έχουν μια συνεχή ενημέρωση για την ποιότητα των προϊόντων τους, 

αποτρέποντας παράλληλα την αλλοίωσή τους από παράσιτα, μούχλα και υπερβολική 

χρήση χημικών. 

 
• Prisma Electronics. Παρέχει πλήθος υπηρεσιών παραγωγής 

ηλεκτρονικών, έρευνας και ανάπτυξης στα ηλεκτρονικά και τεχνολογίες πληροφοριών 

και επικοινωνίας, αλλά είναι ευρέως γνωστή για το Laros, που είναι ένα σύστημα 

αισθητήρων απομακρυσμένης παρακολούθησης, ιδιαίτερα διαδεδομένο στη ναυτιλία. Το 

σύστημα αυτό επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση πλοίων 

αυξάνοντας την λειτουργική αποτελεσματικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων ενώ 

παράλληλα μειώνονται οι κίνδυνοι ασφαλείας. 

 

Μία επιχείρηση η οποία σκοπεύει να επενδύσει σε λύσεις ΙοΤ είναι ο Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών, ο οποίος είναι συνιδιοκτησία του Ελληνικού Κράτους και 

ιδιωτών, ενώ έχει παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση με σύμβαση μέχρι το 2037. Το 

αεροδρόμιο θα επενδύσει σε Beacons, σε εφαρμογές διευθέτησης όγκου ροής 

αεροδρομίου και σε συστήματα ελέγχου αέρα, καιρού και θορύβου, καθώς επίσης 
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ετοιμάζεται και για την υποδοχή του πρώτου αυτοκινούμενου αεροπλάνου 

(Ναυτεμπορική, 2016). 

 

Τέλος, θα πρέπει να κάνουμε μία αναφορά στην ιδιαίτερη και άκρως επιτυχημένη 

περίπτωση της Innoetics, η οποία είναι μια μικρή ελληνική αυτοφυής επιχείρηση που 

αναπτύσσει τεχνολογίες μετατροπής κειμένου σε ομιλία και η οποία εξαγοράστηκε τον 

Ιούλιο του 2017 από τον παγκόσμιο κολοσσό ηλεκτρονικών ειδών Samsung, με ποσό 

που δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, αλλά εκτιμάται ότι κυμαίνεται κοντά στα 40 

εκατομμύρια ευρώ (Σκαϊ, 2017). Μπορεί η Innoetics να μην παρέχει άμεσα υπηρεσίες 

ΙοΤ, αλλά η συνεργασία της με την Samsung, που όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

σκοπεύει από το 2020 και μετά όλα τα προϊόντα της να είναι συνδεδεμένα με το 

διαδίκτυο, σημαίνει ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αγορά του ΙοΤ στο εγγύς 

μέλλον, βοηθώντας στην “επικοινωνία” μεταξύ των έξυπνων συσκευών και των 

χρηστών, με τα προγράμματα αναγνώρισης φωνής που αναπτύσσει. 

 

7 Η Χρήση του ΙοΤ για την Διοργάνωση Διεθνών Event 
 

Οι διάφορες εφαρμογές του ΙοΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, όπως συνέδρια και εκθέσεις, δηλαδή στα πλαίσια του 

περιβάλλοντος MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Με την βοήθεια 

αισθητήρων, καμερών και έξυπνων συσκευών η διαχείριση και το μάρκετινγκ διεθνών 

event μπορεί να γίνει πολύ ευκολότερα και αποδοτικότερα. Παραδείγματα εφαρμογών 

του ΙοΤ στην οργάνωση μίας έκθεσης προϊόντων είναι τα εξής (Bobby, 2017): 

 

• Αυτόματη εγγραφή και είσοδος στο event. Με την βοήθεια τεχνολογιών επικοινωνίας 

όπως Bluetooth και NFC, οι συμμετέχοντες που έχουν εγγραφεί μπορούν μέσω του 

κινητού τους να έχουν αυτόματη πρόσβαση στον χώρο του event, χωρίς να 

χρειάζεται να περιμένουν σε ουρές. Επίσης, αυτόματοι μηχανισμοί πληρωμών, 

μπορούν να μειώνουν το χρόνο αναμονής αυτών που εγγράφονται κατά την είσοδό 

τους. 

 

• Έξυπνη Θέρμανση – Ψύξη. Αισθητήρες μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς την 

θερμοκρασία των διάφορων χώρων και να ρυθμίζουν την θέρμανση ή την ψύξη τους, 

ανάλογα με την πυκνότητα του κόσμου στον εσωτερικό τους. Επειδή  
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• συνήθως τα events καλύπτουν πολλαπλούς χώρους, χρήση μίας γενικής τιμής 

θερμοκρασίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια των 

παρευρισκομένων. 

 

• Έξυπνες wearable συσκευές. Κατά την είσοδο των συμμετεχόντων, οι διοργανωτές 

μπορούν να τους παρέχουν έξυπνες συσκευές ανίχνευσης, όπως βραχιόλια, ώστε να 

λαμβάνουν στοιχεία για τις κινήσεις τους, τις προτιμήσεις τους, τον χρόνο που 

ξοδεύουν σε κάθε μέρος, τον γενικό χρόνο παραμονής τους και γενικά πληροφορίες 

οι οποίες είναι χρήσιμες για τους διοργανωτές. Με αυτές τις πληροφορίες, οι 

υπεύθυνοι του 
 

• event, μπορούν να σχεδιάσουν καλύτερα την διάταξή του και να δουν ποιά προϊόντα 

και ποιές εταιρείες έλκουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, προσαρμόζοντας το 

μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ του event και των προϊόντων αυτών ανάλογα. Επίσης, 

οι συμμετέχοντες μπορούν να λαμβάνουν, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες και 

ειδοποιήσεις στα κινητά τους ή στις wearable συσκευές τους, οι οποίες θα είναι 

προσαρμοσμένες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και την ακριβή τοποθεσία που 

βρίσκονται. 

 

• Διαχείριση πλήθους, Για παράδειγμα, με την βοήθεια αισθητήρων οι διοργανωτές 

μπορούν να γνωρίζουν τον αριθμό των παρευρισκόμενων, ώστε να μην υπάρξει 

πρόβλημα υπέρβασης της μέγιστης χωρητικότητας. Επίσης, μπορούν να 

παρακολουθούν συνωστισμένους χώρους, ώστε να οργανώνουν ανάλογα την ροή 

κίνησης των παρευρισκόμενων. 

 

• Διαδραστικές  αφίσες.  Με τη χρήση του  κινητού  τους  ή της  wearable συσκευής 

τους, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα, με το που έρθουν σε επαφή με 

τις αφίσες αυτές να λαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες σχετικές με προϊόντα και 

επιχειρήσεις, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν σε ουρές ώστε να ενημερωθούν από 

υπαλλήλους. Με τον τρόπο αυτό επίσης, οι διοργανωτές και οι επιχειρήσεις 

λαμβάνουν πληροφορίες για τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

 

• Εφαρμογή Smartphone. Η δημιουργία και η χρήση ειδικής εφαρμογής Smartphone 

για το event, μπορεί να βοηθήσει στο μέγιστο τους παρευρισκόμενους. Μέσω αυτής, 

οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
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του event, να λαμβάνουν οδηγίες πλοήγησης για τον χώρο του και να ειδοποιούνται 

για οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο και να επικοινωνούν με τις υπόλοιπες 

έξυπνες συσκευές γύρω τους. Η Eventmobi είναι μία εταιρία που παρέχει 

προσαρμοσμένες εφαρμογές κινητών για οποιοδήποτε event (Vernon, 2014). 

 

Μία εφαρμογή η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε Ευρωπαϊκές καλλιτεχνικές 

εκθέσεις και μουσεία είναι η meSchupm, η οποία είναι μία πλατφόρμα ΙοΤ η οποία 

μπορεί να συνδέσει μεταξύ τους άλλες διαφορετικές πλατφόρμες και πολλαπλά έξυπνα 

αντικείμενα, δημιουργώντας έτσι έξυπνα οικοσυστήματα. Έτσι, για παράδειγμα οι 

παρευρισκόμενοι σε μία έκθεση ζωγραφικής μπορούν να λαμβάνουν αυτόματα πληθώρα 

πληροφοριών στο κινητό τους ή σε ακουστικά που λαμβάνουν κατά την είσοδό τους, 

όπως πληροφορίες για τα εκθέματα που βρίσκονται μπροστά τους, πού βρίσκονται 

συγκεκριμένα εκθέματα οπού τους ενδιαφέρουν, πληροφορίες πλοήγησης στον χώρο της 

έκθεσης και πολλά άλλα (Zarko et al., 2017). 

 

Όλες αυτές οι εφαρμογές του ΙοΤ επιτρέπουν την ομαλή και πετυχημένη 

διοργάνωση διεθνών event, δίνουν την δυνατότητα στους οργανωτές να διαχειριστούν 

καλύτερα όλες τις λειτουργίες του, ενισχύουν την ευκολία και την τελική εμπειρία των 

παρευρισκόμενων και κυρίως δίνουν μεγάλο όγκο χρήσιμων δεδομένων στους 

διοργανωτές, ώστε να δημιουργήσουν μελλοντικά ακόμα καλύτερα event. 
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8 Επίλογος 
 

Το ΙοΤ, παρόλο που κλείνει σχεδόν δύο δεκαετίες από την “γέννησή” του, άρχισε 

να γνωρίζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης μόλις τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να 

εισχωρήσει καταλυτικά σε όλους σχεδόν τους κλάδους της σύγχρονης οικονομίας. Οι 

επιχειρήσεις πρέπει να εκμεταλλευτούν τις εφαρμογές του IoT, λόγω των πολλών 

πλεονεκτημάτων και ωφελειών που αναλύθηκαν παραπάνω, αλλά και επειδή το ΙοΤ 

αποτελεί γέφυρα μεταξύ των παρόντων και των μελλοντικών τεχνολογιών. Σε λίγα 

χρόνια, με τους ρυθμούς που αναπτύσσονται οι διάφορες τεχνολογίες, τα πάντα γύρω μας 

θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και με το Internet. Άνθρωποι, αντικείμενα, 

διαδικασίες και δεδομένα θα συνδέονται μεταξύ τους και θα δημιουργούν ισχυρότερα και 

αποτελεσματικότερα δίκτυα, φαινόμενο το οποίο ονομάζεται Internet of Everything 

(Bajarin, 2014). Σε αυτά τα υπερδίκτυα, τα πάντα θα μπορούν να επικοινωνούν και όλα 

τα αντικείμενα θα χαρακτηρίζονται ως έξυπνα, έχοντας πολλαπλές και διευρυμένες 

λειτουργίες και δυνατότητες. Έτσι, όλες οι διαδικασίες και οι λειτουργίες των 

επιχειρήσεων θα γίνονται με την μέγιστη δυνατή απόδοση και αποτελεσματικότητα και 

οι καταναλωτές θα λαμβάνουν άκρως προσωποποιημένες και προσαρμοσμένες 

υπηρεσίες. Η ανάπτυξη και η διάδοση του ΙοΤ, αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο προς την 

κατεύθυνση αυτή και όσες επιχειρήσεις και τομείς αποτύχουν να προσαρμοστούν και να 

υιοθετήσουν τις τεχνολογίες αυτές, θα μείνουν πίσω από τον ανταγωνισμό και σταδιακά 

θα εξαφανιστούν. 
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