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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το στοίχηµα της ενεργειακής ανάπτυξης και  ειδικότερα της ανάπτυξης της λεγόµενης 
πράσινης ενέργειας ωθεί πολλούς να αναπροσαρµόσουν και να αναδιοργανώσουν τις 
απερίσκεπτες ως τώρα καταναλώσεις σε βαθµό τέτοιο, ώστε από τη µια να έχουν όσο 
το δυνατόν λιγότερη κατανάλωση και από την άλλη να δουλεύει η υποδοµή µε πλήρη 
φορτίο. Αντικείµενο αυτής της πτυχιακής είναι να εξεταστεί η κατανάλωση του DATA 
CENTER του Παραρτήµατος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης και να γίνει εκτίµηση και 
υλοποίηση της µείωσης της κατανάλωσης σε αυτά.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα µελετήσουµε πως µπορεί να µειωθεί η 
κατανάλωση της ενέργειας στο DATA CENTER του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Παραρτήµατος 
Χανίων καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να το επιτύχουµε. 
Υπάρχουν πολλές νέες τεχνολογίες που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε προκειµένου 
να µειώσουµε την ενέργεια σε ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό. Μπορούµε να 
αντικαταστήσουµε τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισµό µε άλλο εξοπλισµό καινούριο, 
σύγχρονο και µε λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. 

 
 

                      
 

                              INTRODUCTION 
 
In this thesis we will study how to reduce the consumption of energy in the DATA 
CENTER TEI Crete of Chania and the ways in which we can achieve this. There are 
many new technologies that we can use to reduce energy at a fairly good rate. We 
can replace your existing equipment with other equipment new, modern and with 
less power consumption. 
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1.1 Εισαγωγή στην Πράσινη Ενέργεια 

 

Μετά από Αιώνες αργότερα τα πράγµατα άλλαξαν, το κάρβουνο και ο «µαύρος 
χρυσός» αντικατέστησαν τις ανθρωπόµορφες αρχαίες θεότητες και αποτέλεσαν τη 
νέα κινητήρια δύναµη του κόσµου. Όταν τη δεκαετία του 70 πραγµατοποιήθηκε η 
πρώτη πετρελαϊκή χρήση οι ηγέτες της υφηλίου ένιωσαν τη γη να «φεύγει» κάτω 
από τα πόδια τους διότι το πετρέλαιο κάποια στιγµή θα τελειώσει, και θα γίνεται 
ακριβότερο και θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν νέες µορφές ενέργειας ή να 
χρησιµοποιήσουν τα σοβαρά πετρελαϊκά αποθέµατα που υπάρχουν σε διάφορα κράτη 
όµως µε παράνοµες διεκδικήσεις οµόρων κρατών όπως συµβαίνει σήµερα µε την 
Τουρκία.  

 

1.1.1 Η Πράσινη Ενέργεια και τα οφέλη της : 

 Οι νέοι παγκόσµιοι ενεργειακοί θεοί είναι ο ήλιος, ο άνεµος, το νερό, µαζί µε τα 
βιοκαύσιµα και το νεοεισερχόµενο υδρογόνο διότι το πετρέλαιο κάποια στιγµή θα 
τελειώσει, γίνεται ακριβότερο, άσε που καταστρέφει και το περιβάλλον φαίνεται να 
σκέφτηκαν και στράφηκαν ξανά στη «µητέρα φύση» που δίνει απλόχερα, διαρκώς 
και φτηνά την ενέργειά της σ' έναν κόσµο που αργοπεθαίνει από τις επιπτώσεις της 
µόλυνσης του περιβάλλοντος και τις κλιµατικές αλλαγές. 

Όλες οι χώρες του κόσµου κάνουν έναν αγώνα δρόµου για να τις εντάξουν τις 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στο ενεργειακό δυναµικό τους. Στη διαδροµή αυτή η 
Ελλάδα, αν και θεωρείται προνοµιούχος χώρα λόγω του ότι Ελληνικοί ενεργειακοί 
θεοί χαρισµατικοί σ’ αυτή, παρακολουθεί από µακριά τις παγκόσµιες εξελίξεις και 
προσπαθεί να κερδίσει έδαφος αναπολώντας το ένδοξο, «αρχαίο» παρελθόν της.  

Όµως υπάρχει και η «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα» είναι πηγή ζωής για την ελληνική 
οικονοµία καθότι ενισχύει τις επενδύσεις µε όλες τις προεκτάσεις, δηµιουργεί 
«πράσινες» θέσεις εργασίας όπου χτυπάτε η ανεργία και διότι προωθεί την καθαρή 
παραγωγή - και τα «πράσινα» προϊόντα. Ένα µόνο µπορούµε να παρουσιάσουµε 
στους επισκέπτες – αναγνώστες µας για να τους κινήσουµε το ενδιαφέρον είναι το 
πιο κάτω: Οι ευεργετικές επιπτώσεις των πράσινων επενδύσεων είναι κάτι παραπάνω 
από ορατές, αφού σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Οργανισµού 500.000 νέες θέσεις 
εργασίας δηµιουργούνται κάθε έτος, αριθµός που αντιστοιχεί στο 3% περίπου των 
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ανέργων της Ε.Ε. Τα πλεονεκτήµατα της πράσινης επιχειρηµατικότητας για το 
ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, είναι το γεγονός ότι η πράσινη 
επιχειρηµατικότητα αναδύεται σήµερα ως η νέα µορφή οικονοµικής δραστηριότητας 
που αξιοποιεί ακριβώς αυτές τις ευκαιρίες, συνδυάζοντας την επιχειρηµατική δράση 
και την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 

 Είναι µια µορφή επιχειρηµατικότητας, που προσαρµόζεται σε όλους τους τοµείς της 
οικονοµίας, αλλά και σε κάθε επιχειρηµατικό µέγεθος. Από τις µεγάλης κλίµακας 
επιχειρήσεις, µέχρι τις µικροµεσαίες και τις πολύ µικρές, που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα 
τοπικά χαρακτηριστικά, το περιβάλλον και τον πολιτισµό µιας περιοχής. 

 Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για µια χώρα, όπως η Ελλάδα, που τόσο σε επίπεδο 
φυσικών πόρων όσο και σε επίπεδο οικονοµικών µεγεθών, παρουσιάζει ιδανικές 
συνθήκες ανάπτυξης. 

Μέχρι και το 1920, η χώρα µας είχε ενεργειακή αυτάρκεια βασιζόµενη στη βιοµάζα 
και το ξύλο. Κατάφερε µετά χρόνια, το 1980, αν και δεν παράγει πετρέλαιο να 
εξαρτάται κατά 73% από αυτό. Πλέον η ελληνική οικονοµία είναι εξαρτηµένη από το 
πετρέλαιο, από το οποίο προέρχεται το 57% της συνολικής ενέργειας που 
καταναλώνει η χώρα, την ίδια στιγµή, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας συµµετέχουν 
συνολικά µε 5% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της χώρας, ενώ σε άλλες 
ανεπτυγµένες οικονοµίες το ποσοστό αυτό φτάνει και το 20%. Τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του Συµβουλίου Εθνικής 
Ενεργειακής Στρατηγικής δείχνουν και το µέγεθος της πετρελαϊκής µας εξάρτησης. Το 
2004, η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα ήταν 31 εκατ. τόνοι 
ισοδύναµου πετρελαίου (ΤΙΠ), υψηλότερη κατά 27% από τα επίπεδα του 1995. H 
συµµετοχή των πετρελαιοειδών σε αυτή ανήλθε σε 17,5 εκατ. τόνους ισοδύναµου 
πετρελαίου, από 14 εκατ. τόνους το 1995 (αύξηση 25%), αντιπροσωπεύοντας το 
57% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Το 1995 αντιπροσώπευαν το 58%. 
Σήµερα το ποσοστό εξάρτησης από ορυκτά καύσιµα έχει φτάσει το 95%. Έχοντας 
υπόψη µας τα πιο πάνω και το γεγονός όπου σε τελευταίο επίσηµο έγγραφο του 
Προέδρου της ∆ΕΗ Π. Αθανασόπουλου αναφέρεται ότι για το έτος 2007 η 
παραχθείσα ενέργεια από την ∆ΕΗ προήλθε από την χρήση των προϊόντων Λιγνίτης 
57,7%, Πετρέλαιο 15,2%, Φυσικό Αέριο 21%, Υδροηλεκτρική 5,8%, Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας 0,3%, µας δίνει θάρρος να συνεχίσουµε την παρουσίαση των 
ενηµερωτικών άρθρων ή αφιερωµάτων για την Ενέργεια και µεθόδους εξοικονόµησης 
ενέργειας. Όσον δε τα στερεά καύσιµα (λιγνίτης, κατά κύριο λόγο, και άνθρακας) 
βρίσκονται στη δεύτερη θέση µε ποσοστό συµµετοχής στη συνολική κατανάλωση 
30%, από 36% το 1995, σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 17%. Στην τρίτη 
θέση βρίσκεται το φυσικό αέριο, µε ποσοστό συµµετοχής 7,3%, από 1% το 1995. Ας 
σηµειωθεί ότι το φυσικό αέριο σηµείωσε στη δεκαετία 1995-2004 αξιοσηµείωτη 
αύξηση και από τους µόλις 44.000 τόνους ισοδύναµου πετρελαίου έφτασε τα 2,2 
εκατ. τόνους ισοδύναµου πετρελαίου το 2004. 
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ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(Ισχύς Watt) 

ΤΑΣΗ 
(Volt) 

ΡΕΥΜΑ 
(Amper) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ   
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

(W*h) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

(W*h) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

(W*h) 

Οθόνη 
Cisco 4000 

90 220 0.41 0.60 18.04 219 

Οθόνη 
E120 

Flexscan 

90 220 0.41 0.60 18.04 219 

Μoνάδα 
Smart 

425 230 1.87 2.88 86.40 1051.2 

Μoνάδα 
Dell Power 
Edge 1950 

670 110/22
0 

3.04 4.45 133.76 1267.41 

Μoνάδα 
Dell Power 
Edge R410 

288.2 170 1.69 1.91 57.46 699 

Dionic 
Lexus 

425 230 1.84 2.82 79.2 963.6 

Altec 

Performer 

425 230 1.84 2.82 79.2 963.6 

Οθόνη 
Fujitsu 

90 220 0.41 0.60 18.04 219 

Μoνάδα 
Dell Power 
Edge 2900 

670 110/22
0 

3.04 4.45 133.76 1267.41 

Μονάδα 
VMHAN 

425 220 1.93 2.88 86.4 1051.2 

Star LC 50 220 0.23 0.336 10.08 122.64 

LUXOI 480 220 2.18 3.2 95.76 1165.08 

2.1 Πίνακας Μοντέλων 1  
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Οι τύποι που χρησιµοποιήθηκαν για να βρεθεί η ισχύς, το ρεύµα, η κατανάλωση ανά 
ηµέρα, ανά µήνα και ανά ώρα είναι οι εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισχύς: P=V*I 

Ρεύµα: I=P/V 

Ηµέρα: ((V*I)/3600)*24 

Μήνα: ((V*I)/3600)*24*30 

Έτος: ((V*I)/3600)*24*365 
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ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
PORT/ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 

Cisco 3745-10-2FE Router  

Cisco ASA SSM-10 

2ον/1ον 172.161.33/Hp 2650 

4/4 

Applied Telesis AT8000J series 

Ευρυζωνικό δίκτυο Νοµού Χανίων 
ATXW16 Ανενεργό 

24/0    10/100 

 

Switch/3com Baseline 2126-G 

(N20081030016) 
Γραµµατεία,CAD,Προγραµµατισµό 

24/3 

Patch Panel C5E Γραµµατεία  Cat.6,1u 48/18 

Patch Panel C5E 
Αναγνωστήριο/Βιβλιοθήκη 

Cat.6,1u 

48/24 

Switch/linkys SRW2024 24/20  10/100/1000 

Switch/Hp procure 2312 12/2   10/100 

Switch/3com 3c17300 Superstack 3 24/15 

Switch/3com 3c17300 Superstack 3 24/24 

Switch/Hp procure 2650 

Uplink Router 

48/24   10/100 

Switch/planet GSW-24005 24/13 secondary 10/100/1000 

 

 

 

2.2 Πίνακας Μοντέλων 2 
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� Brand-Rex οπτικό Patch panel: Οπτική ζεύξη µε το νέο κτήριο Control Room 
Rack 1. 

� Switch/3com Baseline 2126-G N2008130016: 

 Γραµµατεία,CAD,Προγραµµατισµό:  2 switch µε 24 10/100 ports και 2 copper 
10/100/1000 uplinks. 

� KVM: έχει 2 port switch 20070313011 DC 9volt, 500mA Optiomal. 

� ATEN 4-08-19-01 4 port KVM switch MODEL.NO:CS-64A 

� S/N: OT-420121QC05682 OXO 1-0320-100 

 

 

Οι µικρές συσκευές καταναλώνουν λιγότερο ρεύµα από ότι οι µεγάλες συσκευές. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΙΕΑ, στη φάση αναµονής των ηλεκτρονικών συσκευών 
σπαταλάµε ηλεκτρική ενέργεια σε διεθνές επίπεδο ίση µε 5-15%. 

 

 

 

 

 

Μοντέλο Κατανάλωση ενέργειας (Watt) 

ADSL Router 5-7 

ασύρµατο τηλέφωνο 0.6-1.5 

κλιµατιστικό 2 

πολυµηχάνηµα-scanner-εκτυπωτές 11-15 

FAX 5-8 

Η/Υ 2 

2.3 Πίνακας Ενέργειας   
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2.4 Μοντέλα 

 

1) Hewlett Packard Netserver LC 2000 : ∆ιπλό επεξεργαστή και 144GB χώρο 
αποθήκευσης, 6 ανοιχτές υποδοχές PCI και εώς 6-hot swappable δίσκους. 

 

2) Dell Power Edge 1950: έχει 2 τροφοδοτικά  hot-plug, power standard 670w, 
αυτόµατη εναλλαγή καθολικής 110/220v και ισχύς παρακολούθησης. 

 

 

3) Dell Power Edge R410: έχει 2 τροφοδοτικά, µετρούµενη ισχύς σε Indle(w)=186.5, 
και ισχύ σε πλήρη φορτίο 288.2watt. 

 

 

 

4) LUXOI- Model Luxor: 800VA, Input: 220-240Vac, 50-60Hz, 5.31A,  

    Output: 220-240. 

 

5) Οθόνη CISCO 4000 cisco systems: κατανάλωση 80-100watt. 



ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ          ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

 - 14 - 

 

6) Hicom 130 siemens: Τηλεφωνικό κέντρο µε κατανάλωση ρεύµατος 360watt.  

 

 

 

   

7) Samsung ISAHAN-VMHAN SYNCMASTER 5502: κεντρική µονάδα. 

 

 Η κατανάλωση για οθόνη CRT είναι 80-100watt ενώ για οθόνη TFT είναι 50watt.       

∆ιαχωρίζουµε την µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση  σε τρείς ζώνες ανάλογα µε την 
ώρα και µε τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ.  

Οπότε: 

o Η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση σε ώρα αιχµής από 07:30-15:00 είναι:   
3*90+4*425+2*670+288.2+50+480=4128.2 watt. 

o Η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση σε ώρα αιχµής από 15:00-21:00 είναι: το 
60% ή 70% της µέγιστης ηµερήσιας κατανάλωσης σε ώρα αιχµής από 
07:30-15:00,δηλαδή στο 60% η κατανάλωση είναι 2476.2 watt, ενώ στο 
70% η κατανάλωση είναι 2889.74 watt. 

 

o Η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση  από τις 21:30 και µετά είναι: το 20% ή 
30% της µέγιστης ηµερήσιας κατανάλωσης από 07:30-15:00, δηλαδή στο 
20% η κατανάλωση είναι 825.64 watt, ενώ στο 30% η κατανάλωση είναι 
1238.46 watt. 
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<<Εξοικονόµηση Ενέργειας>> 

 

3.1 ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ∆ΕΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ? 

 

 ∆εν γνωρίζουν ό,τι πρέπει να εξοικονοµήσουν ενέργεια 

 ∆εν αναγνωρίζουν τον ρόλο τους 

 ∆εν γνωρίζουν που να εξοικονοµήσουν 

 ∆εν γνωρίζουν πώς να εξοικονοµήσουν 

 ∆εν ενθαρρύνονται να εξοικονοµήσουν 

 

  3.2 ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞOΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ? 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ =ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ =ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 

Κάθε κιλοβατώρα που εξοικονοµείται ισοδυναµεί µε 1KG λιγότερο CO2 στην ατµόσφαιρα. 

 

Η εξοικονόµηση ενέργειας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε: 

 

� Αλλαγή ενεργειακής συµπεριφοράς καταναλωτών στη καθηµερινή τους ζωή. 

� Βελτίωση και αλλαγές στα κτίρια για µείωση των απωλειών θερµότητας. 

� Χρήση πιο αποδοτικών τεχνολογιών στις µεταφορές. 

� Επιλογή προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης (χρήση τεχνολογίας που 
παράγει το ίδιο αποτέλεσµα µε λιγότερη ενέργεια). 

� Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη βιοµηχανία, που εξασφαλίζουν παραγωγή 
προϊόντων χρησιµοποιώντας λιγότερη ενέργεια. 
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Η εξοικονόµηση ενέργειας εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την αλλαγή στη 
συµπεριφορά όλων των καταναλωτών. 

 

 

3.3 Εξοικονόµηση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση 

 

Οι όροι εξοικονόµηση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση είναι δύο 
συσχετιζόµενες αλλά διαφορετικές έννοιες. Υπάρχουν πολλά µέτρα που µπορούµε να 
λάβουµε για να χρησιµοποιούµε λιγότερη ενέργεια (εξοικονόµηση) µε έξυπνο τρόπο 
(αποδοτικά). 

Εξοικονόµηση Ενέργειας είναι: η συµπεριφορά που οδηγεί στο αποτέλεσµα 
λιγότερης κατανάλωσης ενέργειας. Όπως για παράδειγµα, το κλείσιµο των φώτων 
του δωµατίου όταν φεύγουµε, είναι µια συµπεριφορά που βοηθά στη εξοικονόµηση 
ενέργειας.  

Ενεργειακή Απόδοση είναι: η χρήση τεχνολογίας που παράγει το ίδιο αποτέλεσµα 
µε λιγότερη ενέργεια. 

 Η χρήση λαµπτήρων φθορισµού αντί των συνήθων λαµπτήρων πυρακτώσεων, οι 
οποίοι παράγουν την ίδια ποσότητα φωτός χρησιµοποιώντας λιγότερη ενέργεια, είναι 
ένα παράδειγµα ενεργειακής απόδοσης.  

Ωστόσο, η απόφαση αντικατάστασης των λαµπτήρων πυρακτώσεων µε λαµπτήρες 
καλύτερης ενεργειακής απόδοσης είναι µια δράση εξοικονόµησης ενέργειας. 
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Ειδικά για την ενέργεια που καταναλώνεται για τεχνητό φωτισµό αξίζει να 
αναφέρουµε ότι... 

Από έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε διάφορες κατηγορίες χρήσης, 
προκύπτει ότι η κατανάλωση ενέργειας για φωτισµό ανέρχεται σε: 

 

Χρήση Κατανάλωση για φωτισµό 

(% συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης) 

Κτίρια Γραφείων 30-50 

Καταστήµατα 25-50 

Νοσοκοµεία 10-20 

Ξενοδοχεία 10-25 

 

3.3.1 Μέτρα για εξοικονόµηση ενέργειας στον γραφειακό τοµέα: 

 

 

Γενικά δεν αγοράζουµε συσκευές γραφείου και οικιακής 
διασκέδασης πολύ µεγάλων διαστάσεων. Όσο µεγαλύτερες 
οι διαστάσεις τόσο µεγαλύτερη και η κατανάλωση ενέργειας 
αυτών.  
Ενεργοποιούµε τις ρυθµίσεις εξοικονόµησης ενέργειας για 
την οθόνη και τον υπολογιστή µας, έτσι ώστε ο 
υπολογιστής και η οθόνη µας να τίθενται σε λειτουργία 
χαµηλής κατανάλωσης ύστερα από πχ 10 λεπτά εκτός 
χρήσης.  

 

♦ Προτιµάµε τους εκτυπωτές τεχνολογίας inkjet που χρησιµοποιούν 95% 
λιγότερη ενέργεια σε σχέση µε τους εκτυπωτές laser . 

♦ Προτιµάµε τους φορητούς Η/Υ ( laptops ) γιατί καταναλώνουν λιγότερη 
ενέργεια σε σχέση µε τους επιτραπέζιους υπολογιστές ( desktop PC ). 

 

                    3.1 Πίνακας κατανάλωσης φωτισµού 
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♦ Θέστε εκτός λειτουργίας τον γραφειακό εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε 
συχνά (turn off) αντί να τον διατηρείτε σε κατάσταση αναµονής (stand by). Το 
ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις οικιακές συσκευές όπως τηλεοράσεις, dvd 
players κλπ. 

♦  Θέστε εκτός λειτουργίας (turn off) όλο τον εξοπλισµό γραφείου όταν φεύγετε 
από το γραφείο. Προτιµάτε να κλείνετε και το διακόπτη από την πρίζα.  

♦ Μη χρησιµοποιείτε screen savers στους υπολογιστές. Προτιµάτε να διατηρείτε 
την οθόνη κατευθείαν σε κατάσταση νάρκης (sleep mode). 

♦ Μη τυπώνετε κάτι αν δεν το χρειάζεστε πραγµατικά και αν δεν το ελέγξετε 
προηγουµένως χρησιµοποιώντας την «προεπισκόπηση εκτύπωσης». 

♦ Ρυθµίστε τον εκτυπωτή σας να τυπώνει µπρος-πίσω (double sided). 
♦ Χρησιµοποιείτε ανακυκλωµένο χαρτί.  
♦ Αντικαταστήσετε ορισµένους υπολογιστές γραφείου (desktop computers) µε 

φορητούς υπολογιστές (laptop) και τις οθόνες των υπολογιστών σας µε 
επίπεδες οθόνες LCD. Καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και καταλαµβάνουν 
λιγότερο χώρο. 

♦ Εξετάστε την πιθανότητα να αντικαταστήσετε τη φωτοτυπική µηχανή, τον 
εκτυπωτή, το φαξ και τον σαρωτή µε ένα πολυµηχάνηµα υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης που περιλαµβάνει όλα τα πιο πάνω.  

♦ Εάν αγοράζετε εξοπλισµό γραφείου θα πρέπει να επιλέγετε συσκευές µε 
προδιαγραφές λειτουργίας σε κατάσταση νάρκης (sleeping mode) και µε 
σήµανση ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης (energy star). 

 

3.4 Μέτρα χαµηλού κόστους για την εξοικονόµηση ενέργειας 

 

Αλλαγή συµπεριφοράς µας και τη αγορά εξοπλισµού χαµηλού κόστος. Σωστή 
καθηµερινή εφαρµογή τους µπορεί να επιφέρει τουλάχιστον 15-20% εξοικονόµηση 
ενέργειας (1-4 χρόνια απόσβεση του κόστους). 

 

3.5 Μέτρα υψηλού κόστους για την εξοικονόµηση ενέργειας 

Εκσυγχρονισµός του συστήµατος θέρµανσης µε πιο αποδοτικές τεχνολογίες. 

� Εφαρµογή τεχνολογιών ΑΠΕ για µείωση της χρήσης συµβατικής ενέργειας 
(φωτοβολταϊκά, γεωεναλλάκτης θερµότητας, Ηλιακά Συστήµατα 
Θέρµανσης/Ψύξης Χώρου, ηλιακά συστήµατα θέρµανσης νερού χρήσης κλπ). 

� Εφαρµογή συστηµάτων ανάκτησης θερµότητας από κεντρικές εγκαταστάσεις 
κλιµατισµού. 

� Σωστή διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης/ψύξης. 
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� Εφαρµογή κεντρικών συστηµάτων διαχείρισης της ενέργειας στις 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις (BMS) 

� Μελέτη φωτοµετρίας για τον κατάλληλο φωτισµό του κτιρίου. 

� Συστήµατα ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας 
(συµπαραγωγή). 

 

3.6 Παραδείγµατα 

3.6.1 Παραδείγµατα για τον Κλιµατισµό / Ψυκτική- θερµική άνεση  

 

 

Οι ανάγκες µας για θέρµανση και ψύξη είναι υπεύθυνες 
για τη µεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρισµού στα σπίτια 
µας. Σύµφωνα µε έρευνες, η ενεργειακή κατανάλωση 
για θέρµανση χώρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον 
οικιακό τοµέα αγγίζει το 57%.  

 

Ο καλύτερος τρόπος για να µειωθεί η ενέργεια για κλιµατισµό είναι η επιλογή 
παθητικών συστηµάτων, όπως η ηλιακή προστασία και η νυχτερινή ψύξη (παθητικά 
λέγονται τα συστήµατα ψύξης που δροσίζουν το χώρο χωρίς την κατανάλωση 
ενέργειας).  
Όσον αφορά τη θέρµανση , η µεγαλύτερη εξοικονόµηση επέρχεται από µόνωση του 
κελύφους των κτιρίων, καθώς επίσης και από την αντικατάσταση των παλαιωµένων 
λεβήτων µε νέους λέβητες υψηλής αποδοτικότητας. 

 
Σε ατοµικό τώρα επίπεδο, οι απλοί ∆ηµότες µπορούµε να κάνουµε τα εξής:  

♦ Χρησιµοποιούµε τις συσκευές κλιµατισµού µε µέτρο. Τις ζεστές µέρες 
π.χ. αερίζουµε το κτίριό µας οπωσδήποτε τη νύχτα. Τα κλιµατιστικά 
µηχανήµατα καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ενέργειας: το µέσο 
κλιµατιστικό λειτουργεί στα 1.000 Watt, εκπέµποντας περίπου 650 
γραµµάρια διοξείδιο του άνθρακα την ώρα και κοστίζει περίπου 0,10€ 
την ώρα.  

♦ Τακτική συντήρηση των συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης. 

♦ Άµεση διόρθωση βλαβών και διαρροών.  

♦ Μόνωση των σωληνώσεων ειδικά όταν βρίσκονται σε εξωτερικό 
περιβάλλον. 
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♦ Αν δεν υπάρχουν τοποθετηµένοι θερµοστάτες επιβάλλεται η 
χρησιµοποίηση θερµοστατικών βαλβίδων στα θερµαντικά σώµατα 
(ρυθµίζουν την κυκλοφορία του ζεστού νερού στο καλοριφέρ ανάλογα 
µε τη θερµοκρασία του χώρου µε σκοπό να αποφεύγεται η 
υπερθέρµανση). 

♦ Επιλογή κλιµατιστικών ενεργειακής απόδοσης Α ή καλύτερης. 

♦ Εφαρµογή εσωτερικών σκιάστρων ή χοντρών κουρτινών ή/και 
εξωτερικών σκιάστρων/περσίδων. 

♦ Εφαρµογή ανεµιστήρων οροφής. 

♦ Βάλτε το κλιµατιστικό σας να δουλεύει σε µεγαλύτερη θερµοκρασία 
(26°-27°) και µόνο στις µεγάλες ζέστες. 

♦ Το χειµώνα ρυθµίστε το θερµοστάτη του κλιµατιστικού ή του 
καλοριφέρ στους 20°. Σκεφτείτε πως αν βάλετε το καλοριφέρ στους 
25° θα κάψετε 50% περισσότερο πετρέλαιο. Εάν βάλετε το θερµοστάτη 
σε µια σταθερή θερµοκρασία το χειµώνα και αφήσετε το καλοριφέρ 
µόνιµα ανοιχτό, τότε θα κάψετε λιγότερο πετρέλαιο γιατί χρειάζεται 
λιγότερη ενέργεια για να ζεσταθεί το σπίτι. 

♦ Μην καλύπτετε τα σώµατα του καλοριφέρ. 

 

3.6.2 Παραδείγµατα για το φωτισµό: 

 

 

Εκτός από τα φώτα, η µείωση της άσκοπης 
κατανάλωσης ενέργειας από τις ηλεκτρικές 
συσκευές µπορεί να επιφέρει σηµαντική βελτίωση 
στο ενεργειακό µας αποτύπωµα και να 
εξοικονοµηθούν σηµαντικά ποσά ενέργειας, αν το 
κάνουµε όλοι. Έτσι, µπορούµε να αρχίσουµε να:  

 

•  Κλείνουµε όλες τις συσκευές από το κουµπάκι τους και όχι από το τηλεχειριστήριο, 
όταν δεν τις χρησιµοποιούµε. Μια τηλεόραση, που ανάβει επί 3 ώρες καθηµερινά (ο 
µέσος όρος του χρόνου που περνούν οι Ευρωπαίοι µπροστά στην τηλεόραση) και 
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παραµένει στην κατάσταση αναµονής κατά τις υπόλοιπες 21 ώρες, καταναλώνει 
περίπου 40% της ενέργειάς της στην κατάσταση αυτή. Η απενεργοποίηση των 
ηλεκτρικών συσκευών όταν δεν χρησιµοποιούνται µπορεί να µειώσει έναν 
λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος µέχρι και 10%. 

  
• Αν θέλουµε να αποφύγουµε τη διαδικασία του να κλείνουµε την κάθε συσκευή από 
το κουµπάκι της, βάζουµε όλες τις γειτονικές συσκευές σε ένα πολύπριζο µε διακόπτη 
και κλείνουµε το διακόπτη, όταν δεν τις χρησιµοποιούµε.  

• Αντικατάσταση λαµπτήρων µε νέους υψηλής απόδοσης Α ή καλύτερης (συµπαγείς 
λαµπτήρες φθορισµού, νατρίου για εξωτερικό φωτισµό, LED κλπ). Αντικαθιστούµε τις 
κοινές λάµπες πυράκτωσης µε τις οικονοµικές λάµπες που βρίσκουµε πια παντού στα 
καταστήµατα. Περίπου το 11% του λογαριασµού του ηλεκτρικού ρεύµατος αφορά 
στην κατανάλωση για τον φωτισµό. 

• Εφαρµογή αισθητήρων κίνησης για χώρους που δεν χρειάζονται συνεχή φωτισµό. 

• Αισθητήρες φωτισµού µε φωτοκύτταρα που ανάβουν και σβήνουν τα φώτα 
σύµφωνα µε τη διαθέσιµη ποσότητα φωτός ηµέρας. 

• Συστήµατα για αυτόµατο κλείσιµο πορτών (ελατήρια). 

 

 

Το ίδιο κάνουµε και για συσκευές που 
βρίσκονται µονίµως σε κατάσταση 
αναµονής (stand-by), χωρίς διακόπτη 
κλεισίµατος. Τις κλείνουµε από το διακόπτη 
του πολύπριζου ή τις βγάζουµε από την 
πρίζα, όταν δεν βρίσκονται σε λειτουργία.  

Στην Ελλάδα, περίπου το 1,5% της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται από 
ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση αναµονής, κάτι που αντιστοιχεί 
σε 600.000 τόνους CO2 ετησίως!!! 

 

3.7 Ο ρόλος των λειτουργών εξοικονόµησης ενέργειας 

 

Τα άτοµα που έχουν ορίσει φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε 
σκοπό να µεριµνούν για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στο κτήριο. 
Οι λειτουργίες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα µέτρα µηδενικού κόστους 
εφαρµόζονται στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 
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Προτεινόµενοι τρόποι ενέργειας: 

• Κυκλοφορία εγκυκλίων. 

• ∆ιανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών στο προσωπικό. 

• Ανάρτηση πινακίδων. 

• Εσωτερικά σεµινάρια και διαλέξεις. 

• Ανάθεση ευθυνών και σε άλλο προσωπικό. 

• Επιθεωρήσεις για παρακολούθηση της συµµόρφωσης. 

• Υποδείξεις σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε πρόσθετες εγκυκλίους. 

• Ενηµέρωση του προσωπικού για τα αποτελέσµατα των προσπαθειών του σε 
σύγκριση µε την προηγούµενη χρονιά. 

• Συνεχής παρακολούθηση της συµµόρφωσης. 

• Άλλες πρωτοβουλίες που λαµβάνονται από τον λειτουργό εξωτερικής 
ενέργειας. 

 

Θα πρέπει να προωθούν την υλοποίηση µέτρων χαµηλού και ψηλού κόστους: 

 

• Παρακολούθηση της εφαρµογής των προνοιών του σχεδίου δράσης για τις πράσινες 
δηµόσιες συµβάσεις (το νέο Σχέδιο ∆ράσης 2010-1012 βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
ετοιµασίας).  

 • ∆ιερευνούν τις δυνατότητες εφαρµογής και το κόστος όσον αφορά επενδύσεις 
µικρού ή µεγάλου κόστους. Μεριµνούν για εξασφάλιση κονδυλίων για εξοικονόµηση 
ενέργειας από τον προϋπολογισµό του φορέα/Τµήµατος/Υπηρεσίας τους. 

 • Ενηµερώνονται από την Υπηρεσία Ενέργειας και από το Ίδρυµα Ενέργειας για τα 
Σχέδια Χορηγιών ΑΠΕ και ΕΞΕ (2010: Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ΑΠΕ σε 
οργανισµούς που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα) και προωθούν τη 
συµµετοχή του οργανισµού τους σε αυτά. 
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Μεριµνούν για την εφαρµογή των προνοιών της νοµοθεσίας που ρυθµίζει  την 
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και 
επιθεώρηση των συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης). 

• Ενηµερώνονται επαρκώς για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νοµοθεσία για  
το κτίριο τους. 

• Προχωρούν σε κάθε απαιτούµενη ενέργεια µε σκοπό την εφαρµογή των προνοιών 
της νοµοθεσίας για το δικό τους κτίριο. 

Ετοιµάζουν και αποστέλλουν κάθε χρόνο στην Υπηρεσία Ενέργειας την Ετήσια 
Έκθεση  Ενεργειακών καταναλώσεων και ∆ράσεων. 

• Καταγραφή των ενεργειακών δράσεων 

• Καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων 

• Καταγραφή του κυριότερου εξοπλισµού του κτιρίου 

• Στοιχεία για τις αλλαγές στον εξοπλισµό, στον αριθµό του προσωπικού και το χώρο 
που χρησιµοποιείται κάθε χρόνο 

• Καταγραφή προβληµάτων, ιδιαιτεροτήτων και εισηγήσεων 

 

Παρακολουθούν γενικότερα όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την χρήση της 
ενέργειας στο κτίριο. 

• Παρακολουθεί  τη χρήση του κτιρίου σε σχέση µε την ενέργεια (π.χ. λειτουργία των 
συσκευών/εξοπλισµού, επισήµανση και επίλυση προβληµάτων, τήρηση των 
προγραµµάτων συντήρησης κ.ά.) 

• Συσχετίζει τις ενεργειακές καταναλώσεις µε τα προβλήµατα λειτουργίας στο 
υφιστάµενο κτίριο 

• Ενηµερώνεται συνεχώς από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας για τα θέµατα 
της εξοικονόµησης ενέργειας 

• Ανταλλάζει πληροφορίες µε άλλες  λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας 

• Συντονίζει και προωθεί την υλοποίηση όλων των µέτρων 

• Ενηµερώνει τη διεύθυνση για τα θέµατα που σχετίζονται µε την εξοικονόµηση  
ενέργειας 

Γενικά σήµερα ιδιαίτερα στις µεγαλουπόλεις απαιτείται πολύ µεγάλη ποσότητα 
ενέργειας για θέρµανση, φωτισµό, κλιµατισµό κ.λ.π πέρα από εκείνη της 
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τροφοδοσίας των διαφόρων µηχανών των Βιοµηχανιών. Για την απρόσκοπτη όµως 
εξασφάλιση αυτής της ενέργειας γίνεται εξαιρετικά µεγάλη κατανάλωση κυρίως σε 
καύσιµα, όπως το πετρέλαιο, γαιάνθρακες και φυσικό αέριο. Όµως τα αποθέµατα 
αυτών των καυσίµων είναι περιορισµένα. Έτσι καθίσταται αναγκαία η λήψη διαφόρων 
µέτρων περιορισµού τουλάχιστον της σπατάλης ώστε να διαρκέσουν αυτά 
περισσότερο ή ακόµα και να βρεθούν νέες τεχνολογίες απεξάρτησης από αυτά. 

Αυτό µπορεί να συµβεί µε επιλογή οικονοµικότερων µηχανών σε καύσιµη ύλη, 
αποδοτικότερων οικιακών εγκαταστάσεων (µονώσεις κ.λπ) αλλά και οικονοµικότερη 
(λιγότερη) κατανάλωση ενέργειας. Αναµφίβολα τέτοια µέτρα είναι γεγονός ότι 
ανεξάρτητα των οικονοµικών κερδών, επιφέρουν και πολύ µικρότερη ατµοσφαιρική 
ρύπανση. 

Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της ενεργειακής 
πολιτικής κάθε χώρας αφού θεωρείται ως µια από τις πλέον αξιόλογες εγχώριες – 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

 
Για την Κύπρο η εξοικονόµηση ενέργειας έχει ιδιαίτερη σηµασία αφού η χώρα µας 
εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές πετρελαιοειδών, το κόστος των 
οποίων είναι δυσβάστακτο και επηρεάζει αρνητικά το ισοζύγιο πληρωµών. Είναι 
φανερό ότι για κάθε ποσότητα ενέργειας που καταφέρνουµε να εξοικονοµήσουµε, θα 
υπάρχει αντίστοιχη µείωση στις εισαγωγές µας σε πετρελαιοειδή, µε όλα τα 
ευεργετικά αποτελέσµατα τόσο για την οικονοµία του τόπου όσο και για το 
περιβάλλον. 

Η αξιοποίηση της εξοικονόµησης ενέργειας προσφέρει σηµαντικά οφέλη αφού, εκτός 
από το γεγονός ότι βοηθά στην απεξάρτηση του ενεργειακού µας συστήµατος από 
ακριβή εισαγόµενη ενέργεια, ενδυναµώνει τις προσπάθειες για επίτευξη του στόχου 
της αύξησης της ασφάλειας του εφοδιασµού και µειώνει τις εκποµπές των αερίων 
θερµοκηπίου προς το περιβάλλον. 

 
Μετά την ένταξή µας στης Ε.Ε. η πολιτική της Κυβέρνησης στον τοµέα της 
εξοικονόµησης ενέργειας και των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
διαµορφώνεται και κινείται µέσα στα πλαίσια που καθορίζει η Ε.Ε. και έχει τους  
ακόλουθους βασικούς στόχους: 

- Την εξοικονόµηση ενέργειας σε όλους τους τοµείς µε οικονοµικά αποτελεσµατικούς 
τρόπους, έχοντας σαν ενδεικτικό στόχο το 1% ετησίως για τα επόµενα 9 χρόνια. 

- Την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση µε τα αναµενόµενα 
για το  2020 επίπεδα. 
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 - 6% της συνολικής καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ, 
µέχρι το 2010. 

- 9% του ενεργειακού ισοζυγίου να προέρχεται από ΑΠΕ, µέχρι το 2010. 

 

 

3.8 Άλλοι τρόποι  εξοικονόµησης ενέργειας: 

 

- Εφαρµογή συστηµάτων για σωστή και αποδοτική διαχείριση της ενέργειας. 

- Εφαρµογή συστηµάτων για άµεση µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας. 

- Εφαρµογή συστηµάτων για µείωση της άεργου ισχύος και των απωλειών ενέργειας. 

- Εφαρµογή συστηµάτων για µείωση της µέγιστης ζήτησης ενέργειας. 

- Εφαρµογή συστηµάτων για ανάκτηση απορριπτόµενης ενέργειας. 

- Εφαρµογή συστηµάτων για έλεγχο φωτισµού. 

- Εφαρµογή συστηµάτων για µείωση της µέγιστης ζήτησης ενέργειας. 

- Εγκατάσταση συστηµάτων συµπαραγωγής για ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισµού   
και θερµικής ενέργειας.) 
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<<Νέες Τεχνολογίες µε λιγότερη κατανάλωση ενέργειας>> 

 

4.1 Green Web Hosting 

 

Η Tophost συνεργάζεται µε το DataDock, το πιο σύγχρονο και οικολογικό datacenter 
στην Ευρώπη. Το DataDock έχει κερδίσει το eco Award 2010 ως το καλύτερο 
datacenter στην Ευρώπη και βαθµολογία 5* (Datacenter Star Audit - DCSA) ως προς 
την τεχνολογία και την ποιότητα των εγκαταστάσεων του. Για τη λειτουργία του 
datacenter χρησιµοποιείται αποκλειστικά πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και καθόλου 
ορυκτά καύσιµα. Για το λόγο αυτό το datacenter λειτουργεί µε ανθρακική 
ουδετερότητα (CO2). Παράλληλα, το Datadock datacenter έχει Αποτελεσµατικότητα 
Χρήσης Ισχύος - PUE (Power Usage Efficiency) 1.21. 

 

4.1.1 Τι είναι το PUE; 

 
Είναι η µονάδα µέτρησης της αποτελεσµατικότητας χρήσης της ισχύος του 
datacenter ενός υπολογιστή. Συγκεκριµένα, ορίζει την ποσότητα της ενέργειας που 
χρησιµοποιείται στην πραγµατικότητα από τον εξοπλισµό του υπολογιστή. To PUE 
προκύπτει εάν διαιρέσετε τη συνολική ενεργειακή ζήτηση ενός datacenter µε την 
ενεργειακή ζήτηση του εξοπλισµού ενός υπολογιστή (servers, δίσκοι, εξοπλισµός 
δικτύου, κλπ.). Αυτό σηµαίνει ότι για τιµή PUE ίση µε 1,0 η απαιτούµενη ισχύς του 
datacenter θα έχει προέλθει αποκλειστικά και µόνο από ένα IT. H τιµή PUE 1.21 που 
αποδίδει το Datadock υποδηλώνει ότι µόνο το 21% της ενεργειακής ζήτησης του IT 
είναι επιπλέον αναγκαία για τη λειτουργία της υποδοµής του datacenter. 

 

4.1.2 Πως επιτυγχάνεται εξοικόµηση ενέργειας; 

 
Το Datadock έχει κατασκευαστεί στο Στρασβούργο, το οποίο διαθέτει ένα από τα 
πλουσιότερα υπόγεια ύδατα στην Ευρώπη. Η πολύ καλή τιµή PUE του Datadock 
επιτυγχάνεται, εν µέρει, µε τη χρήση γεωθερµικής ενέργειας για την ψύξη, η οποία 
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είναι ένας σηµαντικός ενεργειακός παράγοντας για τις δραστηριότητες ενός 
datacenter.  
Τα υπόγεια ύδατα αντλούνται από γεωτρήσεις, φιλτράρονται για να αποφεύγεται η 
συσσώρευση αλάτων στις σωληνώσεις και τέλος, για να κρυώσει το εσωτερικό 
κύκλωµα ψύξης των εγκαταστάσεων του Datadock χρησιµοποιούνται εναλλακτές 
θερµότητας. Το κύκλωµα αυτό µε τη σειρά του παρέχει ψυχρότητα στα κλιµατικά 
συστήµατα, προκειµένου να δηµιουργηθεί τελικά κρύος αέρας. 

 

4.1.3 Ποιές νέες τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας χρησιµοποιούνται; 

 
Για το datacenter χρησιµοποιούνται συσκευές τελευταίας τεχνολογίας για την 
εξοικονόµηση ενέργειας. Το κλιµατικό σύστηµα ακριβείας που χρησιµοποιείται, ψύχει 
τους χώρους εγκατάστασης των server µε έως και 60% λιγότερη κατανάλωση 
ενέργειας, σε σχέση µε άλλα συστήµατα που λειτουργούν µε συµπιεστή ψύξης. 
Επίσης, το εγκατεστηµένο σύστηµα UPS έχει τον καλύτερο συντελεστή απόδοσης 
στην αγορά, έως και 96 %. 

Οι γεννήτριες ντίζελ που διαθέτει το Datadock, για την κάλυψη της ζήτησης σε ισχύ, 
λειτουργούν µε τελευταίας τεχνολογίας κινητήρες της MTU, η οποία είναι η κορυφαία 
εταιρία στον τοµέα της όσον αφορά στις εκποµπές αερίων. Οι γεννήτριες αυτές έχουν 
τις χαµηλότερες τιµές εκποµπών σύµφωνα µε το TA-Luft 1/2 (τεχνικές οδηγίες, από 
το γερµανικό οµοσπονδιακό υπουργείο περιβάλλοντος, για την διατήρηση της 
καθαρότητας του αέρα). Ορισµένα µέτρα ασφαλείας σχετικά µε τις γεννήτριες ντίζελ 
βοηθούν στην αποφυγή εισχώρησης κάθε καυσίµου ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, 
π.χ. κατά τη διάρκεια ανεφοδιασµού ή µέσω µιας διαρροής. 

 

4.1.4 Ποιά είναι τα οφέλη για το περιβάλλον: 

 

� 25% λιγότερη κατανάλωση ρεύµατος από ένα µέσο datacenter. 

� 66% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας από την υποδοµή του datacenter 
(ψύξη κλπ.). 

� Αποτελεσµατικότητα χρήσης ισχύος (PUE) στο 1.21. 

� Περισσότερα από 26 εκατοµµύρια kWh εξοικονόµηση ενέργειας ετησίως, 
σε πλήρες φορτίο. 
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� Αυτό σηµαίνει σχεδόν 24 εκατοµµύρια κιλά λιγότερης εκποµπής διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2). 

� Περισσότερα από 119.000 δέντρα θα χρειάζονταν ετησίως, προκειµένου 
να απορροφηθεί η ποσότητα εκποµπής CO2 που εξοικονοµείται. 

� Ψύξη µε καθαρή υδροηλεκτρική ενέργεια. 

� Ενέργεια εισόδου για ψύξη λιγότερη από το 11% της ενεργής ισχύος. 

� Ανθρακική ουδετερότητα. 

� Αποκλειστική χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. 

� Αξιοποίηση των τελευταίας τεχνολογίας µετασχηµατιστών για 
εξοικονόµησης ενέργειας, των συσκευών UPS και των συσκευών ψύξης. 

 

4.2 ∆ίκτυα Μικροηλεκτρονικών αισθητήρων (Sensor Networks) 

Τα δίκτυα µικροηλεκτρονικών αισθητήρων αποτελούν µια ευρεία και δηµοφιλή 
ερευνητική περιοχή της πληροφορικής και όχι µόνο. Τα τελευταία χρόνια, η περιοχή 
αυτή έχει αποκτήσει έντονο ενδιαφέρον λόγω των πολλών εφαρµογών και ευκαιριών 
για εµπλοκή από ερευνητές από τους διάφορους κλάδους της πληροφορικής και 
ηλεκτρονικής (αναφερόµενοι στο καθαρά τεχνικό µέρος της τεχνολογίας αυτής). 
Αισθητήρες γενικά ονοµάζεται η ηλεκτρονική συσκευή που έχει τη δυνατότητα να 
παρατηρεί και να καταγράφει/αναφέρει κάποια παράµετρο του περιβάλλοντος όπως 
θερµοκρασία, υγρασία, ήχο, εικόνα (video) κλπ. Από την άλλη, δίκτυο αισθητήρων 
είναι ένα σύνολο από µικροεπεξεργαστές οι οποίοι εφοδιάζονται µε ένα ή 
περισσότερους αισθητήρες καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας. Ενώ οι 
µικροηλεκτρονικοί αισθητήρες λειτουργούν σε πληροφορικά συστήµατα εδώ και 
πολλά χρόνια, το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον των τελευταίων ετών έγκειται 
κυρίως στους εξής λόγους: 

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας των µικροεπεξεργαστών που ενώ 
παρουσιάζονται συνεχώς µε µικρότερο µέγεθος, εφοδιάζονται µε ισχυρότερους 
επεξεργαστές, µεγαλύτερη µνήµη καθώς και ενσωµατωµένες επιπλέον δυνατότητες 
όπως ασύρµατη επικοινωνία και δυνατότητα επαναπρογραµµατισµού. Παρά το 
γεγονός αυτό, το κόστος παραγωγής πέφτει αισθητά. Η τελευταία παρατήρηση είναι 
η πλέον κρίσιµη καθώς επιτρέπει την δηµιουργία προσωρινών και αναλώσιµων 
δικτύων από τέτοιες συσκευές σε ad-hoc περιβάλλοντα.  

Η ανάπτυξη και βελτίωση των µεταφερόµενων πηγών ενέργειας (µπαταρίες) 
που επιτρέπει την αυτόνοµη λειτουργία των µικροσυσκευών για εκτεταµένο χρονικό 
διάστηµα, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνια χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.  
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Η ανάγκη για εφαρµογές που απαιτούν την λειτουργία παρακολούθησης του 
περιβάλλοντος µε µεγάλη λεπτοµέρεια και χρονική διάρκεια (όπως παρακολούθηση 
δύσβατων δασικών περιοχών, θαλάσσιος βυθός, ζώα που µετακινούνται αλλά και 
κατασκόπευση σε πεδία µαχών) µπόρεσαν να εκµεταλλευτούν και να επιβάλουν αυτή 
τη δυνατότητα. 

Κάποια, λοιπόν, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ορίζουν το ελάχιστο πλαίσιο των 
µοντέρνων δικτύων µικροηλεκτρονικών αισθητήρων. 

o Η ύπαρξή ολοκληρωµένου ενσωµατωµένου µικροεπεξεργαστή  µνήµης. 

o Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων ενσωµατωµένων αισθητήρων και µέθοδοί 
πρόσβασης στις τιµές που µετρούνται. 

o Η δυνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας και πρωτοκόλλου επικοινωνίας µε 
άλλους κόµβους. 

o Η δυνατότητά προγραµµατισµού και επαναπρογραµµατισµού στο επίπεδο 
βασικού συστήµατος λειτουργίας. 

o Αυτονοµία µε χρήση µπαταρίας για ανεξάρτητη λειτουργία για εκτεταµένο 
χρονικό διάστηµα 

o Το µικρό µέγεθος και το εξαιρετικά µικρό κόστος αγοράς ανά συσκευή. 

 

Πολλές περιοχές της έρευνας εµπλέκονται στην ανάπτυξη τέτοιων δικτύων. Αρχικά, 
στην περιοχή των ενσωµατωµένων συστηµάτων (embedded hardware systems) νέες 
τεχνολογίες για ταχύτερο υπολογισµό, µικρότερη κατανάλωση ενέργειας και 
αποτελεσµατική διαχείρισή των πόρων του κατώτερου (φυσικού) επιπέδου είναι 
αναγκαία. Η περιοχή των ασύρµατων και κινητών δικτύων υπολογισµού 
επικεντρώθηκε στη επέκταση των πολύ δηµοφιλών λύσεων για κινητούς υπολογιστές 
σε µικροεπεξεργαστές ούτως ώστε να µειώσουν στο ελάχιστο την κατανάλωση 
ενέργειας. Τα διάφορα πρωτόκολλα για δροµολόγηση πακέτων, ανταλλαγή 
πληροφοριών και συντονισµού διαφοροποιήθηκαν ή ανασχεδιάστηκαν ώστε να 
µειώσουν στο ελάχιστο την εκποµπή µηνυµάτων που αποτελεί τη βασική πηγή 
κατανάλωσης ενέργειας. Τα νέα πρωτόκολλα επικοινωνίας σχετίζονται επίσης µε την 
περιοχή του διάχυτου υπολογισµού όπου οι αισθητήρες αποτελούν αυτόνοµους 
επικοινωνιακούς κόµβους και απαιτούν συντονισµό για την επίτευξή ενός κοινού 
σκοπού. Επιπλέον, η συγκέντρωση και συλλογή πληροφοριών από αισθητήρες απαιτεί 
νέες τεχνολογίες στον τοµέα των βάσεων δεδοµένων και της διαχείρισής των 
δεδοµένων αυτών. Τέλος, µέθοδοί οργάνωσης, παρακολούθησης και οπτικοποίησης 
των δεδοµένων αλλά και συστήµατα διασυνδετικής διάταξης για ευκολότερη 
πρόσβαση από τους τελικούς χρήστες βρίσκονται υπό ανάπτυξη. 
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4.3 Σκληροί ∆ίσκοι Green Technology 

Οι τυπικές επιτραπέζιες µονάδες σκληρού δίσκου είναι σχεδιασµένες να λειτουργούν 
κατά προσέγγιση για 8 ώρες την ηµέρα, επί 5 ηµέρες την εβδοµάδα και έχουν 
µειωµένη κατανάλωση έως και 40% . Τώρα, λάβετε υπόψη ότι ένα σύστηµα DVR ή 
ένα σύστηµα παρακολούθησης τελευταίας τεχνολογίας συνήθως λειτουργεί 24 ώρες 
την ηµέρα, επί 7 ηµέρες την εβδοµάδα, καταγράφοντας πολλές ταυτόχρονες ροές 
βίντεο. Οι εφαρµογές αυτού του είδους απαιτούν άλλον τύπο µονάδας: τις µονάδες 
δίσκου της WD για εφαρµογές παρακολούθησης. Η WD σχεδίασε µια σειρά µονάδων 
αποθήκευσης που αποτελούν τέλεια επιλογή για την ψηφιακή βιντεοπαρακολούθηση 
και τις πολλές παραµέτρους που σχετίζονται µε το περιβάλλον και την εφαρµογή. Οι 
µονάδες δίσκου της WD επιτρέπουν στα συστήµατα SDVR, NVR, CCTV, IPTV καθώς 
και σε άλλα ψηφιακά συστήµατα βιντεοπαρακολούθησης να προσφέρουν εκτεταµένο 
εύρος δυνατοτήτων και λειτουργιών, όπως η υψηλή ανάλυση εικόνας, η 
αναπαραγωγή βίντεο µε συνεχή ροή από πολλές κάµερες, η αρχειοθέτηση βίντεο µε 
εξαιρετικά γρήγορη πρόσβαση στα δεδοµένα και η αναπαραγωγή βίντεο on-demand. 
Ανεξάρτητα από τον χώρο παρακολούθησης, είτε πρόκειται για τράπεζα, καζίνο, 
κατάστηµα λιανικής, εµπορικό κατάστηµα, εταιρικό περιβάλλον, κρατική υπηρεσία ή 
αρχή επιβολής του νόµου, οι µονάδες σκληρού δίσκου της WD ειδικά για συστήµατα 
παρακολούθησης, προσφέρουν τις επιδόσεις, την πρόσθετη χωρητικότητα και τη 
βελτιωµένη αξιοπιστία που απαιτούν αυτές οι εφαρµογές. 

 

Χαρακτηριστικά: 

- Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας - Μέχρι και 40% κατανάλωση ενέργειας 
συγκρινόµενος µε τους κοινούς σκληρούς δίσκους µε συνδυασµό των τεχνολογιών 
IntelliSeek, IntelliPark και IntelliPower. 

- Cool And Quiet - Λειτουργεί µε χαµηλότερο θόρυβο χάρη στον ειδικό 
αεροδυναµικό σχεδιασµό των κινουµένων µερών και εκλύει λιγότερη θερµότητα κατά 
την λειτουργία του. 

- IntelliPower -Απόλυτα ισορροπηµένη λειτουργία µε µικροµετρική ρύθµιση 
ταχύτητας περιστροφής, ταχύτητας µεταγωγής δεδοµένων και νέους αλγόριθµους 
αποθήκευσης  που παρέχουν σηµαντική µείωση κατανάλωσης ενέργειας και σταθερή 
απόδοση. Επιπλέον, ο σκληρός δίσκος Green Technology καταναλώνει λιγότερο 
ρεύµα κατά την εκκίνηση λειτουργίας του, επιτρέποντας την οµαλή εκκίνηση 
συστηµάτων που ταλαιπωρούνται από αιχµές ρεύµατος κατά την εκκίνηση. 

- IntelliSeek - Υπολογίζει την καλύτερη δυνατή ταχύτητα ανίχνευσης για 
χαµηλότερη κατανάλωση, λιγότερο θόρυβο και µείωση κραδασµών. 
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- Τεχνολογία NoTouch Ramp Load - Η κεφαλή εγγραφής δεν αγγίζει ποτέ την 
επιφάνεια του δίσκου εξασφαλίζοντας µικρότερη φθορά και µεγαλύτερη προστασία 
κατά την µεταφορά. 

- Τεχνολογία Κατακόρυφης Μαγνητικής Εγγραφής (PMR) - Υποστηρίζει την 
τεχνολογία PMR για ακόµη µεγαλύτερη πυκνότητα εγγραφής. 

 

∆ιαθέσιµα Μοντέλα: 

500 GB Green Technology S-ATA Hard Drive 

1000 GB Green Technology S-ATA Hard Drive 

2000 GB Green Technology S-ATA Hard Drive 

 

4.4   Αcer 

 Η Αcer µετά την επιτυχία των οικονοµικών µοντέλων της στους netbook φορητούς, 
αποφάσισε να λανσάρει µια νέα, λίγο πιο ακριβή (και σε µεγαλύτερες διαστάσεις) 
σειρά, την Τimeline. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ο µοντέρνος και καλόγουστος 
σχεδιασµός µε µατ φινίρισµα και η έµφαση στην εξοικονόµηση ενέργειας. Όλα τα 
µοντέλα της χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας 
ακόµα και κατά 60%, µε αποτέλεσµα η αυτονοµία τους να φτάνει ακόµα και τις 8 
ώρες. Αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων επεξεργαστών της Ιntel Ultra Low 
Voltage Ιntel Core 2 Duo και ενσωµατώνουν θύρες ΗDΜΙ και S/ΡDΙF out, µνήµη RΑΜ 
DDR3, κάρτα ασύρµατης δικτύωσης WΙΜΑΧ και σκληρό δίσκο χωρητικότητας ακόµα 
και 500 GΒ (ή εναλλακτικά SSD 64 GΒ). Οι τιµές τους θα από 530 ευρώ για τα 
µοντέλα µε οθόνη 13,3 ιντσών. H AMD παρουσιάζει το νέο επεξεργαστή ATHLON II 
X2 240 που είναι χρονισµένος στα 2.8GHZ και διαθέτει πληθώρα νέων 
χαρακτηριστικών όπως ο νέος πυρήνας 45nm SOI technology για µικρότερη 
κατανάλωση ενέργειας. Οι 2 πυρήνες παρέχουν την απαραίτητη επεξεργαστική ισχύ 
τόσο σε εφαρµογές γραφείου όσο και σε παιχνίδια, καθιστώντας το προϊόν µια πολύ 
καλή επιλογή για όσους ψάχνουν την απόδοση µέσα από την ποιότητα που µπορούν 
να προσφέρουν η νέας γενιάς Dual - core της AMD. 
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4.5 EcoNet 

Τι είναι: 

Το έργο ECONET θα διερευνήσει, αναπτύξει και θα δοκιµάσει νέες τεχνολογίες για τις 
συσκευές στο Μελλοντικό ∆ιαδίκτυο, στοχεύοντας στην αποτελεσµατική ενεργειακή 
διαχείρισή τους, µε απώτερο στόχο τη σηµαντική µείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας. Στο έργο ECONET θα επιχειρηθεί εκ νέου σχεδιασµός του δικτυακού 
εξοπλισµού, προς την κατεύθυνση των ενεργειακά πιο βιώσιµων και φιλικών 
τεχνολογιών και προοπτικών. Η γενική ιδέα είναι να εισαγάγει «πράσινα» δικτυακά 
παραδείγµατα και έννοιες που θα επιτρέψουν τη µείωση των ενεργειακών αναγκών 
του ενσύρµατου εξοπλισµού δικτύου κατά 50% βραχυπρόθεσµα, και κατά 80% σε 
µακροπρόθεσµα. Για το σκοπό αυτό, η κύρια πρόκληση είναι ο σχεδιασµός, ανάπτυξη 
και δοκιµή νέων τεχνολογιών, ολοκληρωµένων κριτηρίων ελέγχου και µηχανισµών για 
την ανάπτυξη δικτυακού εξοπλισµού και λύσεων που επιτρέπουν την εξοικονόµηση 
ενέργειας µέσω της δυναµικής προσαρµογής των δυνατοτήτων και της κατανάλωσης 
ενέργειας των συσκευών. Η προσαρµογή αυτή θα γίνει µε βάση την εκάστοτε χρήση 
των δικτυακών συσκευών και τις απαιτήσεις που τίθενται από τους τελικούς χρήστες. 
Στο πλαίσιο του έργου θα παραδοθούν καινοτόµες συσκευές µε επίγνωση της 
κατανάλωσης ενέργειάς τους, µε βάση τις οποίες θα διεξαχθούν δοκιµές επίδειξης 
µεγάλης κλίµακας. Μέρος των δοκιµών θα πραγµατοποιηθεί και σε πιλοτικό δίκτυο 
δοκιµών της Ε∆ΕΤ. Παράλληλα, το έργο θα συνεισφέρει στη µεταφορά των 
αποτελεσµάτων στη βιοµηχανική κοινότητα, στους διαχειριστές δικτύων επικοινωνιών 
και στους οργανισµούς προτυποποίησης. 

∆ιάρκεια:  

36 µήνες: από 01/10/2010 έως 30/09/2013 

 
 
Χρηµατοδότηση: 

Το έργο ECONET χρηµατοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του FP7/2007-2013 
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4.6 Low consumption switch: 

 

� 4.6.1 Seiko Instruments 

 Θερµοκρασία switch Ic µε χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Το S-5844 series, 
διαθέτει την χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας στον κόσµο. Το S-5844 series 
θερµοκρασία διακόπτη IC λειτουργεί στην χαµηλή τάση τροφοδοσίας 1.65V 
λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά µικρό 1,0 x 1,0 χιλιοστά λειτουργικό πακέτο σε ένα 
ευρύ φάσµα θερµοκρασίας -40 έως 125 βαθµούς C και έχει τυπική κατανάλωση 
ρεύµατος. Τα νέα ICs διακόπτη θερµοκρασίας έχουν βελτιστοποιηθεί για χρήση σε 
έξυπνα τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, tablet PCs, και άλλες 
που λειτουργούν µε µπαταρία φορητή συσκευή σχέδια.  

� 4.6.2 ICs διακόπτη θερµοκρασίας 

Τα ICs διακόπτη θερµοκρασίας που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της 
θερµοκρασίας για να κρατήσει συσκευές που λειτουργούν µέσα σε ένα κανονικό 
εύρος θερµοκρασίας λειτουργίας. Το κινητό/ αγοράς φορητών συσκευών έχει αυξηθεί 
ραγδαία. Η ζήτηση για πρόσθετη λειτουργικότητα και υψηλότερες ταχύτητες 
µεταποίησης αυξήθηκε η παραγωγή θερµότητας. Εκτός από την υψηλή πυκνότητα 
τοποθέτησης και τη µεγάλη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, αυτές οι προηγµένες 
συσκευές απαιτούν διαχείριση της θερµότητας για την προστασία από δυσλειτουργία.  

 

� 4.6.3 S-5844 series 

Το S-5844 series θερµοκρασία διακόπτη IC ανιχνεύει την καθορισµένη θερµοκρασία 
και προστατεύει τη συσκευή από την παραγωγή θερµότητας από αναστρέφοντας την 
παραγωγή της, όταν το κατώτατο όριο θερµοκρασίας επιτυγχάνεται. Η τάση εξόδου 
είναι αποκαθίσταται όταν η θερµοκρασία πέφτει στην καθορισµένη θερµοκρασία 
απελευθέρωση. Αυτό επιτρέπει στη συσκευή να αποφευχθεί θερµοκρασίες πάνω από 
τα όρια του σχεδιασµού της, τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
αποτελεσµατικότητας µε ταυτόχρονη µείωση του συνολικού κόστους του 
σχεδιασµού. Η ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία ON-OFF µοριακό διακόπτη, 
χρησιµοποιώντας ένα µόνο µόριο µόλις έχει καθοριστεί µε τη βοήθεια ενός ατοµικό 
µικροσκόπιο δύναµης. Για να εξασφαλιστεί η εναλλαγή, οι ερευνητές περιορίστηκαν 
στις αλλαγές διάπλαση ενός χηµικού δεσµού που ελέγχεται από την άκρη του 
µικροσκοπίου. Η ενέργεια που αντιστοιχεί στη λειτουργία του µοριακού διακόπτη 
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είναι εποµένως 10.000 φορές χαµηλότερη από εκείνη των τρανζίστορ 
µικροηλεκτρονικής. Αυτή η έρευνα που διεξήγαγε η οµάδα των νανοεπιστηµών την 
κατασκευή υλικών και των διαρθρωτικών του Κέντρου Επιχειρησιακών Σπουδών 
(CEMES-CNRS, Toulouse, Γαλλία), σε συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου της Βασιλείας στην Ελβετία και της IBM στη Ζυρίχη. Στόχος της είναι 
να αντικαταστήσει την ατοµική τρανζίστορ µε ένα µόνο µόριο µέσα σε ένα µοριακό 
πλαίσιο ηλεκτρονικών ειδών. 

 

� 4.6.4 Hall  

Αποτελεσµατικός διακόπτης ο οποίος διαθέτει χαµηλή κατανάλωση ενέργειας που 
λειτουργεί µε κάποιες εφαρµογές: έχει ασφαλισµένες ψηφιακές εξόδους και η 
ενεργοποίηση του γίνεται είτε µονοπολικά είτε omnipolar. Λειτουργεί σε χαµηλά 
ρεύµατα και τάσεις. Η χαµηλή τάσης τροφοδοσίας λειτουργεί από 1.65 εώς 3.5volt 
και µε µοναδικό αλγόριθµο χρονισµού που βοηθάει στην µείωση της µέσης 
κατανάλωσης ρεύµατος που συνήθως λειτουργεί σε λιγότερο από 15µw µε παροχή 
2.75volt. 

 

� 4.6.5 SICOM3000BA  

Παρέχει ασφαλή χαµηλή κατανάλωση ενέργειας Industrial Ethernet Switch: χαµηλή 
κατανάλωση ενέργειας και πλήρη κατανάλωση φορτίου σε λιγότερο από 5.6w. 

 

� 4.6.6 Alcatel-Lucent Omniswitch 6850 

Εµφανίζει την χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας στο Test Switch. Έχει χαµηλότερη 
κατανάλωση ενέργειας όταν βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας που χρησιµοποιεί 
µόνο 79w outclassing από ότι όταν βρίσκεται µε πλήρως φορτίο. 

 

� 4.6.7 Time switch  

Με χαµηλή κατανάλωση ενέργειας: state-of-the-art στερεάς κατάστασης 
µικροελεγκτή όπου βασίζεται στην µονάδα χρονοµέτρου µε ένα ρολόï πραγµατικού 
χρόνου. 
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4.7 Low consumption Router 

 

� 4.7.1 Cisco 7201 Router 

 Η Cisco 7201 router επεκτείνει το Cisco 7200 Series ηγεσία της καινοτοµίας µε ένα 
νέο 1RU συµπαγής προσφέροντας router µορφή όχι µόνο υψηλής απόδοσης µέσω 
του ολοκληρωµένου σταθερό µηχανισµό επεξεργασίας ∆ικτύου (NPE-G2), αλλά και 
χαµηλή κατανάλωση ενέργειας λύση δροµολόγησης. 

 

Η Cisco 7201 Router:  

Παρέχει έως και διπλάσια απόδοση σε σχέση µε το Cisco 7301-περίπου δύο 
εκατοµµύρια πακέτα ανά δευτερόλεπτο (ΠΜΕ) σε Forwarding της Cisco Express 
(CEF)  

Παρέχει µια χάλκινη θύρα 10/100-Mbps Ethernet για τη διαχείριση  

Παρέχει µία θύρα USB για την αποθήκευση και την γενική ασφάλεια token 
αποθήκευσης  

Παρέχει ένα ενιαίο Cisco 7000 Series υποδοχή προσαρµογέα. 

 

� 4.7.2 Linkys E2000 Router 

Έχει ταχύτητες σύνδεσης 300Mbps. Οι µικρές διαστάσεις που έχει, έχουν θετικό 
αντίκτυπο και στην ενεργειακή κατανάλωση καθώς χρειάζονται εώς και 80% λιγότερη 
ενέργεια από ένα συµβατικό Router. 
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� 4.7.3 VITRO 

To έργο VITRO “Virtualized dIstributed platforms of smart Objects” (1/9/2010-
28/2/2013) ασχολείται µε τη νοητή δικτύωση αισθητήρων (Virtual Sensor 
Networking), µελετάει τη βέλτιστη χρήση δικτύων αισθητήρων, για τη δηµιουργία 
ενός οµογενοποιηµένου περιβάλλοντος κατανεµηµένης συλλογής και επεξεργασίας 
δεδοµένων σε βιοµηχανικές και οικιακές εφαρµογές και θα αναπτύξει αρχιτεκτονικές, 
µεθόδους και αλγορίθµους που θα επιτρέψουν την υλοποίηση ευέλικτων, 
προσαρµόσιµων και αξιόπιστων νοητών συστηµάτων αισθητήρων µε µειωµένη 
ενεργειακή κατανάλωση. Το έργο στόχο έχει την έρευνα, την ανάπτυξη και τη 
διάχυση τεχνογνωσίας πάνω σε θέµατα δηµιουργίας οµογενοποιηµένου 
περιβάλλοντος αισθητήρων κατανεµηµένης συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων, 
καθώς και την µελέτη, ανάπτυξη, επέκταση πρωτοκόλλων συνδεσιµότητας, 
ασφαλούς δροµολόγησης (λαµβάνοντας υπόψη παραµέτρους όπως η ενέργεια και η 
ασφάλεια) και δυναµικής εύρεσης πόρων και υπηρεσιών σε περιβάλλον εικονικής 
αναπαράστασης πόρων (virtualisation). Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα 
γίνει εκτεταµένη χρήση εξοµοιωτών (NS2, JSIM), καθώς και ανάπτυξη πιλοτικού 
δικτύου αισθητήρων εκατοντάδων  κόµβων που θα διασυνδέονται µεταξύ τους µέσω 
∆ιαδικτύου.  
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Το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) αναγνωρίζοντας ότι η κατανάλωση 
ενέργειας του ∆ιαδικτύου αποτελεί  µία από τις κύριες τεχνολογικές προκλήσεις, 
συµµετέχει ενεργά σε διάφορες «πράσινες» δραστηριότητες, στοχεύοντας: 

i. Στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις υπάρχουσες δικτυακές και 
υπολογιστικές υποδοµές, 

ii. Στην εφαρµογή καινοτόµων τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας κατά την 
ανάπτυξη νέων Κέντρων ∆εδοµένων και Υπηρεσιών (DataCenters)  και νέων 
Σηµείων Παρουσίας (Points of Presence), 

iii. στην προώθηση της έρευνας στην περιοχή των ενεργειακά αποδοτικών 
τεχνικών εστιάζοντας σε δίκτυα Παρόχων Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISPs), 

iv. στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη καινοτόµων παραδειγµάτων δικτύων «νέας 
γενιάς»  (Next-Generation Networking Paradigm) που στοχεύουν στη 
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δηµόσιων υποδοµών της χώρας, και 

v. στη διάχυση  "πράσινων" βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης των µελών της ελληνικής ερευνητικής και 
ακαδηµαϊκής κοινότητας. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένες µε την 
περιβαλλοντική πολιτική της Ε∆ΕΤ Α.Ε. και όλες µαζί συνθέτουν ένα πλαίσιο 
"πράσινης δικτύωσης" για την διαχρονική µείωση της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας της Ε∆ΕΤ Α.Ε. καθώς και του αποτυπώµατός της, όσον αφορά τις ετήσιες 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (Greenhouse Gas emissions footprint). 

 

5.1 Πράσινα Έργα 

Η Ε∆ΕΤ A.E. συµµετέχει ενεργά σε αρκετές «πράσινες» δραστηριότητες. Έγινε µέλος 
της Green GÉANT Team το 2011 παρακινούµενη από το αυξανόµενο ενδιαφέρον για 
την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών και την ανάγκη για ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης της ελληνικής ερευνητικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας. 
Η Ε∆ΕΤ Α.Ε συµµετέχει στο FP7 IP έργο ECONET (low Energy Consumption 
Networks) στοχεύοντας στη µελέτη και την αξιοποίηση ενεργειακά αποδοτικών 
τεχνολογιών σε δίκτυα παρόχων υπηρεσιών ∆ιαδικτύου. Επιπλέον, η Ε∆ΕΤ Α.Ε. 
συµµετέχει στο FP7 έργο GEN6 το οποίο αποσκοπεί στη δηµιουργία 
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συµπληρωµατικών και διαλειτουργικών πιλοτικών δικτύων ανάµεσα σε διάφορα 
κράτη της Ε.Ε., προκειµένου να προωθηθεί η υποστήριξη του πρωτοκόλλου IPv6 σε 
υπάρχουσες υποδοµές και υπηρεσίες κυβερνητικών δικτύων. Στην ελληνική πιλοτική 
εγκατάσταση, ένας µεγάλος αριθµός έξυπνων µετρητών κατανάλωσης ενέργειας θα 
τοποθετηθεί σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές που διασυνδέονται µεταξύ τους, 
δηµιουργώντας ένα IPv6 δίκτυο. 

 Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εύδοξος» για την ηλεκτρονική παραγγελία 
συγγραµµάτων, υλοποιείται φέτος η νέα δράση «Εύδοξος+» για την ανταλλαγή 
χρησιµοποιηµένων συγγραµµάτων µεταξύ φοιτητών του ίδιου Τµήµατος. Η 
συγκεκριµένη εθελοντική δράση, που εφαρµόζεται σε πολλά πανεπιστήµια σε όλο τον 
κόσµο, συµβάλλει στην εξοικονόµηση πόρων,  έχει σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη 
και αναδεικνύει τις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συλλογικότητας. Τέλος, 
η Ε∆ΕΤ Α.Ε. σχεδιάζει να εγκαταστήσει ένα ενεργειακά αποδοτικό κέντρο δεδοµένων 
και υπηρεσιών, στοχεύοντας στην επίτευξη όσο το δυνατόν χαµηλότερου δείκτη PUE, 
ενώ παράλληλα πραγµατοποιούνται δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των υφιστάµενων κέντρων δεδοµένων και υπηρεσιών της. Στους 
ακόλουθους συνδέσµους, µπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε 
κάθε µία από τις προαναφερθείσες «πράσινες» δραστηριότητες. 

∆εδοµένου πως σηµαντικό µέρος της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των 
υποδοµών της Ε∆ΕΤ Α.Ε. αφορά την κατανάλωση ενέργειας στα κέντρα δεδοµένων 
και υπηρεσιών της, γίνονται προσπάθειες για την βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των υφιστάµενων αλλά και των νέων κέντρων δεδοµένων και 
υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, σύντοµα προβλέπεται η εγκατάσταση και 
λειτουργία ενός ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδοµένων και υπηρεσιών (green 
data center), το οποίο θα υποστηρίζει φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Με 
αυτό το έργο, η Ε∆ΕΤ Α.Ε. έχει ως στόχο να επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα υποδοµή 
της για την φιλοξενία υπολογιστικού εξοπλισµού µε υψηλή πυκνότητα κατανάλωσης 
ενέργειας, µε τη δηµιουργία ενός πρότυπου κέντρου δεδοµένων µε υψηλές 
προδιαγραφές όσον αφορά την εκµετάλλευση της καταναλισκόµενης ισχύος και 
συνεπώς την παροχή ενεργειακά αποδοτικών υπηρεσιών. 

Για την υλοποίησή του προβλέπεται η αξιοποίηση σύγχρονων «πράσινων» λύσεων 
για βέλτιστη εκµετάλλευση της καταναλισκόµενης ισχύος, που ισοδυναµεί µε την 
επίτευξη χαµηλής τιµής για τον δείκτη Power Usage Effectiveness (PUE). Στην 
προτεινόµενη εγκατάσταση ο δείκτης PUE θα είναι πλήρως ανταγωνιστικός σε 
σύγκριση µε υφιστάµενα ενεργειακά αποδοτικά κέντρα δεδοµένων (µικρότερος του 
1.4), τιµή η οποία συνεπάγεται εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 60% και άνω.  

Παράλληλα µε την υλοποίηση του ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδοµένων, θα 
πραγµατοποιηθεί και επέκταση των υφιστάµενων υπολογιστικών υποδοµών στο 
κέντρο δεδοµένων και υπηρεσιών της Ε∆ΕΤ Α.Ε. στο ΥΠ∆ΒΜΘ. Και σε αυτή την 
περίπτωση θα γίνει αξιοποίηση «πράσινων» τεχνικών για βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας µέσω της δηµιουργίας ζωνών φιλοξενίας εξοπλισµού βασισµένων 
στις συνιστώµενες περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας τους. 
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Μέσω των επεκτάσεων που θα πραγµατοποιηθούν, θα εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή 
συνέχεια (business continuity) της λειτουργίας του ενεργειακά αποδοτικού κέντρου 
δεδοµένων και υπηρεσιών. Μεταξύ των δύο κέντρων δεδοµένων και υπηρεσιών θα 
υπάρχει πλήρης διασύνδεση, ώστε να υποστηρίζονται υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων 
(disaster recovery)  του ενός στο άλλο, εξασφαλίζοντας επιχειρησιακή συνέχεια 
(business continuity) για τις υπηρεσίες «υπολογιστικού νέφους» που παρέχει η Ε∆ΕΤ 
Α.Ε. 

Η εξάντληση της κεντρικής δεξαµενής IPv4 διευθύνσεων της IANA συνέβη την 3η 
Φεβρουαρίου του 2011, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη του IPv6 στην Ευρώπη δεν έχει 
προχωρήσει όπως αναµενόταν, θέτοντας έτσι την Ευρώπη σε κίνδυνο διακοπής της 
ανάπτυξης του ∆ιαδικτύου και της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων. Αυτό ουσιαστικά 
ισχύει και για το δηµόσιο τοµέα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Το έργο GEN6 έχει µια φιλόδοξη αποστολή για την αντιµετώπιση αυτού του 
σηµαντικού ζητήµατος µε τη δηµιουργία συµπληρωµατικών και διαλειτουργικών 
εθνικών και διασυνοριακών πιλοτικών δράσεων σε διάφορα κράτη της Ε.Ε., 
προκειµένου να επικυρωθεί και να προωθηθεί η ανάπτυξη του IPv6 στις υφιστάµενες 
Ευρωπαικές κυβερνητικές υποδοµές, υπηρεσίες και εφαρµογές.  

Εξειδίκευση, κατευθυντήριες γραµµές, ορθές πρακτικές και µελέτες επιπτώσεων θα 
πραγµατοποιηθούν και προταθούν για τη δυναµική διάδοση και αξιοποίηση του IPv6 
σε διάφορα στάδια και επίπεδα, συµβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη ενσωµάτωση του 
IPv6και στα υπόλοιπα κράτη µέλη της Ε.Ε. και των συνδεδεµένων κρατών. 

Το GEN6 θα έχει 4 διαφορετικές εθνικές πιλοτικές δράσεις, κάποιες από τις οποίες 
αναπαράγονται µε συµπληρωµατικό τρόπο σε διάφορες χώρες, λαµβάνοντας 
υπόψη τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ήδη υπάρχουν µε το IPv4: 

• Υποστήριξη IPv6 σε δικτυακές υποδοµές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
(Γερµανία, Ισπανία, Ολλανδία, Τσεχία και Τουρκία). 

• Υποστήριξη IPv6 στις υπηρεσίες ασφαλείας υπολογιστικού νέφους 
(Λουξεµβούργο). 

• Υποστήριξη IPv6 στις υπηρεσίες παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας 
σε δηµόσια σχολεία (Ελλάδα). 

• Υποστήριξη IPv6 σε περιβάλλοντα αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών 
(Σλοβενία). 

Η ιδέα για την Ελληνική πιλοτική δράση βασίστηκε σε πρόσφατες στατιστικές που 
δείχνουν ότι υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες για εξοικονόµηση ενέργειας στα δηµόσια 
σχολεία της Ελλάδας και ενδεχοµένως στις δηµόσιες υποδοµές. 

Ενδεικτικά αναφέρεται, µείωση άνω του 30% του αποτυπώµατος άνθρακα στις 
περισσότερες περιπτώσεις δηµόσιων σχολείων που υποστήριξαν αντίστοιχες 
λειτουργίες. Με την υλοποίηση της ελληνικής IPv6 πιλοτικής δράσης, η υφιστάµενη 
υποδοµή θα επεκταθεί και πολλά προβλήµατα που σχετίζονται µε την χρήση του IPv4 
για την πρόσβαση στους έξυπνους µετρητές ενέργειας θα ξεπεραστούν. 
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Αυτή η επέκταση θα δώσει ένα µήνυµα προς τους ευρωπαϊκούς ενδιαφερόµενους 
φορείς ότι η τεχνολογία IPv6 µπορεί να είναι ένας "πράσινος" καταλύτης. 

Η πιλοτική δράση θα παρέχει µόνο υπηρεσίες IPv6 στοχεύοντας στους τελικούς 
χρήστες στους οποίους θα δώσει ώθηση ώστε να χρησιµοποιούν το IPv6.  

Παράλληλα την αύξηση της ενεργειακής ευαισθητοποίησης στις σχολικές 
κοινότητες, η ενηµέρωση πάνω στο IPv6 θα αυξηθεί µε βάση την κατάλληλη διάδοση 
των επιλεγµένων τεχνολογιών για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης και την 
παροχή άµεσης πρόσβασης στους µαθητές για προβολή σε πραγµατικό χρόνο της 
κατανάλωσης ενέργειας από τους ευφυείς µετρητές. 

Η πιλοτική δράση θα διασυνδέσει ένα µεγάλο αριθµό συσκευών τοποθετηµένων σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, δηµιουργώντας ένα δίκτυο 
IPv6 αντικειµένων που συνδέονται στο ∆ιαδίκτυο. Πάνω από αυτό το δίκτυο θα 
παρέχονται IPv6 υπηρεσίες που στοχεύουν στους τελικούς χρήστες.  

∆ια µέσου της δυνατότητας παρακολούθησης και διαχείρισης των 
υποδοµών, οι διοικητικές λειτουργικές δαπάνες και η πολυπλοκότητα θα µειωθούν και 
κατά συνέπεια οι δαπάνες λειτουργίας και διαχείρισης θα ελαχιστοποιηθούν. Η γνώση 
της λειτουργίας του IPv6 από το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (Greek School Network - 
GSN) , καθώς και από τους διαχειριστές του δικτύου του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων θα εµπλουτιστεί.  Μια επίσηµη ιστοσελίδα µε 
υποστήριξη IPv6 θα αναπτυχθεί από το Υπουργείο, διαδίδοντας τα αποτελέσµατα του 
έργου σε µια ευρύτερη κοινότητα. 

Οι τεχνικές προκλήσεις για την εφαρµογή και την παροχή του IPv6 υπηρεσιών σε 
δίκτυα µεγάλης κλίµακας θα τεκµηριωθούν. Τέλος, η πιλοτική δράση, µετά την 
επιτυχή εφαρµογή και διάδοση των αποτελεσµάτων, µπορεί να αποτελέσει σηµείο 
αναφοράς για ευρύτερη εφαρµογή στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσµο, 
στοχεύοντας στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας βασιζόµενη στην παροχή IPv6 
υπηρεσιών. 

5.2 Ε∆ΕΤ-4 Πράσινες ∆ράσεις 

Η ανάπτυξη του εθνικού ερευνητικού και ακαδηµαϊκού δικτύου Ε∆ΕΤ κατά τη 
διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ (∆ίκτυο «Ε∆ΕΤ3») οδήγησε στη δηµιουργία µιας προηγµένης 
υποδοµής υπερ-υψηλών ταχυτήτων µε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Οι 
προτεινόµενες δράσεις για την ανάπτυξη του Ε∆ΕΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ αφορούν 
στην αξιοποίηση της διαθέσιµης υποδοµής προς όφελος των πολιτών της ερευνητικής 
και ακαδηµαϊκής κοινότητας και του κλάδου των ΤΠΕ στη χώρα µε την ανάπτυξη 
καινοτόµων εφαρµογών και υπηρεσιών µε αποδέκτες τους πολίτες. Συγκεκριµένα, 
προτείνεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση υπηρεσιών για την εισαγωγή 
χαρακτηριστικών «έξυπνης διαχείρισης» και «δυναµικής προσαρµογής» του δικτύου 
στις απαιτήσεις των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό, το δίκτυο Ε∆ΕΤ3 εκτός από µια 
προηγµένη υποδοµή επικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων µε κεντρικό έλεγχο θα 
εξελιχθεί και σε ένα «έξυπνο» δίκτυο µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες  
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αναδιαµόρφωσης και παραχώρηση δυνατοτήτων ελέγχου διαθέσιµων πόρων στους 
χρήστες. 

Η υποστήριξη των εν λόγω χαρακτηριστικών συνδέεται άµεσα και µε τη δυνατότητα 
υποστήριξης ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών στο δίκτυο της Ε∆ΕΤ Α.Ε. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται πως η δυνατότητα δυναµικής παροχής αφιερωµένων δικτυακών 
κυκλωµάτων σε υπερ-υψηλές ταχύτητες πάνω από πολλαπλά συνδεδεµένα δίκτυα και 
η παροχή υπηρεσιών εικονικής διαµοίρασης οπτικού δικτύου θα επιτρέψουν την 
εγκατάσταση και λειτουργία κυκλωµάτων που δεν θα δεσµεύουν πόρους από τις 
ενδιάµεσες δικτυακές συσκευές και εν τέλει θα εξοικονοµούν σηµαντικό ποσοστό 
ενέργειας. Tα χαρακτηριστικά «έξυπνης διαχείρισης» σε συνδυασµό µε την 
λειτουργικότητα διασύνδεσης και παρακολούθησης από άκρο σε άκρο που µπορεί να 
προσφερθεί µε βάση το πρωτόκολλο IPv6 παρέχουν περαιτέρω δυνατότητες 
ανάπτυξης ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών. Τέλος, η ανάπτυξη  υπηρεσιών 
τηλεδιάσκεψης και πολυµεσικής µετάδοσης εκδηλώσεων, περιλαµβάνουν σηµαντικά 
περιβαλλοντικά οφέλη µέσω της µείωσης των αναγκών για µετακινήσεις των µελών 
της ερευνητικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας της χώρας. 

Στο πλαίσιο του έργου, θα διενεργηθεί αναλυτική καταγραφή της κατανάλωσης 
ενέργειας της Ε∆ΕΤ Α.Ε. και θα µελετηθούν και προταθούν τρόποι βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας των υποδοµών της. Συγκεκριµένα, το αντικείµενο του 
έργου περιλαµβάνει καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης όσον αφορά την 
κατανάλωση ενέργειας στις υποδοµές της Ε∆ΕΤ Α.Ε., περιγραφή δυνατοτήτων 
παρέµβασης, περιγραφή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών (διαθέσιµος εξοπλισµός 
και λογισµικό) και τεκµηρίωση µεθοδολογίας εισαγωγής υποδοµής και υπηρεσιών 
έξυπνης κατανάλωσης ενέργειας στο δίκτυο της Ε∆ΕΤ Α.Ε. 

 

5.3 Περιβαλλοντική Πολιτική 

 

Η κατανάλωση ενέργειας των δικτύων επικοινωνιών είναι µία από τις κύριες 
προκλήσεις που θα πρέπει να αντιµετωπίσει στο µέλλον η τεχνολογία. Οι τρέχουσες 
και προγραµµατισµένες εξελίξεις του ∆ιαδικτύου, αν και περιλαµβάνουν ποικίλες 
βελτιώσεις όπως αυξηµένη χωρητικότητα, ευκολότερη διαχείριση, και ισχυρότερη 
ασφάλεια & ιδιωτικότητα, δεν αντιµετωπίζουν ζητήµατα που αφορούν στην 
κατανάλωση ενέργειας. 

Το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας οραµατίζεται την ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης και της έρευνας στην Ελλάδα µαζί µε την ίση συµµετοχή των ελληνικών 
οργανισµών στην πανευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης, µε την παροχή σύγχρονων, 
προηγµένων και αξιόπιστων υπηρεσιών ∆ιαδικτύου σε όλη την ακαδηµαϊκή και 
ερευνητική κοινότητα. 
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Αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες του επιδρούν σε τοπικό, περιφερειακό και 
παγκόσµιο περιβάλλον, αποτελεί δέσµευση της εταιρείας η υιοθέτηση και εφαρµογή 
καινοτόµων «πράσινων» τεχνολογιών στην δικτυακή και υπολογιστική υποδοµή µε 
κύριο στόχο τη µείωση των ετήσιων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, ακολουθούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί κανονισµοί, οι 
νόµοι και κώδικες συµπεριφοράς κατά την αξιολόγηση προτύπων περιβαλλοντικής 
απόδοσης. 

 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η περιβαλλοντική πολιτική της Ε∆ΕΤ Α.Ε. βασίζεται 
στους ακόλουθους άξονες: 

• στην αναβάθµιση της δικτυακής και υπολογιστικής υποδοµής της  µε 
ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισµό, 

• στην ανάπτυξη υποδοµής παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε 
πραγµατικό χρόνο στα σηµεία παρουσίας (PoPs) της και στα Κέντρα 
∆εδοµένων και Υπηρεσιών (DataCenters) της, 

• στη συµµετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες για το σχεδιασµό ενεργειακά 
αποδοτικών τεχνικών που αφορούν την λειτουργία και την παρακολούθηση 
του δικτύου, 

• στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα  Κέντρα ∆εδοµένων και 
Υπηρεσιών (χαµηλός δείκτης PUE) µέσω της εφαρµογής καινοτόµων 
ενεργειακά αποδοτικών τεχνικών, 

• στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των µελών της ελληνικής 
ερευνητικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας µέσω της διάδοσης βέλτιστων 
«πράσινων» πρακτικών, 

• στον περιορισµό των επαγγελµατικών ταξιδιών µε τη χρήση εργαλείων 
τηλεδιασκέψεων, 

• στην ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος µέσω της µείωσης, 
επαναχρησιµοποίησης ή ανακύκλωσης υλικών. 

 

5.4 H Ε∆ΕΤ συνεργάζεται µε τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες AE για την 

ανάπτυξη πράσινων ηλεκτρονικών υποδοµών 

 

Με στόχο την ανάπτυξη πρότυπων ηλεκτρονικών υποδοµών και τη δοκιµή και 
πιλοτική λειτουργία ενεργειακά καινοτόµων εφαρµογών, υπεγράφη Μνηµόνιο 
Συνεργασίας ανάµεσα στο Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ ΑΕ) και τη 
∆ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ, που χρηµατοδοτείται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.  
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα δηµιουργηθεί ένα νέο Κέντρο ∆εδοµένων 
(data center) στον χώρο του υδροηλεκτρικού σταθµού «Λούρος», ενώ θα γίνει 
εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την παροχή της απαιτούµενης 
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ηλεκτρικής ισχύος, που θα διατίθεται απ’ευθείας από τις µονάδες παραγωγής της ∆ΕΗ 
Ανανεώσιµες ΑΕ. Στη συγκεκριµένη εγκατάσταση θα αξιοποιηθούν οι πλέον 
σύγχρονες τεχνολογίες για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, τόσο για 
τη λειτουργία όσο και για την ψύξη του ενεργού ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

Ο υπολογιστικός και αποθηκευτικός εξοπλισµός του νέου κέντρου δεδοµένων θα 
αξιοποιείται ως εφεδρική υποδοµή για τα υπολογιστικά συστήµατα των 
πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων της χώρας, µε την αξιοποίηση της 
τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους (cloud computing). 

Το έργο θα έχει πολλαπλά κοινωνικά οφέλη, καλύπτοντας τις ανάγκες των 
ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων και των ερευνητικών κέντρων της χώρας, τα µέλη των 
οποίων θα χρησιµοποιούν υπολογιστικές υποδοµές µεγάλης κλίµακας µέσω του 
ακαδηµαϊκού δικτύου Ε∆ΕΤ4, χωρίς χρέωση. Παράλληλα, εξασφαλίζεται 
επιχειρησιακή συνέχεια για τις υπηρεσίες «υπολογιστικού νέφους» που παρέχει το 
Ε∆ΕΤ µέσω της υποστήριξης λειτουργιών διαχείρισης κρίσεων (disaster discovery) 
ανάµεσα στο υπό δηµιουργία και σε υφιστάµενα κέντρα δεδοµένων και υπηρεσιών 
του Ε∆ΕΤ. Επιπλέον, αυξάνεται και η αξιοπιστία της όλης υπολογιστικής υποδοµής 
του Ε∆ΕΤ, καθώς αυτή θα µπορεί να είναι διαθέσιµη ακόµη και όταν κάποιοι κόµβοι 
βρεθούν εκτός λειτουργίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα γίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάµεσα στην Ε∆ΕΤ ΑΕ και την 
∆ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ, και θα αποτιµηθεί η δυνατότητα για τη φιλοξενία εµπορικών 
κέντρων δεδοµένων κοντά σε µονάδες παραγωγής της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ.  Θα 
δοθεί επίσης η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί µέρος της υποδοµής από τον όµιλο της 
∆ΕΗ για την έρευνα, ανάπτυξη και δοκιµή καινοτόµων εφαρµογών που εντάσσονται 
στις υπηρεσίες του έξυπνου δικτύου (smart grid). 

Τέλος, το εν λόγω πρότυπο κέντρο δεδοµένων και υπηρεσιών µπορεί να αποτελέσει 
καλό παράδειγµα και για άλλους τοµείς δραστηριότητας του δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα της χώρας, συµβάλλοντας έτσι στην µεγαλύτερη εξοικονόµηση πολύτιµων 
ενεργειακών και οικονοµικών πόρων. 

 

Αξίζει να προσπαθήσω να µειώσω την κατανάλωση του υπολογιστή 
µου; 

Για να δούµε τι κατανάλωση ενέργειας έχει ένα µέσο desktop pc, αλλά και πως µπορεί 
να επιβαρύνει το περιβάλλον, ας δούµε το ακόλουθο παράδειγµα (µε πραγµατικά 
δεδοµένα): 

Ένας µέσος υπολογιστής (µόνο ο πύργος), έχει κατά µέσο όρο κατανάλωση περίπου 
200 W ανά ώρα. Αυτό σηµαίνει ότι αν προσθέσουµε και µια οθόνη, πάµε περίπου στα 
250Wh. Άρα 1 KW σε 4 ώρες χρήσης. 

∆εδοµένου ότι η Κιλοβατώρα στην Ελλάδα κοστίζει 0.07€, τότε το ετήσιο κόστος 
ενός υπολογιστή που λειτουργεί 24/7 είναι 153.3 €/ έτος ή  13€/µήνα. Αναλογικά 
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σκεφτείτε ότι 1 βαρέλι πετρέλαιο παράγει περίπου 556 Κιλοβατώρες. Το Pc που 
προαναφέραµε «καίει» ένα βαρέλι πετρέλαιο για κάθε 3  µήνες χρήσης. 

 

Περί τα 30.000.000.000 Κιλοβατώρες (KWh) δαπανώνται παγκοσµίως γιατί πολλοί 
ξεχνάνε τον υπολογιστή τους αναµµένο, όταν αυτός δεν κάνει κάτι χρήσιµο. Αυτό το 
κόστος θα µπορούσε να σηµαίνει (αν µειωνόταν λίγο η κατανάλωση ) κέρδος 
3.000.000.000 δολάρια… 

 

Ωραία… πείστηκα. Τι µπορώ να κάνω για αυτό ; 

Να τι µπορούµε να κάνουµε λοιπόν για να µειώσουµε την κατανάλωση ενέργειας (σε 
λογικά πλαίσια πάντα). 

1. Για όσους έχετε µείνει µε µια οθόνη CRT, καιρός να την αλλάξετε µε µια 
LCD. «Καίνε» λιγότερο. 

2. Μη χρησιµοποιείτε καθόλου προστασία οθόνης (screen saver). Το 
screen saver τραβάει αρκετά Watt, µιας και ο υπολογιστής δεν είναι σε 
αδράνεια αλλά τρέχει το screen saver. Αντί αυτού χρησιµοποιήστε την επιλογή 
«blank» η οποία απλά θα µαυρίσει την οθόνη όταν δεν χρησιµοποιείτε για λίγο 
το Pc. 

3. Όταν αφήνετε τον υπολογιστή  χωρίς να τον χρησιµοποιείτε  για πάνω από 1-
2 ώρες, χρησιµοποιείστε τη λειτουργία Hibernation γνωστό και ως Sleep. 

4. Μπορείτε αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε κάποιο πρόγραµµα auto shut 
down για να ελέγχετε πότε αυτό θα κλείνει µετά που θα τελειώσει κάποια 
εργασία (πχ. Το κατέβασµα ενός αρχείου) . 

5. Αν θέλουµε να κάνουµε το κάτι παραπάνω υπάρχει το CO2Saver το οποίο 
«τρέχει» πίσω από το λειτουργικό (XP και Vista), και όταν δεν χρησιµοποιούµε 
τον υπολογιστή ρυθµίζει τη διαχείριση ενέργειας έτσι ώστε να είναι η 
καλύτερη δυνατή. Με το παραπάνω πρόγραµµα µπορούµε να δούµε και πόσο 
CO2 καταφέραµε να εξοικονοµήσουµε! 

6. Αν έχετε laptop εκµεταλλευτείτε τη δυνατότητα διαχείρισης ενέργειας που 
έχει (η οποία είναι πιο παραµετροποιήσιµη από το desktop). 

7. Αποσυνδέστε ή αν γίνεται απενεργοποιείστε όσα περιφερειακά δεν 
χρησιµοποιείτε. 

8. Αγοράστε για τον υπολογιστή σας ένα πιο αποδοτικό τροφοδοτικό. 
Υπάρχουν τροφοδοτικά που µπορεί να κοστίζουν κάτι παραπάνω αλλά είναι 
πολύ αποδοτικότερα από κάποια ανώνυµα (85% απόδοση ,έναντι 65 ή 70 %). 
Στο κάτω-κάτω της γραφής, το φτηνό είναι ακριβό (όπως έλεγε η γιαγιά µου), 
γιατί τη διαφορά θα την πληρώσετε στο λογαριασµό της ∆ΕΗ (και µε το 
παραπάνω, χώρια που δεν έχει την ίδια διάρκεια ζωής µε κάτι ποιοτικότερο). 

9. Αν είστε λάτρης των τα gadgets, τότε µπορείτε να ψάξετε να προµηθευτείτε 
το Ecobutton, το οποίο συνδέεται στον υπολογιστή και µπορεί να µειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας µε το πάτηµα ενός κουµπιού! 
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10. Και τέλος το καλύτερο όλων. Γιατί όχι ; Ας βάλουµε Linux… Όπως αναφέρθηκε 
στην δυνέντευξη του Linus Torvarlds (δηµιουργός του Linux) ο πυρήνας του 
Linux ξαναγράφτηκε ούτως ώστε να έχει βελτιωµένη ενεργειακή διαχείριση! 

 

Αν όλα τα παραπάνω τα συνδυάσουµε και µε µια στάση ζωής, πιο φιλική προς το 
περιβάλλον, τότε τα οφέλη θα είναι µεγαλύτερα και για το περιβάλλον αλλά και για 
την τσέπη µας! Τι περιµένουµε λοιπόν; 

 

Συνδεθείτε µε το δίκτυο πράσινου ηλεκτρισµού! 

 Χρησιµοποιούµε όσο µπορούµε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µε την τοποθέτηση 
π.χ. ηλιακών συλλεκτών στη στέγη του σπιτιού µας. Σήµερα, η τεχνολογία έχει κάνει 
άλµατα και ο καθένας µας έχει µια πλειάδα επιλογών για την κάλυψη των 
ενεργειακών του αναγκών (π.χ. καυστήρες βιοµάζας, γεωθερµικές αντλίες 
θερµότητας για θέρµανση, ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση, ψύξη και ζεστό 
νερό και φωτοβολταϊκά για παραγωγή ηλεκτρισµού). Παρ'όλα αυτά µόνον το 14% 
του ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ευρώπη παράγεται από φιλικές προς το περιβάλλον 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως, για παράδειγµα, η αιολική, η υδροηλεκτρική και 
η ηλιακή ενέργεια, η βιοµάζα, το βιοαέριο κ.λπ.  

Αλλάξτε όλους τους λαµπτήρες σας σε λυχνίες LED, οι οποίες συνδυάζουν την 
καλύτερη δυνατή φωτεινότητα µε την χαµηλότερη κατανάλωση. Μπορείτε να βρείτε 
υψηλής ποιότητας λαµπτήρες LED σε πολλά καταστήµατα λιανικού εµπορίου µε 
λογικό κόστος. Οι λάµπες LED καταναλώνουν έως και 80% λιγότερη ενέργεια και 
διαρκούν έως και 25 φορές περισσότερο από λαµπτήρες πυρακτώσεως. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ          ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

 - 46 - 

 

 

5.5 Πίνακες µε αρχικές-τελικές καταναλώσεις και κοστολόγιο 

Μοντέλα Αρχική κατανάλωση 
ενέργειας (πρίν) 

Τελική κατανάλωση 
ενέργειας (µετά) 

Οθόνη Cisco 4000 90 watt 50 watt 

Οθόνη E120 Flexscan 90 watt 50 watt 

Μoνάδα Smart 425 watt  

Μoνάδα Dell Power Edge 
1950 

670 watt  

Μoνάδα Dell Power Edge 
R410 

288.2 watt  

Dionic Lexus 425 watt  

Altec Performer 425 watt  

Οθόνη Fujitsu 90 watt 50 watt 

Μoνάδα Dell Power Edge 
2900 

670/1700 watt  

Μονάδα VMHAN 425 watt  

Star LC 50 watt  
LUXOI 480 watt  

 

Μοντέλο Ποσότητα Κόστος (€) 
Patch panel cat.6 1 31.33 

Switch/ linkys srw 2024 1 150 
Switch hp procurve 2312 1 119 
Switch hp procurve 2650 1 31.62 
Switch 3 com 3c17300 

superstack 3 
1 244.78 

Switch/3 com Baseline 
2126 

1 128.47 

Cisco 3745 1 6000 
Cisco ASA SSM-10 1 149.42 

5.5.1 Πίνακας Καταναλώσεων πριν και µετά   
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Συνολικό Κόστος: 6854.62 € 

 

 

 

 

 

Συµπεράσµατα 

Με βάση τις νέες τεχνολογίες και τα µέτρα που µπορούν να ληφθούν ώστε να 
µειώσουµε και να εξοικονοµήσουµε ενέργεια στο data center του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ είναι 
να αντικαταστήσουµε τον ήδη υπάρχων εξοπλισµό µε άλλο εξοπλισµό χαµηλότερου 
κόστους, ο οποίος θα µας επιφέρει κέρδος από 15%-20% στην αγορά. Επίσης 
σύµφωνα µε τις νέες τεχνολογίες µε λιγότερη κατανάλωση ενέργειας που αφορά το 
data center θα µπορούσαµε να το αντικαταστήσουµε µε το Green Web Hosting ένα 
οικολογικό data center το οποίο µπορεί να έχει 25% λιγότερη κατανάλωση από ένα 
µέσο data center και 66% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας από την υποδοµή του. Με 
αυτόν τον τρόπο συνολικά θα έχουµε 91% λιγότερη κατανάλωση. Ένας άλλος 
τρόπος για να µειώσουµε την ενέργεια είναι να αντικαταστήσουµε τους σκληρούς 
δίσκους µε σκληρούς δίσκους Green Technology που µειώνουν την κατανάλωση έως 
και 40%, δηλαδή κερδίζουµε 60%. Με τις παραπάνω τεχνολογίες επιτυγχάνουµε να 
µειώσουµε την κατανάλωση ενέργειας σε ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό χωρίς να 
επηρεάζουµε την λειτουργικότητα και χωρίς να επηρεάσουµε την απόδοση. Το 
κόστος που απαιτείται για αυτή την τεχνολογία είναι πιο ακριβό αλλά αξίζει να 
επενδύσουµε γιατί το ποσοστό που θα κερδίσουµε είναι αρκετά υψηλό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Πίνακας Κοστολογίου   
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