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Δηζαγσγή 

Δλέξγεηα – Δλεξγεηαθή κεηάβαζε 

Ζ επέθηαζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε 

ζχγρξνλεο θνηλσλίαο κε ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο λα απμάλνληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν. Δίλαη γεληθά γλσζηφ θαη απνδεθηφ, φηη ν πιαλήηεο καο μνδεχεη-θαηαλαιψλεη ηελ 

απνζεθεπκέλε εδψ θαη πνιινχο αηψλεο ελέξγεηα , γλσζηή θαη σο Μαχξν ρξπζφ.  

Ζ απνζχλδεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα είλαη μεθάζαξα νξαηή, 

είλαη αλαπφθεπθηε, είλαη κηα απηνλφεηε αιήζεηα εδψ θαη δεθαεηίεο. Γηαθνξέο απφςεσλ θαη 

εθηηκήζεσλ ππάξρνπλ κφλν γηα ην πφζν ζα επαξθέζεη ε απνζεθεπκέλε ζην έδαθνο ηεο γεο ειηαθή 

ελέξγεηα, δειαδή ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην θαη ν άλζξαθαο. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ 

ινγνχο νη φπνηνη ππαγνξεχνπλ ζε λέεο κεζφδνπο παξάγσγεο ελεξγείαο. 

Ζ ελεξγεηαθή κεηάβαζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα ζαλ βαζηθέο πεγέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζηηο ΑΠΔ (Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο) έξρεηαη γξήγνξα θαη γη απηφ δελ ππάξρεη πιένλ θακία 

ακθηβνιία. 

 Ζ ελεξγεηαθή απηή κεηάβαζε ζπλδέεηαη κε πνιιά ειεθηξνινγηθά ζέκαηα θαη ηνκείο. Μεξηθά απφ 

απηά είλαη ηα έμππλα θηίξηα, ηα έμππλα ζπζηήκαηα θαηακέηξεζεο θαη ηα έμππλα δίθηπα δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα νπνία δελ είλαη θαη ηφζν γλσζηά ειεθηξνινγηθά ζηελ Διιάδα. Όια απηά 

δηαζπλδένληαη ειεθηξηθά θαη επηθνηλσληαθά, κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε 

αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

Γεληθά γηα ηα Έμππλα θηίξηα 

Έλα θηίξην είλαη έμππλν φηαλ δηαζέηεη έμππλε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. Ζ έμππλε ειεθηξηθή 

εγθαηάζηαζε θξνληίδεη ψζηε ιεηηνπξγίεο ηνπ θηηξίνπ , φπσο ζέξκαλζε, ςχμε, αεξηζκφο, έιεγρνο 

ζθίαζεο θαη θσηηζκφο λα ειέγρνληαη απηφκαηα, εχθνια θαη απιά, ρσξίο ζπαηάιεο ελέξγεηαο θαη 

ρσξίο απψιεηεο επθνιηψλ ρξήζεο θαη άλεζεο. 

Έλα έμππλν θηίξην κπνξεί λα εμνηθνλνκεί ελέξγεηα φρη κφλν ζήκεξα αιιά θαη κειινληηθά. Γηα λα 

γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνβιεθζεί δνκηθά ζηνηρεία-πιηθά ζηελ έμππλε ειεθηξηθή ηνπ 

εγθαηάζηαζε θαη βέβαηα ε επηθνηλσληαθή θαη ινγηθή δηαζχλδεζή ηνπο. 

ήκεξα, κπνξεί έλα έμππλν, δειαδή έλα απηνκαηνπνηεκέλν θηίξην λα ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο απφ ηελ ειεθηξηθή ηνπ εγθαηάζηαζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
 

1.1 Αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

 

 χληνκε αλαδξνκή 

Ζ επηινγή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

αλάπηπμε κηαο ελνπνηεκέλεο εζσηεξηθήο αγνξάο, βαζίζηεθε ζηελ εθηίκεζε φηη , κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

ζα επηηεπρζεί πγηέο επελδπηηθφ πιαίζην πνπ ζα επέηξεπε ηελ αδηάθνπε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

αλαγθαίσλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηελ πξνζέιθπζε πιένλ θαη ηδησηηθψλ 

θεθαιαίσλ, δίλνληαο απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Δπξσπαίν πνιίηε λα απνιακβάλεη 

αλάινγεο πνηφηεηαο θαη ηηκήο πξντφληα ελέξγεηαο ζηελ εληαία εζσηεξηθή αγνξά, εμαζθαιίδνληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη 

ζηεξίδνληαη ζε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζέηεη θνηλφ πξφηππν (κνληέιν) γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ φια ηα Κξάηε-Μέιε, κε ζηφρν αθελφο ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή ειεπζεξία ζηε δηαθίλεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, θαη αθ’ εηέξνπ ηελ 

θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ ππνδνκψλ θαη πφξσλ θάζε ρψξαο 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα λέα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα, θαη θπξίσο, λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή ηεο απαηηνχκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Βέβαηα, ε πνιππινθφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο αλάπηπμεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ε αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο εμειίμεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη παξαηεξνχληαη ζηελ 

αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη δεδνκέλα, δηφηη ην ζεκείν 

εθθίλεζεο σο πξνο ηελ απειεπζέξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ 

ζηφρνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο εληαίαο αγνξάο, δηέθεξε ζεκαληηθά ζε θάζε ρψξα. 

πλεπψο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ, ήηαλ απαξαίηεηε ε ζηαδηαθή εθαξκνγή 

δηαθφξσλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ, ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ, πνπ ζα επέηξεπαλ, δίλνληαο ζηα 

Κξάηε-Μέιε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν πξνζαξκνγήο, λα δηακνξθψζνπλ ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο ζηηο 

αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζαλ ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, πνπ ζα επέηξεπαλ θαη 

ηειηθά ηελ ελνπνίεζή ηνπο. 

Οη νδεγίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πάλσ ζηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ νη αγνξέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, επέηξεπαλ ζε θάζε ρψξα λα επηιέμεη απφ κφλε ηεο ηα αλαγθαία ξπζκηζηηθά 

κέηξα θαη ην ζρεδηαζκφ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ ηνπο, αλαιφγσο ησλ ηδηαίηεξσλ δνκηθψλ 

θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπλζεθψλ. 

Οη νδεγίεο απηέο ζέηνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα θαη ζε κεγάιε ιεπηνκέξεηα , ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θάζε ρψξα πεξηνξίδνληαο 

ζεκαληηθά ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο θάζε ρψξαο σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ζρεδηαζκνχ αγνξάο πνπ ζα 
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επηιέμνπλ, θαη ζέηνληαο ππνρξεσηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο δνκηθέο 

πξνζαξκνγέο. 

Απφ ηα παξαπάλσ, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη απφ ην 1996 κέρξη ην ρξνληθφ φξην ηνπ 

2015 κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πεξίνδνο πξνζαξκνγήο γηα φιεο ηηο ρψξεο , γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο , ηφζν σο πξνο ηε δνκηθή αλαδηνξγάλσζή ηνπο, φζν θαη σο πξνο ην 

ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ αγνξψλ ηνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πηνζεηήζνπλ ην Δληαίν Μνληέιν 

Αγνξάο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη δηαζθάιηζεο αδηάθνπνπ 

εθνδηαζκνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

1.2 Παξνχζεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα 

Καηά ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία , ε νπνία επεξεάδεη ηφζν ηε βξαρππξφζεζκε, αιιά ηδίσο ηε 

κεζνπξφζεζκε εμέιημε ηεο αγνξάο ηνπ ειεθηξηζκνχ, θαζίζηαηαη θξίζηκε ε ζηαδηαθή άξζε ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ ελδερνκέλσο νδεγνχλ ζε αζηνρία ζηελ αγνξά, ε νπνία αδπλαηεί λα ρξεκαηνδνηήζεη 

ζε βάζνο ρξφλνπ ηηο επελδχζεηο θαη ππνδνκέο πνπ ρξεηάδνληαη. Ζ άξζε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ έγθεηηαη 

απφ ηε κηα ζην χςνο ησλ επελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη, θαη απφ ηελ άιιε ζηελ θαηαλνκή ησλ εζφδσλ 

θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο αγνξάο ειεθηξηζκνχ, ηφζν κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

παξέρνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, φζν θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία θφζηνπο ηνπ θαζελφο. Μέρξη ζήκεξα, ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο αζηνρίαο 

ηεο αγνξάο ήηαλ ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκηζηηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία φκσο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ζα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη κε ηελ ίδηα κνξθή ελφςεη ηεο ζχλδεζεο θαη ελ ηέιεη 

ζχδεπμεο ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ αληηκεηψπηζε αζηνρηψλ ηεο αγνξάο, 

πέξαλ απηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ηδηαηηέξσο δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο, 

ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ. Οη ζπλζήθεο απηέο 

ζηαδηαθά ζα επηθέξνπλ ηελ αλαγθαία βειηίσζε ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ησλ 

ππνδνκψλ, φπνπ νη απνηειεζκαηηθφηεξεο απηψλ ζα παξακέλνπλ ζην ζχζηεκα ελψ νη ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο ζα εμέξρνληαη ζηαδηαθά απφ απηφ. Ζ αλάπηπμε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ ζα επηηξέςεη 

ηελ νκαινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ θχθισλ θαη ηελ είζνδν θάζε θνξά ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

Ζ εγρψξηα αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ραξαθηεξίδεηαη απφ δνκηθέο αζπκκεηξίεο. Ζ ΓΔΖ Α.Δ είλαη 

ζπκκεηέρσλ κε κεξίδην ζηελ παξαγσγή 80% επί ηνπ ζπλφινπ θαζαξήο παξαγσγήο απφ ζπκβαηηθέο 

κνλάδεο ζην ζχζηεκα θαη κεξίδην πξνκήζεηαο 98% επί ηνπ ζπλφινπ ελέξγεηαο πνπ δηαθηλήζεθε ζηε 

ρνλδξεκπνξηθή αγνξά. Δπηπιένλ, ε ΓΔΖ θαηέρεη απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζηα ιηγληηηθά θνηηάζκαηα 

ηεο ρψξαο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ. Ζ απνθιεηζηηθή απηή πξφζβαζε ηεο ΓΔΖ 

ζηνπο ιηγληηηθνχο θαη πδάηηλνπο πφξνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ νηθνλνκηθφηεξνπο πφξνπο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζε ζρέζε κε άιια ζπκβαηηθά θαχζηκα, ηεο πξνζδίδεη θξίζηκν ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ δπλεηηθψλ αληαγσληζηψλ ηεο ζηελ ρνλδξεκπνξηθή αγνξά, νη νπνίνη έρνπλ 

σο κφλε επηινγή ην θπζηθφ αέξην σο θαχζηκν ησλ ζηαζκψλ ηνπο. Σν ζπγθξηηηθφ απηφ πιενλέθηεκα 

ηεο ΓΔΖ κεηαθπιχεηαη θαη ζηε ιηαληθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δεκηνπξγψληαο έηζη ζεκαληηθά 

εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ πξνκεζεπηψλ ζηελ αγνξά. 

Γηαπηζηψλεηαη επίζεο, αζπκκεηξία φζνλ αθνξά ηα ζηαζεξά θαη κεηαβιεηά θφζηε ησλ κνλάδσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ ιηγληηηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ. Οη ζηαζκνί 

θπζηθνχ αεξίνπ έρνπλ κελ ρακειφηεξν θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο απφ απηφ ησλ ιηγληηηθψλ, αιιά απηφ 

ην ζπγθξηηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα δελ ηνπο θαζηζηά ζήκεξα αληαγσληζηηθνχο, θαζψο κεγάιν κέξνο 
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ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ θφζηνπο νξηζκέλσλ κνλάδσλ ηεο ΓΔΖ έρεη ήδε απνζβεζηεί. Δπηπξφζζεηα, ε 

ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν παγθφζκηαο αγνξάο, ζε αληίζεζε κε ην ιηγλίηε 

θαη ην λεξφ πνπ ε αμία ηνπο απνηηκάηαη ζε εζληθφ επίπεδν, επηηξέπνληαο ειάρηζηε κεηαβιεηφηεηα 

ησλ ηηκψλ ηνπο.  

Ζ ηξέρνπζα νξγάλσζε ηεο αγνξάο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ πξν-εκεξήζηα αγνξά. Όιε ε ελέξγεηα ζπλαιιάζζεηαη ζηελ Οξηαθή Σηκή 

πζηήκαηνο, απνδίδνληαο έηζη ζεκαληηθά νθέιε γηα ηνπο παξαγσγνχο ιηγληηηθψλ θαη 

πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ, αθνχ ην νξηαθφ ηνπο θφζηνο είλαη πνιχ ρακειφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηελ 

Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθφηεξε δηαζέζηκε πξνζθνξά θαη ε 

νπνία είλαη ζπλήζσο πξνζθνξά κνλάδαο θπζηθνχ αεξίνπ. Χζηφζν, ηα ηξέρνληα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΓΔΖ βαζίδνληαη ζην κέζν θφζηνο (θαη φρη ζην νξηαθφ) επνκέλσο, ζε έλα 

βαζκφ, ηα νθέιε ησλ παξαγσγψλ ιηγληηηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ επηζηξέθνπλ ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. 

Ζ θαηάζηαζε ζηελ εγρψξηα αγνξά ηα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμε αξθεηέο θνξέο θξίζηκε, θπξίσο ιφγσ 

ηεο ζπλερηδφκελεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο γεληθφηεξεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Ζ 

έιιεηςε Φνξέα Κάιπςεο, ε ηδηαίηεξε ζέζε ηεο ΓΔΖ ζηελ αγνξά σο επηρείξεζε κε πςειά κεξίδηα 

αιιά θαη ε αχμεζε ησλ αλείζπξαθησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ ηεο, πξνθάιεζαλ ζεκαληηθή 

επηδείλσζε ζε φιε ηελ αιπζίδα ζπλαιιαγψλ ηεο αγνξάο κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζην θεθάιαην 

θίλεζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σαπηφρξνλα, ε ζπλερηδφκελε ηακεηαθή ζηελφηεηα ηνπ ρξεκαην-

πηζησηηθνχ ηνκέα επεξέαζε άκεζα ηελ αγνξά ειεθηξηζκνχ, νδεγψληαο ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ (βξαρπρξφληνπ θαη καθξνρξφληνπ). Χο ζπλέπεηα, δεκηνπξγήζεθε ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα 

θαη αζηάζεηα ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε κεησκέλα εξγαιεία δηαρείξηζεο θαη αληηζηάζκηζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε πηζαλφ επελδπηή 

είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο , θαη φρη ηφζν ην πεξηζψξην θέξδνπο. 

Μηθξήο θιίκαθαο δηείζδπζε λενεηζεξρφκελσλ ζηελ αγνξά πξνκήζεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν ζε 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ εμαηηίαο ησλ ζηξεβιψζεσλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Ζ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ ζηξεβιψζεσλ απηψλ απαηηεί κηα κεηαβαηηθή 

πεξίνδν δχν-ηξηψλ εηψλ, δεδνκέλνπ φηη ηπρφλ απφηνκεο δηαθπκάλζεηο ζηα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο, εηδηθφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε. 

Ζ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κεηψλεη 

ζεκαληηθά γηα ην δπλεηηθφ επελδπηή ηε βεβαηφηεηα γηα ην πνηνο ηχπνο θαπζίκνπ ζα παξακείλεη 

αληαγσληζηηθφο ηα επφκελα πέληε κε έμη έηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παγθφζκηεο αιιαγέο ζηελ 

αγνξά ελέξγεηαο, ηδίσο ηηο αιιαγέο ζηνλ θιάδν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμφξπμή ηνπ. 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη πξννπηηθέο γηα ηε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ είλαη 

αηζηφδνμεο. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα πιεξψζνπλ ην 

ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. Δηδηθά νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ ηηο μέλεο αγνξέο, 

δελ είλαη ζε ζέζε λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο , θαη σο ζπλέπεηα, απνζχξνληαη απφ ηελ αγνξά 

νδεγψληαο ζε πεξαηηέξσ πηψζε ηεο δήηεζεο. 

Παξάιιεια, ε καδηθή δηείζδπζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) δεκηνπξγεί 

πιενλάδνπζα ηζρχ θαη κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο λα απνζβέζνπλ ηηο 
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επελδχζεηο ηνπο, κηαο θαη ζπκπηέδεηαη πεξαηηέξσ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Χζηφζν, ε επηπιένλ ηζρχο ησλ ζηαζκψλ ΑΠΔ δελ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ 

αζθάιεηα εθνδηαζκνχ εμαηηίαο ηεο δηαθνπηφκελεο θχζεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ζηαζκψλ απηψλ δελ ζεσξείηαη αμηφπηζηε ζην βαζκφ πνπ ζεσξείηαη αληίζηνηρε ηζρχο ζπκβαηηθψλ 

κνλάδσλ θαη επνκέλσο δελ είλαη εθηθηή ε απφζπξζε ηζφπνζεο ηζρχνο ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ. 

 

1.3 Αλαδηνξγάλσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Τπνρξεσηηθή είλαη ε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Μνληέινπ Δπξσπατθήο Αγνξάο, νη 

νπνίεο πξνδηαγξάθνληαη ζε κηα ζεηξά απφ Κψδηθεο. ηνπο θψδηθεο απηνχο , σο πξψην βήκα γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο, πξνβιέπεηαη θαη ε ζχδεπμε ηηκψλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δληαίνπ Μνληέινπ Δπξσπατθήο Αγνξάο, ζεκαληηθέο 

πξφζζεηεο κεηαξξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα. Ζ εγρψξηα ρνλδξεκπνξηθή αγνξά ειεθηξηζκνχ 

ζα πξέπεη λα αλαδηνξγαλσζεί ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία πξνζεζκηαθήο αιιά θαη ελδν-

εκεξήζηαο αγνξάο, θαζψο επίζεο θαη κεραληζκνχο γηα δηαθξηηή αγνξά επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ππεξεζηψλ εμηζνξξφπεζεο. εκεηψλεηαη φηη ε ηξέρνπζα νξγάλσζε ηεο αγνξάο δελ επηηξέπεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζχδεπμε κε ηηο γεηηνληθέο αγνξέο θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

θαη πεξηνξηζκνχο ηνπ ειεθηξηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο, δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί νπζηαζηηθφο 

δηαζπλνξηαθφο αληαγσληζκφο. 

Ζ δεχηεξε δξνκνινγεκέλε δνκηθή αιιαγή είλαη ε πψιεζε ηνπ 30% ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηεο 

ΓΔΖ ζε ηξίηνπο. Λφγσ ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ελέξγεηαο, ν ππνςήθηνο 

επελδπηήο είλαη δχζθνιν λα δηακνξθψζεη ηα καθξνπξφζεζκα επελδπηηθά ηνπ ζρέδηα βαζηδφκελνο 

ζηα αλακελφκελα θέξδε πνπ, βξαρππξφζεζκα ή κεζνπξφζεζκα, ζα ιάβεη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Οη 

εθηηκήζεηο ηνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηπρφλ αλακελφκελεο ζπλέξγεηεο απφ ηελ πψιεζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ (πρ ιηαληθή πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ), ηε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε ζηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ εγρψξησλ επελδπηψλ θαη ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά, ηε 

δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ κε ηελ πθηζηάκελε δξαζηεξηφηεηά ηνπο είηε ζηελ παξαγσγή είηε ζηελ 

πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπνκέλσο, ε ξπζκηζηηθή ζηαζεξφηεηα, γηα κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ-ηεζζάξσλ εηψλ, θξίλεηαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε αμηφπηζηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ ηεο Νέαο Καζεηνπνηεκέλεο Δηαηξείαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ζηε βάζε 

εθηηκήζεσλ γηα ην αλακελφκελν έζνδν απφ ηε ιηαληθή αγνξά , ην επίπεδν ησλ ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο 

θαη ην ραξηνθπιάθην ησλ πειαηψλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί. Μαθξνρξνλίσο, επθαηξίεο ζα 

δεκηνπξγεζνχλ θπξίσο ιφγσ ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο, 

ελδερνκέλσο ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο ζηαδηαθήο δεκηνπξγίαο ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ πειαηψλ πνπ λα θέξεη κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ζεκεξηλέο. 

Με ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο ζηαδηαθήο ελαξκφληζεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

απηέο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, θαη έσο φηνπ νινθιεξσζεί θαη ε δηαδηθαζία πψιεζεο ηεο Νέαο 

Καζεηνπνηεκέλεο Δηαηξείαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, θξίλεηαη αλαγθαία ε βξαρπ/κεζνπξφζεζκε 

πηνζέηεζε πξφζβαζεο ηξίησλ ζε ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθφηεξνπο πφξνπο ειεθηξνπαξαγσγήο. Ο 

ζρεδηαζκφο πνπ πξνηείλεηαη εθαξκφδεηαη ήδε ζηε Γαιιηθή ελεξγεηαθή αγνξά . Ο γαιιηθφο λφκνο 

πξνβιέπεη κεραληζκφ ξπζκηδφκελεο πξφζβαζεο ηξίησλ. Ο κεραληζκφο απηφο ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζπκβαηφο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαβαηηθφ κεραληζκφ ζην πιαίζην ηεο ελ εμειίμεη απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζηε Γαιιία θαη θαζψο ζπλνδεχεηαη απφ δεζκεχζεηο γηα ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ ζπλζεθψλ 

αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Γαιιία. Αληίζηνηρνο κεραληζκφο, 
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πξνζαξκνζκέλνο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν 

κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ Δληαίνπ Μνληέινπ Δπξσπατθήο Αγνξάο. πγθεθξηκέλα, ν ζρεδηαζκφο 

πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ Διιεληθή αγνξά πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή πψιεζε ελέξγεηαο κέζσ 

πξνζεζκηαθψλ πξντφλησλ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κέξνο ηεο ιηγληηηθήο θαη πδξνειεθηξηθήο 

παξαγσγήο ηεο ρψξαο, κε ππνρξέσζε ησλ αγνξαζηψλ λα εμππεξεηνχλ εγρψξηνπο πειάηεο ιηαληθήο 

θαη’ αλαινγία ηεο θαηαλάισζήο ηνπο θαη ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηα θαηαλαισηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ο πξνηεηλφκελνο κεραληζκφο νπζηαζηηθά εηζάγεη λέν 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη παξαγσγψλ θαηφρσλ ιηγληηηθήο θαη πδξνειεθηξηθήο 

παξαγσγήο γηα ηελ αγνξά θαη πψιεζε πξνζεζκηαθψλ πξντφλησλ. Σν λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζα 

αθνξά πξντφληα θάιπςεο ηεο δήηεζεο, ηα νπνία ζα δνκεζνχλ ψζηε λα αληηζηνηρνχλ ζε θαηαλάισζε 

βάζεο, ελψ ζα είλαη δπλαηφ λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ νξίδνληα σξίκαλζεο. εκεηψλεηαη φηη ν 

πξνηεηλφκελνο ζρεδηαζκφο, θαη ηδίσο ν ρξνληθφο νξίδνληαο εθαξκνγήο ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηφο κε ηελ δεκηνπξγία ηεο Νέαο Καζεηνπνηεκέλεο Δηαηξείαο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. 

 

1.4 ηφρνη ησλ δνκηθψλ αιιαγψλ 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζήκεξα θαη ζην άκεζν κέιινλ, ε δεκηνπξγία 

ξπζκηδφκελεο πξνζεζκηαθήο αγνξάο γηα ηελ πξφζβαζε πξνκεζεπηψλ ζε ιηγληηηθή θαη πδξνειεθηξηθή 

παξαγσγή θξίλεηαη απαξαίηεηε, θαζψο έρεη ζαλ ζηφρν ηα εμήο: 

1) Σελ ηφλσζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ηφζν ζε επίπεδν ρνλδξεκπνξηθήο, ηδίσο φκσο ζε 

επίπεδν ιηαληθήο αγνξάο. Δπηπιένλ, νη αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζηελ θάζεηε αιπζίδα (κεηαμχ 

δειαδή ησλ παξαγσγψλ θαη πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ 

ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο αιπζίδαο. Ζ ελίζρπζε ησλ ζπλζεθψλ 

αληαγσληζκνχ ζπλάδεη κε ηε κείσζε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ λέσλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

ρνλδξεκπνξηθή αγνξά θαη ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ δπλεηηθήο εηζφδνπ εγρψξησλ θαη μέλσλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε ιηαληθή αγνξά, κε ηειηθφ φθεινο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

απνιακβάλεη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο, ζπγθξηηηθά κε απηή πνπ ζα είρε ζε κνλνπσιηαθφ 

θαζεζηψο. 

 

2) Σελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ησλ πξνκεζεπηψλ, κε ηζνδχλακν ηξφπν, ζηνπο δηαζέζηκνπο 

ελεξγεηαθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ραξηνθπιάθηα αληίζηνηρνπ θφζηνπο 

ελέξγεηαο. 

 

 

3) Σελ άξζε ησλ ζηξεβιψζεσλ θαη ζηαπξνεηδψλ επηδνηήζεσλ ζηα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο, κε 

νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαηαλαισηψλ, ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε καθξνρξφληα αλάπηπμε ηνπ ειεθηξηθνχ ηνκέα, ζηε βάζε ηεο νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ θαη ππνδνκψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχζζνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ πιένλ απνδνηηθφ ηξφπν. 

4) Σε ζπκπίεζε, θαηά ην δπλαηφλ, ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ αλαγθαίσλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ ζε φιε ηελ αιπζίδα 

παξαγσγήο/κεηαθνξάο/δηαλνκήο, έηζη ψζηε λα ζπγθξαηεζνχλ νη απμήζεηο ηηκψλ ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 
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5) Σε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ πιαηζίνπ ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηελ Δληαία 

Δπξσπατθή Αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ επαθφινπζε αλαβάζκηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο κέζσ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ θαη ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα 

εμαγσγή ηεο πιενλάδνπζαο δπλακηθφηεηαο/παξαγσγήο. 

 

Οη αλσηέξσ ζηφρνη ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ απνθεχγνληαο ηηο απφηνκεο κεηαβνιέο ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, νη νπνίεο ζα νδεγνχζαλ ζε απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα, κε αληίθηππν ηφζν 

ζηηο ηηκέο ηνπ θαηαλαισηή φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

αγνξά. Σα ξπζκηζηηθά κέηξα ζα πξέπεη, γηα κηα πεξίνδν ηξηψλ-ηεζζάξσλ εηψλ, λα επηηχρνπλ έλα 

«νπδέηεξν» πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα γλσξίδεη κε 

βεβαηφηεηα ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο θαη ζα είλαη πξνεηνηκαζκέλν λα αληηκεησπίζεη ηε «λέα 

πξαγκαηηθφηεηα», ε νπνία αλακέλεηαη θαη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επηφηεξεο 

ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

ιαλζαζκέλα ζήκαηα ζηελ αγνξά, δεκηνπξγψληαο πςειφηεξεο ή ρακειφηεξεο πξνζδνθίεο απφ 

απηέο πνπ ε ειιεληθή αγνξά κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ππφ ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οη 

πξνζδνθίεο γηα ρακειφηεξα θέξδε ζα πξέπεη λα αληηζηαζκίδνληαη κε ξπζκηζηηθή ζηαζεξφηεηα 

θαη ζαθήλεηα αλαθνξηθά κε ηα κεηαξξπζκηζηηθά ζρέδηα ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σέινο, ε είζνδνο λέσλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο 

θαη φρη ζε θαηξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ρσξίο καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή ζηελ αγνξά. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πξφζβαζε πξνκεζεπηψλ ζε 

νηθνλνκηθνχο εγρψξηνπο πφξνπο ειεθηξνπαξαγσγήο (πάληα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) είλαη νη εμήο: 

 

1) Παξνρή πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο άδεηαο πξνκήζεηαο (εθηφο ηεο ΓΔΖ) ζε 

πξνζεζκηαθά πξντφληα εληφο ξπζκηδφκελνπ ζπκβαηηθνχ πιαηζίνπ, ε ππνθείκελε αμία ηνπ 

νπνίνπ ζρεηίδεηαη κε ιηγληηηθή θαη πδξνειεθηξηθή παξαγσγή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην 

νηθνλνκηθφ πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ πνπ δηαζέηεη ιηγληηηθή θαη πδξνειεθηξηθή παξαγσγή 

(ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο) αλακέλεηαη λα κεηαθεξζεί ζηνπο ηειηθνχο 

εγρψξηνπο θαηαλαισηέο, κε ηε κνξθή ρακειφηεξσλ ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο. 

 

2) Βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο ζηε ρνλδξεκπνξηθή αγνξά θαη ειάθξπλζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεη ν Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο, κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πξνζεζκηαθψλ πξντφλησλ, παξάιιεια 

κε ηελ εκεξήζηα εθθαζάξηζε θαη ηνλ εβδνκαδηαίν δηαθαλνληζκφ ηεο πξν-εκεξήζηαο αγνξάο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξνβιέπεηαη νηθνλνκηθφο ζπκςεθηζκφο ησλ πνζνηήησλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα πξνζεζκηαθά πξντφληα θαη ησλ ινηπψλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο ηνπ 

Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ έληαμε ησλ πξνζεζκηαθψλ πξντφλησλ ζηελ 

πξν-εκεξήζηα αγνξά γίλεηαη κεηά απφ έιεγρν αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή 

λα ρξεζηκνπνηεί ηα πξντφληα απηά, βάζεη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη, ηδίσο αλαθνξηθά κε 

ηα θαηαλαισηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ πνπ απηφο εθπξνζσπεί. ηφρνο ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε κεηαθνξά ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ παξαγσγνχ απφ ηνπο 

θζελφηεξνπο εγρψξηνπο πφξνπο θαηεπζείαλ ζηνπο πειάηεο ιηαληθήο. 
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3) Γπλαηφηεηα ηφλσζεο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ, ηνπιάρηζηνλ ησλ 

κεγαιχηεξσλ απφ απηνχο, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκνινγίσλ θαη ινηπψλ φξσλ πξνκήζεηαο, 

εθφζνλ ηα θαηαλαισηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο πνζφηεηεο 

πξνζεζκηαθψλ πξντφλησλ, πνπ κπνξεί λα αγνξάζεη ν πξνκεζεπηήο ηνπο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

Δηζαγσγή ζηα Έμππλα Γίθηπα 
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2.1 Δηζαγσγή ζηα έμππλα δίθηπα 

 

Σα θχξηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ε παξαγσγή, ε κεηάδνζε, ε δηαλνκή 

θαη ηα θνξηία. Ζ ελέξγεηα παξάγεηαη απφ κεγάινπο θεληξηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο θαη 

ηξνθνδνηείηαη ζε έλα δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο. Ζ κεηαθεξφκελε πάλσ απφ 

κεγάιεο απνζηάζεηο ηζρχο κεηαβηβάδεηαη, κέζσ κηαο ζεηξάο κεηαζρεκαηηζηψλ δηαλνκήο, ζηα ηειηθά 

θπθιψκαηα γηα ηε δηαλνκή ζηνπο θαηαλαισηέο.  

 

Σν δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη πξννδεπηηθά αλαπηπρζεί πάλσ απφ έλαλ αηψλα, απφ 

ην αξρηθφ ζρέδην ησλ ηνπηθψλ DC δηθηχσλ ρακειήο ηάζεο, ζηα ηξηθαζηθά AC δίθηπα πςειήο ηάζεο 

θαη ηειηθά ζηα κνληέξλα νγθψδε δηαζπλδεδεκέλα δίθηπα κε δηάθνξα επίπεδα ηάζεο θαη πνιιαπιά, 

πνιχπινθα ειεθηξηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία. 

 

Σα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ καο εμππεξεηνχλ γηα δεθαεηίεο, ζηεξίδνληαη θαηά 

βάζε ζηα νξπθηά θαχζηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεηξειαίνπ, ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ σο πεγέο ελέξγεηαο. Απηά ηα νξπθηά θαχζηκα είλαη κε αλαλεψζηκα θαη ηα απνζέκαηά ηνπο 

ζηε γε θαηαλαιψλνληαη ηαρχηαηα. Ζ αλαδπφκελε ελεξγεηαθή θξίζε θαιεί ηελ παγθφζκηα πξνζνρή λα 

ζηξαθεί ζηελ αλεχξεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ κηα 

καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο. Οη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί πεξηιακβάλνπλ ηελ αηνιηθή, ηελ ειηαθή, ηελ παιηξξνηαθή, ηε γεσζεξκηθή, ηελ 

πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ηε βηνκάδα, νη νπνίεο νλνκάδνληαη επίζεο πξάζηλε ελέξγεηα γηαηί δελ 

απειεπζεξψλνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απνηεινχλ ζεκαληηθά ζπκπιεξψκαηα θαη αληηθαηαζηάηεο 

ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ιφγσ ηεο δηάξθεηαο εθκεηάιιεπζήο ηνπο θαη ηε θηιηθφηεηα πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

 

Ζ απμαλφκελε δήηεζε γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα, καδί κε ηελ πνιχπινθε θχζε ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, έρνπλ πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην ήδε θαηαπνλεκέλν δίθηπν, φπσο δηαθνπέο 

ξεχκαηνο, βπζίζεηο ηάζεο θαη ππεξθνξηίζεηο, ηα νπνία κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ξεχκαηνο 

θαη ηελ αμηνπηζηία. 

 

Σν ππάξρνλ δίθηπν, ινηπφλ, βξίζθεηαη ππφ κεγάιε πίεζε απφ ηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηβάιινλ, ηνπο θαηαλαισηέο, ηελ αγνξά αιιά θαη απφ ζέκαηα ηεο 

ππάξρνπζαο ππνδνκήο. Απηέο νη πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο θαη 

επείγνπζεο απφ πνηέ θαη ζα νδεγήζνπλ ην δίθηπν ζε επέθηαζε αιιά θαη ζε ελίζρπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 
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ηνπ πξνο εμππλφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, κε ηε βνήζεηα ησλ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελσλ ηερλνινγηψλ. 

Έηζη πξνβάιιεη ε έλλνηα ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ επφκελεο γεληάο, ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ.  

 

 

 

2.2 Οθέιε έμππλσλ δηθηχσλ 

Σα αλακελφκελα νθέιε απφ έλα ζχγρξνλν ειεθηξηθφ δίθηπν είλαη πνιιά θαζψο έλα έμππλν δίθηπν: 

 Βειηηψλεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ελέξγεηαο 

 Βειηηζηνπνηεί ηελ αμηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απνηξέπεη ηελ θαηαζθεπή εθεδξηθψλ 

(γηα θνξηία αηρκήο) ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Δληζρχεη ηε ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππαξρφλησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ 

 Βειηηψλεη ηελ αλζεθηηθφηεηα πξνο βιάβεο/δηαθνπέο 

 Δπηηξέπεη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηελ απηφ-απνθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε δηαηαξαρψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Γηεπθνιχλεη ηελ επξεία αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 Υξεζηκνπνηεί θαηαλεκεκέλεο πεγέο ελέξγεηαο 

 Απηνκαηνπνηεί ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

 Μεηψλεη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα επηηξέπνληαο ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ 

θαη λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 Μεηψλεη ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ, κεηψλνληαο ηελ αλάγθε γηα αλεπαξθή παξαγσγή θαηά 

ηηο πεξηφδνπο ρξήζεο αηρκήο 

 Παξνπζηάδεη επθαηξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ 

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζε plug-in ειεθηξηθά νρήκαηα θαη λέσλ επηινγψλ 

απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο 

 Απμάλεη ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ 

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα λέα πξντφληα, ππεξεζίεο θαη αγνξέο θαη επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε απηά. 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί γηα ην έμππλν δίθηπν. Απηνί πεξηιακβάλνπλ: 

Ζ Δπξσπατθή Πιαηθφξκα Σερλνινγίαο ην νξίδεη σο: 

Έλα Έμππλν Γίθηπν είλαη έλα ειεθηξηθφ δίθηπν πνπ κπνξεί έμππλα λα ελνπνηήζεη ηηο 

δξάζεηο φισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζε απηφ ρξεζηψλ- παξαγσγνχο, θαηαλαισηέο θαη απηνχο 

πνπ θάλνπλ θαη ηα δχν- κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθή δηαλνκή βηψζηκσλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

αζθαιψλ ειεθηξηθψλ πξνκεζεηψλ. 

χκθσλα κε ην Σκήκα Δλέξγεηαο ησλ ΖΠΑ: 

Έλα Έμππλν Γίθηπν ρξεζηκνπνηεί ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία γηα λα βειηηψζεη ηελ 

αμηνπηζηία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο- 
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απφ ηε κεγάιε παξαγσγή, κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο, έσο ηνπο θαηαλαισηέο- θαη 

έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ κέζσλ απνζήθεπζεο θαη θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο. 

ε άιιε αλαθνξά ην έμππλν δίθηπν νξίδεηαη: 

Έλα Έμππλν Γίθηπν ρξεζηκνπνηεί αηζζεηήξεο, ελζσκαησκέλε επεμεξγαζία θαη ςεθηαθέο 

επηθνηλσλίεο γηα λα θαηαζηήζεη ην ειεθηξηθφ δίθηπν παξαηεξήζηκν, ειέγμηκν, 

απηνκαηνπνηεκέλν, πιήξσο δηαζπλδεδεκέλν. 

Δπηπιένλ νξηζκνί αλαθέξνληαη ζε έλα Έμππλν Γίθηπν πνπ: 

-πλεπάγεηαη ηε κεηαηξνπή ζε έλα ηθαλφ γηα κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη άθξσο 

δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ παξφρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

πνπ πεξηθιείεη ηελ παξαγσγή, ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή. 

-Γεκηνπξγεί ηελ πιαηθφξκα γηα ηελ αλάπηπμε έμππλσλ ηερλνινγηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηε 

δηαρείξηζε θνξηίνπ θαη ηελ απφθξηζε δήηεζεο. 

-Θα θάλεη ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο ελέξγεηαο ησλ ρσξψλ πην απνδνηηθά, ζα ελζαξξχλεη 

ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ζα παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο θαιχηεξν 

έιεγρν ηεο ρξήζεο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

- Δίλαη κηα αθξηβή κνληεξλνπνίεζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ππνζηήξημε πξαγκαηηθνχ-ρξφλνπ, ακθίδξνκεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ειεθηξηζκνχ θαη ησλ φιν θαη πην ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ ελεξγεηαθά 

θαηαλαισηψλ. 

- Δίλαη κηα ζπιινγή ηδεψλ/ζρεδίσλ γηα ηελ παξνρή ελέξγεηαο επφκελεο γεληάο, πνπ 

πεξηιακβάλεη λέα ζηνηρεία παξνρήο ηζρχνο, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ζε φιν ην δίθηπν 

ελέξγεηαο θαη πεξηζζφηεξεο θαη πην ελεκεξσκέλεο επηινγέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

-Δίλαη έλα ζχγρξνλν, βειηησκέλν, αλζεθηηθφ θαη αμηφπηζην ειεθηξηθφ δίθηπν πνπ ζηεξίδεη 

ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, είλαη αζθαιέο, νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη είλαη έλαο 

θχξηνο κνριφο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη αλάπηπμε. 

-Δίλαη έλα ζχγρξνλν ειεθηξηθφ ζχζηεκα. Υξεζηκνπνηεί αηζζεηήξεο, παξαθνινχζεζε, 

επηθνηλσλίεο, απηνκαηηζκφ θαη ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα γηα λα βειηηψζεη ηελ επειημία, 

ηελ αζθάιεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

-Δίλαη κηα ππνδνκή πνπ δίλεη έκθαζε ζηνλ ελεξγφ αληί ζηνλ παζεηηθφ έιεγρν. 

 

 

 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ν φξνο Έμππλν Γίθηπν αλαθέξεηαη ζε έλα ηειείσο εθζπγρξνληζκέλν 

ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην νπνίν παξαθνινπζεί, πξνζηαηεχεη θαη βειηηζηνπνηεί ηε ιεηηνπξγία 

ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ζε απηφ ζηνηρείσλ απφ άθξν ζε άθξν. Πξφθεηηαη γηα κηα ππνδνκή πνπ ζηφρν 

έρεη ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο κέζσ απηφκαηνπ ειέγρνπ, κεηαηξνπέσλ 

πςειήο ηζρχνο, ζχγρξνλεο δνκήο επηθνηλσληψλ, ηερλνινγηψλ αηζζεηήξσλ/κεηξεηψλ θαη ζχγρξνλσλ 

ηερληθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο βαζηζκέλσλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δήηεζεο, ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο 



[13] 
 

ελέξγεηαο θαη ηνπ δηθηχνπ θ.α. Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη θεληξηθέο θαη θαηαλεκεκέλεο ειεθηξηθέο 

γελλήηξηεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ πςειήο ηάζεο θαη ζχζηεκα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ζε βηνκεραληθνχο 

ρξήζηεο ή ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ νηθηαθψλ θηηξίσλ, ζε εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη 

ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Σν έμππλν δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη απφ ακθίδξνκε ξνή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ, επξέσο θαηαλεκεκέλνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο ελέξγεηαο. Δλζσκαηψλεη ζην δίθηπν ηα πιενλεθηήκαηα ησλ θαηαλεκεκέλσλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, γηα ηε κεηαθνξά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο παξνρήο θαη ηεο δήηεζεο ξεχκαηνο. 

 

 

 

 

2.3 Πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο 

 

Οη πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη νη αλάγθεο ηνπ κειινληηθνχ έμππλνπ δηθηχνπ 

ζπλνςίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

 

α) Πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο. Ζ παξαδνζηαθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φληαο ε 

κεγαιχηεξε δεκηνπξγεκέλε απφ ηνλ άλζξσπν πεγή εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πξέπεη λα 

αιιάμεη ψζηε λα ακβιπλζεί ε θιηκαηηθή αιιαγή. Παξάιιεια, έρεη πξνβιεθζεί αλεπάξθεηα νξπθηψλ 

θαπζίκσλ ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Φπζηθέο θαηαζηξνθέο, φπσο ζχειιεο, ζεηζκνί θαη ηπθψλεο 

κπνξνχλ εχθνια λα θαηαζηξέςνπλ ην δίθηπν κεηαθνξάο. Σέινο, ν δηαζέζηκνο θαη θαηάιιεινο ρψξνο 

γηα ηε κειινληηθή επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ έρεη κεησζεί δξακαηηθά. 

 

β) Αλάγθεο αγνξάο/θαηαλαισηψλ. Υξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ νινθιεξσκέλεο ηερλνινγίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη πνιηηηθέο γηα ηελ αγνξά ελέξγεηαο, ψζηε λα ζηεξίμνπλ ηε 

δηαθάλεηα θαη ηελ ειεπζεξία ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απφ ηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα βειηησζεί κε ηελ παξνρή πςεινχ ιφγνπ 

πνηφηεηαο/ηηκήο θαη κε ηε δπλαηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ην δίθηπν. 

 

γ) Πξνθιήζεηο Τπνδνκήο. Ζ ππάξρνπζα ππνδνκή κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πεξηέρεη ζηνηρεία 

πνπ γεξλνχλ γξήγνξα. Με ηελ πίεζε ησλ απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ θνξηίνπ, ε ζπκθφξεζε ηνπ 

δηθηχνπ γίλεηαη φιν θαη ρεηξφηεξε. Σα γξήγνξα εξγαιεία online αλάιπζεο, ε επξεία δψλεο 

παξαθνινχζεζε, νη κεηξήζεηο θαη ν έιεγρνο, θαη ε γξήγνξε θαη αθξηβήο πξνζηαζία θξίλνληαη σο 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία ησλ δηθηχσλ. 
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δ) Καηλνηφκεο Σερλνινγίεο. Απφ ηε κηα πιεπξά, νη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

λέσλ πιηθψλ, πξνεγκέλσλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο θαη ηερλνινγηψλ επηθνηλσληψλ, δελ είλαη αθφκα 

ψξηκεο ή εκπνξηθά δηαζέζηκεο γηα ηελ επαλάζηαζε ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο. Απφ ηελ άιιε, ζην 

ππάξρνλ δίθηπν ππάξρεη έιιεηςε ζπκβαηφηεηαο γηα λα δερζεί ηελ εθαξκνγή spear-point ηερλνινγηψλ 

ζηα πξαθηηθά δίθηπα. 

 

 

 

 

2.4 Πιαίζην θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ έμππλσλ δηθηχσλ κεηαθνξάο 

 

Αμηνπηζηία θαη Δπζηάζεηα 

 

Με ηνλ φξν αμηνπηζηία αλαθεξφκαζηε ζηελ ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο ή θαη ζηνηρείσλ απηνχ λα 

εθηεινχλ ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο ππφ δεδνκέλεο ζπλζήθεο γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ζ αμηνπηζηία έρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ αλζεθηηθφηεηαο. ε γεληθέο γξακκέο, εξκελεχεη ηε ιεηηνπξγηθή 

πγεία θαη ην βαζκφ κεηαβιεηφηεηαο φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε 

πςειήο ζπλνρήο, επαλαιεςηκφηεηαο θαη θεξεγγπφηεηαο πνπ ην έμππλν δίθηπν ζα δηαηεξήζεη 

ζχκθσλα κε απνηειεζκαηηθέο κεηξήζεηο θαη εθηηκήζεηο. Με ηελ αμηνπηζηία απαηηνχκε νη βιάβεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα ζπκβαίλνπλ κε κηθξή πηζαλφηεηα, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ θάηη πάεη ζηξαβά, ε 

επίπησζή ηνπ ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα λα είλαη ειάρηζηε θαη ην δπζιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν λα 

αληηθαηαζηαζεί ή επηδηνξζσζεί φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Ζ αμηνπηζηία εμαξηάηαη απφ ηελ 

επίηεπμε άιισλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

Ζ επζηάζεηα ελφο ζπζηήκαηνο θαζνξίδεη ην επίπεδν αμηνπηζηίαο πνπ ην ραξαθηεξίδεη. Σν έμππλν 

δίθηπν πξέπεη λα εγγπάηαη ζηαζεξφηεηα ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεχκαηνο, λα πεξηνξίδεη ηε δήηεζε αηρκήο 

θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θνξηίνπ, κε ηελ εθαξκνγή θαηαλεκεκέλεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε κεγάιεο εθηάζεηο, θαη λα απνθιείεη δηάθνξα αλεπηζχκεηα πεξηζηαηηθά. 

 

 

 

 

 

Μεηξεζηκφηεηα θαη Διεγμηκφηεηα 
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Ζ δηαθνπή ππεξεζηψλ θαη νη βιάβεο είλαη πεξηζηαηηθά ζνβαξά θαη ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα 

ζπκβνχλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα είλαη κεηξήζηκα θαη ειέγμηκα κε ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζθφπηκεο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγήζεηο. Σν έμππλν δίθηπν είλαη ζε ζέζε λα 

εληνπίδεη θαη λα δηνξζψλεη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο κέζσ δπλακηθψλ κεηξήζεσλ θαη παξαθνινχζεζε 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο βαζκφο παξαηεξεζηκφηεηαο θαη 

δηαθάλεηαο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αλάιπζε, δηαρείξηζε, θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε θαη 

αληίδξαζε ζηηο κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο πινχηνο πιεξνθνξηψλ ησλ δεδνκέλσλ, 

πνπ νπζηαζηηθά θαζηζηά ην δίθηπν έμππλν πξέπεη επίζεο λα είλαη κεηξήζηκνο, παξαηεξήζηκνο θαη 

δηαρεηξίζηκνο. 

 

 

 

Δπειημία θαη Κιηκάθσζε 

 

Σν δίθηπν θηλείηαη απφ κηα θεληξηθή δνκή ζε πνιιαπιά απνθεληξσκέλα κηθξνδίθηπα. Ζ θιηκάθσζε 

ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ είλαη ζεκαληηθφ λα νξηζηεί θαιά. Μέζσ ηεο λεζηδνπνίεζεο, ηα κηθξνδίθηπα 

πξνζπαζνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ θαηαλεκεκέλε παξαγσγή θαη ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο γηα λα 

ζπλεηζθέξνπλ ελέξγεηα ζηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ζε πεξηφδνπο δήηεζεο αηρκήο. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο λεζίδαο εηζάγεη κηα έλλνηα ελφο γηγάληηνπ έμππλνπ δηθηχνπ πνπ απνηειείηαη απφ 

πνιιαπιά κηθξά έμππλα δίθηπα. Κάζε ηνπηθφ δίθηπν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα σο πξνο ηε 

Γηαρείξηζε ηεο Εήηεζεο, ην κνληέιν πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο, ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη ηε 

δηαρείξηζε αζθάιεηαο. 

 

Ζ επειημία επηηξέπεη ζην έμππλν δίθηπν λα παξέρεη πνιιαπιέο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο γηα ηε ξνή ηεο 

ελέξγεηαο θαη ησλ δεδνκέλσλ, ελψ επίζεο παξέρεη επηινγέο γηα λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο θαη ε 

ιεηηνπξγία φπνηε ρξεηάδεηαη. Παξνπζηάδεη ηέζζεξηο πηπρέο: α) επεθηαζηκφηεηα γηα κειινληηθή 

αλάπηπμε κε ηε δηείζδπζε θαηλνηφκσλ θαη δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο, β) 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο πνηθίιεο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο θαη ηα θιίκαηα, γ) πνιιαπιέο ζηξαηεγηθέο 

ειέγρνπ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ αλάκεζα ζηνπο ππνζηαζκνχο 

θαη ηα θέληξα ειέγρνπ, δ) απξφζθνπηε ζπκβαηφηεηα κε ηα δηάθνξα ζηπι ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη 

plug-and-play ηθαλφηεηα λα θηινμελήζεη ζηαδηαθή αλαβάζκηζε, κε ζπζηαηηθά πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ, 

ηεο ηερλνινγίαο. 

 

Ζ επειημία κπνξεί αθφκε λα εθαξκνζηεί ζε έλα ζχλνιν πξνηχπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην δίθηπν, 

νχησο ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα θαη αλαβαζκίζηκα ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 

Γηαζεζηκφηεηα 
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Ζ δηαζεζηκφηεηα ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ είλαη νπζηψδεο γηα ηε δήηεζε ελέξγεηαο θαη 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη βαζίδεηαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη ζην δίθηπν. Ο βαζκφο δηαζεζηκφηεηαο πφξσλ πνπ απαηηείηαη, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη 

γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζπζηέξεζε ή ηελ αζθάιεηα, είλαη πςειφο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα 

ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ηεο γξακκήο ε θαζπζηέξεζε ρξεηάδεηαη λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

ρηιηνζηψλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, αιιά κηα επίζεζε άξλεζεο ππεξεζίαο κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηελ 

επίδνζε ηνπ δηθηχνπ θάλνληαο ηνπο servers ή ηηο ππεξεζίεο πξνζσξηλά κε δηαζέζηκεο. Ο πιενλαζκφο 

ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα κέηξν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Χζηφζν, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζα 

εμαξηεζεί απφ ην πψο ζα ζρεδηαζηεί ην ζχζηεκα γηα λα απνθεχγεη παξάιιεια ην επαθφινπζν θφζηνο 

ηεο κεγάιεο πνιππινθφηεηαο δηθηχνπ, θαζψο θαη απφ ην ζέκα ηεο θιηκάθσζεο. 

 

Αλζεθηηθφηεηα 

 

Ο βαζκφο ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαζνξίδεη πφζν πξαγκαηηθά αμηφπηζην είλαη ην έμππλν δίθηπν  

φηαλ ζπκβαίλνπλ δηάθνξα πεξηζηαηηθά. Γεληθά, ην δίθηπν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηνπο πειάηεο κε αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία παξά ηνπο νπνηνπζδήπνηε 

εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. Δηδηθά απφ ηε ζθνπηά ηεο αζθάιεηαο, ε αλζεθηηθφηεηα 

αλαπαξηζηά ηελ ηθαλφηεηα αλάθηεζεο θαη απνθαηάζηαζεο κεηά απφ ηηο νπνηεζδήπνηε δηαηαξαρέο ή 

δπζιεηηνπξγίεο, κέζσ κηαο εχξσζηεο δηαδηθαζίαο γξήγνξεο απφθξηζεο. Ζ ηθαλφηεηα απηή ηεο απηφ-

ζεξαπείαο θαζηζηά ην δίθηπν ηθαλφ λα επαλαπξνζδηνξίδεηαη δπλακηθά ψζηε λα αλαθάκςεη απφ 

επηζέζεηο, δηαθνπέο ξεχκαηνο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαθφβνπιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη βιάβεο ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. Σα επάισηα ειεθηξηθά ζηνηρεία είλαη πηζαλφηαηα νη γξακκέο 

κεηαθνξάο θαη νη ζηαζκνί, νη κεγάιεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη νη ππξεληθνί ζηαζκνί 

κε δηαξξνή. ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ δπζκελψλ 

πεξηπηψζεσλ. 

 

Γπλαηφηεηα ζπληήξεζεο 

 

Ζ ζπληεξεζηκφηεηα αληαλαθιά νπζηαζηηθά ηε καθξνβηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ελφο ζπζηήκαηνο. 

πλήζσο δείρλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά κηα ζεηξά δξάζεσλ γηα 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη εηδηθά θαηά ηε ζπληήξεζε πεξηιακβάλνπλ ηελ 

επηζεψξεζε, ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε. Σν έμππλν δίθηπν ζα πξέπεη λα 

ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηε ζπληήξεζε, έηζη ψζηε ηα δηάθνξα ζηνηρεία 

ελέξγεηαο θαη επηθνηλσληψλ λα επηδηνξζψλνληαη γξήγνξα θαη κε ηξφπν νηθνλνκηθά απνδνηηθφ. 

Παξνκνίσο, ε πςειή απνδνηηθφηεηα εξγαηνψξαο, θαζψο θαη ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ην ζχζηεκα ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 

Βησζηκφηεηα 
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Ζ άλνδνο ηεο αλεζπρίαο γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη νη θίλδπλνη απφ ηε δήηεζε αηρκήο θαζηζηνχλ 

θξίζηκε απαίηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ηε βησζηκφηεηα, ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη σο επάξθεηα, απνδνηηθφηεηα θαη θηιηθφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί κε ηελ εθαξκνγή πξνζηηψλ ελαιιαθηηθψλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηελ αχμεζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξνρήο θαη κεηξηαζκφ ηεο ζπκθφξεζεο δηθηχνπ. Οη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα πξνθαινχλ ιηγφηεξε κφιπλζε ή εθπνκπέο θαη λα είλαη απ' 

εμαξηεκέλεο απφ ηνλ άλζξαθα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηηθέο αιιαγέο. 

 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 

Ζ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εμαξηεζεί 

θαηά θχξην ιφγν απφ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε ππνδνκή. Σα θαηαζθεπαζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ελφο ζπλφινπ θνηλψλ θαη δηαιεηηνπξγηθψλ 

πξνηχπσλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηφζν ηεο ελέξγεηαο φζν θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Απηή ε δπλαηφηεηα 

απαηηείηαη θαηά ηελ ελζσκάησζε θαη ζχγθιηζε δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ θαη πξσηνθφιισλ 

επηθνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη θαηαλνεηά ην έλα ζην άιιν θαη λα παξέρνπλ αδηάιεηπηε 

κεηαθνξά ελέξγεηαο θαη δεδνκέλσλ. Αδέμηα αιιειεπίδξαζε θαη ελνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

πνηθηιφκνξθσλ κεξψλ ζα επηβξάδπλε ην ρξφλν απφθξηζεο θαη ζα ππνβάζκηδε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα. 

 

Αζθάιεηα 

 

Ζ έλλνηα ηεο αζθάιεηαο απεπζχλεηαη ζηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νθείινληαη ζε 

αλζξψπηλα αίηηα, φπσο εζθεκκέλεο επηζέζεηο θαη κε εμνπζηνδνηεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο. Μηα αζθαιήο 

θαη ζίγνπξε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη θαηαλαισηψλ παξέρεη πξνζηαζία γηα ηηο 

θξίζηκεο εθαξκνγέο θαη ηα δεδνκέλα αιιά θαη άκπλεο ελάληηα ζε παξαβηάζεηο ηεο αζθάιεηαο. 

Γηάθνξα ππάξρνληα κέηξα θαη εξγαιεία αζθαιείαο απνηεινχλ ζηνηρεηψδεηο απαηηήζεηο γηα ην έμππλν 

δίθηπν, φπσο ηα ζπζηήκαηα firewall, ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο θαη απνηξνπήο εηζβνιψλ, ηα εηθνληθά 

ηδησηηθά δίθηπα, ηα εηθνληθά ηνπηθά δίθηπα θαη ν έιεγρνο πξφζβαζεο. 

 

Βειηηζηνπνίεζε 

 

Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε. Μπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ βνήζεηα ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ 

έμππλσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη κε επθπή δηαρείξηζε θαη απηνκαηηζκφ, εμηζνξξνπψληαο 

ηαπηφρξνλα κηα πνηθηινκνξθία κεηαβιεηψλ θαη tradeoffs. Σν έμππλν δίθηπν θαιείηαη λα 

βειηηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε φξνπο α) αμηνπηζηίαο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο β) 

απνδνηηθφηεηαο κεηαηξνπήο θαη ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο γ) πνηφηεηαο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 
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ελέξγεηαο δ) δηαζεζηκφηεηαο γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο θαη δεδνκέλσλ ε) απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζη) ρξνληθήο απφθξηζεο θαη δηαρείξηζεο ζθαικάησλ 

δ) νηθνλνκηθφ θέξδνο. Δλ ησ κεηαμχ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ, ε πνιππινθφηεηα ηνπ 

δηθηχνπ θαη ε ρξήζε ησλ πφξσλ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην έμππλν δίθηπν πνπ ζα 

αλαπηπρζεί ζηελ πξάμε.  

 

Δθηφο απφ φζα απεηθνλίδνληαη θαη αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, σο επηπιένλ ηδηφηεηεο ελφο κειινληηθνχ 

έμππλνπ δηθηχνπ ζα κπνξνχζακε λα ζεκεηψζνπκε θαη ηα εμήο: 

 

Φεθηνπνίεζε 

 

Σν έμππλν δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηεί κηα κνλαδηθή, ςεθηαθή πιαηθφξκα γηα γξήγνξε θαη αμηφπηζηε 

αλίρλεπζε, κέηξεζε, επηθνηλσλία, ππνινγηζκφ, έιεγρν, πξνζηαζία, απεηθφληζε θαη ζπληήξεζε 

νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. Πξφθεηηαη γηα ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε άιισλ έμππλσλ ιεηηνπξγηψλ. Απηή ε πιαηθφξκα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θηιηθή πξνο ην ρξήζηε απεηθφληζε γηα ελεκέξσζε επαίζζεησλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη απφ πςειή 

αλνρή πξνο αλζξσπνγελή ιάζε.  

 

Δπθπΐα 

 

Δπθπείο ηερλνινγίεο θαη αλζξψπηλε ηερλνγλσζία ζα ελζσκαησζνχλ ζην έμππλν δίθηπν κεηαθνξάο. 

Απηφ-επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη δηαζέζηκε κε ηελ βνήζεηα 

online αλάιπζεο ζην πεδίν ηνπ ρξφλνπ, φπσο αλάιπζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηάζεο/γσλίαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο. Θα ππάξρεη, επίζεο απηφ-ζεξαπεία γηα λα εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο 

κέζσ ζπληνληζκέλσλ ζρεκάησλ πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ. 
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2.5 ΜΟΝΑΓΔ ΔΞΤΠΝΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 

 

 

Σα έμππλα δίθηπα πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελεξγείαο. Ζιηαθή 

θσηνβνιηα'η'θή, αηνιηθή ,πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή, ελέξγεηα απφ βηνκάδα ,ζπγθεληξσκέλε ειηαθή 

ελέξγεηα ,πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο πεγέο.  

 

Φσηνβνιηατθά:  Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήµαηα µπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα ζε ειεθηξηζµφ. Έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεµα απνηειείηαη απφ έλα 

θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν ή ειηαθή γελλήηξηα ξεχµαηνο θαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήµαηα, ηα 

νπνία δηαρεηξίδνληαη ην ξεχµα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ειηαθή δηάηαμε. ε απηφλνµα 

ζπζηήµαηα, ππάξρεη επίζεο έλα ζχζηεµα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί 

κπαηαξίεο.  

 

Σα θσηνβνιηατθά απνηεινχλ µηα ελδερνκέλσο θαζαξή, αμηφπηζηε, θαη θηιηθή πξνο 

ηνλ θαηαλαισηή Αλαλεψζηµε Πεγή Δλέξγεηαο. Σν θφζηνο παξαγσγήο ησλ θσηνβνιηατθψλ 

έρεη µεησζεί δξαµαηηθά ιφγσ ηεο εθηεηαµέλεο ρξήζεο ηνπο.  

 

 

Σα πιενλεθηήµαηα απηνχ ηνπ είδνπο πεγψλ ελέξγεηαο είλαη:  

• Ζ ειηαθή ελέξγεηα είλαη δσξεάλ – δε ρξεηάδεηαη θαλέλα θαχζηµν θαη δελ παξάγεη 

θαλέλα απφβιεην ή κφιπλζε.  
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• ηηο ψξεο µε απμεκέλε ειηνθάλεηα, ε ειηαθή ελέξγεηα µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί ζε 

ηφπνπο φπνπ δελ είλαη εχθνιν λα θηάζεη ην ειεθηξηθφ ξεχµα ιφγσ απνζηάζεσλ. 

• Δίλαη εμππεξεηηθέο γηα ρξήζεηο ραµειήο ηζρχνο φπσο ηα ειηαθά θψηα θήπνπ θαη ηνπο 

θνξηηζηέο µπαηαξίαο.  

 

Μεηνλεθηήµαηα:  

• ∆ε δνπιεχνπλ λχρηα.  

• Μπνξνχλ λα θαλνχλ αλαμηφπηζηα, εθηφο θαη αλ δεηο ζε έλα πνιχ ειηφινπζην θιίµα.  

πγθεληξσµέλε Ηιεθηξηθή Ιζρχο(CSP): Ζ πγθεληξσµέλε Ζιεθηξηθή Ηζρχο 

ρξεζηµνπνηεί θάηνπηξα γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ειηαθψλ αθηηλψλ ζε έλαλ αγσγφ ή δνρείν.  

Απηά πεξηέρνπλ έλα αέξην ή πγξφ πνπ ζεξµαίλεηαη ζε 400 ° C πεξίπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηνπο ζπµβαηηθνχο ζηξνβίινπο αηµνχ. Έλα ζεµαληηθφ 

πιενλέθηεµα ηνπ CSP είλαη φηη ην µέζν πνπ ζεξµαίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εµέξαο µπνξεί 

λα απνζεθεπηεί ζε δνρεία γηα λα θξαηήζεη ηνπο ζηξνβίινπο ζε ιεηηνπξγία ηε λχρηα.  

Ζ πγθεληξσµέλε Ζιεθηξηθή Ηζρχο είλαη θαηάιιειε γηα µεζαίεο έσο µεγάιεο 

εθαξµνγέο, απφ MW, έσο εθαηνληάδεο MW, µε έλα ειάρηζην µέγεζνο ησλ πεξίπνπ 5 MW. Ζ 

ηερλνινγία είλαη δηαζέζηµε, αιιά είλαη αθφµε πνιχ αθξηβή θαη ππάξρεη επίζεο ην 

µεηνλέθηεµα ησλ επνρηαθψλ θαη ησλ δηαθνπηφµελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Ζ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ ζπληζηάηαη ζε µεγάιν βαζµφ γηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ είδνπο ειεθηξηθήο 

παξαγσγήο θαζψο έρεη απνδεηρηεί πσο ππάξρνπλ αμηνπξφζεθηεο πξννπηηθέο ζε απηή ηελ 

πεξηνρή.  

 

πλδπαζµέλνο Ηιεθηξηζµφο θαη Θεξµφηεηα(ΗΘ): Σα ζπζηήµαηα απηνχ ηνπ 

είδνπο παξάγνπλ ειεθηξηζµφ θαη ρξήζηµε ζεξµηθή ελέξγεηα, µέζσ ελφο µνλαδηθνχ,  

ελνπνηεµέλνπ ζπζηήµαηνο. Ζ ζεξµηθή ελέξγεηα πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ έλα ζχζηεµα 

πλδπαζµέλεο Θεξµφηεηαο θαη Ηζρχνο µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί γηα ηε ζέξµαλζε ή ηελ 

ςχμε βηνµεραληψλ ή θηηξίσλ.  

Δπεηδή ηα ζπζηήµαηα ΖΘ εγθισβίδνπλ ηε ζεξµφηεηα πνπ δηαθνξεηηθά ζα 

απνβαιιφηαλ ζηελ παξαδνζηαθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε ζπλνιηθή 
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απνδνηηθφηεηα απηψλ ησλ ελνπνηεµέλσλ ζπζηεµάησλ ζα µπνξνχζε λα είλαη µέρξη θαη 85%.  

πγθξηλφµελνο µε ηηο παξαδνζηαθέο εγθαηαζηάζεηο ιεβήησλ ή ηελ παξαδνζηαθή παξαγσγή 

ειεθηξηζµνχ, ν ΖΘ µπνξεί λα εμνηθνλνµήζεη πεξίπνπ 30% ζηε βαζηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, νη εθπνµπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα µπνξνχλ λα µεησζνχλ ζε έλα 

βαζµφ πεξίπνπ 0.5 kg αλά kWh παξαγφµελνπ ειεθηξηζµνχ. Ο ΖΘ µπνξεί λα απνδεηρζεί 

εμαηξεηηθά ρξήζηµνο ζε θαηαλαισηέο µε ζπλερή θαη ζηαζεξή δήηεζε ζεξµφηεηαο.  

Πιενλεθηήµαηα:  

• Μεησµέλα θφζηε ελέξγεηαο.  

• Βειηησµέλε αζθάιεηα πξνµήζεηαο ελέξγεηαο.  

• Μεησµέλεο εθπνµπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

• ∆ηαηήξεζε πνιχηηµσλ πεγψλ θαπζίµσλ.  

Μεηνλεθηήµαηα:  

• Ζ δήηεζε ειεθηξηζµνχ θαη ζεξµφηεηαο πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλεο.  

• Τςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο.  

• Τςειφ θφζηνο θεθαιαίνπ. 

 

Κπςέιεο θαπζίµνπ: Οη θπςέιεο θαπζίµνπ είλαη δηαηάμεηο παξαγσγήο ειεθηξηζµνχ 

µέζσ ηνπ ρεµηθνχ ζπλδπαζµνχ ελφο θαπζίµνπ θαη νμπγφλνπ. Δίλαη µηα ηερλνινγία θαη ξφιν 

θιεηδί ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζµνχ, µε ηελ πξννπηηθή λα αληηθαηαζηήζεη έλα πνιχ µεγάιν 

µέξνο ησλ παξφλησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεµάησλ ζε φιεο ηηο εθαξµνγέο, απφ θηλεηά ηειέθσλα 

µέρξη απηνθίλεηα. Απηή ε ηερλνινγία ρξεζηµνπνηεί πδξνγφλν (απφ µηα πεγή θαπζίµνπ) θαη 

νμπγφλν (απφ ηνλ αέξα) γηα λα παξάγεη ειεθηξηζµφ θαη ζεξµφηεηα. Έρεη πνιχ ζσζηά 

ραξαθηεξηζηεί σο µηα θαζαξή ηερλνινγία, θαζψο ε µφλε βαζηθή εθπνµπή είλαη αηµφο. Ζ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο θζάλεη ην 80%.  

Πιενλεθηήµαηα:  

• Τςειή απνδνηηθφηεηαο µεηαηξνπήο.  

• Τςειή ππθλφηεηα ηζρχνο.  

• Αζφξπβε ιεηηνπξγία.  
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Μεηνλεθηήµαηα:  

• Ζ ιεηηνπξγία ηνπο απαηηεί αληηθαηαζηάζηµε παξνρή θαπζίµνπ.  

 

 

Αεξηνζηξφβηινη: Πξφθεηηαη γηα πεξηζηξνθηθέο µεραλέο ζηηο νπνίεο θάπνην θαχζηµν 

θαίγεηαη γηα λα παξαρζεί ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζεξµφηεηα. Σα ζεξµηθά αέξηα θαχζεο 

πεξλνχλ ζην ζηξφβηιν, φπνπ δηαζηέιινληαη γηα λα θηλήζνπλ µηα γελλήηξηα θαη έπεηηα 

ρξεζηµνπνηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ έλα ζπµπηεζηή.  

Ο αεξηνζηξφβηινο  είλαη µηα αμηφπηζηε, πεξηβαιινληηθά επεξγεηηθή ιχζε γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο. 

 

 

 

 

 

2.6 Έμππλνη κεηξεηέο. 

 

Οη έμππλνη κεηξεηέο  απνηεινχλ κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή κέηξεζεο κε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε 

άιιεο ζπζθεπέο. Ζ ζπζθεπή κεηξάεη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηέιλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζην ζχζηεκα θαη απφ θεη θαηαιήγνπλ ζηνλ πειάηε, ελεκεξψλνληαο ηνλ γηα 

ηελ εθάζηνηε θαηαλάισζε ηνπ θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο απηήο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 

παξνπζία θπζηθνχ πξνζψπνπ.   Οη έμππλνη κεηξεηέο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ζπλήζσο, δπλαηφηεηα δειαδή εθηφο απφ ηελ 

απνζηνιή δεδνκέλσλ, θαη ηελ ιήςε εληνιψλ. Απνηεινχλ έλα νηθνλνκηθφ ηξφπν γηα 

κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο, πνπ επηηξέπεη ζηελ θαιχηεξε ξχζκηζε ηεο 

παξαγσγήο βαζηδφκελε ζε εκεξήζηα δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν  

 

 

Σερλνινγίεο επηθνηλσληψλ θαη Έμππλν Γίθηπν 

 

Έλα επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν γηα κηα ππνδνκή έμππλνπ δηθηχνπ. Γηα λα 

πεηχρνπκε απηή ηελ έμππλε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη 

εθαξκνγέο απφ ηηο νπνίεο ζα παξάγεηαη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο δεδνκέλσλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζα δηαηίζεληαη γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε, έιεγρν θαη εμππεξέηεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ. 

πλεπψο, είλαη θξίζηκν γηα ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο 

επηθνηλσλίεο θαη λα βξνπλ ηελ θαιχηεξε επηθνηλσληαθή δνκή πνπ ζα ρεηξίδεηαη ηα παξαγφκελα 

δεδνκέλα θαη ζα παξέρεη αμηφπηζηεο, αζθαιείο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο ππεξεζίεο ζε νιφθιεξν ην 

ζχζηεκα. 

 

Σελ επηθνηλσληαθή δνκή ελφο έμππλνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζπλζέηνπλ ζηελ νπζία ηέζζεξηο ηνκείο 

δηθηχσζεο: ν ππξήλαο ή αιιηψο θνξκφο, ν ηνκέαο κεζαίσλ κηιίσλ, ν ηνκέαο ηειεπηαίσλ κηιίσλ ή 

πξφζβαζε/δηαλνκή θαζψο θαη ηα ζπίηηα θαη ηα θηίξηα. 

 

Σν δίθηπν ππξήλα ζηεξίδεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πνιπάξηζκσλ ππνζηαζκψλ θαη ησλ εδξψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο. Σν δίθηπν WAN απαηηεί πςειή ρσξεηηθφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα 

εχξνπο δψλεο γηα λα δηαρεηξηζηεί ηα «βνπλά» δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ άιινπο ηνκείο, 

θαζψο θαη απφ ηνπο πνιιαπινχο κεζνιαβεηέο. Σν δίθηπν θνξκνχ είλαη ζπλήζσο ρηηζκέλν ζε νπηηθέο 

ίλεο. 
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Ο ηνκέαο κεζαίσλ κηιίσλ ζπλδέεη ηνπο ζπγθεληξσηέο δεδνκέλσλ ζην AMI κε ηνλ απηνκαηηζκφ 

ππνζηαζκψλ/δηαλνκήο θαη ηα θέληξα ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

θνηλήο σθέιεηαο. Απηφο ν ηνκέαο φρη κφλν ρξεηάδεηαη λα παξέρεη επξπδσληθά κέζα, αιιά απαηηεί ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην εχθνιε θαη απνδνηηθή νηθνλνκηθά. 

Δπηπιένλ, νη δηαδξνκέο θαη νη ζπλδέζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ξένπλ ηα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη 

επέιηθηεο θαη αδηάιεηπηεο. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ε ζπλνιηθή απφδνζε λα είλαη πξνβιέςηκε γηα ηελ 

αμηφπηζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ πξηλ ηελ είζνδν ζηνλ θνξκφ. 

 

Ο ηνκέαο ηειεπηαίσλ κηιίσλ είλαη ππεχζπλνο ηφζν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηνπο έμππλνπο 

κεηξεηέο φζν θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ζπγθεληξσηέο. Τπάξρεη πνηθηιία αζχξκαησλ θαη 

ελζχξκαησλ ηερλνινγηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα λα εθαξκνζηνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ, νη νπνίεο ζα 

πξέπεη φκσο λα παξέρνπλ επξπδσληθή ηαρχηεηα θαη αζθάιεηα. 

 

Σν δίθηπν ησλ θηηξίσλ θεξδίδεη κεγαιχηεξε πξνζνρή φληαο ν ηειεπηαίνο ηνκέαο ηνπ έμππλνπ 

δηθηχνπ. Οη ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ Home Area Networks (HAN) θαζψο θαη ηνλ 

ζρεηηδφκελν απηνκαηηζκφ θηηξίσλ ζα βαζηζηνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηα πξφηππα IEEE 802.15.4, IEEE 

802.11 θαη PLC. Ζ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζπηηηνχ πνπ ζα ζπκβαίλεη ζηα HAN ζα ξπζκίδεη 

αξθεηά ζηνηρεία, φπσο ζεξκνζηάηεο, ζέξκαλζε, εμαεξηζκφ, θιηκαηηζκφ, έμππλεο ζπζθεπέο, έιεγρν 

θσηηζκνχ, νηθηαθφ απηνκαηηζκφ. Ζ ζπιινγή θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ απηφλ ηνλ ηνκέα πξέπεη 

λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξφηεηα, αθξίβεηα θαη αζθάιεηα. 

 

 

3.1 Πξνυπνζέζεηο γηα ην ζχζηεκα επηθνηλσληψλ 

 

Σα θαηάιιεια επηθνηλσληαθά δίθηπα γηα εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ρξεηάδεηαη λα παξέρνπλ 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ππεξεζίεο, πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηα δηαρσξίδνπλ απφ άιια δίθηπα. 

 

1. Ζ πςειή αμηνπηζηία θαη δηαζεζηκφηεηα είλαη ηππηθέο απαηηήζεηο ζρεδφλ γηα 

θάζε ζχζηεκα επηθνηλσλίαο. Γεδνκέλνπ φηη ζα δηαζπλδέεηαη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο ζπζθεπψλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο 

επηθνηλσλίαο, ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ελφο ηέηνηνπ εηεξνγελνχο θαη 

κεγάινπ δηθηχνπ δελ είλαη ηεηξηκκέλε ππφζεζε. Αθφκε, νη θφκβνη πξέπεη λα 

είλαη πξνζπειάζηκνη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Δλψ ζπλήζσο απηφ δελ 

είλαη πξφβιεκα ζε έλα ελζχξκαην δίθηπν, κπνξεί λα απνηειέζεη πξφθιεζε γηα 

αζχξκαηεο ή powerline ππνδνκέο, γηαηί ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο κπνξεί λα 

αιιάμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. ηελ εηδηθή πεξίπησζε ησλ 

ζπζηεκάησλ κέζσ γξακκψλ ειεθηξηθήο ηζρχνο, κηα ηέηνηα αιιαγή κπνξεί λα 

εηζαρζεί θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ην νπνίν εμηζνξξνπεί ην 

θνξηίν θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηδίσο ζην 

επίπεδν κέζεο ηάζεο. Οη δξάζεηο κεηαγσγήο μεθηλνχλ κέζσ δηαθφξσλ 
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ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα 

πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ. Οπφηε, 

δελ ππάξρεη άκεζνο ηξφπνο λα ελεκεξσζεί ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ηνπνινγίαο. Λφγσ απηνχ, ην ίδην ην 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη εχξσζην. 

 

2. Ζ απηφκαηε δηαρείξηζε ησλ πιενλαζκψλ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ 

πξνεγνχκελε πξνυπφζεζε. Καζψο κεξηθέο εθαξκνγέο είλαη ρξνλν-θξίζηκεο, νη 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ηδηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ αθφκα θαη 

θαηά ηηο αιιαγέο ηνπνινγίαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη αιιαγέο απηέο δε ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε ζπλζήθεο 

ζθάικαηνο, αιιά εκθαλίδνληαη θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 

 

3. Τςειή θάιπςε θαη απνζηάζεηο. Πξνθαλψο, νη θφκβνη πνπ ζα ζπλδένληαη 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ είλαη δηαλεκεκέλνη ζε κηα επξεία πεξηνρή. Σν 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πξέπεη λα είλαη, ινηπφλ, επξέσο δηαζέζηκν θαη ηθαλφ λα 

παξέρεη κεγάιε θάιπςε. 

 

4. Μεγάινο αξηζκφο ησλ θφκβσλ επηθνηλσλίαο. Αλ ππνζέζνπκε φηη είλαη 

ζπλδεδεκέλνο κφλν έλαο κεηξεηήο ελέξγεηαο/θαηαλαισηή, έλαο πξσηεχσλ 

ζηαζκφο κπνξεί λα εθνδηάζεη έσο θαη 10.000 θφκβσλ, ηδίσο ζε πεξηνρέο κε 

κεγάιε ζπγθέληξσζε πνιπθαηνηθηψλ. Παξφηη ηα παθέηα εληνιψλ θαη 

δεδνκέλσλ είλαη ζπλήζσο κηθξά, ν ζπλνιηθφο φγθνο δεδνκέλσλ πξνο 

κεηάδνζε ζην δίθηπν είλαη νπζηαζηηθφο θαη ε επηβάξπλζε ηεο επηθνηλσλίαο  

κπνξεί λα γίλεη δήηεκα. 

 

 

5. Καηάιιειε θαζπζηέξεζε επηθνηλσλίαο θαη απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο ρξεηάδεηαη λα θξνληίζεη γηα δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, φπσο δεδνκέλα κεηξήζεσλ, ειέγρνπ, ή δεδνκέλα 

ζπλαγεξκνχ. Σν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ 

απαηηνχκελε πνηφηεηα ππεξεζίαο γηα θάζε εθαξκνγή. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

απαηηνχλ ηα θξίζηκα δεδνκέλα, ηα νπνία πξέπεη λα παξαδνζνχλ άκεζα. Έηζη, 

ίζσο ρξεηαζηεί λα πξνβιεθζεί γηα ηε κεηάδνζε έλα θαλάιη γηα γξήγνξα 

γεγνλφηα, φπσο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ή ζπλαγεξκνί 

απφ ηνπο κεηξεηέο ζην ζεκείν ειέγρνπ. 

 

6. Αζθάιεηα επηθνηλσλίαο. Σα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαλνκή 

ελέξγεηαο ζεσξνχληαη θξίζηκα, ηδηαηηέξσο φηαλ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα 

ηηκνιφγεζεο ή ειέγρνπ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αζθαιήο 

επηθνηλσλία είλαη ζεκαληηθή. Έξεπλεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο 

σθέιεηαο έδεημαλ φηη ε αθεξαηφηεηα θαη ε απζεληηθφηεηα είλαη νη πην 

ζεκαληηθνί ζηφρνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο, ελψ ην ζέκα ηνπ 

απνξξήηνπ δελ ζεσξείηαη πξσηεχνλ δήηεκα. 
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7. Δπθνιία εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. Γηα θάζε θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο, πξέπεη λα έρεη γίλεη πξφβιεςε γηα κεραληζκνχο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ φρη κφλν ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε, αιιά ηδίσο ηε ζπληήξεζε 

ηεο ππνδνκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ν 

εληνπηζκφο ζθάικαηνο θαη ε αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ζθάικαηνο, ε εχθνιε 

ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ε απνκαθξπζκέλε 

ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ είλαη νπζηψδε. 

 

 

 

 

3.2 Πξνθιήζεηο 

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ ηερλνινγία ησλ επηθνηλσληψλ είλαη λα παξέρεη εχξσζηα, αζθαιή θαη 

δηαιεηηνπξγηθά δίθηπα. 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα: Σν Έμππλν Γίθηπν ζα ζπλδέεη έλα κεγάιν αξηζκφ ζηνηρείσλ απφ 

αλφκνηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, πεγέο παξαγσγήο θαη θαηαλαισηέο. Πεξαηηέξσ, ην 

Έμππλν Γίθηπν ζα απνηειείηαη απφ εηεξνγελείο αξρηηεθηνληθέο δηθηχνπ, ηερλνινγίεο θαη 

πξφηππα. Γηα παξάδεηγκα, κηθξήο εκβέιεηαο αζχξκαηα θαη ελζχξκαηα δίθηπα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαζχλδεζε ζπζθεπψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ελψ νη θπςεισηέο , νη 4G 

ηερλνινγίεο ή νη ελζχξκαηεο επξπδσληθέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηθηχσζε 

επξείαο πεξηνρήο. Ζ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ θαη 

ησλ αξρηηεθηνληθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα Έμππλα Γίθηπα απαηηεί ζπκθσλία σο πξνο ηε 

ρξήζε, κηα εξκελεία ησλ δηεπαθψλ θαη ησλ κελπκάησλ πνπ κπνξεί λα γεθπξψζεη αξκνληθά 

ηα δηαθνξεηηθά πξφηππα θαη ηηο ηερλνινγίεο. 

 

 Αζθάιεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα: ην Έμππλν Γίθηπν νη ιεηηνπξγίεο ηνπ δηθηχνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ, πάλσ απφ 

ακθίδξνκεο δεχμεηο επηθνηλσλίαο. Οη θίλδπλνη αζθάιεηαο ζηα Έμππλα Γίθηπα δελ 

πξνέξρνληαη απιά απφ θπζηθά ηξσηά ζεκεία, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

δηθηχσλ, αιιά ζπλδένληαη θαη κε ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ. Παξνπζηάδεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζε εηζβνιείο λα ρεηξηζηνχλ ππεξεζίεο ζε ζπίηηα θαη επηρεηξήζεηο απνθηψληαο, γηα 

παξάδεηγκα, ηνλ έιεγρν ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ θαη δηαηαξάζζνληαο ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ 

θνξηίνπ κε ηελ μαθληθή αχμεζε ή κείσζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο. Γηα απηφ ην ιφγν, ηα 

δίθηπα επηθνηλσληψλ ελφο Έμππλνπ Γηθηχνπ απαηηνχλ νπζηαζηηθά πξνιεπηηθά κέηξα 

αζθάιεηαο. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη ην ζέκα ηνπ απνξξήηνπ, ηδίσο αλαθνξηθά κε 

ηα δεδνκέλα ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ηνπ θάζε θαηαλαισηή, απηά δειαδή πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο. Αλ θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηνπο 

κεηξεηέο ζα κπνξνχζαλ λα σθειήζνπλ θαηά πνιχ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηθηχνπ γηα ηε 

βειηησκέλε απνδνηηθφηεηα ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ηθαλψλ 
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κεραληζκψλ πξνζηαζίαο απηψλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηαπηφρξνλα ηεο 

εκπνξηθήο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ελέξγεηα δεδνκέλσλ. 

 

 

3.3 Αξρηηεθηνληθή ηνπ Γηθηχνπ Δπηθνηλσληψλ 

Ζ ππνδνκή επηθνηλσλίαο ζην Έμππλν Γίθηπν πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο αλακελφκελεο ιεηηνπξγηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο επίδνζεο. Καζψο ε ππνδνκή απηή ζπλδέεη έλα ηεξάζηην 

αξηζκφ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξίπινθε επηθνηλσλία ηνπο, είλαη νξγαλσκέλε 

ζε κηα ηεξαξρηθή ππνδνκή κε δηαζπλδεδεκέλα επηκέξνπο ππνδίθηπα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη 

ππεχζπλν γηα μερσξηζηή γεσγξαθηθή πεξηνρή. Γεληθά, ηα δίθηπα επηθνηλσληψλ κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο: δίθηπα WAN, δίθηπα FAN θαη δίθηπα HAN. 

 

3.3.1 Wide Area Networks (WAN) 

Σα δίθηπα WAN ζρεκαηίδνπλ ηε ξαρνθνθαιηά πνπ ζπλδέεη ηα θαηαλεκεκέλα, κηθξφηεξα δίθηπα πνπ 

εμππεξεηνχλ ηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε δηάθνξεο ζέζεηο. Όηαλ ηα θέληξα ειέγρνπ 

βξίζθνληαη καθξηά απφ ηνπο ππνζηαζκνχο ή ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, νη κεηξήζεηο πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κεηαθέξνληαη ζηα θέληξα ειέγρνπ κέζσ ησλ 

δηθηχσλ WAN θαη, θαηά ηελ αληίζηξνθε θαηεχζπλζε, ηα WAN αλαιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά εληνιψλ 

απφ ηα θέληξα ειέγρνπ πξνο ηηο ζπζθεπέο. 

Γηα βέιηηζηε επίγλσζε ησλ ζπλζεθψλ ζε κηα επξεία πεξηνρή, νη θνξείο RTO ρξεηάδνληαη πνιιέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. Ζ επίγλσζε απηή επηηπγράλεηαη κε 

ηε ρξήζε ζηνπο ππνζηαζκνχο γξήγνξσλ, ρξνληθά ζθξαγηζκέλσλ θαη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην ζχζηεκα, πνπ πξνέξρνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ειεθηξηθνχο αηζζεηήξεο. Οη 

ζπζθεπέο PMU θαηαγξάθνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην δηάλπζκα ηνπ ξεχκαηνο θαη ηεο ηάζεο κε 

ζπρλφηεηα δεηγκάησλ σο 60 Hz. Οη πιεξνθνξίεο, θαηφπηλ, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζηα θέληξα ειέγρνπ γηα ηελ παξνρή βειηησκέλεο εθηίκεζεο, παξαθνινχζεζεο, 

ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο. 

Σα δίθηπα WAN, επίζεο, ζπληεινχλ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ IEDs θαη ησλ θέληξσλ ειέγρνπ. Οη 

έμππλεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο εγθαζίζηαληαη θαηά κήθνο ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη ζηνπο 

ππνζηαζκνχο γηα λα θαηαγξάθνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα ζπζηήκαηα SCADA θαη λα ελεξγνχλ 

βάζεη ησλ εληνιψλ ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο πνπ ζηέιλνπλ ηα θέληξα ειέγρνπ. Δπηπιένλ, γηα λα 

ππνζηεξηρζεί ζηα θέληξα ειέγρνπ ε ιήςε ηεο πςειήο ηαρχηεηαο δεδνκέλσλ απφ ηα ζηνηρεία PMU, 

απαηηείηαη έλα δίθηπν πςεινχ εχξνπο δψλεο. 

Οη ππνζηαζκνί επηθνηλσλνχλ κε ηα θέληξα ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηειεθσληθέο ή κηθξνθπκαηηθέο 

δεχμεηο. Έηζη, ππφ ηελ απνπζία ελφο δηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο, ηα ςεθηαθά δεδνκέλα απφ ηηο 

κνλάδεο PMU πεξηνξίδνληαη εληφο ησλ ππνζηαζκψλ θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνηειεζκαηηθά απφ ηα θέληξα ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ελφο πςεινχ εχξνπο 

δψλεο δηθηχνπ WAN ζην ζχζηεκα ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ. 

 

3.3.2 Field Area Networks (FAN) 



[28] 
 

Σα δίθηπα FAN ζπληζηνχλ ηε κνλάδα επηθνηλσλίαο γηα ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Οη ειεθηξηθνί αηζζεηήξεο ζηα ηξνθνδνηηθά θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηεο δηαλνκήο, νη έμππλεο 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ηθαλέο λα εθηεινχλ εληνιέο ειέγρνπ απφ ηα ζπζηήκαηα DMS, νη θαηαλεκεκέλνη 

ελεξγεηαθνί πφξνη ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο, νη ζηαζκνί θφξηηζεο plug-in ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη 

νη έμππλνη κεηξεηέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πειαηψλ απνηεινχλ ηηο θχξηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ πξνο 

παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν απφ ηα ζπζηήκαηα DMS ζηα θέληξα ειέγρνπ. Οη εθαξκνγέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο ρξεζηκνπνηνχλ δίθηπα FAN γηα λα κνηξάδνληαη θαη 

λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο. 

Οη εθαξκνγέο απηέο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ είηε κε βάζε ηνλ ηνκέα, νπφηε είλαη απηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο γξακκέο κεηαθνξάο, ηνπο αηζζεηήξεο, ηνπο ξπζκηζηέο ηάζεο θηι, είηε κε βάζε ηνπο 

θαηαλαισηέο, νπφηε ζρεηίδνληαη γεληθά κε ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, φπσο ζπίηηα, θηίξηα, 

βηνκεραληθνχο ρξήζηεο θηι. Οη δπν θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαλνκήο έρνπλ δηαθνξεηηθέο θξίζηκεο απαηηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη εθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο απαηηνχλ ην δίθηπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θνηλήο σθέιεηαο θαη ηνπ 

θαηαλαισηή λα είλαη επεθηάζηκν, θάηη πνπ ζα επέηξεπε ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ εθαξκνγψλ θαη 

θαηαλαισηψλ ζην κέιινλ, ελψ ε επαηζζεζία σο πξνο ηνλ ρξφλν δελ είλαη κεγάιν ζέκα γηα απηέο. 

Απφ ηελ άιιε, νη βαζηζκέλεο ζηνλ ηνκέα εθαξκνγέο είλαη πην επαίζζεηεο θχζεσο φζνλ αθνξά ην 

ρξφλν. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα πηνζεηήζνπλ είηε αθηεξσκέλα 

δίθηπα επηθνηλσλίαο ζε θάζε θαηεγνξία εθαξκνγψλ, είηε έλα εληαίν θαη θνηλφρξεζην δίθηπν γηα ηηο 

δπν θαηεγνξίεο. Έλα θνηλφρξεζην δίθηπν ζα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο αλάπηπμεο, ελψ ηα 

μερσξηζηά δίθηπα έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηεο 

πξφζζεηεο αζθάιεηαο. 

 

3.3.3 Home Area Networks (HAN) 

Σα νηθηαθά δίθηπα απαηηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ θαηαλαισηή, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ ζην ρψξν ησλ πειαηψλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ ιεηηνπξγηψλ φπσο DR θαη 

AMI. 

Σα πξψηα HAN εκθαλίζηεθαλ πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 θαη άξρηζαλ λα εμαπιψλνληαη απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 2000 κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πιένλ, κε ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

έμππλνπ δηθηχνπ, ηα de facto πξφηππα δηθηχσζεο HAN ζα πξέπεη λα αλακέλνπλ θαη λέεο αθίμεηο ζηνλ 

ηνκέα απηφ, κε ηηο θχξηεο δηαθνξέο ηνπο λα ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνπο ξπζκνχο δεδνκέλσλ θαη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Σν Γηαδίθηπν θαη νη ηερλνινγίεο γχξσ απφ απηφ αλαπηχρζεθαλ κε ζηφρν ηε 

κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ κέζσ ελφο δηθηχνπ ζε δηαθνπηφκελα δηαζηήκαηα. Οη αλάγθεο 

ελφο έμππλνπ δηθηχνπ, φκσο, είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο, απαηηψληαο ζρεηηθά ρακειφ εχξνο δψλεο 

αιιά ηαθηηθή θαη αδηάιεηπηε επηθνηλσλία. Δληφο ζπηηηνχ, γηα παξάδεηγκα, ζπζθεπέο φπσο 

ζεξκνζηάηεο, ζπζηήκαηα HVAC, ζπζηήκαηα νηθηαθνχ απηνκαηηζκνχ ή δηαρείξηζεο νηθηαθήο 

ελέξγεηαο, κεηξεηέο λεξνχ θαη κεηξεηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα δηαζπλδένληαη θαη ζα επηθνηλσλνχλ, 

επηηξέπνληαο ζηνπο ηδηνθηήηεο λα αληηιακβάλνληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. 

Οη ζπζθεπέο απηέο έρνπλ κηθξφηεξεο απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο, αιιά πξνυπνζέηνπλ ηαθηηθή θαη 

ζπλερή ξνή δεδνκέλσλ. 

Γεληθά, ππάξρεη πιεζψξα πξνηχπσλ θαη πξσηνθφιισλ πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ θπξηαξρία ζηελ 

αγνξά ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. Με ηφζεο πνιιέο ζπζθεπέο πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν, 
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επαθίεηαη ζην ζπκθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ λα θαζνξίζεη ηα πην αμηφινγα 

απφ απηά θαη λα επηιέμεη φπνηα ππεξηεξνχλ σο πξνο ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ θιίκαθα νηθνλνκίαο 

θαη ηελ επθνιία πηνζέηεζεο. 

Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή HAN θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε θνηλήο σθέιεηαο. Ζ πξψηε είλαη πσο ε επηρείξεζε, πνπ παξαδνζηαθά 

ειέγρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειεθηξηθήο ππνδνκήο, ζα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη φιεο ηηο 

ζπζθεπέο ελφο ζπηηηνχ γηα λα δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα ην δίθηπν. Ζ δεχηεξε πξνβιέπεη πσο ε 

επηρείξεζε ζα έρεη πξφζβαζε ζε κηα πχιε εληφο ζπηηηνχ αιιά ν θαηαλαισηήο ειέγρεη ηη ζπκβαίλεη 

κέζα ζην ζπίηη ή ην αλαζέηεη ζε ηξίηνπο. Απηή ε επηινγή είλαη πην βνιηθή γηαηί ηαηξηάδεη ηφζν ζηνπο 

θαηαλαισηέο, πνπ ζα ληψζνπλ άβνια λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα ρεηξίδεηαη ηηο ζπζθεπέο κέζα ζην 

ίδην ηνπο ην ζπίηη, φζν θαη ζηνπο παξφρνπο θαη ηνπο θαηαζθεπαζηέο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

Σα πξφηππα γηα ηα δίθηπα HAN κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο, απηά πνπ ρξεηάδνληαη 

λέα θαιψδηα, απηά πνπ δελ απαηηνχλ λέα θαιψδηα θαη ηα αζχξκαηα, κε θάζε θαηεγνξία λα έρεη 

πιενλεθηήκαηα αιιά θαη αδπλακίεο. ηελ ελζχξκαηε δηθηχσζε ην πιένλ δηαδεδνκέλν, θαη ρσξίο 

αληαγσληζκφ, πξφηππν είλαη ην Ethernet. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

ππάξρνπζα θαισδίσζε αληί λα εγθαηαζηήζνπκε έλα λέν δίθηπν, νη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ ζρεδφλ ζε 

θάζε ζπίηη είλαη νη ηειεθσληθέο γξακκέο θαη νη γξακκέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Τπάξρνπλ πξφηππα 

θαη ηερλνινγίεο θαη γηα ηηο δπν πεξηπηψζεηο, αιιά δεδνκέλνπ φηη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ 

έμππλνπ δηθηχνπ είλαη λα παξαθνινπζεί θαη λα ειαρηζηνπνηεί ηε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε 

ρξήζε ησλ γξακκψλ ξεχκαηνο έρεη ην πξνβάδηζκα. Έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε 

πεξηνξηζκέλε θάιπςε ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπηηηνχ. Σν HomePlug είλαη 

ην πην δηαδεδνκέλν πξφηππν γηα επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, ην HomePNA ρξεζηκνπνηεί 

ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ή νκναμνληθά θαιψδηα, ελψ ην G.hn είλαη έλα ITU πξφηππν γηα δηθηχσζε 

κέζσ γξακκψλ ξεχκαηνο, ηειεθσληθψλ γξακκψλ ή νκναμνληθψλ θαισδίσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 

κεγάιν ελδηαθέξνλ θεξδίδεη ζπλερψο ε αζχξκαηε ζχλδεζε ησλ ζπζθεπψλ, κηα ηάζε πνπ αλακέλεηαη 

λα ζπλερηζηεί. 

 

3.4 Σερλνινγίεο επηθνηλσληψλ γηα εθαξκνγέο Έμππλσλ Γηθηχσλ 

Οη δχν πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη ε απφδνζε ηνπ θαλαιηνχ, 

πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο ηαρχηεηα ή εχξνο δψλεο θαη ε θαζπζηέξεζε θαλαιηνχ. Αλ νη ζηφρνη 

πνπ ηίζεληαη γηα απηνχο ηνπο παξάγνληεο δελ επηηεπρζνχλ, ην ζχζηεκα δελ έρεη θακία πηζαλφηεηα 

επηηπρίαο. Παξάγνληεο πνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθνί είλαη ε αμηνπηζηία θαη ε αζθάιεηα. Ζ απφδνζε 

ηνπ θαλαιηνχ θαζνξίδεη πφζε πιεξνθνξία είλαη δπλαηφ λα ζηαιεί απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν ζε 

δεδνκέλν ρξφλν. ε αλαινγηθά ζπζηήκαηα ε απφδνζε είλαη αλάινγε ηνπ εχξνπο δψλεο. 

Πνιιέο ηερλνινγίεο δηθηχνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα έμππλν δίθηπν ζηνπο ηνκείο ηεο 

κεηαθνξάο, ηεο δηαλνκήο θαη ζην ηειηθφ επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ, αιιά θακία απφ απηέο δελ 

ηαηξηάδεη απφιπηα ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο. Κάπνηα ηερλνινγία ή αθφκα θαιχηεξα έλα ππνζχλνιν 

ηερλνινγηψλ ζα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε εθαξκνγέο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ή ζε εθαξκνγέο πνπ 

έρνπλ παξφκνηεο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ δηάθνξσλ ηερλνινγηψλ γηα ηηο επηθνηλσλίεο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ ζα εμαξηεζεί 

ηειηθά απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο. Μηθξέο 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα εθκεηαιιεπζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 
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πξνζθέξνπλ ηα ππάξρνληα θπςεισηά δίθηπα θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο ψζηε λα κεηψζνπλ ην 

θεθαιαηνπρηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Αληηζέησο, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο δίθηπν γηα λα απνθχγνπλ ηελ θνηλή ρξήζε εχξνπο δψλεο, κε ζηφρν λα έρνπλ 

κεγαιχηεξα θέξδε απφ ην επελδπκέλν θεθάιαην. Δπηπιένλ, νη γεσγξαθηθέο αλάγθεο, νη ζηφρνη ηνπ 

έξγνπ αιιά θαη νη εθαξκνγέο θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα δηαηίζεληαη ζηνπο θαηαλαισηέο ζα επεξεάζνπλ 

ηηο επηινγέο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ. 

3.4.1 Αζχξκαηεο Σερλνινγίεο 

Γεληθά ηα ζήκαηα ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο πθίζηαληαη ζεκαληηθή εμαζζέλεζε ιφγσ κεηάδνζεο 

θαη αληηκεησπίδνπλ παξεκβνιέο απφ ην πεξηβάιινλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα αζχξκαηα δίθηπα ζπλήζσο 

παξέρνπλ ζπλδέζεηο κηθξψλ απνζηάζεσλ κε ζπγθξηηηθά ρακεινχο ξπζκνχο δεδνκέλσλ.  

Ζ εθαξκνγή αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ πξνζθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ελζχξκαηεο, 

φπσο κηθξφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο, θηλεηηθφηεηα, θάιπςε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, γξήγνξε 

εγθαηάζηαζε θ.α. Χζηφζν, γηα θάζε ηερλνινγία ππάξρνπλ νξηζκέλεο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα 

δηεπζεηεζνχλ πξηλ ηε ρξήζε ηνπο ζην πεξηβάιινλ ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. Κνηλέο αλεζπρίεο γηα ηηο 

αζχξκαηεο ηερλνινγίεο είλαη: 1) Οη αζχξκαηεο ηερλνινγίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κε αδεηνδνηεκέλν 

θάζκα ζπρλνηήησλ είλαη πην επάισηεο ζε θαηλφκελα ζνξχβνπ θαη παξεκβνιήο, 2) Οη αζχξκαηεο 

ηερλνινγίεο κε αδεηνδνηεκέλν θάζκα αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο παξεκβνιέο, αιιά είλαη ζπγθξηηηθά 

κηα δαπαλεξή ιχζε, 3) ε αζθάιεηα γηα ηα αζχξκαηα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη κηθξφηεξε. 

 

3.4.2 Αζχξκαηα Σνπηθά Γίθηπα 

Σα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (LAN) παξέρνπλ εχξσζηε, πςειήο ηαρχηεηαο επηθνηλσλία ζεκείνπ-

πξνο-ζεκείν θαη ζεκείνπ-πξνο-πνιιαπιά ζεκεία. ην πξφηππν απηφ πηνζεηήζεθε ηερλνινγία 

απισκέλνπ θάζκαηνο πνπ επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα δψλε ζπρλνηήησλ απφ πνιινχο 

ρξήζηεο κε ειάρηζηε παξεκβνιή ζε άιινπο ρξήζηεο.  

Ζ εθαξκνγή αζχξκαησλ LAN πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε ηα ελζχξκαηα γηαηί είλαη εχθνιν λα 

εγθαηαζηαζνχλ, ιηγφηεξν αθξηβά θαη παξέρνπλ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπζθεπψλ. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο, φπσο ζηνλ απηνκαηηζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ππνζηαζκψλ 

δηαλνκήο θαη ζηελ απεηθφληζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαηαλεκεκέλσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, εηδηθά ζε 

πεξηπηψζεηο απνκαθξπζκέλσλ, κηθξψλ ππνζηαζκψλ, φπνπ νη απαηηήζεηο γηα ξπζκνχο κεηάδνζεο θαη 

αζχξκαηεο παξεκβνιέο είλαη ζπγθξηηηθά ρακειφηεξεο. 

 

3.4.3 WiMAX  

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ WiMAX είλαη λα επηηχρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν γηα 

κηθξνθπκαηηθή πξφζβαζε. 

Μεξηθέο απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ φπνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην WiMAX 

είλαη: 1) Αζχξκαηα Απηφκαηα πζηήκαηα Αλάγλσζεο Μεηξεηψλ, 2) Σηκνιφγεζε ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, 3) Αλίρλεπζε θαη απνθαηάζηαζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. 
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ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο WiMAX ζπκπεξηιακβάλνληαη ην κηθξφηεξν θφζηνο αλάπηπμεο 

θαη ιεηηνπξγίαο, ε νκαιή επηθνηλσλία, νη πςεινί ξπζκνί κεηάδνζεο, ην επαξθέο εχξνο δψλεο θαη ε 

επεθηαζηκφηεηα. 

Έλα απφ ηα αξλεηηθά ηνπ WiMAX είλαη φηη ην εχξνο δψλεο δηακνηξάδεηαη κε ηνπο ρξήζηεο. Δηδηθά 

γηα αζηηθέο πεξηνρέο, νη ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο είλαη πην ρξήζηκεο, φκσο έρνπλ ήδε αδεηνδνηεζεί. 

Άξα, ν πην πηζαλφο ηξφπνο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη πάξνρνη ησλ έμππλσλ δηθηχσλ απηή ηελ 

ηερλνινγία είλαη λα ηε κηζζψζνπλ απφ άιινλ. 

 

3.4.4 Κπςεισηέο Δπηθνηλσλίεο 

Σν ππάξρνλ δίθηπν θπςεισηψλ επηθνηλσληψλ είλαη κηα θαιή επηινγή ηφζν γηα ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, φζν θαη κεηαμχ 

απνκαθξπζκέλσλ θφκβσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή επηθνηλσληψλ, νη επηρεηξήζεηο 

απνθεχγνπλ ζεκαληηθφ θφζηνο θαη ρξφλν πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θαη 

απνθιεηζηηθήο ππνδνκήο. 

Όζνλ αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα, ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη ηα θπςεισηά δίθηπα ππάξρνπλ ήδε. 

Έηζη, νη πάξνρνη δε ζα επηβαξπλζνχλ κε θφζηνο θαηαζθεπήο. Δπίζεο, παξέρεηαη επαξθέο εχξνο δψλεο 

γηα αξθεηέο εθαξκνγέο, ελψ ν ξπζκφο δεδνκέλσλ θαη ε πνηφηεηα ππεξεζίαο βειηηψλνληαη πνιχ 

γξήγνξα, ράξε ζηελ πξφζθαηε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ. 

Απφ ηελ άιιε, κεξηθέο θξίζηκεο εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ ρξεηάδνληαη αδηάιεηπηε 

δηαζεζηκφηεηα επηθνηλσληψλ. Χζηφζν, ην θπςεισηφ δίθηπν ζα ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια θαη απφ 

ηελ αγνξά ησλ θαηαλαισηψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκθφξεζε ηνπ δηθηχνπ ή κείσζε 

ηεο επίδνζεο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Αθφκε, νη θπςεισηέο επηθνηλσλίεο είλαη πηζαλφλ 

αθαηάιιειεο γηα εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιιά δεδνκέλα θαη απαηηνχλ πνιχ κεγάιν εχξνο 

δψλεο. 

 

3.4.5 ZigBee 

Σν ZigBee είλαη κηα αμηφπηζηε, απνηειεζκαηηθή σο πξνο ην θφζηνο, αζχξκαηε ηερλνινγία 

επηθνηλσληψλ, ζρεηηθά ρακειή ζε θαηαλάισζε ηζρχνο, ξπζκνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, θφζηνο 

εθαξκνγήο θαη πνιππινθφηεηα. Δίλαη ηδαληθή ηερλνινγία γηα έμππλν θσηηζκφ, παξαθνινχζεζε ηεο 

ελέξγεηαο, νηθηαθφ απηνκαηηζκφ θιπ. Έρεη αλαγλσξηζηεί σο ην πην θαηάιιειν πξφηππν γηα εθαξκνγέο 

έμππλνπ δηθηχνπ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα.  

Θεσξείηαη πνιχ θαιή επηινγή γηα κεηξήζεηο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη είλαη ηδαληθφ γηα εθαξκνγέο 

έμππλσλ δηθηχσλ ράξε ζηελ απιφηεηα, ηελ θηλεηηθφηεηα πνπ παξέρεη, ηελ επξσζηία, ηηο ρακειέο 

απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε κε αδεηνδνηεκέλν θάζκα θαη ηελ επθνιία εθαξκνγήο 

ηνπ. 

Τπάξρνπλ, φκσο, θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπ ZigBee ζε πξαθηηθέο εθαξκνγέο, φπσο νη 

κηθξέο ηθαλφηεηεο επεμεξγαζίαο, ην κηθξφ κέγεζνο κλήκεο, νη κηθξέο απαηηήζεηο θαζπζηέξεζεο θαη νη 

παξεκβνιέο απφ άιιεο ζπζθεπέο πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην κέζν κεηάδνζεο. 

3.4.6 Αζχξκαηα Γίθηπα Πιέγκαηνο 
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Έλα δίθηπν πιέγκαηνο είλαη έλα επέιηθην δίθηπν απνηεινχκελν απφ κηα νκάδα θφκβσλ, φπνπ λένη 

θφκβνη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα θαη θάζε θφκβνο κπνξεί λα δξάζεη σο αλεμάξηεηνο 

δξνκνινγεηήο. Σα αζχξκαηα δίθηπα πιέγκαηνο ζπρλά απνηεινχληαη απφ πειάηεο πιέγκαηνο, 

δξνκνινγεηέο πιέγκαηνο θαη πχιεο. Οη πειάηεο είλαη ζπρλά θνξεηνί ππνινγηζηέο, θηλεηά ηειέθσλα 

θαη άιιεο αζχξκαηεο ζπζθεπέο, ελψ νη δξνκνινγεηέο πιέγκαηνο πξνσζνχλ θίλεζε απφ θαη πξνο ηηο 

πχιεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην δηαδίθηπν.  

Σα δίθηπα απηά είλαη αμηφπηζηα θαη πξνζθέξνπλ πιενλαζκφ. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα δίθηπα έρνπλ, 

επίζεο, ηελ ηδηφηεηα ηεο απηφ-ζεξαπείαο, πνπ επηηξέπεη ζηα ζήκαηα επηθνηλσληψλ λα βξίζθνπλ 

ελαιιαθηηθή δηαδξνκή κέζσ ησλ ελεξγψλ θφκβσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε θφκβνο 

εγθαηαιείςεη ην δίθηπν. 

Σα αζχξκαηα δίθηπα πιέγκαηνο θαη ηα δίθηπα ρακειήο ηζρχνο θαη ρακεινχ ξπζκνχ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσληαθή ππνδνκή ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. Αξρηθά ζρεδηαζκέλα γηα 

επηθνηλσλία ζε επίπεδν θνηλφηεηαο ή γεηηνληάο, ζεσξνχληαη κηα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεγγίζεηο 

γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα έμππλα δίθηπα. Παξέρνπλ αμηφπηζηε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή δηθηχσζε 

πιέγκαηνο, κε εχθνιε εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή θαη απνηεινχλ κηα πξνζηηή επέλδπζε. Μπνξνχλ 

λα δηαρεηξίδνληαη απνδνηηθά εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ, ηαπηφρξνλα κε άιιεο ρξήζεηο πνπ δελ 

αθνξνχλ έμππλα δίθηπα. 

 

3.4.7 Γνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο 

Οη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο είλαη κηα θαιή ιχζε γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε, αθνχ παξέρνπλ παγθφζκηα θάιπςε θαη γξήγνξε εγθαηάζηαζε. Όπνπ δελ ππάξρεη 

ππνδνκή επηθνηλσλίαο, ηδηαίηεξα ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνζηαζκνχο θαη παξαγσγή, νη δνξπθνξηθέο 

επηθνηλσλίεο είλαη κηα νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιχζε. Σέηνηνπ είδνπο επηθνηλσλία κπνξεί εχθνια λα 

εγθαηαζηαζεί θαη απαηηεί κφλν ηελ απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ δνξπθνξηθήο 

επηθνηλσλίαο. Δδψ, αο ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο έρνπλ ήδε 

εγθαηαζηήζεη ηέηνηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αγξνηηθψλ ππνζηαζκψλ. 

Δπηπιένλ, κηα απνθιεηζηηθά επίγεηα αξρηηεθηνληθή είλαη επάισηε ζε θαηαζηξνθέο ή βιάβεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο. Καηά ζπλέπεηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο ιεηηνπξγία θαη ε 

παξάδνζε ηεο θξίζηκεο θίλεζεο δεδνκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ ή βιαβψλ ηνπ επίγεηνπ 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ, νη δνξπθφξνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εθεδξηθφ ζχζηεκα γηα ηα 

ππάξρνληα δίθηπα επηθνηλσληψλ. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ είλαη: 1) έλα δνξπθνξηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο 

έρεη ζεκαληηθά πςειφηεξε θαζπζηέξεζε απφ απηή ελφο επίγεηνπ ζπζηήκαηνο, 2) ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο δνξπθνξηθνχ θαλαιηνχ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ επίδξαζε ηεο εμαζζέλεζεο θαη ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Απηή ε ηδηφηεηα κπνξεί λα κεηψζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επίδνζε νιφθιεξνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο. 

 

3.4.8 Άιιεο πηζαλέο Αζχξκαηεο Σερλνινγίεο 

i) MBWA 
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Σν MBWA παξέρεη πςειφ εχξνο δψλεο, κεγάιε θηλεηηθφηεηα θαη ρακειή θαζπζηέξεζε ζηηο 

αδεηνδνηεκέλεο δψλεο ζπρλνηήησλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθαξκνγέο έμππλσλ δηθηχσλ, φπσο 

επξπδσληθή επηθνηλσλία γηα plug-in ειεθηξηθά νρήκαηα, γηα απεηθφληζε ή ζηα ζπζηήκαηα SCADA. 

Καζψο φκσο, είλαη κηα αλαδπφκελε ηερλνινγία, δελ ππάξρνπλ άκεζα δηαζέζηκεο ππνδνκέο 

επηθνηλσλίαο γηα απηή θαη έηζη ε ρξήζε ηεο κπνξεί λα είλαη κηα δαπαλεξή επηινγή. 

ii) Φεθηαθή Σερλνινγία Μηθξνθπκάησλ 

Ζ ηερλνινγία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα έμππλα δίθηπα γηα λα ππνζηεξίμεη επηθνηλσλία 

ζεκείνπ πξνο ζεκείν, αιιά είλαη επηξξεπήο ζε δπν είδε εμαζζέλεζεο ζήκαηνο, παξεκβνιέο ιφγσ 

πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ θαη ιφγσ αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκλίζεσλ. Σέινο, ε θξππηνγξάθεζε, γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο, κπνξεί λα επηθέξεη πξφζζεηε θαζπζηέξεζε θαζψο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο κελχκαηα. 

iii) Διεχζεξνπ ρψξνπ νπηηθή επηθνηλσλία 

Ζ νπηηθή επηθνηλσλία ειεχζεξνπ ρψξνπ είλαη κηα ηερλνινγία νπηηθήο επηθνηλσλίαο, ε νπνία κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θσο πνπ κεηαδίδεηαη ζηνλ ειεχζεξν ρψξν γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ απφ 

ζεκείν ζε ζεκείν. Παξέρεη πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο κε ρακειφ ξπζκφ ζθαικάησλ. Δπηπξφζζεηα, 

είλαη πνιχ αζθαιήο ιφγσ ηεο πςειήο θαηεπζπληηθφηεηαο θαη ηεο ζηελφηεηαο ησλ αθηηλψλ. Πέξα απφ 

ηελ παξνρή κεγάισλ απνζηάζεσλ ζεκείνπ-πξνο-ζεκείν επηθνηλσλίαο ζε απνκαθξπζκέλεο ή 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, νη αζχξκαηεο νπηηθέο ηερλνινγίεο παξέρνπλ επίζεο ιχζεηο γηα ρξήζε ζε 

ππθλνθαηνηθεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ νη ιχζεηο κηθξνθπκάησλ δελ είλαη πξαθηηθέο απφ ηε 

ζθνπηά ηεο παξεκβνιήο. Ζ νπηηθή επηθνηλσλία ειεχζεξνπ ρψξνπ είλαη ηερλνινγία νπηηθήο επαθήο 

θαη έηζη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

εκπφδηα θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

iv) Bluetooth 

Δίλαη πξφηππν ρακειήο ηζρχνο θαη κηθξνχ εχξνπο θάζκαηνο. Απηή ε ηερλνινγία κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηφζν ηελ επηθνηλσλία ζεκείνπ πξνο ζεκείν, φζν θαη ζεκείνπ πξνο πνιιαπιά ζεκεία. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπηθέο, online εθαξκνγέο απεηθφληζεο σο κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ 

απηνκαηηζκνχ ησλ ππνζηαζκψλ. Σν Bluetooth πξνζθέξεη επίζεο αζζελή αζθάιεηα ζπγθξηηηθά κε 

άιια πξφηππα. 

 

3.5 Δλζχξκαηεο Σερλνινγίεο  

Οη ελζχξκαηεο ηερλνινγίεο κπνξεί λα πξνηηκεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο φηαλ είλαη 

ήδε δηαζέζηκεο ζηηο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο θαη φηαλ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο 

επίδνζεο. Βέβαηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη 

αθηεξσκέλα θαιψδηα πνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο ειεθηξηθέο γξακκέο. Απηά ηα εηδηθά αθηεξσκέλα 

δίθηπα απαηηνχλ επηπιένλ επέλδπζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ, αιιά κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα θαη κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε γηα ηελ επηθνηλσλία. 

Σν DSL θαη ηα νκναμνληθά θαιψδηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν.  

 

3.5.1 PLC 
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Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην PLC είλαη θπξίσο ζηελνχ εχξνπο δψλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζε ρακειέο ζπρλφηεηεο θαη επξπδσληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πςειέο ζπρλφηεηεο. ε έλα ηππηθφ PLC 

δίθηπν, νη έμππλνη κεηξεηέο ζπλδένληαη ζην ζπγθεληξσηή δεδνκέλσλ κέζσ ειεθηξηθψλ γξακκψλ 

κεηαθνξάο θαη ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζην θέληξν δεδνκέλσλ κε ηερλνινγίεο θπςεισηψλ 

δηθηχσλ. Γηα παξάδεηγκα, νπνηαδήπνηε ειεθηξηθή ζπζθεπή, φπσο έλαο έμππλνο κεηξεηήο κε βάζε 

πνκπνδέθηε, κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηε γξακκή κεηαθνξάο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηαθέξεη ηα 

δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ζε κηα θεληξηθή ηνπνζεζία.  

Σν PLC κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα ππνζρφκελε ηερλνινγία γηα ηηο εθαξκνγέο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ππάξρνπζα ππνδνκή κεηψλεη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο κηαο 

επηθνηλσληαθήο ππνδνκήο. Οη πξνζπάζεηεο πξνηππνπνίεζεο ζηα PLC δίθηπα, ε απνδνηηθφηεηα σο 

πξνο ην θφζηνο, ε παξνπζία ηνπο παληνχ θαη ε επξέσο δηαζέζηκε ππνδνκή ησλ PLC είλαη νη ιφγνη 

πνπ ην θάλνπλ δπλαηφ θαη δεκνθηιέο. Βέβαηα, ην ζηνηρείν ηεο αζθάιεηαο είλαη θξίζηκν. Ζ 

εκπηζηεπηηθφηεηα, ν έιεγρνο ηαπηφηεηαο-απζεληηθφηεηαο, ε αθεξαηφηεηα, ε παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε 

είλαη κεξηθά απφ ηα θξίζηκα ζέκαηα ζηηο επηθνηλσλίεο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. 

Ζ ρξήζε ζε νηθηαθά δίθηπα (HAN) είλαη ε κεγαιχηεξε εθαξκνγή γηα ηελ PLC ηερλνινγία. Αθφκε, 

κπνξεί λα θαλεί θαηάιιειε ζε αζηηθέο πεξηνρέο γηα εθαξκνγέο φπσο έμππλεο κεηξήζεηο, 

παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο, κηαο θαη ε PLC ππνδνκή θαιχπηεη ήδε ηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ζην εχξνο 

ηεο επηθξάηεηαο ππεξεζηψλ ησλ εηαηξεηψλ θνηλήο σθειείαο. 

Παξφια απηά, ην PLC αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα εμαζζέλεζεο, ζνξχβνπ θαη παξακφξθσζεο, πνπ 

ζπλαληψληαη ζηηο RF επηθνηλσλίεο φηαλ πινπνηνχληαη κέζσ ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη 

ειεθηξηθέο γξακκέο δελ είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ, νπφηε πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί έλαο αξηζκφο ζεκαληηθψλ ζεκάησλ θαη πξνθιήζεσλ ζην PLC. 

 

-Γηαθνξεηηθή αληίζηαζε θαη θαηάζηαζε θαλαιηνχ 

-Με-ιεπθφο ζφξπβνο ζηε θχζε 

- Δμαζζέλεζε εμαξηψκελε απφ ηε ζπρλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ησλ εμφδσλ, ηηο γεσγξαθηθά 

δηαθνξεηηθέο δνκέο θαισδίσζεο θαη ηνλ αξηζκφ/ηχπν ησλ ζπλδεδεκέλσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 

-Αιιαγή θάζεο κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αξρηηεθηνληθψλ. 

 

Γεληθά, νη ειεθηξηθέο γξακκέο κεηαθνξάο σο κέζν κεηάδνζεο είλαη αληίμνν θαη ζνξπβψδεο 

πεξηβάιινλ πνπ θάλεη δχζθνιε ηε κνληεινπνίεζε ηνπ θαλαιηνχ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρακεινχ 

εχξνπο δψλεο γηα δίθηπα ζε επίπεδν γεηηνληάο πεξηνξίδεη ηελ PLC ηερλνινγία σο πξνο ηηο εθαξκνγέο 

πνπ ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξν εχξνο. Δπηπιένλ, ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ, ν αξηζκφο θαη ηχπνο ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ ζηηο ειεθηξηθέο γξακκέο, ε απφζηαζε θαισδίσζεο κεηαμχ πνκπνχ θαη 

δέθηε, φια επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο πνπ κεηαδίδεηαη πάλσ απφ ηηο γξακκέο. 

Ζ επαηζζεζία ηνπ PLC ζηηο δηαηαξαρέο θαη ε εμάξηεζε απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο είλαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ ην θαζηζηνχλ αθαηάιιειν γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ. 

 

3.5.2 DSL 
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Πξφθεηηαη γηα κηα ηερλνινγία πςειήο ηαρχηεηαο κεηαθνξάο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηα θαιψδηα ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ. Ζ ήδε ππάξρνπζα ππνδνκή ησλ DSL γξακκψλ κεηψλεη ην 

θφζηνο εγθαηάζηαζεο. Έηζη, πνιιέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ην DSL γηα ηα έξγα ησλ έμππλσλ δηθηχσλ 

ηνπο. Χζηφζν, ε απφδνζε ηεο DSL ζχλδεζεο εμαξηάηαη απφ ην πφζν καθξηά είλαη ν ζπλδξνκεηήο 

απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν πνπ ηνλ εμππεξεηεί θαη θάηη ηέηνην δπζθνιεχεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο 

επίδνζεο ηεο DSL ηερλνινγίαο. 

Ζ επξεία δηαζεζηκφηεηα, ην ρακειφ θφζηνο θαη ε πςεινχ εχξνπο κεηάδνζε δεδνκέλσλ απνηεινχλ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ ζέηνπλ ην DSL ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ ππνςήθησλ ηερλνινγηψλ γηα 

ηνπο παξφρνπο ειεθηξηζκνχ ζηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. 

Απφ ηελ άιιε, ε αμηνπηζηία θαη ν πηζαλφο ρξφλνο κε-ιεηηνπξγίαο ηεο DSL ηερλνινγίαο πηζαλφλ λα 

κελ είλαη απνδεθηνί γηα θξίζηκεο εθαξκνγέο. Ζ εμάξηεζε απφ ηελ απφζηαζε θαη ε έιιεηςε 

πξνηππνπνίεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επηπιένλ πξνβιήκαηα. Σα επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα πνπ 

βαζίδνληαη ζε DSL απαηηνχλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε θαισδίσλ θαη ζπλεπψο δελ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο θαζνξηζκέλεο 

ππνδνκήο γηα πεξηνρέο ρακειήο ππθλφηεηαο. 

 

 

 

3.6 Δλεξγεηαθφ- πξάζηλν ζπίηη 

 Δλεξγεηαθφ- πξάζηλν ζπίηη είλαη ην ζπίηη πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε ζεβαζκφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη ηα πξνηεξήκαηα πνπ καο ραξίδεη ε θχζε. 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη ν θηηξηαθφο ηνκέαο θαηαλαιψλεη 30-40% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη ζηελ Δπξψπε, ελψ επζχλεηαη γηα ην 40-45% ησλ επηβιαβψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. Έλα «πξάζηλν» ζπίηη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ειάρηζηε έσο θαη κεδεληθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο πξνζθέξνληαο παξάιιεια ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε.  

Ζ θαηαζθεπή ελφο πξάζηλνπ ζπηηηνχ αξρίδεη απφ ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ. Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηνπηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, αμηνπνηεί ηηο δηαζέζηκεο 

πεξηβαιινληηθέο πεγέο: ηνλ ήιην, ηνλ αέξα, ην λεξφ, ην έδαθνο θαη εμαζθαιίδεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 

εζσθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο θαηνηθίαο. Ο 

ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο, ηα απνδνηηθά ζρεδηαζκέλα αλνίγκαηα, νη θαηάιιειεο κέζνδνη ζθίαζεο θαη 

πνιινί αθφκε παξάγνληεο ελδείθλπηαη λα κειεηεζνχλ ζρνιαζηηθά απφ ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ηηο πξψηεο χιεο ηεο θαηαζθεπήο, θπθινθνξνχλ νηθνδνκηθά πιηθά, θηιηθά πξνο ηνλ 

άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Γεληθφηεξα, πξφθεηηαη γηα πιηθά πνπ δελ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα ρεκηθά 

ζπζηαηηθά θαη ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πγείαο καο. 

Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ γηα ηε κφλσζε ζηελ ηαξάηζα, ηα δάπεδα θαη ηνπο ηνίρνπο παίδεη επίζεο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο απφ εθεί ράλεηαη ην 50% ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ ρψξνπ. Ζ ζσζηή 

ζεξκνκφλσζε, θαζψο θαη ε απαξαίηεηε ζπληήξεζή ηεο, εμαζθαιίδεη δξνζηά ην θαινθαίξη θαη δέζηε 

ην ρεηκψλα κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηα έμνδα γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε. Δπίζεο, ε κφλσζε ηεο ηαξάηζαο 

κε θαηάιιεια αλαθιαζηηθά πιηθά ζηελ  ηειηθή επηθάλεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζσζηή 

ζεξκνκφλσζε. Μηα επηινγή γηα κφλσζε ηεο ηαξάηζαο είλαη ε θχηεπζε ζηε ζηέγε. Όζνλ αθνξά ηα 
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εμσηεξηθά θνπθψκαηα, πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη είλαη ππεχζπλα γηα ην 30% πεξίπνπ ησλ ζεξκηθψλ 

απσιεηψλ κηαο θαηνηθίαο. Σνπνζεηψληαο ,έηζη, θνπθψκαηα κε θαιέο ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο, 

δηπιά ελεξγεηαθά ηδάκηα, εμνηθνλνκνχκε ελέξγεηα θαη απνιακβάλνπκε πνιιαπιά νηθνλνκηθά νθέιε. 

Σα κέζα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο απνηεινχλ επίζεο έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. Ζ ηνπνζέηεζε θαπζηήξα ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζα εμαζθαιίζεη ζεκαληηθφ 

θέξδνο. Οη θαπζηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ φπσο θαη νη αλεκηζηήξεο απνηεινχλ κηα πην νηθνλνκηθή ιχζε 

αιιά θαη ηα θιηκαηηζηηθά ,ράξε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαηαζθεπήο ηνπο, εμαζθαιίδνπλ πςειέο 

ελεξγεηαθέο απνδφζεηο. Αθφκε, ηα ελεξγεηαθά ηδάθηα κε κηθξφ θφζηνο ζε θαχζηκν κπνξνχλ λα 

απνδψζνπλ επαξθψο. 

Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πιένλ κπνξνχκε φρη κφλν λα εμνηθνλνκνχκε ελέξγεηα γηα ηελ 

θαηνηθία καο, αιιά θαη λα εθκεηαιιεπφκαζηε άκεζα ηελ ελέξγεηα θπζηθψλ πεγψλ, φπσο ν ήιηνο, ν 

άλεκνο, ην έδαθνο. Ο ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο εθκεηαιιεχεηαη ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ δίλνληάο καο 

δεζηφ λεξφ. Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηε κεηαηξέπνπλ ζε 

ειεθηξηθή. Αληίζηνηρα, ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη κε ηηο νηθηαθέο αλεκνγελλήηξηεο, νη νπνίεο 

αμηνπνηνχλ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. Σέινο, ε γεσζεξκία απνηειεί κηα εμειηγκέλε κέζνδν πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ππεδάθνπο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε. 

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη νηθνλνκία ελφο 

«πξάζηλνπ» ζπηηηνχ, είλαη ε δηθή καο νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηε ρξήζε ηνπ (ε ρξεζηκνπνίεζε 

ελεξγεηαθψλ ζπζθεπψλ θαη ηξφπσλ) ψζηε λα επηηχρνπκε ζεκαληηθή νηθνλνκία θαη πνιιαπιά 

πεξηβαιινληηθά νθέιε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Γεληθή εηθφλα ησλ έμππλσλ δηθηχσλ ζηελ Δπξψπε θαη άιιεο ρψξεο. 

 

Παγθνζκίσο, ην ηνπίν φζνλ αθνξά ηα Έμππλα δίθηπα είλαη ηδηαίηεξα δπλακηθφ θαη ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελν κε ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηηο επελδχζεηο  

Έμππλσλ δηθηχσλ. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα απηή ζηνρεχνπλ  ζε κηα επηζθφπεζε  ησλ θχξησλ 

εθηηκήζεσλ ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ   ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα θαη έλα ζηηγκηφηππν ησλ 

επελδχζεσλ πνπ έρνπλ ήδε δεζκεπζεί γηα ηελ αλάπηπμε Έμππλσλ δηθηχσλ (βιέπε πίλαθα Η).  

 

Δπξσπατθή Έλσζε:  Μηα πξφζθαηε έθζεζε απφ ηελ Pike Research  πξνβιέπεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απφ ην 2010 έσο 2020, αζξνηζηηθά νη  επξσπατθέο επελδχζεηο ζηηο ηερλνινγίεο  

Έμππλσλ δηθηχσλ  

ζα θηάζνπλ € 56.5 δηζεθαηνκκχξηα , θαηακέηξεζε γηα ην 37% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ. Ζ έθζεζε 

αλαθέξεη  επίζεο  φηη απφ ην 2020 ζρεδφλ 240 εθαηνκκχξηα έμππλνη κεηξεηέο ζα έρνπλ πινπνηεζεί  

ζηελ Δπξψπε. 

 

χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο (IEA), Ζ Δπξψπε απαηηεί επελδχζεηο ησλ € 1.5 

ηξηζεθαηνκκπξίσλ  θαηά ην  2007-2030 γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ 

παξαγσγή ζε κεηαθνξά θαη δηαλνκή . Απηφ ην πνζφ  πεξηιακβάλεη επελδχζεηο γηα ηελ εθαξκνγή  



[38] 
 

Έμππλσλ δηθηχσλ , θαζψο  θαη γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ επέθηαζε ηεο ηζρχνλ ζχζηεκα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

 

 

 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο:  Ζ  πιήξεο εθαξκνγή ησλ Έμππλσλ δηθηχσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο  ζα 

απαηηήζεη επελδχζεηο κεηαμχ $ 338 θαη $ 476 δηζεθαηνκκπξίσλ κέζα ζηα επφκελα 20 ρξφληα. Οη 

δαπάλεο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε κεηάδνζε θαη ηνπο  ππνζηαζκνχο  είλαη κεηαμχ 19 θαη 24% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο, 

ελψ νη δαπάλεο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηαλνκή είλαη κεηαμχ 69 θαη 71% θαη ην θφζηνο γηα ηα 

ζπζηήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ είλαη κεηαμχ 7 θαη 10%. Οη δαπάλεο απηέο είλαη επηπιένλ επελδχζεηο 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηαηεξεζεί ην πθηζηάκελν ζχζηεκα θαη πιεξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. 

€ 1.06 ηξηζεθαηνκκχξηα είλαη αλαγθαία γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ δηθηχνπ  έσο ην 2030 (ζχκθσλα κε 

ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο θαη πνιηηηθέο) ησλ νπνίσλ  (€ 395) δηζεθαηνκκχξηα απαηηνχληαη  γηα λέα θαη 

αληηθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο θαη  (€ 635) δηζεθαηνκκχξηα γηα ηε κεηάδνζε θαη ηε δηαλνκή. Ζ 

έθζεζε πξνζζέηεη φηη ηα νθέιε απφ ηελ Έμππλα δίθηπα  ζα κπνξνχζαλ λα  αλέιζνπλ ζε (€ 160) 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηα επφκελα 40 ρξφληα . 

χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο, πεξηζζφηεξνη απφ νθηψ εθαηνκκχξηα  έμππλνη κεηξεηέο έρνπλ 

αλαπηπρζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Ζλσκέλσλ πνιηηεηψλ  κε 60  εθαηνκκχξηα λα αλακέλεηαη λα είλαη 

ζε ρξήζε κέρξη ην  2020. 

 

Κίλα :  H θξαηηθή νξγάλσζε δηθηχσλ ηεο Κίλαο  (SGCC) είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε πίζσ απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο Κίλαο λα ρηίζεη έλα δηεζλνχο επηπέδνπ Έμππλν δίθηπν. SGCC ζρεδηάδεη λα επελδχζεη 

ζηελ 

πεξίνδν 2009-2020 ζπλνιηθά  € 423 δηζεθαηνκκχξηα ζε έλα παλεζληθφ δίθηπν κεηαθνξάο κε  € 71 

δηζεθαηνκκχξηα ησλ θεθαιαίσλ απηψλ λα είλαη αθηεξσκέλε ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ Έμππλσλ 

δηθηχσλ.  Σν 2010 ε Κίλα μεθίλεζε ην πξφγξακκα ησλ  έμππλσλ δηθηχσλ   επελδχνληαο  πάλσ απφ   € 

5,1  δηζεθαηνκκχξηα . 

Σν δίθηπν δηαλνκήο ζηελ Κίλα είλαη ιηγφηεξν ψξηκν απφ ηηο  πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη ε 

δηείζδπζε ησλ 

κηθξήο θιίκαθαο  αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη πεξηνξηζκέλε πξνο ην παξφλ. Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε κηα έθζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Καηλνηνκίαο , ε Κίλα ζθνπεχεη λα δηαζέζεη 360 

εθαηνκκχξηα έμππλνπο κεηξεηέο κέρξη ην 2030 θαη επελδχεη ζεκαληηθά ζε απνηειεζκαηηθφηεξνπο 

κεηαηξνπείο δηαλνκήο.  
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Νφηηα Κνξέα: Ζ θπβέξλεζε ηεο Νφηηαο Κνξέαο ζρεδηάδεη λα  δεκηνπξγήζεη έλα εζληθφ έμππλν 

δίθηπν, έρνληαο ζθνπφ λα δαπαλήζεη € 16,8 δηζεθαηνκκχξηα γηα ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο γηα 

έμππλα δίθηπα  ψζηε λα θάλεη ηε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πην απνδνηηθή, λα κεηψζεη  ηηο  

εθπνκπέο αεξίσλ ησλ ζεξκνθεπίσλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε € 18,2 δηζεθαηνκκπξίσλ ζηηο εηζαγσγέο 

ελέξγεηαο. Σν 2010 ε Νφηηα Κνξέα επέλδπζε € 580 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην μεθίλεκα ησλ έμππλσλ 

δηθηχσλ.  

 

Σν θξαηηθφ κνλνπψιην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Korea Electric Power Corp (KEPCO) ζρεδηάδεη λα 

εγθαηαζηήζεη 500.000 έμππλνπο κεηξεηέο ην 2010, 750.000 ην 2011 θαη πιήξε εθαξκνγή έσο  2020 

κε ζπλνιηθά 24 εθαηνκκχξηα έμππλνπο  κεηξεηέο λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί. Ζ εηαηξεία αλακέλεηαη λα 

θαιχςεη φια ηα έμνδα κέηξεζεο θαη λα θάλεη απφζβεζε  κέζσ ησλ ηαθηηθψλ ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο.   

 

Απζηξαιία: Σν  2010 ε Απζηξαιία επέλδπζε  € 253 εθαηνκκχξηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε μεθηλήκαηνο 

έμππλσλ δηθηχσλ. Οη Απζηξαιέο επηρεηξήζεηο  θνηλήο σθέιεηαο έρνπλ εληνιή γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ. χκθσλα κε ηελ πξσηνβνπιία Έμππλν δίθηπν, Έμππλε πφιε ε απζηξαιηαλή 

θπβέξλεζε έρεη δεζκεχζεη  AUS $ 74,6 (€ 52,5) εθαηνκκχξηα γηα αλαπηχμεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα , έλα πξφγξακκα επίδεημεο  πνπ ζα πξνζθέξεη αλάιπζε ζρεηηθά κε ην  θφζηνο-

φθεινο φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία έμππλσλ δηθηχσλ . Ζ πνιηηεία ηεο Victoria έρεη δηακνηξάζεη 2.4 

εθαηνκκχξηα έμππλνπο κεηξεηέο κέρξη ην 2013. 

 

 

Ιλδία:  χκθσλα κε ην Τπνπξγείν ηεο δχλακεο, ηεο Ηλδίαο νη απψιεηεο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο είλαη 

απφ ηηο πςειφηεξεο  ζηνλ  θφζκν, κε κέζν φξν 26% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

κε κεξηθέο πνιηηείεο λα θηάλνπλ ην  62%. ελψ κε ηερληθέο  απψιεηεο, φπσο ε θινπή ελέξγεηαο 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιν, θαηά κέζν φξν νη απψιεηεο θηάλνπλ κέρξη θαη  50%. Ζ αλάγθε γηα 

κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη ηεο θινπήο ελέξγεηαο , καδί κε ηελ λέα ηάζε γηα αχμεζε ζηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη ην κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη ζεκαληηθφ είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε ζεκαζία 

αλάπηπμεο έμππλσλ δηθηχσλ.  Μηα πξφζθαηε έθζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Καηλνηνκίαο θαηαηάζζεη 

ηελ Ηλδία ηελ ηξίηε ζέζε κεηαμχ ησλ δέθα θνξπθαίσλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ επέλδπζε ζε έμππλα 

δίθηπα  θαη αλαθέξεη φηη ε Ηλδία έρεη αλαθνηλψζεη ζρέδηα γηα καδηθή δηακνίξαζε πάλσ απφ 130 

εθαηνκκπξίσλ έμππλσλ κεηξεηψλ κέρξη ην 2020. 

 

 

 

Βξαδηιία:  Σν 2010 ε Βξαδηιία επέλδπζε € 143,6 εθ ζηε ρξεκαηνδφηεζε έλαξμεο  έμππλσλ δηθηχσλ. 

Δλψ  ε Βξαδηιία πξνρψξεζε ζηγά-ζηγά ζην λα ζέζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα δηαηάμεηο έμππλσλ 

δηθηχσλ  ,  ππάξρεη καδηθή αλάπηπμε ήδε απφ ην 2012, θαη ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα  απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο έμππλεο αγνξέο νπ θφζκνπ, απφ ην δεχηεξν κηζφ  ηεο δεθαεηίαο. Ζ Βξαδηιία έρεη 
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αλαθνηλψζεη καδηθή δηακνίξαζε έμππλσλ κεηξεηψλ  θαη ζρεδηάδεη λα αληηθαηαζηήζεη 63 

εθαηνκκχξηα κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε επθπείο κεηξεηέο έσο ην 2021. 

Χο κία απφ ηηο πξψηεο ρψξεο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο πνπ πινπνίεζε  ζε εζληθφ επίπεδν ηελ έμππλε 

κέηξεζε, ε Βξαδηιία ζα κπνξνχζε επίζεο απνηειέζεη  ζεκαληηθφ πεδίν δνθηκψλ γηα ηελ αλάπηπμε  

ζηελ 

ππφινηπε ήπεηξν. Όπσο θαη κε ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο,  φπσο ε Ηλδία, ην ζηακάηεκα  ηεο θινπήο 

ξεχκαηνο θαη νη πνιχ ζπρλέο  δηαθνπέο ξεχκαηνο απνηεινχλ βαζηθνχο ινγνχο πνπ νη  επηρεηξήζεηο ηηο 

ιαηηληθήο Ακεξηθήο  ζα επσθεινχληαλ απφ ηα δίθηπα έμππλσλ κεηξεηψλ. 

 

 

Ιαπσλία:  Σν 2010 ε Ηαπσλία επέλδπζε € 143,6 εθ ζηε ρξεκαηνδφηεζε μεθηλήκαηνο γηα έμππλα 

δίθηπα. χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο, ε Ηαπσλία ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο  

ελέξγεηαο ζην λέν ελεξγεηαθφ ζρέδην ηεο θαη εμεηάδεη ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ έμππλσλ δηθηχσλ  

ζηε ζέζπηζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο κεηά ηελ ππξεληθή θξίζε ηεο Φνπθνπζίκα . 
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4.2 Έξγα θαη θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο 

 

Ζ Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ έξγσλ θαη ηα επελδπηηθά ζρέδηα, δελ είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα 

ζε φιε ηελ Δπξψπε. Ζ πιεηνςεθία απφ απηά βξίζθνληαη ζε Κξάηε κέιε ηεο ΔΔ15, ελψ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ΔΔ12 αθφκα πζηεξεί. Σν ρήκα 1 δείρλεη ηε ζέζε ησλ έξγσλ θαη ηελ θαηαλνκή 

ηνπο κεηαμχ ηεο ΔΔ15 θαη ΔΔ12. 

Γηα ηα έξγα επίδεημεο θαη αλάπηπμεο, ην έξγν αλαηέζεθε ζηε ρψξα φπνπ ε επίδεημε ή εθαξκνγή 

έιαβε πξάγκαηη ρψξα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνγξάκκαηα R & D, ζην έξγν πξνζκεηξήζεθαλ  

φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο.  

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνγξάκκαηα είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε ιίγεο ρψξεο.  Ζ Γαλία, ε Γεξκαλία, ε 

Ηζπαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

πξνγξακκάησλ. 
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Όζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο , ην ζρήκα 2 δείρλεη ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο θαη πεξηνρέο έξγνπ. ηελ πεξίπησζε έξγσλ επίδεημεο θαη αλάπηπμεο, ν πξνυπνινγηζκφο 

κνηξάζηεθε  ζηελ ρψξα ε ρψξεο νπνχ ην πξφγξακκα είρε ηνπιάρηζηνλ κία πεξηνρή εθαξκνγήο. Όηαλ 

έλα πξφγξακκα είρε δηαθνξέο πεξηνρέο εθαξκνγήο πνπ βξίζθνληαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο , ν 

πξνυπνινγηζκφο πξνγξάκκαηνο κνηξαδφηαλ ηζφκνξθα κεηαμχ ηνπο.  

 

Κάπνηεο ρψξεο μερψξηζαλ φζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο. Με έλα πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεο ησλ 2 

δηζεθαηνκκπξίσλ , ε Ηηαιία αληηπξνζσπεχεη ζρεδφλ ηηο κηζέο απφ ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ζηνλ 

θαηάινγν καο. Ζ πιεηνςεθία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηνχ παξφια απηά δηαηέζεθε ζε έλα κφλν 

πξφγξακκα , ην Telegestore, ην ζπλίζηαην ζηελ εζληθή εθαξκνγή ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ ζηελ Ηηαιία. 

Λφγσ γξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ, η αληίζηνηρε κπάξα ζην ζρήκα 2 έπξεπε λα θνπεί ψζηε λα κπνξεί λα 

γίλεη παξνπζίαζε ρσξίο λα επηζθηαζηνχλ νη άιιεο ρψξεο. ε γεληθέο γξακκέο, νη ΔΔ 12 ρψξεο 

δείρλνπλ έλα πνιχ κηθξφηεξν επίπεδν επελδχζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ΔΔ15 ρψξεο ( βιέπε ζρήκα 3 

),ην νπνίν εμεγείηαη κε ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ πξνγξακκάησλ θαη γεληθά θαζπζηεξεκέλν μεθίλεκα 

ζηελ αλάπηπμε ησλ έμππλσλ δηθηχσλ. Μηα αμηνζεκείσηε εμαίξεζε είλαη ε Μάιηα , ε φπνηα επελδχεη 

πάλσ απφ 80 εθαηνκκχξηα επξψ ζηελ εθαξκνγή ελφο απνκαθξπζκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. 

 

4.3 Γηαλνκή πξνγξακκάησλ κεηαμχ θαηεγνξηψλ.  

Σν ζρήκα 2 δείρλεη αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή πξνγξακκάησλ αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο 

ζηελ Δπξψπε. Γεληθά κηιψληαο, ην επελδπηηθφ κνηίβν θαη ε θάιπςε ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο 

δηαθνξέο ρψξεο επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηνπ θαλνληζκνχο , ηελ παξάγσγε θαη θαηαλάισζε ηηο θάζε 

ρψξαο. ηνλ θαηάινγφ καο, νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο θαηεγνξίεο φξγσλα νπνία πξνζειθχνπλ επίζεο 

ην πςειφηεξν επίπεδν ησλ επελδχζεσλ, είλαη έμππλνη κεηξεηέο θαη Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα 

(ρήκα 2). 

Πεξίπνπ 27 % απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θαηάινγν πέθηνπλ ζηελ θαηεγφξα ησλ 

έμππλσλ κεηξεηψλ, φπσο θαίλεηαη θαη αξγφηεξα. Απηά ηα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εγθαηάζηαζε πεξίπνπ 40 εθαηνκκπξίσλ ζπζθεπψλ γηα κηα ζπλνιηθή επέλδπζε ηεο ηάμεσο ησλ 3 

δηζεθαηνκκπξίσλ. Απηά ηα πφζα είλαη ηδηαηηέξα ζεκαληηθά , αιιά ρξεηάδνληαη αθφκα πεξηζζφηεξα ζε 

απηφ ην πεδίν , θαζψο νη έμππλνη κεηξεηέο αλνίγνπλ λέεο δπλαηφηεηεο γηα άιιεο έμππλεο εθαξκνγέο. 

ππνινγηζκνί πξνβιέπνπλ πεξίπνπ 240 εθαηνκκχξηα έμππλνη κεηξεηέο πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ 

κέρξη ην 2020. 

 

Ζ ρψξα κε ηηο κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζε έμππλνπο κεηξεηέο είλαη ε Ηηαιία,  νπνχ ην πξφγξακκα 

telegestore νινθιεξψζεθε επηηπρψο. Άιιεο 2 ρψξεο , ε Γάιιηα θαη η Φηλιαλδία , έρνπλ επελδχζεη 

κεγάιν θνκκάηη ζηνπο έμππλνπο κεηξεηέο. ε γάιιηα κε ην πξφγξακκα Pilot Linky έρεη επελδχζεη 

πεξίπνπ ην 75% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ , ελψ ε Φηλιαλδία κε ην πξφγξακκα Smart Meters απφ ηελ 

εηαηξία Fortum έρεη δηαζέζεη ζρεδφλ ην 80 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Όζνλ αθνξά ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα , ην ζρέδην 2 δείρλεη φηη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο , έλα 

ζεκαληηθφ πνζφ επελδχζεσλ έρεη αθηεξσζεί ζε πξνγξάκκαηα , ηα φπνηα απεπζχλνληαη ζηελ 
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ελζσκάησζε δηαθνξεηηθψλ έμππλσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ. ηα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα 

εθπξνζσπνχλ πεξίπνπ ην 35% ησλ πξνγξακκάησλ θαη 15 % ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

Πξνζζέηνληαο φιεο ηηο επελδχζεηο ζηελ Δπξψπε φζνλ αθνξά ηα έμππλα δίθηπα , κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε φηη έρνπλ δαπαλεζεί πεξίπνπ 5.5 δηζεθαηνκκχξηα κέρξη ηψξα. Απηά ηα λνχκεξα 

δείρλνπλ φηη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ ήδε γίλεη , αιιά βξηζθφκαζηε αθφκα ζηελ αξρή ηεο 

κεηάβαζεο ζηα έμππλα δίθηπα. πληεξεηηθέο πξνβιέςεηο αλαθέξνπλ φηη νη επελδχζεηο πνπ ζα έρνπλ 

γίλεη σο ην 2020 ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 56 δηζεθαηνκκχξηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
 

Δπίινγνο 

Σα Έμππλα Γίθηπα είλαη κηα θαηλνηφκνο ηδέα ησλ ζχγρξνλσλ θαη εμειηζζφκελσλ ηερλνινγηψλ πνπ 

ζθνπφ έρνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο θαηαλαισηέο κε ην φζν γίλεηαη 

ρακειφηεξν νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη κε ηα πνιιαπιά πεξηβαιινληηθά νθέιε. Έρνπλ εθαξκνγή ζε 

πνιιέο θαη πνηθίιεο ηερλνινγίεο φπσο γηα παξάδεηγκα νη έμππλεο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα αιιά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Βάζε ησλ Έμππλσλ Γηθηχσλ, θαηαζθεπάδνληαη θαη ηα ελεξγεηαθά (πξάζηλα) ζπίηηα, ησλ νπνίσλ ε 

θαηαζθεπή είλαη ηέηνηα ψζηε λα δαπαλάηαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ψζηε λα 

απνθνκίδνπλ ηα λνηθνθπξηά φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν νηθνλνκηθφ θφζηνο θαη πνιιά πεξηβαιινληηθά 

νθέιε. 

ηε ζεκεξηλή επνρή, φπνπ ην πεξηβάιινλ κνιχλεηαη ζπλερψο απφ ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη απφ δηάθνξεο άιιεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ην 

πξνζηαηεχζνπκε φζν κπνξνχκε, ν θαζέλαο απφ εκάο μερσξηζηά, θαη λα αμηνπνηήζνπκε κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνλ θπζηθφ καο πινχην, ηηο θπζηθέο πεγέο ελέξγεηαο ,γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε 

ηηο θαζεκεξηλέο καο αλάγθεο κε ζεβαζκφ πάληα φκσο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη θπζηθά κε ην ιηγφηεξν 

νηθνλνκηθφ θφζηνο. 
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