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Εισαγωγή

Κατά την τελευταία δεκαετία, τα επίπεδα 
κατανάλωσης ενέργειας έχουν φτάσει σε δυσμενείς 
ρυθμούς λόγω της μεγάλης κλίμακας ψηφιακού 
πλαισίου, του αριθμού των συνδρομητών και του 
αριθμού των συσκευών. Η αύξηση του αριθμού των 
συνδεδεμένων συσκευών θα βρίσκεται στα 50 
δισεκατομμύρια έως το 2020 και τα 100 
δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Ως εκ τούτου, οι 
επιστήμονες αναμένουν ένα τεράστιο ποσοστό 
δεδομένων και ένα τεράστιο μέγεθος περιεχομένου 
(10.000 φορές περισσότερο το 2030, από ό, τι το 
2010) με ένα σοβαρό αποτύπωμα στο περιβάλλον 
εξαιρετικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Λόγω 
των τεράστιων εκπομπών CO2, του περιβάλλοντος και 
της υγείας, μια ανανεώσιμη ή πράσινη τεχνολογία 
γίνεται ένας ελκυστικός ερευνητικός χώρος στην 
εξέλιξη της τεχνολογίας. Με αφετηρία την ανάπτυξη 
5ης γενιάς ασύρματων δικτύων (5G) ως απάντηση 
στην επερχόμενη αύξηση των συνδεδεμένων 
συσκευών και μεταφερόμενου όγκου δεδομένων στο 
δίκτυο, πολλά μάτια επικεντρώθηκαν σε ένα από τους

πυλώνες του 5G, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ή ως 
κοινώς το Internet of Things (IoT). Ο όρος IoT 
αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Kevin Ashton σε 
παρουσίασή του το 1998 όπου ανέφερε: «Το 
διαδίκτυο των πραγμάτων έχει την δυνατότητα να 
αλλάξει τον κόσμο, όπως έκανε το διαδίκτυο. Ίσως 
και περισσότερο.» Την τελευταία δεκαετία, το 
Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) θεωρείται μία από τις 
γοητευτικές τεχνολογίες. Επιτρέπει στους ανθρώπους 
και τα πράγματα να συνδέονται οπουδήποτε, 
οποτεδήποτε, με οποιονδήποτε και οτιδήποτε, 
χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε σύνδεσμο και 
οποιαδήποτε υπηρεσία. Συνδέει τα πάντα σε έναν 
έξυπνο κόσμο και, ως εκ τούτου, η κατανάλωση 
ενέργειας της τεχνολογίας του Διαδικτύου είναι μια 
πρόκληση και ένας ελκυστικός ερευνητικός χώρος. 
Ενθαρρύνοντας την επίτευξη της χαμηλής 
κατανάλωσης ρεύματος IoT, προτείνεται ένα πράσινο 
IoT. Κύκλος ζωής του πράσινου IoT περιλαμβάνει 
πράσινο σχεδιασμό, πράσινη παραγωγή, πράσινη 
αξιοποίηση και πράσινη ανακύκλωση. 
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Επιπλέον, συζητούνται πράσινες τεχνολογίες IoT όπως 
οι πράσινες ετικέτες, τα δίκτυα πράσινης ανίχνευσης 
και οι πράσινες τεχνολογίες διαδικτύου. Οι εφαρμογές 
του IoT είναι πάρα πολλές και όλες μπορούν να 
αποκτήσουν πράσινο χρώμα. Ένας πολύ σημαντικό 
πεδίο εφαρμογών του IoT είναι οι πόλεις. Οι πόλεις 
ως κέντρα συγκέντρωσης του μεγαλύτερου μέρους 
του ανθρώπινου πληθυσμού και ως σημαντικός 
παράγοντας στο ανθρώπινο αποτύπωμα χρειάζονται 
επανασχεδιασμό. Επανασχεδιασμός μιας πόλης με τα 
σύγχρονα δεδομένα σημαίνει δημιουργία μίας έξυπνης 
πόλης. Στην συνέχεια θα δούμε τις πολυάριθμες και 
ποικίλες πιθανές εφαρμογές του IoT σε έξυπνες 
πόλεις αλλά και το πώς βοηθά στον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής και στην αντιμετώπισή της.

. 
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Εφαρμογές IoT

Το Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT) είναι ένα 
οικοσύστημα που δεν είναι μόνο ένα δίκτυο για τη 
μεταφορά δεδομένων, αλλά και διασυνδεδεμένο με το 
Big Data and Cloud Computing για την παροχή 
πληροφοριών, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσει 
τις συμπεριφορές και ακόμη να εξηγήσει τις ενέργειες 
σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέγονται από τα 
έξυπνα αντικείμενα που είναι διαθέσιμα γύρω από τις 
αναδυόμενες πιο έξυπνες πόλεις. Οι δυνατότητες του 
το καθιστούν ικανό να παρέχει ένα μεγάλο αριθμό 
υπηρεσιών που μπορούν να βελτιώσουν την 
λειτουργικότητα μίας πόλεις, την ποιότητα ζωής μας 
και την προσπάθειά προσαρμογής μας στην κλιματική 
αλλαγή και στους κινδύνους που επιφέρει. Παράλληλα 
υπάρχουν και οι νέες πράσινες τεχνολογίες που 
κάνουν την εμφάνισή τους στην σκηνή με την 4η

Βιομηχανική Επανάσταση (4IR), οι οποίες θα 
αποτελέσουν έρεισμα και εργαλείο κατά την 
εφαρμογή του πράσινου IoT. Στην συνέχεια θα 
παρουσιαστούν 12 τομείς όπου το IoT μπορεί να 
εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει, με παράλληλη
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Έξυπνες Πόλεις

• Έξυπνη Στάθμευση

Παρακολούθηση ελεύθερων χώρων στάθμευσης 
στην πόλη

• Εξασφάλιση Στατικής Σταθερότητας 

Παρακολούθηση των δονήσεων και της 
κατάστασης των υλικών σε κτιριακές δομές

• Δημιουργία Χαρτών Θορύβου

Παρακολούθηση των εντάσεων του θορύβου σε 
κεντρικές περιοχές

• Παρακολούθηση Επιπέδων Ηλεκτρομαγνητικής 
Ακτινοβολίας

Μέτρηση επιπέδων της εκπεμπόμενης 
ακτινοβολίας από WIFI routers και άλλες πηγές 
ακτινοβολίας

• Διαχείριση Κυκλοφοριακής Συμφόρησης 

Παρακολούθηση οχημάτων και πεζών για 
βελτιστοποίηση των διαδρομών

• Έξυπνος Φωτισμός

Συστήματα φωτισμού με νοημοσύνη για 
προσαρμογή στις καιρικές συνθήκες

• Διαχείριση Αποβλήτων

Ανίχνευση του επιπέδου σκουπιδιών των κάδων 
απορριμμάτων για την βελτίωση των διαδρομών 
συλλογής

• Έξυπνοι Δρόμοι

Δρόμοι ικανοί να προειδοποιούν και να 
ενημερώνουν τους οδηγούς για τις καιρικές 
συνθήκες και την κατάσταση του δρόμου 
(ατυχήματα, κυκλοφοριακή συμφόρηση κλπ)
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Έξυπνο Περιβάλλον

• Ανίχνευση Δασικών Πυρκαγιών

Παρακολούθηση συνθηκών για πρόληψη και 
καθορισμό ζωνών κινδύνου

• Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Έλεγχος των εκπομπών CO2 και βαρέων 
μετάλλων των εργοστασίων και των αυτοκινήτων 
αλλά και των τοξικών αερίων που παράγονται σε 
αγροκτήματα

• Παρακολούθηση Επιπέδων Χιονιού

Μέτρηση της στάθμης του χιονιού για διαχείριση 
των αστικών συνθηκών σε μεγάλες χιονοπτώσεις 
αλλά και για πρόληψη χιονοστιβάδων σε ορεινές 
περιοχές

• Πρόληψη Εδαφικής Υποχώρησης και 
Χιονοστιβάδας

Παρακολούθηση εδαφικών συνθηκών όπως η 
υγρασία, οι κραδασμοί και η πυκνότητα για την 
ανίχνευση επικίνδυνων

• Γρήγορος Εντοπισμός Σεισμικής Δραστηριότητας

Διανεμημένος έλεγχος σε δυνητικές εστίες 
σεισμών
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Έξυπνο Νερό

• Έλεγχος Πόσιμου Νερού

Παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου 
νερού σε κατοικημένες περιοχές

• Ανίχνευση Διαρροών Χημικών Λυμάτων

Ανίχνευση των διαρροών και αποβλήτων των 
εργοστασίων σε υδάτινους αποδέκτες

• Απομακρυσμένος Έλεγχος σε Πισίνες

Απομακρυσμένος έλεγχος των συνθηκών μιας 
πισίνας

• Παρακολούθηση Επιπέδων Μόλυνσης της 
θάλασσας

Πραγματικού χρόνου έλεγχος διαρροής 
αποβλήτων στην θάλασσα

• Διαρροές Νερού

Ανίχνευση διαρροών σε υδραυλικά δίκτυα και 
δεξαμενές

• Έλεγχος Πλημμυρών 

Παρακολούθηση των διακυμάνσεων της στάθμης 
σε ποτάμια, λίμνες, φράγματα και δεξαμενές 7



Έξυπνες Μετρήσεις

• Έξυπνο Δίκτυο

Παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης 
της ενέργειας

• Επίπεδα Δεξαμενών

Παρακολούθηση των επιπέδων νερού, πετρελαίου 
και αερίου σε δεξαμενές αποθήκευσης και 
στέρνες

• Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις

Έλεγχος και βελτιστοποίηση της απόδοσης των 
εγκαταστάσεων παραγωγής ηλιακής ενέργειας

• Ροή του Νερού

Έλεγχος των συνθηκών στα συστήματα 
μεταφοράς νερού, όπως η πίεση ή η παροχή.

• Υπολογισμός Αποθεμάτων Σιλό

Προσδιορισμός κενού χώρου και καθαρού βάρους
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Ασφάλεια και Πρόληψη

• Έλεγχος Πρόσβασης Περιμέτρου

Έλεγχος πρόσβασης σε περιοχές περιορισμένης 
πρόσβασης και ανίχνευση ατόμων παγιδευμένων 
ή σε μη εξουσιοδοτημένες περιοχές

• Υγρή Παρουσία

Ανίχνευση υγρών σε κέντρα δεδομένων, 
αποθήκες και ευαίσθητα κτίρια για την πρόληψη 
καταρρεύσεων και διάβρωσης.

• Επίπεδα Ακτινοβολίας

Κατανεμημένη μέτρηση των επιπέδων 
ακτινοβολίας στους περιβάλλοντες σταθμούς 
πυρηνικών σταθμών για επιδιόρθωση τυχόν 
διαρροών

• Εκρηκτικά και Επικίνδυνα Αέρια

Ανίχνευση επικίνδυνων αερίων και διαρροών σε 
περιοχές βιομηχανιών, χημικών εργοστασίων και 
εσωτερικών ορυχείων.
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Έξυπνο Λιανεμπόριο

• Έλεγχος Αλυσίδας Εφοδιασμού

Παρακολούθηση των συνθηκών αποθήκευσης 
κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού και 
παρακολούθηση προϊόντων για λόγους 
ιχνηλασιμότητας.

• Έξυπνες Αγοραπωλησίες

Λήψη συμβουλών στο σημείο πώλησης σύμφωνα 
με τις συνήθειες των πελατών, τις προτιμήσεις, 
την παρουσία αλλεργικών συστατικών για αυτά ή 
τις ημερομηνίες λήξης.

• Έξυπνη Πληρωμή 

Επεξεργασία πληρωμών με βάση την τοποθεσία ή 
τη διάρκεια της δραστηριότητας για τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, γυμναστήρια, θεματικά 
πάρκα κ.λπ.

• Έξυπνη Διαχείριση Προϊόντων

Έλεγχος του rotation των προϊόντων στα ράφια 
και τις αποθήκες για την αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών restocking
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Έξυπνα Logistics

• Ποιότητα των Συνθηκών Μεταφοράς

Παρακολούθηση των containers για αποφυγή μη 
επιθυμητών συνθηκών, όπως ανοίγματα, υγρασία 
ή και αναταραχές

• Εντοπισμός Αγαθών

Μεμονωμένη αναζήτηση αντικειμένων σε 
μεγάλους χώρους όπως αποθήκες και λιμένες

• Ανίχνευση μη Συμβατής Αποθήκευσης 

Έλεγχος και διαχείριση της κατανομής των 
εμπορευμάτων ώστε εύφλεκτα υλικά να μην είναι 
κοντά σε εκρηκτικό υλικό

• Παρακολούθηση Πορείας Στόλου

Έλεγχος διαδρομών όπου μεταφέρονται 
ευαίσθητα και πολύτιμα προϊόντα όπως φάρμακα, 
κοσμήματα και επικίνδυνα υλικά
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Έξυπνη Βιομηχανία

• M2M Εφαρμογές

Αυτόματη διάγνωση της κατάστασης των 
μηχανών από τις ίδιες τις μηχανές και έλεγχος 
των λειτουργιών τους

• Εγχώρια Ποιότητα Αέρα

Παρακολούθηση των επιπέδων του οξυγόνου και 
πιθανών τοξικών αερίων σε χημικές μονάδες για 
την ασφάλεια των εργατών και των αγαθών

• Παρακολούθηση θερμοκρασίας

Έλεγχος της θερμοκρασίας μέσα σε βιομηχανικές 
μονάδες και σε ψυγεία αποθήκευσης ευαίσθητων 
ιατρικών αγαθών

• Παρουσία Όζοντος

Παρακολούθηση των επιπέδων του όζοντος κατά 
την διαδικασία αποξήρανσης του κρέατος σε 
βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων
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Έξυπνη Γεωργία

• Συνθήκες Θερμοκηπίων

Έλεγχος των μικροκλιματικών συνθηκών για την 
μεγιστοποίηση της παραγωγής και της ποιότητάς 
των φρούτων και των λαχανικών 

• Έξυπνο Πότισμα

Επιλεκτική άρδευση σε ξηρές ζώνες για τη 
βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων που 
απαιτούνται στο πράσινο

• Δίκτυο Μετεωρολογικού Σταθμού

Μελέτη των καιρικών συνθηκών σε καλλιέργειες 
για την πρόβλεψη σχηματισμού πάγου, βροχής, 
ξηρασίας, χιόνι ή ανέμου

• Υδροπονική

Έλεγχος των ακριβών συνθηκών των φυτών που 
καλλιεργούνται στο νερό για απόκτηση πιο 
αποδοτικών καλλιεργειών.
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Έξυπνη Κτηνοτροφία

• Φροντίδα Απογόνων

Έλεγχος των συνθηκών ανάπτυξης των απογόνων 
στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για να 
εξασφαλιστεί η επιβίωσή και η υγεία τους.

• Εντοπισμός Ζώων

Θέση και ταυτοποίηση ζώων που βόσκουν σε 
ανοιχτούς βοσκότοπους ή βρίσκονται σε 
μεγάλους στάβλους.

• Παρακολούθηση Τοξικών Αερίων

Έλεγχος αερισμού και ποιότητας του αέρα στις 
φάρμες και ανίχνευση επιβλαβών αερίων από τα 
περιττώματα.
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Έξυπνο Σπίτι

• Έλεγχος Ενέργειας και Χρήσης Νερού

Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και 
νερού για την λήψη συμβουλών σχετικά με τον 
τρόπο εξοικονόμησης κόστους και πόρων.

• Συσκευές Τηλεχειρισμού

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εξ 
αποστάσεως συσκευών για την αποφυγή 
ατυχημάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας.

• Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολής 

Ανίχνευση ανοιγμάτων παραθύρων και θυρών και 
παραβιάσεων για την αποτροπή των εισβολέων.

• Διασφάλιση Αγαθών

Παρακολούθηση των συνθηκών μέσα σε χώρους 
όπου αποθηκεύονται αγαθά όπως φάρμακα και 
κομμάτια τέχνης
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Έξυπνη Ιατρική

• Ιατρικές Συσκευές Ψύξης

Έλεγχος των συνθηκών μέσα σε καταψύκτες που 
αποθηκεύουν εμβόλια, φάρμακα και οργανικά 
στοιχεία.

• Ανίχνευση Πτώσης

Βοήθεια για ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές 
ανάγκες που ζουν μόνα και ανεξάρτητα

• Φροντίδα Αθλητών

Παρακολούθηση σημείων έντονης καταπόνησης 
και υψηλής απόδοσης

• Παρακολούθηση Ασθενών

Παρακολούθηση της κατάστασης των ασθενών 
στα νοσοκομεία αλλά και στο σπίτι.

16



Βιβλιογραφικές Αναφορές

• Wikipedia

• A system model for energy efficient green-IoT 
network από το IEEE Xplore

• Green Internet of Things for Smart World από το 
IEEE Xplore

• Libelium

• The Green Internet of Things (G-IoT) από το 
Hindawi

• Green internet of things (IoT): An overview, από 
το ResearchGate

• Envinow.gr

• Πηγή φωτογραφιών: pexels

17

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://www.libelium.com/
https://www.hindawi.com/
https://www.researchgate.net/
https://www.envinow.gr/
https://www.pexels.com/

