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Πεπιεσόμενα

 ΤΠΔ θαη πξάζηλε αλάπηπμε

 Άκεζεο επηπηψζεηο ησλ ΤΠΔ ζην πεξηβάιινλ

 Η ζπκβνιή ηεο ΔΔΤΤ ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε

 Σπκπεξάζκαηα



ΤΠΕ και ππάζινη ανάπηςξη

 Η Δπξσπατθή  Έλσζε έρεη ζέζεη ζηφρν ηελ ζεκαληηθή αχμεζε σο ην 2020 ηεο 
παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.  

 Καηαιπηηθφο είλαη ν ξφινο ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ηε κνξθή 
ππνρξεψζεσλ ή θηλήηξσλ πξνο ηελ αγνξά.

 Οη ΤΠΔ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπνκπήο CO2:

 SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age (Global 
Sustainability Initiative, 2008)

 ICT for a Low-Carbon World Activism, Innovation, Cooperation (Booz & Co, 2010)

 Η πξάζηλε αλάπηπμε απνηειεί επηρεηξεκαηηθή επθαηξία γηα ηελ αγνξά 
ηειεπηθνηλσληψλ («έμππλεο» ζπζθεπέο θαη ππεξεζίεο).



Η ππάζινη ανάπηςξη ωρ ζύνθεηο παζλ :

Ο πόλορ ηων ΤΠΕ και ηων νέων δικηύων

Πεγή: SMART 2020 - Enabling the low carbon economy in the information age.



Άμεζερ επιπηώζειρ ηων ΤΠΕ ζηο πεπιβάλλον

 Οη θιάδνη πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) είλαη ππεχζπλεο γηα ην 
2% ησλ εθπνκπψλ CO2 ζηνλ πιαλήηε.

 Σηαζεξά δίθηπα (~0,3% ησλ ζπλνιηθψλ ξχπσλ):

 Πξφζβαζε: Τειε-ηξνθνδνζία (ππνρξεψζεηο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο).

 Κνξκφο: Μεγάινη θφκβνη (ελέξγεηα, ςχμε).

 Κηλεηά δίθηπα (~0,2% ησλ ζπλνιηθψλ ξχπσλ):

 Σηαζκνί βάζεο θαη κεγάινη θφκβνη (ελέξγεηα, ςχμε).

 Η αλαθχθισζε πιηθψλ δηθηχσλ είλαη θξίζηκε, θαζψο ζπρλά πεξηέρνπλ ηνμηθά 
ρεκηθά (κφιπβδνο, θάδκην, πδξάξγπξνο, αξζεληθφ θιπ).

 Τα Γίθηπα Πξφζβαζεο Δπφκελεο Γεληάο – NGA (π.ρ. FTTH) ζπκβάιινπλ ζηε 
κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο

 Αληηθαηάζηαζε ελεξγνχ εμνπιηζκνχ απφ παζεηηθφ εμνπιηζκφ

 Δλνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή πάλσ απφ δίθηπα NGA

 Μεγάινο ρξφλνο δσήο λέσλ δηθηχσλ

 Φακειέο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ 



Η ζςμβολή ηηρ ΕΕΤΤ ζηην ππάζινη ανάπηςξη

 Ο ζεζκηθφο ξφινο ηεο ΔΔΤΤ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ 
πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή

 Οη ξπζκίζεηο ηεο ΔΔΤΤ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε, δηάξζξσζε θαη 
ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο

 Σηφρνο ηεο ΔΔΤΤ είλαη έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν 
αληαγσληζκφο θαη ελζαξξχλνληαη νη επελδχζεηο ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο

 Οη παξεκβάζεηο ηεο ΔΔΤΤ ζηελ αγνξά κπνξνχλ λα ζπληείλνπλ ζηελ 
δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα:

 Τελ πηνζέηεζε «πξαζίλσλ ιχζεσλ» απφ ηνπο παξφρνπο

 Τελ πξνψζεζε «πξάζηλσλ ππεξεζηψλ» ζηελ αγνξά 

 Τε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ

 Τνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο

 Τε ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε



Η ζςμβολή ηηρ ΕΕΤΤ ζηην ππάζινη ανάπηςξη

 Βέιηηζηε ρσξνζέηεζε ησλ θεξαηνζπζηεκάησλ θαη νξγάλσζε πάξθσλ θεξαηψλ 
γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο:

 Οξγαλσκέλε ιεηηνπξγία απφ θνξείο ππφινγνπο γηα ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο 
επηπηψζεηο

 Σχγρξνλεο πεξηβαιινληνινγηθέο κειέηεο κε πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 
ηεο θάζε πεξίπησζεο

 Μέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ

 Γηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ εγθαηάζηαζεο / απνμήισζεο

 Δθζπγρξνληζκφο ηνπ δηθηχνπ θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο

 Ππθλφηεξν δίθηπν θεξαηψλ κε ζεκαληηθά κηθξφηεξε ηζρχ εθπνκπήο:

 Μηθξφηεξε έθζεζε ηνπ θνηλνχ ζε αθηηλνβνιίεο

 Μηθξφηεξε θαηαλάισζε ξεχκαηνο αλά ζηαζκφ βάζεο

 Γπλαηφηεηα ηξνθνδφηεζήο ηνπο κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο (θσηνβνιηατθά 
ζηνηρεία)



Η ζςμβολή ηηρ ΕΕΤΤ ζηην ππάζινη ανάπηςξη

 Τα Γίθηπα Πξφζβαζεο Δπφκελεο Γεληάο (ζηαζεξά ή θηλεηά) ππνβνεζνχλ ηελ 
αλάπηπμε πιεζψξαο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ πξάζηλεο  αλάπηπμεο:

 Βηληενδηάζθεςε

 Τειεξγαζία

 Τειεθπαίδεπζε

 Τειεταηξηθή

 Δθαξκνγέο έμππλσλ δηθηχσλ (Smart Grids)

 Η ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηεο ΔΔΤΤ:

 Δλζαξξχλεη ηελ εγθαηάζηαζε αλνηθηψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο 
αλεμαξηήησο ηερλνινγίαο.

 Πξνσζεί ηε ζπλεγθαηάζηαζε θαη θνηλή ρξήζε ππνδνκψλ (εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 
βέιηηζηε ρξήζε πφξσλ, κείσζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, νηθνλνκίεο θιίκαθαο).

 Σπληειεί ζηελ βέιηηζηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή θαη δηέιεπζε ησλ ππνδνκψλ 
(νδεχζεηο, θηίξηα, θξεάηηα, ηζηνί, παζεηηθά θαη ελεξγά ζηνηρεία).

 Γηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ παξφρσλ (VNOs).



Η ζςμβολή ηηρ ΕΕΤΤ ζηην ππάζινη ανάπηςξη

 Μεηάδνζε ςεθηαθνχ ηειενπηηθνχ ζήκαηνο θαη κέζα απφ ελαιιαθηηθά δίθηπα 

 Πεξηνξηζκφο ηεο αλαξρίαο ησλ θεξαηψλ 

 Δλζάξξπλζε ρξήζεο θεληξηθψλ θεξαηνζπζηεκάησλ

 Βειηίσζε αηζζεηηθήο αζηηθνχ ηζηνχ

 Μεηάβαζε ζην πξσηφθνιιν IPv6

Τν IPv6 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ην «Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ» θαη 
ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο γηα κία πιεηάδα «πξάζηλσλ» θαη «έμππλσλ» 
εθαξκνγψλ γηα:

 Δθνδηαζηηθή αιπζίδα

 Γηαρείξηζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο

 Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο

 Βηνκεραλίεο, θαηνηθίεο



Σςμπεπάζμαηα

 Οη ΤΠΔ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.

 Τα λέα δίθηπα πςειψλ ηαρπηήησλ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κία πιεηάδα 
εθαξκνγψλ πνπ νδεγνχλ ζε ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά νθέιε

 Η ΔΔΤΤ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε:

 Δλζαξξχλνληαο ηηο επελδχζεηο ζε λέα δίθηπα πςειψλ ηαρπηήησλ.

 Πξνσζψληαο ηελ θνηλή θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ππνδνκψλ. 

 Γηαζθαιίδνληαο έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα επηηξέπεη θαη ζα ελζαξξχλεη ηηο 
επελδχζεηο  ζε «πξάζηλεο» ιχζεηο θαη «έμππλεο» ππεξεζίεο.

 Η ΔΔΤΤ είλαη έηνηκε λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Πνιηηεία γηα λα πξνσζεζεί ε 
πξάζηλε αλάπηπμε κέζσ ησλ ΤΠΔ θαη ησλ λέσλ δηθηχσλ.
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