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ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

«Εξυπνο» δίκτυο µε αισθητήρες και µετρητές στο ∆.Π.Ε. 
Εξυπνες και ιδιαίτερα συµφέρουσες λύσεις, σε θέµατα κατανάλωσης 

ενέργειας, επιχειρεί να δώσει ένα «έξυπνο» δίκτυο µε αισθητήρες 
και µετρητές, που έχει ήδη εγκατασταθεί πιλοτικά στο 

κηριο του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος. Οπως αναφέρει ο 
∆ρ. Γεώργιος Κουτίτας, υπεύθυνος ακαδηµαϊκός βοηθός για το 
πρόγραµµα SMART του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος, ο οποίος 

µίλησε για ης πρακτικές εφαρµογές των αυτόνοµων δικτύων 
ηλεκτροδότησης (smart grids) και των «ευφυών κτιρίων» (smart 

buildings), σε εκδήλωση που διοργανώθηκε χθες το απόγευµα, 
οτο ΝΟΗΣΙΣ, στα σπίθα µας παράγεται συνήθως περισσότερη ενέργεια 

από ό,τι καταναλώνεται. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ίδιος, 
τους τελευταίους µήνες έχει εγκατασταθεί στο κηριο του πανεπιοτηµίου,οτη 

Σχολή Επιστηµών και Τεχνολογίας, ένα ασύρµατο δίκτυο 
αισθητήρων και «έξυπνων» µετρητών, µε στόχο την παρακολούθηση 

της κατανάλωσης ενέργειας και διαφόρων ηεριβαλλονηκών 
παραµέτρων. Πρόκεπαι για το πρόγραµµα «Smart iHU», που 

εφαρµόζει τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην κατεύθυνση 
της εξοικονόµησης και διαχείρισης ενέργειας σε ένα 

κτίριο. Σύµφωνα µε τον κ. Κουτίτα, έχει δηµιουργηθεί ένα λογισµικό 
που συλλέγει όλες τις πληροφορίες σε έναν υπολογιστή και στη 

συνέχεια γίνεται n επεξεργασία τους. Σκοπός του προγράµµατος 
είναι n µελέτη και ανάπτυξη ενός πρότυπου «έξυπνου πανεπιστηµίου», 

το οποίο θα εξοικονοµεί ενέργεια και θα εκπαιδεύει τους 
φοιτητές σε σύγχρονες εφαρµογές ενεργειακής πληροφορικής 
και ασύρµατων δικτύων αισθητήρων. «Οι εφαρµογές πίσω από µια 
τέτοια στρατηγική είναι τεράστιες, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα 
την ανάπτυξη αλγορίθµων διαχείρισης ενέργειας, ελέγχου και έξυπνης 

τιµολάγησης (demand response, load control, smart pricing), 
που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση ενέργειας και την mo 

αποτελεσµατική χρήση διαθέσιµων πηγών ενέργειας, όπως είναι 
οι ανανεώσιµες» τονίζει ο κ. Κουτίτας. Σύµφωνα µε τον ίδιο, προκειµένου 

να είναι εφικτό και πραγµατοποιήσιµο ένα τέτοιο σύστηµα 
πρέπει,εντός των κπρίων, να αναπτυχθούν δίκτυα αισθητήρων 

και ενεργοποιητών, που θα παρακολουθούν κρίσιµες παραµέτρους, 
αλλά και θα εκτελούν εντολές που θα ικανοποιούν τις συγκεκριµένες 

εφαρµογές. 
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