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Πξόινγνο 

 

 

         Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί ε παξνπζίαζε ησλ 

ςεθηαθψλ κεηξεηψλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα έμππλα ειεθηξηθά δίθηπα, 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα.  

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θαζεγεηή καο θ. ηληφξν Παλαγηψηε γηα 

ηελ εκπηζηνζχλε πνπ καο έδεημε, αλαζέηνληάο καο ηε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή 

εξγαζία θαη επίζεο ηνλ θ. Μαλνπζάθε Νηθφιαν γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία καο , 

θαζψο κε ηελ νξζή θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηηο εχζηνρεο επηζεκάλζεηο ηνπ πεηχρακε 

ηνπο ζηφρνπο καο. Να επραξηζηήζνπκε ηέινο ηηο νηθνγέλεηέο καο, ηνπο θίινπο καο θαη 

ηνπο θαζεγεηέο καο, πνπ καο ζηήξημαλ θαη καο βνήζεζαλ, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν 

ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ καο ζπνπδψλ. 
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Περύληψη 

 

 

 

 Οη κεγάιεο εμειίμεηο πνπ ζπλέβεζαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα επί 

ησλ ειεθηξηθψλ/ειεθηξνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη δνκψλ, θαηέζηεζαλ ηνλ Ζιεθηξηζκφ 

ηελ επηθξαηέζηεξε κνξθή ελέξγεηαο γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, θαη 

νπσζδήπνηε αζπλαγψληζηε ζε φηη αθνξά ηνπο κηθξνχο επηκέξνπο θαηαλαισηέο. Απηφ 

ζπλέβε δηφηη εμαζθαιίζηεθε ε παξαγσγή θαη δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο απηήο κέρξη θαη 

ηνλ πην κηθξφ θαηαλαισηή, θαιχπηνληαο βαζηθέο αλάγθεο φπσο ζέξκαλζε θαη 

θσηηζκφ, κέρξη θαη ζπζηήκαηα θίλεζεο. ηελ πνξεία ππήξμαλ αλαξίζκεηεο 

βειηηψζεηο πνπ επήιζαλ κε ηνλ θαηξφ θαη ηελ απμαλφκελε εκπεηξία πάλσ ζηνλ 

Ζιεθηξηζκφ, θηάλνληαο ζε πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΖΔ) πνιχ κεγάιεο 

θιίκαθαο ζηε ζεκεξηλή επνρή. Παξφιαπηα, ην ππάξρνλ επίπεδν ηεο κέηξεζεο θαη 

θαηαγξαθήο ελέξγεηαο δελ ζα κπνξνχζακε ζε θακία πεξίπησζε λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

αθνινπζεί ή θαη φηη ζπλάδεη κε ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο.  

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε εμέιημε ησλ ΖΔ ζα έθηαλε θάπνηα ζηηγκή κέρξη 

θαη ην επίπεδν ηεο θαηακέηξεζεο ελέξγεηαο, θάηη πνπ ππφζρνληαη ηα λέα 

αλαπηπζζφκελα ζπζηήκαηα ησλ Smart Meters (έμππλσλ κεηξεηψλ) θαη ηνπ Smart 

Grid (έμππλνπ Γηθηχνπ). Ζ λέα ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα απηφ, ζα δίλεη κηα νπζηψδε 

ελαιιαθηηθή ζην ζέκα ηεο κέηξεζεο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηεο παξνρήο (ηάζε, 

έληαζε, ζπρλφηεηα), αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα κηαο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

θαηαλαισηή θαη Παξφρνπ / δηαρεηξηζηή. ηελ εξγαζία απηή, αζρνινχκαζηε κε ηελ 

πιεζψξα ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ζα έρνπκε λα απνθνκίζνπκε απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ παιαηάο / παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο, κε ηνπο έμππλνπο 

κεηξεηέο.   

 Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε φηη :  

- ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπζθεπψλ κέηξεζεο Υακειήο Σάζεο, θαζψο θαη ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

ηεο ρψξαο καο ζε Δλεξγεηαθά ζέκαηα.  

- ην δεχηεξν θεθάιαην, γλσξίδνπκε ιεπηνκεξέζηεξα ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο,  
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- ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα νθέιε απφ ηελ δηάδνζε θαη ρξήζε ησλ 

έμππλσλ κεηξεηψλ,  

- Σν ηέηαξην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηα ππάξρνληα ελεξγεηαθά λνκνζεηηθά 

πιαίζηα ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (εληφο θαη εθηφο Δ.Δ.) 

- ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ απηφ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε θάζε θαηεχζπλζε,  

- ην έθην, θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη νη ζπζθεπέο 

πνπ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ρψξα καο γηα ζθνπνχο κέηξεζεο 

ελέξγεηαο.  

 

Λέμεηο – Κιεηδηά: Έμππλα Γίθηπα, smart meters, κεηξεηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λέα 

ηερλνινγία, λνκνζεηηθά πιαίζηα. 
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Summary 

 

The tremendous evolution in the fields of electrical science since the beginning of the 

previous century, made Electricity the dominant form of transportable energy for the 

majority of people, and – without doubt – the undisputable energy form for domestic 

consumers. This was easily obtained since Electricity could meet not only the basic 

needs of heating and illumination, but motor drives needs as well – and all these with 

an optimum form of production and transportation of energy. Till our days, there had 

been innumerable improvements based on our constantly growing experience on 

Electricity, reaching the very large scale Electrical Systems of today’s big cities. 

However, as far as the consumption’s measuring and reading is concerned, under no 

circumstances could we claim that it follows or corresponds to the present high 

technological level that we have reached.  

 As it was expected, evolution would finally sometime drift the methods of 

measuring and reading which can be obtained by the usage of “Smart meters” and 

“Smart Grids”. This already rising new technology can be the milestone of the 

effectiveness and accuracy in the crucial electrical data monitoring, meaning not only 

consumption but voltage levels, current and frequency as well. Apart from these, we 

can now obtain a two-ways communication between the producer / administrator and 

the client. In this thesis, we are dealing with the enormous advantages that we can 

achieve by replacing the obsolete technology meters with the new, “smart” ones.  

Briefly, in the chapters following the reader will meet: 

- In the first chapter, we make an introduction of a Low Voltage Smart meter, as 

well as our current State’s level of Energy issues. 

- In the Second chapter, there is a more detailed presentation of a Smart meter 

- The expected advantages of the widespread usage of Smart meters, is the main 

topic of the next - third chapter 

- In the chapter following, there is a presentation of the legislative frameworks 

that are applied in several countries – inside or outside the European Union.  

- In the fifth chapter, we are dealing with the advantages of the Smart Grids that 

will appear together with the settling of the smart meters 
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- Finally, the sixth chapter presents a list of smart meters that have been already 

constructed and are available in the market.  

 

Key Words: Smart Meters, Smart Grids, measuring of electrical energy, new 

technologies, legislations.  
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Κεφϊλαιο 1: Ειςαγωγό 

 

           Απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα έγηλαλ νπζηαζηηθά βήκαηα ηεο επηζηήκεο πνπ νδήγεζαλ 

ζηαδηαθά ζε πξαθηηθέο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Οη ίδηεο νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο 

απηνχ ηνπ θιάδνπ ηεο επηζηήκεο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ζηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ζ ηαρχξπζκε αλάπηπμε ηεο ειεθηξηθήο ηερλνινγίαο, κε εθαξκνγέο 

θαη ζην βηνκεραληθφ  θαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, κεηέβαιιε αξθεηά ηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο, ράξε ζηελ εμαηξεηηθή επειημία ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα ζρεδφλ απεξηφξηζην ζχλνιν εθαξκνγψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηηο κεηαθνξέο, ηε ζέξκαλζε, ην θσηηζκφ, ηηο επηθνηλσλίεο, θαη ηέινο ηνλ ππνινγηζκφ, 

ηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Χζηφζν νη ζπζθεπέο κέηξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιχςνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 

λέεο δπλαηφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο. 

           Οη πξψηνη ειεθηξνληθνί κεηξεηέο θαηαζθεπάζζεθαλ ηε δεθαεηία 1980 φπνπ 

θάπνηνη θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνίεζαλ πβξηδηθνχο (ειεθηξνκεραληθνχο) κεηξεηέο. 

           Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ κεηξεηή παιαηνχ ηχπνπ κε θάπνηνλ έμππλν κεηξεηή 

(Smart Meter) είλαη αλαγθαία ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε νπνηαδήπνηε 

απηνκαηνπνίεζε ζην ζχζηεκά καο 

 

1 .1 υςκευϋσ μϋτρηςησ Φαμηλόσ Σϊςησ 

 

Ζ ζπζθεπή κε ηελ νπνία κεηξάηαη ε θαηαλάισζε ηεο Ζιεθηξηθήο Ηζρχνο, είλαη ν 

Ζιεθηξνκεραληθφο ή Δπαγσγηθφο Μεηξεηήο Δλέξγεηαο. Πξαθηηθά νπνπδήπνηε 

ππάξρεη παξνρή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ππάξρεη θαη ν αληίζηνηρνο κεηξεηήο είηε ε 

παξνρή είλαη κνλνθαζηθή, είηε ηξηθαζηθή. Οη κεηξεηέο κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ είηε 

κφλν ηελ ελεξγφ (πξαγκαηηθή) ηζρχ πνπ θαηαλαιψζεθε (φπσο π.ρ. γίλεηαη ζηηο 

νηθηαθέο θαηαλαιψζεηο), είηε φκσο θαη ηελ άεξγν ηζρχ (θάηη πνπ γίλεηαη θπξίσο ζε 

βηνκεραληθέο ζπλδέζεηο). Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη πξννξηζκέλεο λα ιεηηνπξγνχλ 

ρσξίο απνθιίζεηο θαη βιάβεο γηα πνιχ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα – αλ θπζηθά 

ηεξνχληαη νη ηππηθέο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Μηα ραξαθηεξηζηηθή / βαζηθή ηάμε 

κεγέζνπο ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο, είλαη ηα είθνζη ρξφληα.  
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 Έλαο πνιχ ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο θνπβνπθιίνπ κεηξεηή ξεχκαηνο, 

απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 1.1 (θάηη πνπ ζηελ θαζνκηινπκέλε απνθαιείηαη θαη απιά 

«ξνιφη» ή θαη «ρειψλα» ιφγσ ηνπ ζρήκαηφο ηνπ).  

 

 

Εικόνα 1.1: Χελώνα - Ρολόι  

 

 

1.1.1 Επαγωγικόσ Μετρητόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ 

 Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζιεθηξνκεραληθνχ ή Δπαγσγηθνχ Μεηξεηή, 

βαζίδεηαη πάλσ ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καγλεηηθψλ πεδίσλ πνπ πξνθαιείηαη ζε 

αληίζηνηρνπο ειεθηξνκαγλήηεο απφ ηελ ηάζε ηεο παξνρήο θαη ηελ έληαζε ηνπ 

ξεχκαηνο πνπ θέξεη -ηελ εθάζηνηε ζηηγκή- ην θαιψδην ηεο παξνρήο. Σα καγλεηηθά 

πεδία απηά πξνθαινχλ ηε ζηξέςε ελφο δίζθνπ αινπκηλίνπ ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ 

κέζσ ελφο αηέξκνλνο θνριία πξνθαιεί ζηξέςε ηνπ κεηξεηή (ησλ ζηξεθφκελσλ 

αξηζκεηηθψλ ελδείμεσλ). πσο πξναλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίζνπκε κε ηέηνηνλ ηξφπν ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

πεδίσλ ηάζεο θαη έληαζεο ψζηε ηειηθά ν δίζθνο λα ζηξέθεηαη κφλν απφ ηελ ελεξγφ ή 

θαη κφλν απφ ηελ άεξγν ηζρχ πνπ απνξξνθά ε ζπγθεθξηκέλε θαηαλάισζε. Π.ρ. αλ 

ζεσξήζνπκε κφλν ηε ζπληζηψζα ηνπ ξεχκαηνο ζην θαιψδην πνπ είλαη ζπκθαζηθή κε 

ηελ ηάζε, ηφηε κεηξνχκε κφλν ελεξγφ ηζρχ. Βέβαηα, δεδνκέλνπ φηη κηα ζηαζεξή ξνπή 

ζηξέςεο ζην δίζθν ζα πξνθαινχζε κηα ζπλερψο επηηαρπλφκελε θπθιηθή θίλεζή ηνπ, 

θξνληίδνπκε λα αληηζηαζκίδνπκε ηε ξνπή απηή κε έλα θαηάιιειν αληίξξνπν 

καγλεηηθφ πεδίν ψζηε ηειηθά ν δίζθνο λα ζηξέθεηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα γηα φζν 

ρξφλν παξακέλνπλ ακεηάβιεηα ε ηάζε θαη ε έληαζε ηεο παξνρήο.   
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πσο ινηπφλ ζα πεξηκέλακε, ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζρέζε πνπ αληηζηνηρεί ηηο 

ζηξνθέο ηνπ δίζθνπ κε ηε κεηξνχκελε ηζρχ, δειαδή ην πφζεο ζηξνθέο αληηζηνηρνχλ 

ζηε κία θηινβαηψξα. Σν κέγεζνο απηφ δίλεηαη πάληα ζηα ζηνηρεία ηνπ θάζε κεηξεηή, 

θαη είλαη θπζηθά ζηαζεξφ. ηελ εηθφλα 1.2 πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη έλαο ηέηνηνο 

κεηξεηήο.  

 

Εικόνα 1.2: Επαγωγικόσ Μετρητήσ Ηλεκτρικήσ Ενέργειασ  

Σφζν γηα ελεξγφ φζν θαη γηα άεξγν ηζρχ (άξα θαη γηα ηε ζπλνιηθή θαηλφκελε ηζρχ), 

κπνξνχκε λα έρνπκε : 

- Δπαγσγηθνχο Μεηξεηέο κνλνχ ζηνηρείνπ γηα κνλνθαζηθέο παξνρέο 

- Δπαγσγηθνχο Μεηξεηέο δχν ή ηξηψλ ζηνηρείσλ γηα ηξηθαζηθέο παξνρέο 3 

αγσγψλ (άλεπ νπδεηέξνπ) ή θαη 4 αγσγψλ (παξνπζία νπδεηέξνπ).  

Γηα Μεηξεηέο αέξγνπ ηζρχνο, έρνπκε: 

- 1-phase ή 3-phase κε θαζηθή γσλία κεηαμχ ησλ πελίσλ (ηάζεο-έληαζεο) 180
ν
 

ή 0
ν
 

- Δηδηθνχο 3-phase Μεηξεηέο κε θαζηθή απφθιηζε 90
ν
 ή 60

ν
. 

ηηο κνλνθαζηθέο παξνρέο, δηαθξίλνπκε ηνπο ηχπνπο 10/40 Α , 15/60 Α, ζηα 230V, 

φπνπ κπνξνχλ λα κεηξνχλ κφλν έλα ηηκνιφγην ή λα έρνπλ θαη εηδηθή ξχζκηζε γηα 

ηηκνιφγεζε λπθηεξηλνχ ξεχκαηνο. Ζ αθξίβεηά ηνπο είλαη θιάζεο 2. 

ηηο ηξηθαζηθέο παξνρέο αληίζηνηρα, έρνπκε :  

 Γηα ζχλδεζε ζηε Υακειή Σάζε (Υ.Σ.) 230/400 V ηνπ δηθηχνπ : 3x10/40Α, 

3x10/60Α, 3x20/60Α, 3x20/100Α, 3x50/100A, θαη πάιη κε δπλαηφηεηα απινχ 

ηηκνινγίνπ ή θαη λπθηεξηλνχ, θιάζεσο 2.   
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 Απαξηζκεηέο κέγηζησλ θαηαλαιψζεσλ Υακειήο Σάζεο (230/400 V) : 

πξφθεηηαη γηα κεηξεηέο φπνπ θαηαγξάθνπλ ηα κέγηζηα ησλ θαηαλαιψζεσλ θαη 

δηαθξίλνληαη ζε 3x10/60Α, 3x20/60Α, 3x20/100Α, 3x50/100Α θαη 3x1,5/6Α 

 Σξηθαζηθνί Μεηξεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ έληαζε κέζσ 

Μεηαζρεκαηηζηψλ Έληαζεο ζην δίθηπν Υακειήο Σάζεο. Δίλαη ηξηψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη θαηά αζηέξα, θαη δηαθξίλνπκε ηνπο : 3x1,5/6 Α ή 

1/6 Α, ζηα 230/400V 

 Μεηξεηέο δχν ζηνηρείσλ 3-αγσγψλ (ζχλδεζε ARON) 3x1,5/6 Α, 100V. 

πλδένληαη κέζσ δχν κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεσο θαη δχν κ/ζ εληάζεσλ ζην 

δίθηπν ηεο Μέζεο Σάζεο. Γηαζέηνπλ έμνδν ξεπκαησζήζεσλ γηα ηε ζχλδεζή 

ηνπο κε θαηαγξαθηθφ. Δίλαη θιάζεσο αθξηβείαο <1>. 

 Μεηξεηέο – Μεγηζηνδείθηεο ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν Μέζεο Σάζεο. Οη 

κεηξεηέο απηνί είλαη δχν ζηνηρείσλ, 3x1,5/6 Α, 100V. Γηαζέηνπλ δχν 

απαξηζκεηέο κεγίζησλ. 

Γεδνκέλνπ φηη είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα επηηχρνπκε απφιπηε ζπκκεηξία κεηαμχ ηεο 

δηαθνξάο θάζεο ζε ηξηθαζηθή παξνρή, ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηάμεηο κέηξεζεο ARON. 

Σν αξλεηηθφ φκσο ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη δηαξξνή 

σο πξνο Γε. Δάλ ε δηαξξνή δελ έρεη ζπκβεί ζηνλ κεζαίν αγσγφ (ζχκθσλα κε ηε 

ζχλδεζε πνπ έρνπκε θάλεη), ηφηε ε κέηξεζε ζα δηαθέξεη αξθεηά απφ ηελ πξαγκαηηθή, 

είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ.  

 

(Αναστασόποσλος 2010) 

 

1.1.2 Χηφιακόσ - Ηλεκτρονικόσ Μετρητόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί λένη ειεθηξνληθνί κεηξεηέο, νη νπνίνη 

αληηθαζηζηνχλ ζηαδηαθά ηνπο κεηξεηέο ειεθηξνκεραληθνχ ηχπνπ. Απηνί πξνζθέξνπλ 

κηα πιεζψξα επηπξφζζεησλ δπλαηνηήησλ, απφ κεηξήζεηο θαη θαηαγξαθέο απιήο 

ελέξγεηαο (kWh) έσο θαη κεηξήζεηο θαη θαηαγξαθέο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

παξακέηξσλ ειεθηξηζκνχ. 

Απηέο νη παξάκεηξνη πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε ελέξγεηαο, ηελ κέγηζηε 

δήηεζε ηζρχνο ζε kW ή kVA, ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο, ηελ ειεθηξηθή ηάζε, ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα, ηηο δηαθνξεηηθέο δψλεο ψξαο θαη επνρψλ, ηελ δηαηαξαρή ιφγσ 

αξκνληθψλ, θαζψο θαη ηελ άεξγν ηζρχ, kVAr θηι. Οη ειεθηξνληθνί κεηξεηέο ζα είλαη 
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επίζεο ζπρλά ζε ζέζε λα παξέρνπλ έλα παιιφκελν ζήκα εμφδνπ ην νπνίν κπνξεί λα 

ελεξγνπνηήζεη θάπνηεο ζπζθεπέο ειέγρνπ ή λα ελζσκαησζεί ζε θάπνην δίθηπν ή λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάπνην εηδηθφ φξγαλν θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ, σο κέξνο ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηηξίσλ (building management system - BMS) ή ελφο 

απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ελδείμεσλ κεηξεηψλ (automatic meter reading system - 

AMS). Οη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ 300 έσο 2500 Δπξψ αλά κεηξεηή, αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα κλήκεο ηνπ νξγάλνπ. ηελ εηθφλα 1.3 

παξνπζηάδεηαη έλαο ςεθηαθφο κεηξεηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

   

Εικόνα 1.3: Ψηφιακόσ μετρητήσ ηλεκτρικήσ ενέργειασ  

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ επαγσγηθνχ 

κεηξεηή. Οη κεηξεηέο ινηπφλ εμειίζζνληαη θαη γίλνληαη ςεθηαθνί. Σα πιενλεθηήκαηά 

ηνπο είλαη ηα εμήο: 

- Τςειή αθξίβεηα,  

- Τπνινγηζκφο ζχλζεησλ κεηξήζεσλ, 

- Απνκαθξπζκέλε απηφκαηε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη πνιιέο άιιεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε 

κηθξνεπεμεξγαζηέο. 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ςεθηαθνχο κεηξεηέο ειεθηξηζκνχ είλαη νη 

παξαθάησ: 

1. Hall Effect 

2. PWM 

3. Analogue Multiplying IC 

4. TTTC and 



19 

5. Digital Multiplication. 

Ζ ηειεπηαία κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί έλαλ A/D Μεηαηξνπέα κε multiplexed εηζφδνπο ή 

έλαλ δηαθνξεηηθφ Α/D Μεηαηξνπέα γηα θάζε είζνδν. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε έλαλ κεηξεηή ειεθηξηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα πνπ ζέινπκε λα 

επηηχρνπκε. 

Ζ ςεθηαθή κέηξεζε ηεο ηζρχνο θαη ηεο ελέξγεηαο πξνθχπηεη απφ 

δεηγκαηνιεςία θαη ςεθηνπνίεζε ησλ ζηηγκηαίσλ ηηκψλ ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεχκαηνο 

ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο γίλεηαη ςεθηαθά θαη πξνθχπηεη ν 

κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ. Λφγσ ηεο πςειήο ππνινγηζηηθήο δχλακεο ησλ 

ςεθηαθψλ επεμεξγαζηψλ ζήκαηνο θαη Α/D Μεηαηξνπέσλ κε πςειή αθξίβεηα είλαη 

απιφ λα κεηξήζνπκε ην reactive power, ην phase shift, the power factor, ηε 

θαηλφκελε ηζρχ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεην λα κεηξήζνπκε ην θάζκα 

ζπρλφηεηαο ησλ ζεκάησλ ηζρχνο ηνπ δηθηχνπ. Ζ ςεθηαθή επεμεξγαζία ησλ 

αλαινγηθψλ ζεκάησλ παξέρεη βξαρππξφζεζκε αιιά θαη καθξνπξφζεζκε 

ζηαζεξφηεηα θαζψο θαη πςειή αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο. 

Ζ κέηξεζε ηέηνηαο ηζρχνο θαη ελέξγεηαο δελ επεξεάδεηαη κφλν απφ ηελ 

αλαθξίβεηα ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ αιιά θαη απφ ηελ αλαθξίβεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

δεηγκαηνιεςίαο. ηελ αζχγρξνλε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο ην ζθάικα κπνξεί λα είλαη 

πςειφηεξν θαη ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα ππνινγηζκνχ νχηνο ψζηε ην 

ζθάικα λα είλαη ρακειφ. Ζ ζχγρξνλε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο δίλεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν ππνινγηζκνχ. Σν πην ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ςεθηαθψλ κεηξεηψλ ειεθηξηζκνχ είλαη ε αθξίβεηα ηνπο. 

Βαζίδεηαη ζηελ αθξίβεηα ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ, ηελ αθξίβεηα ηεο Α/D 

Μεηαηξνπήο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ςεθηαθψλ ππνινγηζκψλ.  Μεξηθνί απφ ηνπο 

ηχπνπο ησλ κεηξεηψλ πνπ ππάξρνλ ζην δίθηπν είλαη νη εμήο: 

 ACE 5000 ηχπνο 5.1 Ver 14 θαη 15 (5/10Α, 20/100Α). Μεηξεηήο θιάζεσο 1 

ζηελ ελεξγφ θαη θιάζεσο 2 ζηελ άεξγν. Τπάξρεη ζε δχν ηχπνπο έλα γηα απ' 

επζείαο ζχλδεζε κέρξη 120Α θαη έλα γηα κέηξεζε κέζσ Μ/ εληάζεσο κέρξη 

10Α. 

 ACE 6000 ACTARIS (5/10Α, 20/100Α) 

 ACE 7000 ή ACTARIS - SL7000 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ςεθηαθψλ κεηξεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο 

παξαγσγνχο ελέξγεηαο. Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν έρνπλ ζπλδεζεί κε ην Γίθηπν ηεο ΓΔΖ 
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αξθεηνί παξαγσγνί ξεχκαηνο απφ Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα, νη νπνίνη είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε ζπίηηα. Χο πξνο ηνλ παιηφ κεηξεηή ηνπ ζπηηηνχ δελ ππάξρεη 

θάπνηα αιιαγή, ελψ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ (εηζεξρφκελεο θαη 

εμεξρφκελεο) ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ, ηνπνζεηείηε έλαο ειεθηξνληθφο κεηξεηήο δίπια ζηνλ 

παιηφ κεηξεηή, απφ ζπλεξγείν ηεο ΓΔΖ.  

Καηά ηελ θαηακέηξεζε απφ ηνπο ππαιιήινπο - εξγνιάβνπο, πξέπεη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηαηί πιένλ θαηαγξάθνληαη 3 ελδείμεηο ζπγρξφλσο ζε έλαλ 

πειάηε, θη αλ έρεη θαη κεησκέλν ηηκνιφγην 4 ελδείμεηο. Δπεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη εηαηξείαο κεηξεηέο, δελ είλαη εχθνιε ε αλάγλσζε ηεο νζφλεο 

απφ ηνλ πειάηε, γηα λα κπνξέζεη λα δεη ηηο ελδείμεηο πνπ έρεη θαηαγξάςεη ν κεηξεηήο. 

Καιφ είλαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηξεηή λα απεπζπλζεί ζην ζπλεξγείν ή αθφκε 

θαη θαηά ηελ θαηακέηξεζε, ψζηε λα ηνπ δείμνπλ ζε πνην θσδηθφ θαηαγξάθεηαη ε 

εηζεξρφκελε θαη ζε πνην ε εμεξρφκελε ελέξγεηα. Σψξα θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ 

ελδείμεσλ απφ ηνλ θαηακεηξεηή ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηαηί πξέπεη λα 

γλσξίδεη λα "δηαβάδεη" ζσζηά ηνπο ειεθηξνληθνχο κεηξεηέο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα 

αλαγλσξίδεη ηνπο θσδηθνχο θαη πνπ αλαθέξνληαη απηνί. 

 

(Rastislav Michalek) 

 

 

1.1.3 Καταγραφό των Μετρόςεων 

           Ζ θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ απφ ην κεηξεηή γίλεηαη κέζσ κίαο ζπζθεπήο, 

ηνλ θνξεηφ θαηαρσξεηή ή αιιηψο «κεραλάθη». Ο ππάιιεινο θαηακέηξεζεο 

θαηαγξάθεη ηελ έλδεημε ηνπ κεηξεηή θάζε 4 κήλεο. Κάζε ππάιιεινο έρεη ην δηθφ ηνπ 

κεραλάθη ζην νπνίν πεξηέρνληαη φιεο νη παξνρέο πνπ πξέπεη λα ειεγρηνχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Σν κεραλάθη απνηειείηαη απφ κία νζφλε θαη έλα 

πιεθηξνιφγην. Ο θαηακεηξεηήο κέζσ απηψλ θαηαρσξεί ηηο ελδείμεηο πνπ βιέπεη 

ζηνπο κεηξεηέο κε ην ρέξη. Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηελ 

νζφλε είλαη νη εμήο: 

- Γηεχζπλζε 

- Αξηζκφο παξνρήο 

- Αξηζκφο Μεηξεηή 

- Πξνεγνχκελε Έλδεημε 
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- Νέα έλδεημε 

- Γηαθνξά (kWh) 

 

 

 

Εικόνα 1.4: Φορητόσ  Καταχωρητήσ Μέτρηςησ Ηλεκτρικήσ Ενέργειασ  

 

           Με ην θνξεηφ θαηαρσξεηή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο νπνηαζδήπνηε 

βιάβεο πνπ ηπρψλ ππάξρεη ζην κεηξεηή, απνζήθεπζεο παξνρήο ε νπνία δελ 

ειέγρζεθε. 

           Με ην πέξαο ησλ κεηξήζεσλ ην ηκήκα θαηακέηξεζεο ζπλδέεη ηα κεραλάθηα 

ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη εθηειεί ηε κεηαθνξά ησλ αξρείσλ ζηνλ ππνινγηζηή. Ο 

ππάιιεινο θαηακέηξεζεο ρξεζηκνπνηεί ηε Βάζε Γεδνκέλσλ γηα λα ζηείιεη ηηο 

πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο ζηελ Αζήλα φπνπ βξίζθεηαη ε θεληξηθή Βάζε θαη απφ εθεί 

εθδίδνληαη θαη φινη νη ινγαξηαζκνί ηεο Διιάδνο.  

 

1.2 Ενεργειακό Κατϊςταςη τησ Φώρασ 

 

        ε θάζε ζχγρξνλν θξάηνο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαλνκή ηεο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν. ηφρνο ινηπφλ είλαη λα 

δηαλέκεηαη ε Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα κε αμηνπηζηία, ζηαζεξφηεηα, αζθάιεηα θαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θαηαλαισηή. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί φκσο θάηη 

ηέηνην, απαηηείηαη κηα αξκνληθή ζπλεξγαζία πνιιψλ κεγάισλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο 

ηα ζπζηήκαηα Παξαγσγήο, ησλ Τπνζηαζκψλ θαη θπζηθά ην Γίθηπν Γηαλνκήο, θάηη 

πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ ην χζηεκα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΖΔ).  
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Οη βαζηθφηεξεο κνλάδεο ελφο πζηήκαηνο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, είλαη νη 

εμήο: 

- ηαζκνί Παξαγσγήο : Δίλαη νη κνλάδεο φπνπ έρνπκε κεηαηξνπή θάπνηαο 

αξρηθήο κνξθήο Δλέξγεηαο ζε Ζιεθηξηθή. Χο αξρηθέο κνξθέο Δλέξγεηαο, 

έρνπκε ηε ζεξκφηεηα (κέζσ θαχζεο νξπθηψλ πιψλ - πνπ απνηειεί θαη ηελ 

θχξηα αξρηθή πεγή ζηηο κνλάδεο Παξαγσγήο ηεο Υψξαο καο), ηελ δπλακηθή 

ελέξγεηα πδάησλ (κέζσ θξαγκάησλ θαη πδξνζηξνβίισλ) αιιά θαη ηηο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (άλεκνο, ήιηνο θιπ).  

- Γίθηπν Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο : ηελ κνλάδα απηή 

πεξηιακβάλνληαη νη ππνζηαζκνί, φπνπ κέζσ ησλ Μ/ επηηπγράλνπκε ηελ 

αλχςσζε θαη ηνλ ππνβηβαζκφ ηεο ηάζεο φπσο πρ Μ.Σ. / Τ.Σ., θαζψο θαη ην 

δίθηπν αγσγψλ κεηαθνξάο. ηε ρψξα καο ε Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα κεηαθέξεηαη 

ζε ζχζηεκα ηξηψλ θάζεσλ ελαιιαζζφκελεο ηάζεο ζε Τςειή ή Τπέξπςειε 

Σάζε θαη ζε ελαέξηα ή θαη ππφγεηα θαιψδηα. Πξέπεη βέβαηα λα πξνζζέζνπκε 

θαη ηα ζχγρξνλα έξγα ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ (δηαζχλδεζε Λαπξίνπ κε 

Δχβνηα) φπνπ γίλεηαη κεηαθνξά κέζσ ζπλερνχο ηάζεο.   

- αλ ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ΖΔ, δηαθξίλνπκε ηελ θαηάιεμή ηνπο πξνο ηνπο 

θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο Γηαλνκήο. ε πξψην ζηάδην, 

έρνπκε ηελ κεηαηξνπή ηεο Τςειήο (ή Τπέξπςειήο) ηάζεο ζε επίπεδν Μέζεο 

Σάζεο (ΜΣ) πνπ ζπλήζσο θπκαίλεηαη απφ 20-22kV, αιιά θαη Υακειήο 

Σάζεο (ΥΣ) πνπ βξίζθεηαη ζην επίπεδν ησλ 400V (ζην ηξηθαζηθφ ζχζηεκα). 

ηφρνο είλαη ε εμππεξέηεζε αλαγθψλ θαηαλαισηψλ, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε 

νηθηαθνί, είηε βηνηερλίεο ή θαη βηνκεραλίεο. ην ζχλνιφ ηνπ ην Γίθηπν 

Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο ειέγρεηαη ζηε ρψξα καο απφ ην θνξέα ΓΔΓΓΖΔ : 

Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.  

εκαληηθή κέξηκλα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζε έλα ΖΔ, είλαη ε αλά πάζα ζηηγκή 

βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαιψζεψλ ηνπ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη δπζηπρψο αθφκε 

ε απνζήθεπζε ηεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απαηηεί εμαηξεηηθά δαπαλεξφ εμνπιηζκφ 

(ζηελ θιίκαθα ησλ ζηαζκψλ Παξαγσγήο), ζα πξέπεη θάζε ζηηγκή λα κπνξνχλ νη 

δηάθνξνη ζηαζκνί λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θνξηίνπ. Μέρξη ζηηγκήο σο κφλν κέζνλ απνζήθεπζεο Δλέξγεηαο πνπ λα είλαη 

νηθνλνκηθά εθηθηφ, κπνξεί λα ζεσξεζεί ην λεξφ ην νπνίν θαη κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηνχκε κέζσ θαηάιιεισλ θξαγκάησλ. Χζηφζν, αθξηβψο γηα ην ιφγν απηφ 
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ππάξρεη θαη δηαθξαηηθή ζχλδεζε ησλ ΖΔ γεηηνληθψλ ρσξψλ, ψζηε λα ππάξρεη θαη ε 

δπλαηφηεηα αληαιιαγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, θαηάιιεια θνζηνινγεκέλεο θπζηθά.  

  

1.2.1 Μονϊδεσ Κϊλυψησ Υορτύου 

 

ην θιείζηκν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, έγηλε κηα πξψηε αλαθνξά ζηελ αλάγθε 

ηνπ ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ θαηαλαιψζεσλ (θνξηίσλ) ελφο ΖΔ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ έρεη αλαπηπρζεί έλαο μερσξηζηφο θιάδνο ζηε κειέηε ησλ ΖΔ πνπ 

θαιείηαη «Ζιεθηξηθή Οηθνλνκία». ηφρνο είλαη ε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε πξφβιεςε 

ησλ θνξηίσλ θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη θαη ζηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε 

γηα Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη κηα ηέηνηα 

«θακπχιε Φνξηίνπ» ε νπνία καο πιεξνθνξεί γηα ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ θνξηίνπ κέζα 

ζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. πλεπψο, κπνξνχκε λα έρνπκε εκεξήζηεο, 

εβδνκαδηαίεο, κεληαίεο, εηήζηεο θακπχιεο θνξηίνπ, ή θαη αλαθεξφκελεο ζε αθφκε 

κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα αιιά θαη θακπχιεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο 

ηεο εκέξαο ή θαη ζπγθεθξηκέλεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ θνξηίνπ, 

δηαθξίλνπκε κέγηζηα (αηρκέο θνξηίνπ) θαη ειάρηζηα ζεκεία (βπζίζεηο θνξηίνπ).   

 

Σχιμα 1.1: Μθνιαία Αιχμι Φορτίου και αντίςτοιχθ κερμοκραςία για τθν περίοδο 

 

 

Έλαο βαζηθφο δηαρσξηζκφο, γίλεηαη ζηηο εμήο ηξείο δψλεο :  

- Φνξηίν Βάζεο : ηε δψλε απηή εκπίπηνπλ νη θαηαλαιψζεηο απφ 0 (kW, MW) έσο 

ελφο ζεσξνχκελνπ Pmin. Πξαθηηθά ινηπφλ ην ζχζηεκα πξέπεη λα θαιχπηεη πάληα ηηο 
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βαζηθέο θαηαλαιψζεηο απηέο. Σα θνξηία ηεο βάζεο θαιχπηνληαη ζηε ρψξα καο απφ 

ηνπο Αηκνειεθηξηθνχο ηαζκνχο Παξαγσγήο (ΑΖ), αθνχ ιφγσ ηνπ πνιχ πςεινχ 

ρξφλνπ έλαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνηηκνχκε λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο.   

- ηελ επφκελε δψλε έρνπκε ην θπκαηλφκελν θνξηίν. Οπζηαζηηθά απνηειεί ηελ πην 

«ελεξγή» πεξηνρή ησλ θαηαλαιψζεσλ φπνπ θαη εκθαλίδνληαη νη δξαζηηθφηεξεο 

κεηαβνιέο. Σα θνξηία ηεο δψλεο απηήο θαιχπηνληαη απφ πδξνζηξνβίινπο θαη 

αεξηνζηξνβίινπο νη νπνίνη απαηηνχλ πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε ζηαζεξή 

ιεηηνπξγία ηνπο.  

- ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία δψλε έρνπκε ην θνξηίν αηρκήο φπνπ θαη παξνπζηάδνληαη 

ηα κέγηζηα ηεο θακπχιεο. Οη αλάγθεο ηεο δψλεο απηήο θαιχπηνληαη είηε απφ 

πδξναληιεηηθνχο, αεξνζηξφβηινπο, είηε φκσο θαη απφ ρξήζε ελέξγεηαο ηνπ Γηθηχνπ 

απφ γεηηνληθά θξάηε. Ο ιφγνο είλαη δηφηη ζα ήηαλ ππεξβνιηθά δαπαλεξφ γηα ην 

ζχζηεκα (θαη ελ ηέιεη γηα ηνλ θαηαλαισηή) ην λα θαηαζθεπάδνληαη ζηαζκνί 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ αηρκψλ. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ε 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κηαο κνλάδνο 400MW απαηηεί θφζηνο έσο θαη 250 

εθαηνκκπξίσλ επξψ. πλεπψο, φζν νη αηρκέο απηέο ζα έρνπλ κηα ζρεηηθά κηθξή 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο, πξνηηκνχκε λα εηζάγνπκε Δλέξγεηα γηα φζν θαη φπνηε απηή 

ρξεηάδεηαη.  

ια ηα παξαπάλσ, απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

Δγθαηεζηεκέλεο Ηζρχνο πνπ πξέπεη λα έρεη έλα ΖΔ, θάηη πνπ θπζηθά επίζεο 

κεηαβάιιεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ (θαη κάιηζηα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε επίπεδα 

δεθαεηηψλ).  

 

 

1.2.2 Εικόνα του ενεργειακού προβλόματοσ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εμάπισζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, απμάλεηαη αληίζηνηρα θαη ε αλάγθε θαη ρξήζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ πνπ νη καθξνπξφζεζκεο θακπχιεο 

θνξηίνπ εκθαλίδνπλ ζπλερψο αχμεζε ησλ κέγηζησλ (αηρκψλ) θάηη πνπ νδεγεί ζηελ 

αλάγθε αχμεζεο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπ ΖΔ.  

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηε ρψξα καο, απνηειεί ε νινέλα θαη επξχηεξε 

ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ, ηδηαίηεξα δε ηηο ζεξηλέο 
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πεξηφδνπο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα κεγέζε πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα σο 

πξνο ηα θαηαλαιηζθφκελα MW :  

 
Σχιμα 1.2: Μθνιαία Αιχμι Φορτίου και αντίςτοιχθ κερμοκραςία για τθν περίοδο 

 

ηε ρψξα καο, ε κεγαιχηεξε δήηεζε θνξηίνπ είρε παξαηεξεζεί ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007 

(ελφο ηδηαίηεξα ζεξκνχ θαινθαηξηνχ) φπνπ ζεκεηψζεθε αηρκή θνξηίνπ ζε 10.610 

MW. Μάιηζηα ην πνζφ απηφ ζα ήηαλ πςειφηεξν θαηά 500MW εάλ δελ είρε ηζρχζεη ε 

αληίζηνηρε ζπκθσλεκέλε πεξηθνπή θνξηίνπ.  
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(1) πκπεξηιακβάλνληαη νη απψιεηεο Μεηαθνξάο  

(2) Έγηλαλ ζπκθσλεκέλεο πεξηθνπέο ηνπιάρηζηνλ 150 MW ην 2002, 70 M\V ην 2003, 165 MW ην 2005 

θαη 500 MW ην 2007  

(3) Αλαθέξεηαη ζηελ ψξα ηνπ Black-Out ζηηο 12/7/2004,12:39 κκ  

(4) Δθηίκεζε ΓΔΜΖΔ γηα ηελ αηρκή ηνπ 2004 (αλ δελ ζπλέβαηλε ην Black Out)  

 

Σχιμα 1.3: Εξζλιξθ τθσ ετιςιασ αιχμισ φορτίου ςτο Διαςυνδεδεμζνο Σφςτθμα 

 

ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ, απνηππψλεηαη ε εηήζηα αχμεζε ησλ αηρκψλ 

θνξηίνπ ζηελ Αηηηθή θαη ηε Θεζζαινλίθε.  
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Σχιμα 1.4: Εξζλιξθ τθσ ετιςιασ αιχμισ φορτίου τθσ Αττικισ κατά τθν τελευταία 20-ετία 
 

 

 

Σχιμα 1.5: Εξζλιξθ τθσ ετιςιασ αιχμισ φορτίου τθσ Θεςςαλονίκθσ κατά τθν τελευταία 10-
ετία 

 

Δίλαη ζαθέο φηη θάζε έηνο ζα έρνπκε θαη κηα αχμεζε ηεο αληίζηνηρεο αηρκήο δήηεζεο 

θνξηίνπ. Έρεη εθηηκεζεί απφ ηε Μειέηε Αλάπηπμεο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

(ΜΑΜ) φηη έσο ην 2020 ζα πεξηκέλνπκε κηα αχμεζε ζηελ αηρκή ηεο ηάμεο ηνπ 25%. 

ε ζπγθεθξηκέλα πνζά ηζρχνο ε ΜΑΜ δίλεη γηα ην 2020 : ρακειφηεξε αλακελφκελε 
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αηρκή 13.380 MW, πηζαλφηεξε αλακελφκελε αηρκή 13.950 MW θαη πςειφηεξε 

αλακελφκελε αηρκή ζηηο 14.770 MW.  

Πέξαλ φκσο ησλ αηρκψλ θνξηίνπ, έρνπλ γίλεη πξνβιέςεηο θαη γηα ηε ζπλνιηθή δήηεζε 

ελέξγεηαο φπνπ ε ΜΑΜ πξνβιέπεη αχμεζε δήηεζεο κε επλντθφηεξε ηηκή ζην 

30,85%, πηζαλφηεξε ηηκή ζην 38,04% θαη δπζκελέζηεξε πξφβιεςε ζην 45,85%.   

 

 

 

Σχιμα 1.6: Προβλζψεισ ηιτθςθσ ενζργειασ και αιχμισ ςτο Ελλθνικό Διαςυνδεδεμζνο 
Σφςτθμα Μεταφοράσ (ΕΔΣΜ) για τθν περίοδο 2008-2020 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξφβιεςε γηα ηελ αχμεζε ηεο απαηηνχκελεο 

Ζιεθηξηθήο Ηζρχνο, δελ αθνξά κφλν ζε πηζαλέο λέεο Βηνκεραληθέο Μνλάδεο ζηε 

ρψξα καο. Αληίζεηα ην βαζηθφηεξν ηκήκα ηεο ζρεηίδεηαη κε ηηο θαηαλαιψζεηο ηεο 

Υακειήο Σάζεο, θαη ην βαζκφ πνπ νη απινί θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

αθνινπζήζνπλ κηα νξζφηεξε, νηθνλνκηθφηεξε θαη νηθνινγηθφηεξε ρξήζε ηεο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηάιιειε κέξηκλα απφ 

ην ίδην ην θξάηνο ψζηε λα παξέρεη θίλεηξα ζηνπο απινχο θαηαλαισηέο πξνο ηελ 

εμάιεηςε ηεο αιφγηζηεο (θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα) ρξήζεο ηεο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.  
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1.2.3 Εφαρμοζόμενεσ Λύςεισ  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο απμαλφκελεο αηρκήο θνξηίνπ. πσο ζα θαλεί, νη ιχζεηο απηέο δελ 

απνηεινχλ αλαγθαζηηθά θαη ηελ νηθνλνκηθφηεξε επηινγή :  

 

• πσο είδακε θαη ζηελ βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δσλψλ θνξηίνπ, ην 

δπζθνιφηεξν ίζσο ηκήκα είλαη ε θάιπςε ησλ αηρκψλ. ην ελδερφκελν ινηπφλ 

φπνπ ζα εγθαηαζηήζνπκε πεξηζζφηεξεο κνλάδεο παξαγσγήο γηα απηήλ 

αθξηβψο ηελ θάιπςε, ζα έρνπκε αλαπφθεπθηα θαη κηα παξάιιειε αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο ηεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο αθνχ ζα πξέπεη λα εληάζζνπκε ηηο 

κνλάδεο απηέο ζην δίθηπν κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα.  

 

     αλ δεχηεξε πξφηαζε έξρεηαη ε αχμεζε ηεο εηζαγσγήο Ζιεθηξηθήο Ηζρχνο 

(δηαθξαηηθά). Ζ πξφηαζε απηή είλαη ζίγνπξα ιηγφηεξν δαπαλεξή απφ ηελ 

πξνεγνχκελε, σζηφζν θαη πάιη ζα  ππάξρεη επηβάξπλζε ηνπ Γηθηχνπ θαη πξνθαλήο 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ιφγσ ηεο εηζαγσγήο Δλέξγεηαο.  

 

 αλ ηξίηε πξφηαζε έρεη ηεζεί ε εθηελέζηεξε εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ησλ 

ζηαζκψλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. Κάηη ηέηνην άιισζηε απνηειεί ην 

ζηφρν θαη ην φξακα φισλ ησλ πξνεγκέλσλ θξαηψλ θαη νθείινπκε λα 

νκνινγήζνπκε φηη έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα θαη ζηε ρψξα καο (παξά ηηο 

φπνηεο αληημνφηεηεο) εληφο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, θπξίσο.  

Πέξαλ φκσο ηεο άκεζεο Παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, 

κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη θάπνηα βήκαηα ψζηε λα αμηνπνηεζεί / βειηησζεί ε ππάξρνπζα 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα ηνπ Γηθηχνπ, φπσο :  

 Βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (cosθ) ζε Μ.Σ. θαη Τ.Σ. 

 Βειηηζηνπνίεζε ζπληειεζηή ηζρχνο θαηαλαισηψλ Υ.Σ. θαη Γεκνζίσλ 

θηεξίσλ. 

 Μείσζε ησλ απσιεηψλ θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ Τ.Σ. ζηε Μ.Σ. θαη ηε Υ.Σ. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Μεηαθνξάο (φισλ ησλ επηπέδσλ).  

 Αλαβάζκηζε ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ ΖΔ φπσο ησλ Μεηαζρεκαηηζηψλ 

(Μ/), Απηνκεηαζρηκαηηζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο αέξγνπ 

ηζρχνο. 
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 Αλαβάζκηζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο κέζσ ζχγρξνλσλ ινγηζκηθψλ 

πνπ λα πξνζαξκφδνπλ θάζε θνξά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ ΖΔ ζην βέιηηζην 

ζεκείν ζχκθσλα κε ηε ζηηγκηαία δήηεζε θνξηίνπ.  

 

Παξφιν φκσο πνπ νη παξαπάλσ πξνηάζεηο κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ πζηήκαηνο, κπνξνχλ θαη πάιη λα εκθαληζηνχλ ζπλζήθεο θαη 

θαηαζηάζεηο φπνπ ην ζχζηεκα λα κελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή (φπσο άιισζηε έρεη ζπκβεί αξθεηέο θνξέο ζηε ρψξα καο ζε 

παξειζφληα έηε ζηηο κεγάιεο πφιεηο, αιιά θαη πνπ εμαθνινπζεί λα ζπκβαίλεη ζε πην 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο), αλαγθαζηηθά πξνβαίλνπκε ζε «απφξξηςε θνξηίνπ». Κάηη 

ηέηνην απνηειεί θαηνπζίαλ δηαθνπή ηεο παξνρήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη είλαη έλα 

έζραην βήκα πνπ δπζηπρψο εάλ δελ αθνινπζεζεί κπνξεί λα πξνθχςνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξεο βιάβεο ζην δίθηπν ηελ θξίζηκε εθείλε ζηηγκή. Χζηφζν, ε ζπρλή επηβνιή 

κηαο ηέηνηαο ιχζεο είλαη ελδεηθηηθφ ελφο κάιινλ αλεπαξθνχο θαη αλαμηφπηζηνπ ΖΔ 

ζε κηα ρψξα, εθηφο θπζηθά ηνπ φηη κπνξεί θαη πάιη λα έρνπκε επηπηψζεηο ζην δίθηπν. 

πλεπψο, ε αλάγθε γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ΖΔ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε 

πάληα ππαξθηή.  

 

 (Πούλιος Στέργιος, 2011) 

 

 

1.3 Δυναμικό Σιμολόγηςη  

 

Μηα απάληεζε ζην κεγάιν θαη ππαξθηφ πξφβιεκα πνπ ηέζεθε ζην ηέινο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, έξρνληαη λα δψζνπλ νη «έμππλνη κεηξεηέο» Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο, θάηη πνπ ζα κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηε Γπλακηθή Σηκνιφγεζε ηνπ 

θαηαλαισηή.  Καηφπηλ παγθφζκησλ νηθνλνκηθψλ κειεηψλ επί ηνπ ζέκαηνο, 

εθηηκήζεθε φηη ζα κπνξεί κε ηνλ ηξφπν απηφ λα γίλεη εμνηθνλφκεζε ίζσο θαη δεθάδσλ 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ εληφο ηεο επφκελεο εηθνζαεηίαο, αλάινγα θπζηθά κε ην 

βαζκφ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ νη έμππλνη κεηξεηέο θαη ε Γπλακηθή Σηκνιφγεζε – φπσο 

πξνηάζεθε απφ ηελ νκάδα «Brattle». Με ηνλ φξν απηφ, ελλννχκε νπζηαζηηθά ην 

θίλεηξν (επί ηεο ρξέσζεο) πνπ κπνξεί λα δίλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή ψζηε λα 

ζπλδξάκεη απφ πιεπξάο ηνπ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ηηο ψξεο πνπ 
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νδεχνπκε πξνο εκθάληζε αηρκήο, θαη θπζηθά επέθηαζε απηήο ηηο ψξεο πνπ δελ είλαη 

επηβαξπκέλν ην δίθηπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε κηα πνιχ 

θαιχηεξε εμνκάιπλζε ησλ αηρκψλ ηζρχνο, θαη ζπλεπψο ηνπ θφζηνπο πνπ απηφ 

ζπλεπάγεηαη.  

Ζ δπλακηθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα θαζνξηζηεί ζηα εμήο επίπεδα : 

1. Γηαηήξεζε ζηαζεξψλ πνζψλ ελέξγεηαο 

2. Γηαηήξεζε ζηαζεξνχ ιφγνπ δήηεζεο / ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

3. Κιηκαθσηή ρξέσζε 

4. πλππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ελέξγεηαο 

5. Ρπζκηδφκελε κέγηζηε ηηκή ηηκνιφγεζεο 

6. Σηκνιφγεζε επί ηνπ ρξφλνπ κε πξαγκαηηθά πνζνζηά. 

 

Οη αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηελ ηηκνιφγεζε, εληνπίδνληαη ζηα εμήο: 

-  Θα πξέπεη λα γίλεη έλαο θαζνξηζκφο θνξηίνπ ηνπ θαηαλαισηή, θάηη πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθχκαλζε θνξηίνπ ηνπ ζην ρξφλν.  

 

Θα κπνξνχλ λα ππάξμνπλ αλάινγεο πξνζθνξέο ηφζν γηα κηθξνχο, φζν θαη γηα 

κεγαιχηεξεο θιίκαθαο θαηαλαισηέο. ε θάζε πεξίπησζε, ζα δίλεηαη ε επρέξεηα 

πξψηα απφ φια ηνπ άκεζνπ θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ειέγρνπ ηεο θαηαλάισζεο, 

αιιά θαη ηεο εμ’ αξρήο επηινγήο θάπνησλ πάγησλ ξπζκίζεσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ θάζε πειάηε.  

Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα επεθηαζνχκε θαη ζηελ θαζηέξσζε ησλ «έμππλσλ 

ηηκψλ», ππφ ηελ έλλνηα ηεο δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπο. Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο είλαη :  

- Θα παξέρεηαη δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ πειάηε γηα ηελ ηξέρνπζα ρξέσζε 

- Ζ ηηκή απηή ζα σζεί ηνλ ίδην ηνλ θαηαλαισηή ζε νξζφηεξε ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο.  

- Άκεζε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο φισλ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ 

(ην νπνίν ζα ζπλππνινγίδεη ηα δεδνκέλα απφ ρηιηάδεο θαηαλαισηέο 

ηαπηφρξνλα).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θάπνηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο έμππλνπ δηθηχνπ, 

πξέπεη λα είλαη :  
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1. Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο ησλ πειαηψλ : Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηεπρζεί κηα εχθνιε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ, 

κε ηνπο πειάηεο λα δείρλνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία ζπλεξγαζίαο.  

2. Γπλαηφηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ φρη κφλν ζρεηηθά κε ην θφζηνο αιιά θαη 

κε ηελ πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ, ηεο παξνρήο, ή θαη ηεο απμεκέλεο 

θαηαλάισζεο. Δίλαη επφκελν φηη ζα ππάξμνπλ λέεο ζπζθεπέο ζηε δηάζεζε ησλ 

πειαηψλ πνπ λα βνεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.  

3. Θα πξέπεη ην δίθηπν λα κπνξεί λα ζπλππνινγίζεη θάζε ζηηγκή ηε δπλαηφηεηα 

έληαμεο ησλ ΑΠΔ, θαη θπζηθά λα ηηο αμηνπνηεί. πσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, 

δελ αλαθεξφκαζηε αλαγθαζηηθά ζε θάπνηνλ κεγάιεο θιίκαθαο ζηαζκφ 

παξαγσγήο ΑΠΔ, αιιά αθφκε θαη απφ κηθξέο επηκέξνπο κνλάδεο 

δηαρεηξηδφκελεο απφ ηνπο απινχο θαηαλαισηέο.  

 

(Τζαγκαράκης 2011) 
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Κεφϊλαιο 2: Smart Meters και η 

λειτουργύα τουσ 

 

Ζ πινπνίεζε ησλ φζσλ ππφζρεηαη ε ιχζε πνπ πξνηάζεθε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ «έμππλνπ (ή επθπνχο) Γηθηχνπ» θαη 

ησλ «έμππλσλ (ή επθπψλ) κεηξεηψλ» (ζε αθξηβή κεηάθξαζε απφ ηνπο φξνπο πνπ 

έρνπλ δνζεί ζηα αγγιηθά). Μέζσ απηψλ, ηφζν ν θαηαλαισηήο φζν θαη ε εηαηξία 

παξνρήο ζα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα ζπιιέμεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρξεηαζηεί.  

Κάηη ηέηνην κπνξεί κάιηζηα λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαλάισζε Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο, αιιά λα επεθηαζεί κε ηελ ίδηα θηινζνθία θαη ζην δίθηπν γθαδηνχ θαη 

λεξνχ.  

Δίλαη γλσζηφ φηη ζηε ρψξα καο αθνινπζείηαη αθφκε κηα αξθεηά παξσρεκέλε 

κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κέηξεζεο : Οη κεηξεηέο βξίζθνληαη ζε ζεκεία 

πξνζβάζηκα απφ ην ζπλεξγείν ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ, φπνπ θαη 

ηνπο γίλεηαη επίζθεςε γηα θαηαγξαθή αλά ηέζζεξηο κήλεο (γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο). 

πλεπψο ε κφλε ιχζε ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα, είλαη ε έθδνζε ηνπ γλσζηνχ «έλαληη» 

ινγαξηαζκνχ φπνπ ε θαηαλάισζε ππνινγίδεηαη αλαγθαζηηθά απφ θάπνηνπο κέζνπο 

φξνπο. ηφρνο φκσο ηεο ΓΔΖ, είλαη ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ θιαζηθψλ 

κεηξεηψλ απφ ηνπο επθπείο κεηξεηέο, θάηη πνπ ζε πξψην ζηάδην ππάξρεη ε πξννπηηθή 

γηα άκεζε αιιαγή ζε 60.000 νηθηαθνχο (θπξίσο) θαηαλαισηέο. Έλα απφ ηα πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ έμππλνπ κεηξεηή, ζα είλαη θαη ε απηφκαηε απνζηνιή ησλ 

δεδνκέλσλ κέηξεζεο ζηελ εηαηξία κέζσ (π.ρ.) ηειεθσληθήο γξακκήο (θαισδηαθά) ή 

αζχξκαηεο ζχλδεζεο, θάηη πνπ εμαιείθεη άκεζα ην πξφβιεκα πνπ πξναλαθέξζεθε. Ο 

κεηξεηήο ινηπφλ, ζα κπνξεί πιένλ λα βξίζθεηαη εληφο ηεο νηθίαο απφ φπνπ βέβαηα ζα 

κπνξεί λα αληιεί ηα ζρεηηθά δεδνκέλα θαη ν ίδηνο ν θαηαλαισηήο.  

 

Βέβαηα, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

πξψηηζηνο ζηφρνο ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ ζα είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ βαζηθφηαηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο άζθνπεο δαπάλεο ηεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. ην πιαίζην απηφ, 

ππάξρεη θαη ζηε ρψξα καο ε πξννπηηθή λα αληηθαηαζηαζνχλ ζηαδηαθά θαη νη ηαζκνί 

Παξαγσγήο παιαηάο ηερλνινγίαο (θαη ζπλεπψο ρακειήο απφδνζεο αιιά θαη πςειψλ 
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ξχπσλ) κε λέεο κνλάδεο (π.ρ. ζεξκηθέο) πςειφηεξεο απφδνζεο. Φπζηθά δελ ζα 

παξαιείπνληαλ πνηέ θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), 

αθνχ ππάξρεη κειέηε γηα εγθαηάζηαζε κεγάισλ ζηαζκψλ ΑΠΔ φπσο ζηελ Ηθαξία 

(κηα εθ ησλ πξαγκάησλ αθξηηηθή πεξηνρή, νπφηε ζα έρνπκε εμππεξέηεζε φισλ ησλ 

γεηηνληθψλ πεξηνρψλ) κε ζηαζκφ φπνπ ζα ζπλδπάδεηαη ε αηνιηθή θαη ε 

πδξνειεθηξηθή παξαγσγή (είλαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην λεξφ απνηειεί θαη 

«απνηακίεπζε» ελέξγεηαο). Δπίζεο ε ρψξα καο εηνηκάδεηαη λα θηινμελήζεη ζηελ 

Κνδάλε θαη ην κεγαιχηεξν θσηνβνιηατθφ Πάξθν ζηνλ θφζκν, κε πξνυπνινγηζκφ 

πεξί ηα 600 εθαηνκκχξηα επξψ, θαζψο φκσο θαη έλα αθφκε πνιχ κεγάιν έξγν ζηε 

Μεγαιφπνιε, θαζψο επίζεο θαη λέα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα φπνπ είλαη εθηθηφ.  

 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Χρήςη έξυπνων μετρητών  

 

2.1 Οριςμόσ «ϋξυπνου» ψηφιακού μετρητό 

 

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη κηα ιεπηνκεξέζηεξε παξνπζίαζε ελφο επθπνχο 

κεηξεηή. Υσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο ζρνιαζηηθφο θαη απζηεξφο νξηζκφο, ζα 

κπνξνχζακε ζε γεληθέο γξακκέο λα πνχκε φηη έλαο ηέηνηνο κεηξεηήο ζα είλαη κηα 

ειεθηξνληθή ζπζθεπή κε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε άιιεο ζπζθεπέο ή 

θαη Ζ/Τ. Σα δεδνκέλα ζα κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη απφ ην ρξήζηε, αιιά θαη λα 
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δίλνληαη πιεξνθνξίεο θαη πξνο ην ρξήζηε φπσο π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

θφξηηζεο ηνπ Γηθηχνπ, έηζη ψζηε λα κπνξεί ν ίδηνο αλ ζέιεη λα πξνβεί ζε αληίζηνηρν 

πεξηνξηζκφ θαηαλάισζεο (θάηη πνπ ζα ζπλδπάδεηαη άκεζα θαη κε ηε Γπλακηθή 

Σηκνιφγεζε ζηελ νπνία πξναλαθεξζήθακε).  

Οη έμππλνη Μεηξεηέο ζα δηαθέξνπλ ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ  

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε αγνξάο αιιά θαη ησλ επί κέξνπο θαηαλαιψζεσλ. 

Χζηφζν, θάπνηα βαζηθά θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζα είλαη ηα εμήο :  

 Μέηξεζε ησλ δηαθφξσλ παξνρψλ (ξεχκαηνο, λεξνχ, γθαδηνχ) κε πνιχ 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία 

 Γπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε ηελ αληίζηνηρε εηαηξία παξνρήο 

 Καηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζπλεξγαζία θαη κε 

άιιεο ηέηνηεο ζπζθεπέο 

 Γπλαηφηεηα Γπλακηθήο Σηκνιφγεζεο (πξνο φθεινο ηφζν ηεο κείσζεο ησλ 

αηρκψλ θνξηίνπ φζν θαη ηνπ θφζηνπο πνπ ζα πιεξψζεη ν θαηαλαισηήο) 

 Γπλαηφηεηα ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ κέηξεζεο γηα πάζα 

ρξήζε.  

 

(en.wikipedia.org) 

 

 

2.2 Εξυπηρϋτηςη Πελατών 

 

Πνιχ ζεκαληηθή ζα είλαη ε ζπλεηζθνξά ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ θαη ζηε δηεπθφιπλζε 

ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο, φπσο 

δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα :  

 Ακθίδξνκε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ (κεηαμχ εηαηξίαο θαη 

θαηαλαισηή) 

 Γπλαηφηεηα απηφκαηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε 

 Γπλαηφηεηα απηφκαηεο απνζηνιήο δεδνκέλσλ 

 Δμαγσγή επηπιένλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ βαζηδφκελσλ ζηελ θαηαλάισζε, 

φπσο νη αληηζηνηρνχζεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ άλζξαθα.  

 Πνιχ επθνιφηεξε δηάδνζε ηεο νξζήο ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηαλάισζεο. 
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Εικόνα 2.2: Επικοινωνία του Μετρητή με τον Διαχειριςτή του Δικτύου  

 

2.3 Σηλεπικοινωνιακό Δομό 

 

Γεδνκέλεο ηεο πξνβιεπφκελεο (αιιά θαη επηζπκεηήο) εμάπισζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ 

έμππλσλ κεηξεηψλ, γίλεηαη ζαθέο φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη ην θαηάιιειν 

ηειεπηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ ίζσο θαη απνθιεηζηηθά γηα 

ρξήζε ησλ κεηξεηψλ απηψλ, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια θαη ηα ίδηα ηα δεδνκέλα. Ζ 

ηερλνινγία απηή κπνξεί λα δαλεηζηεί πνιιά ζηνηρεία πνπ βξίζθνπκε θαη ζην θνηλφ 

δηαδίθηπν θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο γεληθφηεξα. Μηα βαζηθή επνπηεία κηαο ηέηνηαο 

δνκήο, δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα.  
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Radio Frequency 

Γεδνκέλνπ φηη κηιάκε γηα θνληηλέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπ θέληξνπ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ θαηαλαισηή, κπνξεί ε κεηάδνζε λα γίλεηαη αθφκε θαη κε απιή 

ξαδηνζπρλνηηθή κεηάδνζε.  

 

Wireless network  

 

 

 

Εικόνα 2.3: Wireless Network 

Ο θαηαλαισηήο κπνξεί λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα αζχξκαην Modem έηζη ψζηε ηα 

δεδνκέλα λα απνζηέιινληαη επίζεο αζχξκαηα πξνο ην θέληξν ζπιινγήο (πξαθηηθά 

φπσο γίλεηαη θαη ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ – φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ Δηθφλα 2.3).  

 

GPRS 

ηελ εηθφλα 2.4 θαίλεηαη κία αθφκε κέζνδνο απνζηνιήο δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ήδε. Ζ κέζνδνο απηή ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο 

φπνπ δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζσζηή ηειεθσληθή ή αζχξκαηε δηαζχλδεζε. Σν Modem 

απηφ απνζηέιιεη δεδνκέλα φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη ε ζπλνκηιία κε θηλεηά 

ηειέθσλα.  
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Εικόνα 2.4: GPRS Modem 

 

RS 485 

αλ ηκήκα ηνπ κεηξεηή, ν RS 485 ζα θαηαγξάθεη κε αθξίβεηα ηελ ψξα θαη ηελ 

εκεξνκελία κέζσ δηθηχνπ (φπσο δειαδή ξπζκίδνληαη θαη ηψξα ηα ζηνηρεία απηά ζηα 

ζχγρξνλα θηλεηά ηειέθσλα), νπφηε θαη δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θάπνηα 

ηδηαίηεξε κέξηκλα απφ ηνλ θαηαλαισηή.  

 

PLC (Power Line Carrier) 

 

 

 

                                         Εικόνα  2.5: Σύςτημα  PLC 
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Ζ κέζνδνο απηή έρεη κειεηεζεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ρσξίο σζηφζν λα έρεη γίλεη 

απαηηεηή θαη ε επξεία εθαξκνγή ηεο έσο ηψξα (αθνχ καο θαιχπηνπλ άιιεο 

ηερλνινγίεο). Μηα πξψηε γλσξηκία σζηφζν έρεη γίλεη κέζσ ησλ ζπζθεπψλ δηάδνζεο 

ηνπ δηθηχνπ ελδν-νηθηαθά κέζσ ησλ ξεπκαηνδνηψλ. Ζ κέζνδνο απηή δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ ππάξρνληνο Γηθηχνπ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, φπνπ 

απιά παξάιιεια κε ηε κεηαθνξά ξεχκαηνο ζα γίλεηαη θαη ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ – 

φπσο θαίλεηαη ζρεκαηηθά θαη ζηελ εηθφλα 2.5. Γπζηπρψο ππάξρνπλ αθφκε θάπνηεο 

δπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ απηήο (φρη φκσο αλππέξβιεηεο) θπξίσο ζηα 

ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ Μ/.  

 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ 

ινγηθψλ ειεγθηψλ – PLC, ζην δίθηπν ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ. Αλ θαη δηαζέηνπλ ηα 

ίδηα αξρηθά, σζηφζν δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηε κέζνδν Power Line Carrier 

πνπ είδακε ακέζσο πξηλ. Σα PLC αλαπηχρζεθαλ πξσηίζησο ζηε Βηνκεραλία φπνπ θαη 

ππήξρε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ε αλάγθε επαλαπξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

ζελαξίσλ ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Μέρξη λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο, νη απηνκαηηζκνί πινπνηνχληαλ κε θιαζηθά ξειέ θαη δηαθφπηεο. Έηζη ινηπφλ 

νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή, απαηηνχζε δξηκεία επέκβαζε ζηα ζηνηρεία απηά θαη θπζηθά 

πςειφ θφζηνο. Χζηφζν, έλα ζηνηρείν PLC απαηηεί απιά ιίγα δεπηεξφιεπηα γηα 

αιιαγή ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (κπνξνχκε δειαδή λα δψζνπκε εληνιέο 

γηα θαηάιιειε απφθξηζε ζηελ εθάζηνηε έμνδν, αλάινγα κε ηηο ηηκέο πνπ ζα ιάβεη 

θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ PLC).  

Κάηη πνπ απαηηεί ην PLC είλαη ε εμνηθείσζε κε ηηο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ, θάηη πνπ φκσο ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνεγκέλσλ γισζζψλ. Έλα ηέηνην 

πξφγξακκα, είλαη π.ρ. ην Ladder. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ππάξρεη θαη 

αληίζηνηρε εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξνχλ λα επηηειεζηνχλ απφ έλα PLC, θαη 

θπζηθά κε κηα κεγάιε γθάκα πξντφλησλ ζηελ αγνξά.  

Παξ’ φιεο ηηο εμειίμεηο ηνπ φκσο, ην PLC εμαθνινπζεί λα παξακέλεη απιφ 

ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ (απαηηνχληαη πάληα νξηζκέλεο βαζηθέο εληνιέο) φπσο π.ρ. 

κε ηελ γιψζζα Ladder. πλεπψο, είλαη ινγηθφ λα πεξηκέλνπκε ηέηνηα ζηνηρεία εληφο 

ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ φπνπ θαη πηζαλφλ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κηθξφ-κεηαβνιψλ 

απφ ηνλ ίδην ην ρξήζηε.  (www.onsemi.com) 

http://www.onsemi.com/
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2.4 Τλικό - Σεχνικϋσ (Hardware) 

 

πσο είδακε ζηα πξνεγνχκελα, ην ηειηθφ ζηάδην ελφο έμππλνπ κεηξεηή ζα είλαη ε 

απνζηνιή δεδνκέλσλ ζηνλ πάξνρν. πλεπψο, ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

ππάξρεη (ινγηθά ελζσκαησκέλνο) έλαο δηακνξθσηήο/απνδηακνξθσηήο – ην γλσζηφ 

Modem. Έλα πηζαλφ ζελάξην πνπ έρεη πξνηαζεί, είλαη ην Smart System κε 

απνδηακνξθσηέο πνπ θαινχληαη Tixi-meter-modem γηα M-bus, ή S0.   

Με ηε ζπζθεπή απηή, ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη θαη λα 

ιακβάλνληαη απεπζείαο κέζσ π.ρ. ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή fax ή θαη λα 

απνζηέιινληαη ζε θάπνηνλ πάξνρν γηα λα δηαβαζηνχλ.  

Οη κεηξήζεηο ηεο ζπζθεπήο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζε αξρεία (log-files φπσο 

ζπλεζίδνληαη λα ιέγνληαη ηα αξρεία δεδνκέλσλ), πξνο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα ηα έρνπκε ζε κνξθέο : 

- αξρεία CSV ηνπ excel (CSV = comma separated values) 

- απιή κνξθή θεηκέλνπ 

- ζε θαηάιιειε δπαδηθή κνξθή ψζηε λα κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ απφ ηε 

κλήκε  

ην ζρήκα 2.6 θαίλεηαη θαη παξαζηαηηθά ε κεγάιε επρέξεηα επηθνηλσλίαο ηνπ Tixi-

Meter κε πιήζνο άιισλ ζπζθεπψλ. πσο θαίλεηαη, κπνξεί θαη ν ίδηνο ν ρξήζηεο λα 

έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ εμ’ απνζηάζεσο, κε ρξήζε θαηάιιεινπ 

πξσηνθφιινπ θαη , θπζηθά, εμαηνκηθεπκέλνπ θσδηθνχ ρξήζηε.  
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Εικόνα 2.6: Δομή Tixi meter 

 

Σν Tixi Meter κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε : 

- Παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ κέηξεζεο απφ απφζηαζε, ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ θαζνξίδεη ν ρξήζηεο 

- Καηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ Mbus ή S0 θαη κλήκεο απφ 2 έσο 66 

MB (πνπ θξίλεηαη επαξθέζηαηε γηα πνιχ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ) 

- Υξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα εληνπηζκφ ζθαικάησλ 

- Αιιειεπίδξαζε κε PLC.  

Σα Tixi Meters δηαηίζεληαη ζηηο εμήο εθδνρέο :  

 S0 Interfaces θαη κέρξη 8 I/O 

 M-bus θαη κέρξη 8 I/O 

ιεο νη εθδνρέο είλαη εμνπιηζκέλεο κε ςεθηαθφ hardware, ελψ κπνξνχλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ θαη κε αηζζεηήξεο θαη κεηξεηέο.  

 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ Tixi Meters, είλαη φηη κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζνχλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθνχο κεηξεηέο κε 

θαηάιιειε ζχλδεζε. πσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.7, κέζσ ησλ S- κπνξνχκε λα 

έρνπκε δπν δηαθνξεηηθνχο κεηξεηέο ή πνιχ πεξηζζφηεξνπο ίδηνπο κεηξεηέο (κέρξη θαη 

100 ζπζθεπέο) ζηε ζχλδεζε M-bus.  
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Εικόνα 2.7: Συνδεςμολογία Tixi Meter  

 

(www.tixi.com) 

 

2.5 Επικοινωνύα και Διαχεύριςη Πληροφοριών 

 

πσο έρεη θαηαζηεί ζαθέο θαη απφ ηηο πξψηεο πεξηγξαθέο πνπ θάλακε ζρεηηθά 

κε ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο, ηα νθέιε ηνπο κπνξεί λα είλαη πνιιαπιά ηφζν ζηνλ 

θαηαλαισηή φζν θαη ζηνλ πάξνρν. Πξψηα απφ φια, ε κέηξεζε ηεο ελέξγεηαο ζα 

γίλεηαη θαη ζα θαηαγξάθεηαη real time, θάηη πνπ ζα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 

παξαθνινπζεί θαη ν θαηαλαισηήο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ελεξγνπνηεζεί κηα ζπζθεπή 

πςειήο θαηαλάισζεο, ν ρξήζηεο ζα είλαη άκεζα πιεξνθνξεκέλνο – θάηη γηα ην 

νπνίν κπνξεί λα έρεη δεηήζεη λα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα θαη κε ζρεηηθφ κήλπκα απφ 

ηνλ πάξνρν. Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη πξνβιέπεηαη θαη ε Γπλακηθή Σηκνιφγεζε, ν 

ρξήζηεο ζα κπνξεί εχθνια λα πεξηνξίζεη ηηο δαπάλεο ηνπ αλά πάζα ζηηγκή. Απηφ 

βέβαηα έρεη έλα πνιχ νπζησδέζηεξν αληίθηππν θαη πάλσ ζην ζχλνιν ηνπ ΖΔ, αθνχ 

έηζη ζα πεξηνξηζηεί ε άλεπ ιφγνπ πςειή αηρκή θνξηίνπ θαη ηα πάληα ζα θηλνχληαη 

θνληά ζηε βαζηθή δψλε θαηαλάισζεο. Δπηπιένλ, ε εηαηξία δηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο 

δελ ζα ρξεηάδεηαη λα απαζρνιεί θφζκν γηα ηελ θαηαγξαθή, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ (θάηη πνπ ζήκεξα απαζρνιεί έλαλ ζεβαζηφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ), 

αιιά αληίζεηα ην πξνζσπηθφ απηφ κπνξεί λα απνξξνθεζεί ζε πνιχ θξηζηκφηεξεο 
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εξγαζίεο. ηε ζπλέρεηα, ζα αζρνιεζνχκε κε ην χζηεκα Απηφκαηεο Μέηξεζεο 

(AMR).  

πσο είδακε, νη έμππλνη κεηξεηέο κπνξνχλ λα κεηξνχλ ηαπηφρξνλα δηάθνξεο 

θαηαλαιψζεηο θαη φρη απνθιεηζηηθά ηεο Ζιεθηξηθήο. Σα δεδνκέλα απηά ζα κπνξνχλ 

λα απνζηέιινληαη ζηνλ θαηάιιειν θνξέα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (ελζχξκαηνπο ή 

αζχξκαηνπο – φπσο πεξηγξάθεηαη ζε ζρεηηθή πξνεγνχκελε παξάγξαθν). Κάηη ηέηνην 

κπνξεί λα γίλεηαη είηε ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, είηε φκσο θαη φπνηε 

δεηεζεί απφ ηνλ πάξνρν. Σν AMR κπνξεί λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο φπσο :    

1.   Γεδνκέλεο ηεο ζε-πξαγκαηηθφ-ρξφλν θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θαηαλάισζεο, ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ην θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ 

παξνρψλ. Δπίζεο φκσο κπνξνχκε λα έρνπκε θαη έλα «πξνθίι» γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, θάηη πνπ κπνξεί λα αμηνινγεζεί αλαιφγσο απφ θάζε 

πηζαλφ λέν πάξνρν (ξεχκαηνο, αεξίνπ θιπ), εηδηθά ελ φςεη ηεο απειεπζέξσζεο 

ηεο αγνξάο ζε παξνρέο θαη πέξαλ ηνπ ξεχκαηνο. Πάληα βέβαηα ζηφρνο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο – φπσο έρνπκε πεη – ησλ άζθνπα πςειψλ αηρκψλ θνξηίνπ.  

2.   Μπνξνχκε λα έρνπκε πιένλ ζσζηή πξφβιεςε θνξηίνπ, κε πνιχ αθξηβέζηεξα 

κνληέια. Κάηη ηέηνην ζα βνεζήζεη ζην λα έρνπκε επεθηάζεηο ηνπ ΖΔ κφλν θαη 

φηαλ πξαγκαηηθά θάηη ηέηνην ρξεηάδεηαη.  

3.   Θα κπνξνχκε λα έρνπκε άκεζε ελεκέξσζε θαη αληηκεηψπηζε ζε ζθάικαηα, 

είηε εληφο ηεο νηθίαο είηε θαη ζην δίθηπν, θαζψο φκσο θαη πην αθξηβείο θαη 

αμηφπηζηεο κεηξήζεηο (κε απνθπγή π.ρ. πξνζεγγηζηηθψλ ινγαξηαζκψλ «έλαληη»).  

 

Γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ AMR πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηα εμήο :  

 Πιήζνο θαηαλαισηψλ θαη είδε θαηαλαιψζεσλ (ειεθηξηζκφο, λεξφ, γθάδη) 

 Γεσγξαθηθή Γνκή 

 Γνκή θαη γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ 

 Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο (ζπρλνηεθά, κέζσ GSM θιπ) 

 Όςνο θηεξίσλ 

 Σνπνζεζία θαηαλαισηή 

 

Μέζσ ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ, κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ζηα θνζηνιφγηα 

θάηη φκσο γηα ην νπνίν ν θαηαλαισηήο ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη άκεζα.  
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Σα πιενλεθηήκαηα ησλ AMR είλαη ηα εμήο: 

• Αθξηβέζηεξεο κεηξήζεηο 

• Αθξηβέζηεξε ηηκνιφγεζε 

• Αθξηβέζηεξε ρξέσζε (εθαξκνγή ηεο θπκαηλφκελεο ηηκήο) 

• Γηαζθάιηζε δεδνκέλσλ 

• Γπλαηφηεηα παξαγσγήο γξαθεκάησλ θαηαλάισζεο 

• Πνιχ ακεζφηεξε αληηκεηψπηζε βιαβψλ 

• Μείσζε παγίσλ εμφδσλ 

• Αθξηβή ελεκέξσζε αλά πάζα ζηηγκή ηνπ θαηαλαισηή γηα ην ηη ρξεψλεηαη 

• Γηαζθάιηζε πεξίπησζεο ππνθινπήο δεδνκέλσλ 

• Γηαηήξεζε αξρείνπ δεδνκέλσλ ηνπ θάζε θαηαλαισηή 

 

 

Σέινο, ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ AMR είλαη ηα εμήο: 

• Φαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε πηζαλή ππνθινπή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη δεδνκέλσλ απφ ηξίηνπο 

• Δμάιεηςε θάπνηνπ αξηζκνχ ζέζεσλ εξγαζίαο (φπσο π.ρ. ησλ εξγαδνκέλσλ 

επί ηεο θαηακέηξεζεο).  

 

 

(www.onsemi.com) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: Οφϋλη του Smart 

Metering  

 

Πξηλ αλαιχζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθέξνπκε φηη πξφθεηηαη γηα θαηλνηφκεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνπο θαηαλαισηέο, ζηνπο πξνκεζεπηέο, αιιά θαη 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ. Μαθξνπξφζεζκα κε απηνχ ηνπ είδνπο ηνπο κεηξεηέο 

ν θαηαλαισηήο ζα είλαη δπλαηφλ λα έρεη ελεξγφ ξφιν φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ελέξγεηαο, ελψ παξάιιεια νη εηαηξείεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη 

θαιχηεξα ηηο ελεξγεηαθέο δηαθπκάλζεηο.  

Οη κεηξεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θαηαλαισηέο κέρξη θαη ζήκεξα είλαη κελ 

νηθνλνκηθνί θαη αμηφπηζηνη, αιιά απαηηνχλ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε γηα ηελ 

αλάγλσζε θαη ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Αλαθεξφκαζηε βέβαηα ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο κεηξεηέο, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ ηνλ δίζθν, ν νπνίνο 

πεξηζηξέθεηαη αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα απηφλ 

ινηπφλ ηνλ ιφγν θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κεηάβαζε ζηελ επνρή ησλ έμππλσλ 

κεηξεηψλ, αθνχ απηνί καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπκε πιεξνθνξίεο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, πξφθεηηαη γηα κία αδηακθηζβήηεηα 

ζεκαληηθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα νθέιε ηεο παξαπάλσ ηερλνινγίαο: 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

Εικόνα  3.1: Projected Benefits in the Domestic Sector  

 

 

3.1 Οφϋλη για τουσ καταναλωτϋσ 

Ζ ρξήζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ, είλαη βέβαην φηη ζα έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη ζηνλ 

θαηαλαισηή αθνχ ζα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδεη ν ίδηνο ηελ θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – θάηη πνπ κπνξεί λα έρεη κηα πνιχ βαξχλνπζα ζεηηθή επίδξαζε 

ζην ζχλνιν ηνπ ΖΔ. Αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηα εμήο ζεκεία :  

 Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ελέξγεηαο 

Με ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πνπ θάλνπλ νη έμππλνη κεηξεηέο γηα κηα ζεηξά 

ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ (ηάζε, ζπρλφηεηα, ελέξγεηα), πιένλ ν θαηαλαισηήο ζα 

κπνξεί λα γλσξίδεη αιιά θαη λα απνδείμεη φηη κηα βιάβε ζην δίθηπν ή θαη ζηηο 

ζπζθεπέο ηνπ ηδίνπ νθείινληαλ ζε ιάζνο ηεο παξνρήο – θαη φρη απιά ζε θάπνηα 

πηζαλή θαθή ρξήζε απφ πιεπξάο ηνπ. Άιισζηε, ζε θάζε ρψξα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην/πεξηζψξην ηηκψλ εληφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα θηλείηαη ε παξερφκελε ηζρχο. Ζ 

θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ινηπφλ, κπνξεί λα δηθαηψζεη έλαλ θαηαλαισηή ζε 

πεξίπησζε πξνζθπγήο ηνπ γηα επηπηψζεηο απφ θαθήο πνηφηεηαο παξερφκελε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνληαο νη εηαηξίεο παξαγσγήο θάηη 
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ηέηνην θαηά λνπ ζα αλαγθάδνληαη λα θηλνχληαη αθφκε πην απζηεξά εληφο ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ πιαηζίσλ.  

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

Οη έμππλνη κεηξεηέο ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ επθξηλή δεδνκέλα ζηνλ θαηαλαισηή 

γηα ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη αλά πάζα ζηηγκή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ν θαηαλαισηήο ζα έρεη έλα πνιχ κεγαιχηεξν θίλεηξν ζην λα πξνβεί ζηνλ αληίζηνηρν 

πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο αλάινγα κε ηε ρξέσζε ηεο kWh εθείλε ηε ζηηγκή. 

Απηφ βέβαηα ηειηθά ζα κεηαθξαζηεί ζε άκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο ππέξ ηνπ ηδίνπ. 

Δπηπιένλ φκσο, ζα αλαβαζκηζηεί θαη ε νηθνινγηθή ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή, αθνχ 

νη έμππλνη κεηξεηέο ζα παξέρνπλ θαη δεδνκέλα γηα ηελ έθιπζε δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα πνπ ζα νθείιεηαη ζηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο.  

 Δπξχηεξε θαη πην αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε  

Ο πάξνρνο ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνλ πειάηε κέζσ ηνπ έμππλνπ κεηξεηή, 

ελεκεξψλνληάο ηνλ γηα ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο αλά πάζα ζηηγκή. πλεπψο, απηφ είλαη 

βέβαην φηη ζα νδεγήζεη ηνλ πειάηε ζε έλαλ θαιχηεξν θαη νηθνλνκηθφηεξν 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπ.  

 Βειηησκέλε πνηφηεηα ππεξεζηψλ 

Οη έμππλνη κεηξεηέο ζα δψζνπλ κηα ζεηξά απφ δηεπθνιχλζεηο αιιά θαη αλαβαζκίζεηο 

ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηνλ πάξνρν. Πιένλ ν θαηαλαισηήο ζα κπνξεί λα 

επηθνηλσλεί άκεζα κε ηελ εηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ, λα εμνθιεί ειεθηξνληθά ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ ή θπζηθά θαη λα αλαθέξεη πηζαλά παξάπνλα ή παξαηεξήζεηο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζα κπνξεί λα έρεη κηα πιήξε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ θαηαλάισζήο ηνπ 

γηα φπνηα δηαζηήκαηα επηιέμεη, αθνχ ηα δεδνκέλα απφ ηνλ κεηξεηή ηνπ ζπιιέγνληαη 

θαη θξαηνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή γηα έλα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δθηφο 

απηνχ, θαη ε αληηκεηψπηζε βιαβψλ ζα είλαη ακεζφηεξε αθνχ πιένλ ν δηαρεηξηζηήο ζα 

κπνξεί λα γλσξίδεη θαη λα εληνπίζεη κε πνιχ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην πξφβιεκα. ια 

απηά ζα ιεηηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθά γηα ηνλ θαηαλαισηή.  

 πιινγή θαη απνζήθεπζε ζηνηρείσλ θαηαλάισζεο 

Σν θφζηνο θαηαλάισζεο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη αθφκε θαη ζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο 

ηνπ πειάηε κέζσ π.ρ. εηδηθψλ εθαξκνγψλ, θάηη πνπ ζα κπνξεί λα ηνλ ελεκεξψλεη αλά 
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πάζα ζηηγκή γηα ην ηξέρνλ θφζηνο. Μάιηζηα ππάξρεη ε ζθέςε λα κελ εκθαλίδεηαη 

κφλν ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη ηεο θαηαλάισζεο, αιιά θαη ην πνζφ ησλ ξίπσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθείλε ηε ζηηγκή. πιιέγνληαο 

ινηπφλ θαη ν ίδηνο ηα δεδνκέλα απηά, κπνξεί λα πξνάγεη ηφζν ηηο ηαθηηθέο 

εμνηθνλφκεζεο ρξήκαηνο φζν θαη ηελ νηθνινγηθή ηνπ ζπλείδεζε.  

 Δπέιηθηα πξνγξάκκαηα ρξέσζεο/ηηκνιφγεζεο 

Με ηε ρξήζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ, νη πάξνρνη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (θαζψο φκσο 

θαη λεξνχ θαη γθαδηνχ) ζα κπνξνχλ λα θηλνχληαη φπσο ήδε γλσξίδνπκε φηη θηλνχληαη 

νη εηαηξίεο ηειεπηθνηλσληψλ. Θα ππάξμνπλ δειαδή πξνγξάκκαηα πξνπιεξσκέλεο 

ελέξγεηαο ρσξίο πάγηα (κε ρξήζε θάξηαο θαη θσδηθνχ πνπ λα αληηζηνηρεί ζε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ kWh), θάηη πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα 

ρψξνπο φπνπ ν πειάηεο επηζθέπηεηαη ζπαληφηεξα (π.ρ. εμνρηθέο θαηνηθίεο). Φπζηθά, 

ζα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη ελήκεξνο γηα ην δηαζέζηκν ππφινηπν.  

 Δπηπιένλ ν πειάηεο ζα κπνξεί λα ελαιιάζζεη ηα παθέηα ρξέσζήο ηνπ αλάινγα κε ην 

ηη ζεσξεί πεξηζζφηεξν ζπκθέξνλ γηα ηνλ ίδην. Ζ ελεξγνπνίεζε κηαο λένπ ηχπνπ 

ρξέσζεο, ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη άκεζα απφ ηνλ πάξνρν θαηφπηλ δήηεζεο ηνπ 

πειάηε.  

 Μέηξεζε θαη θνζηνιφγεζε  

Θα ππάξρνπλ θαηαγξαθέο θαη κεηξήζεηο πνιχ πεξηζζφηεξν αθξηβείο, θάηη πνπ ζα 

θάλεη θαη πην μεθάζαξεο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πειάηε θαη παξφρνπ.  

 Δπηινγή θαηαλαιψζεσλ 

Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε ηεο θπκαηλφκελεο ηηκνιφγεζεο, ζα κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ 

θαηαλαισηή ζην λα επηιέμεη πφηε ζπκθέξεη ηνλ ίδην ε ιεηηνπξγία κηαο ελεξγνβφξαο 

ζπζθεπήο. Φπζηθά νη δηαθνξνπνηήζεηο ζα είλαη πνιπάξηζκεο, ελ αληηζέζεη κε ηηο κφλν 

δχν ρξεψζεηο πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα (λπθηεξηλφ, θαλνληθφ).  

 Δηδνπνηήζεηο/ Δλεκέξσζε 

Θα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα ζέζεη ν ίδηνο έλα άλσ φξην ζηηο 

θαηαλαιψζεηο ηνπ, πέξαλ ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη κε θάπνην ερεηηθφ 

ζήκα ή θαη απηνκαηνπνηεκέλν κήλπκα απφ ηνλ πάξνρν.  
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 Δλζάξξπλζε γηα ρξήζε ΑΠΔ κηθξήο θιίκαθαο 

Έρνληαο ήδε εγθαηαζηήζεη ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο ζην ζπίηη ηνπ θαηαλαισηή, είλαη 

πιένλ εχθνιν εάλ δηαζέηεη θσηνβνιηατθά, λα ειέγμεη αθφκα θαη ηελ εκεξήζηα 

παξαγσγή ηεο θσηνβνιηατθήο ηνπ κφλσζεο. Απηφ είλαη θάηη πνπ κέρξη ζήκεξα δελ 

είρε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθέξεη. 

Οη έμππλνη κεηξεηέο ζα κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα ππνινγίδνπλ ην ηζνδχγην ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο κε ηελ πηζαλή παξαγφκελε απφ ηνλ ίδην ηνλ 

θαηαλαισηή, θαη θπζηθά λα ρξεψλνπλ αληίζηνηρα. Κάηη ηέηνην ινηπφλ ζα σζήζεη 

πεξηζζφηεξνπο π.ρ. νηθηαθνχο θαηαλαισηέο ζηελ ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε κηθξψλ 

ζηαζκψλ ΑΠΔ (θπξίσο Φσηνβνιηατθψλ εληφο πφιεσλ).  

 Δπθνιία επηινγήο παξφρνπ 

Θα αλαθεξζνχκε θαη πάιη ζην παξάδεηγκα ησλ εηαηξηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζηε 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν πειάηεο ζηελ αιιαγή παξφρνπ (εηαηξίαο). Κάηη ηέηνην ζα 

γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ, θαζψο έηζη κηα ηέηνηα θίλεζε ζα 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πνιχ ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 
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Εικόνα  3.2 Οικιακό  Smart Metering 

 

(Jorge Vasconcelos) 

 

 

3.2 Οφϋλη για τισ επιχειρόςεισ 

 

ηε ζπλέρεηα ζα εζηηάζνπκε ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα έρεη ε ρξήζε ηνπ έμππλνπ 

δηθηχνπ επί ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο, πξνβιέπεηαη :  

• Απνδνηηθφηεξε ρξήζε θαη δηαρείξηζε δηθηχνπ 

• Πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο πνπ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ 

• Ακεζφηεξε παξνρή ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ 

• Βέιηηζηνο ζπληνληζκφο κε ηελ λέα απειεπζεξσκέλε αγνξά ελέξγεηαο 

• Γηαζθάιηζε εηζνδήκαηνο 

• Βέιηηζηνο έιεγρνο ζηελ παξαγσγή 

 

Σα νθέιε επεθηείλνληαη θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο :  
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 Βάζεη λέσλ λνκνζεζηψλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη νξζή πξφβιεςε ελέξγεηαο ζε 

βάζνο 10 εκεξψλ αιιά θαη 3 σξψλ εληφο ηεο εκέξαο (Γήισζε Φνξηίνπ ζηνλ 

ΖΔΠ). Δάλ κηα εηαηξία δελ θαηνξζψζεη λα θάλεη ζσζηή πξφβιεςε θαη 

ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα, κπνξεί λα ππάξμεη 

επηβνιή πνηλήο έσο θαη 300.000 επξψ. Ζ ρξήζε ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ, 

ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηνλ ηνκέα απηφ – φπσο έρνπκε αλαιχζεη θαη ζε 

πξνεγνχκελα ζεκεία.  

 Ο πην ζηνρεπκέλνο πξνγξακκαηηζκφο ζηηο απαηηήζεηο ελέξγεηαο, ζα νδεγήζεη 

κε ηε ζεηξά ηνπ ζε βειηησκέλεο ζηξαηεγηθέο πξνζθνξάο θάηη πνπ κπνξεί λα 

απνθέξεη ζηελ εηαηξία φθεινο ίζσο θαη ηεο ηάμεο ησλ 500.000 επξψ εηεζίσο.  

 Αλάθηεζε / απφθηεζε κεγαιχηεξεο αμηνπηζηίαο ησλ εηαηξηψλ θαη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηκέξνπο – νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ. 

 Πεξεηαίξσ νηθνλνκηθφ φθεινο κέζσ ηεο κείσζεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ 

εηαηξηψλ θαη ζε φηη αθνξά ηελ ζρέζε κε ηνπο πειάηεο.  

 

(Jorge Vasconcelos) 

 

 

3.3 Οφϋλη για το κοινωνικό ςύνολο 

 

ηνλ ηνκέα απηφ κπνξνχκε λα εζηηάζνπκε ζηα εμήο ζεκεία :  

 

• Πεξηνξηζκόο αηρκώλ θνξηίνπ 

Ο πεξηνξηζκφο ησλ αηρκψλ θνξηίνπ επηζχξεη κηα ζεηξά απφ πνιχ ζεκαληηθά 

νθέιε, φπσο ηελ απνθπγή άζηνρσλ επεθηάζεσλ ηνπ Γηθηχνπ θαη πξνζζήθεο 

ηαζκψλ Παξαγσγήο. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο θαιχηεξεο εηθφλαο πνπ ζα 

δεκηνπξγείηαη γηα ηελ αλά πάζα ζηηγκή δήηεζε ηεο ελέξγεηαο, κπνξνχκε λα 

έρνπκε ζηνρεπκέλε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ παιαηάο ηερλνινγίαο 

κνλάδσλ.  
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• Απνδνηηθόηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο 

Πιένλ, ν θαηαλαισηήο ζα έρεη έλαλ άκεζν έιεγρν ηεο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεη θαη ηελ θνζηνιφγεζε απηήο, θαζψο θαη ηηκνινγηαθά θίλεηξα 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε άζθνπε επηβάξπλζε ηνπ δηθηχνπ ζηηο ψξεο αηρκήο. 

Κάηη ηέηνην ζα νδεγήζεη φρη κφλν ζε νηθνλνκηθφηεξε αιιά θαη νηθνινγηθφηεξε 

ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Σα νθέιε ζα είλαη πνιιαπιά ζην πεξηβάιινλ κε πξψην 

θαη θχξην ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ άλζξαθα θαη ξππνγφλσλ 

ζσκαηηδίσλ.  

 

• Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

Απηφ απνηειεί άκεζν θαη ινγηθφ επαθφινπζν ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαηήξεζεο, αθνχ νη αλάγθεο ηνπ θάζε θαηαλαισηή κπνξνχλ λα 

θαιχπηνληαη ζε θαηαιιειφηεξεο ψξεο (κε βειηησκέλν θνζηνιφγην). Μηα 

εθηίκεζε πνπ έρεη γίλεη επ’ απηνχ, δίλεη εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο 5 – 15% 

 

• Δπξύηεξε ρξήζε ησλ ΑΠΔ 

Μέρξη θαη ζήκεξα, έλα κεγάιν εκπφδην ζηελ εθηελέζηεξε ρξήζε ησλ ΑΠΔ σο 

κεζφδνπο παξαγσγήο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξνχληαη 

αλαμηφπηζηεο ζην λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πηζαλέο απξφβιεπηεο αηρκέο θνξηίνπ, 

αθνχ ππάξρεη άκεζε εμάξηεζή ηνπο απφ κε ειεγρφκελνπο παξάγνληεο (π.ρ. 

θαηξφο). Μηα θαιχηεξε πξφβιεςε φκσο ζηελ θακπχιε ηζρχνο, ζα απμήζεη θαη 

ηελ εκπηζηνζχλε καο πάλσ ζηε ζπλεηζθνξά ησλ ΑΠΔ.  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη παξφιε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο δελ ζα κπνξνχζακε 

αθφκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη έρνπκε ππεξληθήζεη ην κεγάιν εκπφδην ηεο –ζε 

κεγάιεο θιίκαθεο- απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Χζηφζν, είλαη βέβαην φηη έρνπκε 

πνιιά λα πεξηκέλνπκε ζην κέιινλ, αθνχ έρνπκε δηαξθή αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηψλ φπσο θπςειψλ Τδξνγφλνπ, παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο 

πεπηεζκέλνπ αέξα θιπ. Κάηη ηέηνην ζπλεπψο απαγνξεχεη ηελ ρξήζε ησλ ΑΠΔ γηα 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο θαη ρξήζε απηήο φπνηε δεηεζεί απφ ην Γίθηπν. Άξα ινηπφλ 

ζα πξέπεη -αλ επηζπκνχκε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ΑΠΔ σο ζηαζκψλ 

παξαγσγήο- λα κπνξνχκε κε θάπνηνλ ηξφπν λα ηηο ρξεζηκνπνηνχκε ηκεκαηηθά 

ζηηο ψξεο ελεξγεηαθνχ θφξηνπ. Κάηη ηέηνην φκσο είλαη δπζηπρψο απνδεδεηγκέλα 

αζχκθνξν νηθνλνκηθά, αθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε Γπλακηθή Σηκνιφγεζε πνπ 
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έρνπκε αλαθέξεη ζα έθαλε κηα ηέηνην κέζνδν βηψζηκε κφλν εάλ απμάλνληαλ 

δξαζηηθά ε ηηκή ηεο KWh ζηηο ψξεο αηρκήο (θάηη πνπ θπζηθά δελ απνηειεί ιχζε). 

Με ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο, ε κφλε πηζαλή ιχζε δείρλεη λα είλαη ε 

θαηάιιειε ζπλεξγαζία ησλ ίδησλ ησλ θαηαλαισηψλ. Πξάγκαηη, κε ηε ρξήζε ησλ 

έμππλσλ κεηξεηψλ – θαη ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ θπζηθά – 

ζα κπνξεί λα ππάξμεη εηδνπνίεζε ησλ πειαηψλ λα κεηψζνπλ ηα θνξηία ηνπο ζε 

πεξηφδνπο φπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επλννχλ ηελ ηδαληθή ιεηηνπξγία ησλ 

ζηαζκψλ ΑΠΔ (φπσο ζε ρακειφ άλεκν ή πεξηνξηζκέλε ειηνθάλεηα), νπφηε θαη 

δελ ζα ρξεηάδεηαη λα θαηαθχγνπκε ζε ρξήζε κε νηθνινγηθψλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο. Κάηη ηέηνην άιισζηε κπνξεί λα γίλεη θαη γεληθφηεξα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηαθνπήο θαη επαλαιεηηνπξγίαο ηαζκψλ Παξαγσγήο, θάηη πνπ 

είλαη απφ κφλν ηνπ αξθεηά δαπαλεξφ.  

 

 

 

 Απμεκέλε αζθάιεηα ζηελ παξνρή 

Με ηελ εγθαηάζηαζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ, νπζηαζηηθά αθήλνπκε 

δηα παληφο πίζσ ηελ επνρή φπνπ ππήξραλ αλαγθαζηηθέο απνξξίςεηο θνξηίνπ 

απφ ην δηαρεηξηζηή Γηθηχνπ. Πιένλ, ν θαηαλαισηήο ζα κπνξεί λα γλσξίδεη θαη 

– ζπλεπψο – λα ζπκβάιεη ελεξγά ζην λα απνκαθξπλζεί νξηζηηθά έλαο ηέηνηνο 

θίλδπλνο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ απμάλεη ηελ αζθάιεηα, ηελ αμηνπηζηία ηεο 

παξνρήο, ζπλ ηνπ φηη απνθεχγνπκε θαη ην κεγάιν θφζηνο ησλ φπνησλ βιαβψλ 

κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ κηα απφηνκε δηαθνπή (απφ απιφ 

απνζπληνληζκφ/απνξχζκηζε ειεθηξνληθψλ κέρξη θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο).  

 

 Δλζάξξπλζε ιεηηνπξγίαο κηθξόηεξσλ κνλάδσλ Παξαγσγήο 

Με ηε ρξήζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ, ν απιφο θαηαλαισηήο ζα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην δίθηπν κέζσ κηθξψλ νηθηαθψλ 

εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ – εάλ απηφ είλαη εθηθηφ θπζηθά απφ ηνλ ίδην. Ήδε 

ζηε ρψξα καο ζπλαληνχκε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κε νηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

θσηνβνιηατθψλ ή θαη κηθξψλ αλεκνγελλεηξηψλ (νη νπνίεο έρνπλ γλσξίζεη 

ζεκαληηθή ηερλνινγηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα). 

Έλαο έμππλνο κεηξεηήο, δελ ζα απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε επηπιένλ 
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εμνπιηζκνχ γηα ηε κέηξεζε ηεο ελέξγεηαο θαη θπζηθά ζα κπνξεί θαη λα 

θαηακεηξά κε αθξίβεηα κηα παξερφκελε ελέξγεηα ζην δίθηπν.  

 

 Πξνεγκέλε ιεηηνπξγία δηθηύνπ 

Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχλ λα αληιεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλάισζε, είλαη βέβαην φηη ζα απμεζεί φρη κφλν ε θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ επί κέξνπο πειαηψλ, αιιά θαη αληίζηνηρα νη ππεξεζίεο ησλ 

παξφρσλ.  

 

 

 Πεξηνξηζκόο απσιεηώλ ηνπ ΣΗΔ θαη ηνπ θόζηνπο πνπ απηέο επηθέξνπλ.  

 

 

 Γξαζηηθή κείσζε ηεο εηζαγσγήο Ηιεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αηρκώλ θνξηίνπ.  

 

(Jorge Vasconcelos) 

 

 

3.4 Οφϋλη για τουσ διαχειριςτϋσ δικτύου διανομόσ 

 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα εζηηάζνπκε επί ηεο βειηίσζεο ζηελ αληηκεηψπηζε 

νπνηαζδήπνηε αλάγθεο εκθαλίζεη ην δίθηπν κέζσ ηεο εθηεηακέλεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ρξήζεο ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ.  

 

 Δληνπηζκόο ζθάικαηνο δηθηύνπ 

Μέρξη ηψξα ζε κηα πηζαλή βιάβε ηνπ δηθηχνπ έπξεπε λα ππάξμεη ελεκέξσζε 

ηνπ παξφρνπ απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Κάηη ηέηνην εμαιείθεηαη κε ηε ρξήζε ησλ 

έμππλσλ κεηξεηψλ, αθνχ ν πάξνρνο/δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη 

άκεζα γηα ηελ νπνηαδήπνηε βιάβε. Δπηπιένλ, κπνξεί λα γίλεηαη θαη θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηηο φπνηεο πηζαλέο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπέο 

ζην δίθηπν.  

 



55 

 Ταρύηεξε αληηκεηώπηζε βιαβώλ 

Άκεζε ζπλέπεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαηήξεζεο, ζα είλαη θαη ε ηαρχηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ βιαβψλ. Δπηπιένλ, ζα κπνξεί λα γίλεηαη ηαρχηεξα 

θαη ν εληνπηζκφο ηεο βιάβεο θάηη πνπ κεηψλεη θαη ην θφζηνο ηεο φιεο 

επηρείξεζεο.  

 

 Βειηησκέλε παξνρή ππεξεζηώλ 

Με ηελ χπαξμε έμππλσλ κεηξεηψλ, ν πάξνρνο ζα κπνξεί πιένλ λα είλαη ν 

ίδηνο ππεχζπλνο θαη ππφινγνο γηα ηηο φπνηεο θαζπζηεξήζεηο αληηκεηψπηζεο 

ζθαικάησλ. Απηφ θπζηθά ζα απμήζεη θαη ηε κέξηκλα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη γηα ην ζηφρν απηφ.  

 

 Σπλερή παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο ελέξγεηαο 

 

 Βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δηθηύνπ θαη ζπλεπώο ησλ δηαρεηξηδόκελσλ 

ρξεκάησλ πνπ απαηηνύληαη.  

Με ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, ην δίθηπν 

θαζίζηαηαη πην αμηφπηζην φρη κφλν ιεηηνπξγηθά αιιά θαη επελδπηηθά, αθνχ ζα 

δηαζθαιίδεηαη φηη νη φπνηεο επελδχζεηο ζα θαηαλαισζνχλ ζε νπζηαζηηθέο θαη 

ρξήζηκεο επεθηάζεηο, αληί ζηε ζπλερή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη 

βιαβψλ.  

 

 

3.5 Οφϋλη για τουσ προμηθευτϋσ ενϋργειασ 

 

ηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά ελέξγεηαο, ε ρξήζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ ζα κπνξεί 

λα βειηηψζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ παξφρνπ θαη πειάηε ζε πνιιά επίπεδα, κε 

ακθίδξνκα νθέιε, φπσο :  

 

 Δπηινγή θαηαιιειόηεξνπ παξόρνπ  

Πιένλ ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ θάπνηνλ πάξνρν ζε άιιν – θαηφπηλ 

επηινγήο ηνπ πειάηε, ζα γίλεηαη πνιχ πην εχθνια θαη άκεζα.  
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 Απνπζία αζπκθσληώλ ηηκνιόγεζεο 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πειάηεο ζα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ελήκεξνη γηα ηηο 

ρξεψζεηο ηνπο, δελ ζα ππάξρνπλ θαη δηαθσλίεο θαη αληηπαξαζέζεηο κε ηνλ 

πάξνρν, θάηη πνπ ζίγνπξα ζα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ην έξγν ησλ 

πξνκεζεπηψλ. 

 

 Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ 

Θα ππάξρεη πιήξεο γλψζε θαη δηαθάλεηα ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κε 

απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή.  

 

 Δπηινγέο ηηκνιόγεζεο 

 

Οη ηηκνινγήζεηο ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη πην επέιηθηεο σο πξνο ηηο αλάγθεο 

ηνπ θάζε θαηαλαισηή (πεξίπνπ δειαδή θάηη πνπ ήδε ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο 

ηειεθσληθέο ρξεψζεηο ζηε ρψξα καο). Με ηνλ ηξφπν απηφ ν πάξνρνο ζα 

κπνξεί λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο θαιχπηνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο αλάγθεο ηνπο.  

 

 

 After-sales services 

Οη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζα είλαη πιένλ γλσζηέο απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο, έηζη ζα κπνξνχλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ αξηηφηεξα ζηηο 

φπνηεο αλάγθεο πξνθχςνπλ απφ πιεπξάο ηνπ πειάηε.  

 

 

3.6 Οφϋλη για τισ εταιρεύεσ μϋτρηςησ 

 

Δίλαη παξαπάλσ απφ πξνθαλέο φηη ε κέζνδνο ηεο απεπζείαο αλάγλσζεο ησλ 

κεηξεηψλ ελέξγεηαο (θαη φρη κφλν) ζην ζεκείν ηνπ θάζε θαηαλαισηή, δελ είλαη 

δπλαηφ λα ζεσξείηαη ζπκβαηή κε ηελ αικαηψδε πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο. Μάιηζηα 

ιφγσ ηνπ πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

εηαηξίεο δηαρείξηζεο πξνζέιαβαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγείν πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη ηελ 
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εξγαζία αλάγλσζεο θαη θαηαγξαθήο, αθφκε θαη ζε πξνεγκέλα θξάηε ηεο Δ.Δ. Δθηφο 

ινηπφλ απφ ην πξνθαλέο θφζηνο πνπ επηθέξεη κηα ηέηνηα αλάγθε, δελ ζπκβάιεη ζε 

θακία πεξίπησζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

παξφρσλ. Οη έμππλνη κεηξεηέο έξρνληαη λα δψζνπλ κηα νπζηψδε θαη απνηειεζκαηηθή 

απάληεζε ζην πξφβιεκα :  

 

 

 

 

 Αθξηβείο θαη αμηόπηζηεο θαηαγξαθέο 

Δθηφο ηεο αλαπφθεπθηεο απαινηθήο ηεο δαπάλεο πνπ επηθέξεη ε αλάγθε ηεο 

επηηφπνπ επίζθεςεο θαη θαηαγξαθήο, νη θαηαλαιψζεηο ζα απνζηέιινληαη 

πιένλ απηφκαηα ρσξίο ηνλ θίλδπλν αλζξψπηλνπ ιάζνπο θαηά ηε κέηξεζε.  

  

 Γξαζηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ παξνρώλ 

ην έμππλν δίθηπν, ν πάξνρνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εμ’ απνζηάζεσο 

δηαρείξηζεο ηεο παξνρήο ηνπ θαηαλαισηή, νπφηε ζα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα 

δηαθνπήο ή θαη επαλελεξγνπνίεζεο ηεο παξνρήο φπνπ δεηεζεί ή ρξεηαζηεί.  

 

 

3.7 ημαντικϊ οφϋλη 

 

Απφ ηα φζα αλαθέξνληαη σο εδψ, ίζσο θαη λα έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη ζε ηειηθφ 

ζηάδην ε αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ κεηξεηψλ ζα έρεη έλαλ πνιχ ζεηηθφ 

αληίθηππν θαη ζηελ απιή θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαηαλαισηή. Μεξηθά απφ ηα πην 

νπζηψδε ζεκεία ζηα νπνία αμίδεη λα ζηαζεί θαλείο αλαθέξνληαη επζέσο :  

 

Πξνζαξκνγή θόζηνπο 

Οη ζεκεξηλνί κεηξεηέο ξεχκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κέηξεζε κε -ην πνιχ- δχν 

δηαθνξεηηθέο κνλάδεο θφζηνπο (θαλνληθφ θαη κεησκέλν-λπθηεξηλφ), θαη κφλν θπζηθά 

ζε φπνηνλ πειάηε ην έρεη δεηήζεη. Αληίζεηα έλαο έμππλνο κεηξεηήο κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί απηφκαηα ζε νπνηαδήπνηε ηηκή κνλάδνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πάξνρν (αλά 

πάζα ζηηγκή), θάηη πνπ φπσο έρνπκε πεη ζα αιιάδεη εληφο ηεο εκέξαο αλάινγα κε ηε 
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δήηεζε ελέξγεηαο, θαη πνπ θπζηθά ζα είλαη πάληα εηο γλψζε θαη ηνπ πειάηε. Απηφ 

δίλεη νπσζδήπνηε ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην θφζηνο ηεο 

ελέξγεηαο. Άιισζηε απηή αθξηβψο ε δπλαηφηεηα ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ είλαη πνπ ζα 

νδεγήζεη θαη ζηε Γπλακηθή Σηκνιφγεζε. 

 

 

Απηόκαηε ξύζκηζε θαηαλάισζεο 

Δάλ έρεη γίλεη ε ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ πειάηε, ζα κπνξεί λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ 

ελεξγνβφξσλ θνξηίσλ ηνπ απφ ην δηαρεηξηζηή. Απηφ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην λα 

πεξηνξίδνληαη νη άζθνπεο αηρκέο θνξηίνπ αθφκε θαη φηαλ θάπνηνο θαηαλαισηήο δελ 

ζα είλαη εηο ζέζε λα πεξηνξίζεη ν ίδηνο ηελ θαηαλάισζε απηή. Π.ρ. έλα ζεξκαληηθφ 

ζψκα πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία ελφζσ ν θαηαλαισηήο απνπζηάδεη απφ ηελ νηθία ηνπ, 

ζα κπνξεί λα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο απηφκαηα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή – θάηη πνπ ζα 

απνηξέςεη θαη ηελ πςειή ρξέσζε ηνπ πειάηε ηηο ψξεο αηρκήο.  

Άκεζνο ππνινγηζκόο θόζηνπο αλά πάζα ζηηγκή.  

 

Οη έμππλνη κεηξεηέο ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ λα 

δνπλ θαη νη ίδηνη αλαιπηηθά φιεο ηηο ρξεψζεηο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή, είηε απφ ηνλ 

κεηξεηή είηε θαη κε εθαξκνγέο ζε ςεθηαθέο ζπζθεπέο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

επηξξνήο πνπ ζα έρεη κηα θαηαλάισζε επί ηεο ρξέσζεο, ζα είλαη απφ κφλε ηεο έλα 

θαιφ θίλεηξν θαη γηα κηα νηθνινγηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο απφ πιεπξάο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Δθηφο ινηπφλ απφ ηνλ ηξφπν πεξηνξηζκνχ ησλ θνξηίσλ πνπ 

αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο (απνκαθξπζκέλα, απφ ηνλ δηαρεηξηζηή), ν πειάηεο 

κπνξεί λα έρεη ζέζεη έλα άλσ φξην ζηνλ κεηξεηή ηνπ, πέξαλ ηνπ νπνίνπ λα δέρεηαη 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε ψζηε λα πξνβαίλεη ζηηο αλάινγεο θηλήζεηο / πεξηνξηζκνχο.  

 

 

Δλεξγεηαθέο ππεξεζίεο 

Ζ γλψζε πεξί ησλ θαηαλαιψζεσλ αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ν θάζε 

πειάηεο, ζα κπνξεί λα δψζεη ζηηο εηαηξίεο ηελ επειημία λα πξνζαξκνζηνχλ πάλσ ζε 

απηέο ψζηε λα δειεάζνπλ ηνλ πειάηε.  
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Καηαγξαθή αλά ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα.  

Με κηθξή ρξέσζε ζα κπνξνχλ αθφκε θαη νη νηθηαθνί πειάηεο λα ζπιιέγνπλ ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ θαηαλαιψζεψλ ηνπο, αθνχ ν έμππλνο κεηξεηήο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα θαηαγξαθή έσο θαη αλά 30 ιεπηά (θάηη πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί).  

 

Σπλππνινγηζκόο παξαγσγήο 

ηφρνο πνιιψλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ είλαη ε δηάδνζε ησλ ΑΠΔ θαη ζηνπο 

επηκέξνπο θαηαλαισηέο (κε νξηζκέλεο ρψξεο λα έρνπλ θάλεη ήδε ζεκαληηθά βήκαηα 

ζηνλ ηνκέα απηφ). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα κπνξνχζακε παξαδείγκαηνο ράξηλ λα 

κεηαηξέςνπκε νιφθιεξν ην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο ζε έλα απνδνηηθφ ειηαθφ πάξθν, 

ελλνψληαο θπζηθά ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ηνπνζέηεζεο θαη δηαζχλδεζεο ζην 

δίθηπν κηθξψλ ζηαζκψλ ΑΠΔ (θπξίσο θσηνβνιηατθψλ εληφο ησλ πφιεσλ). Οη 

έμππλνη κεηξεηέο ζα κπνξνχλ εχθνια λα αλαγλσξίζνπλ πφηε ππάξρεη παξνρή 

ελέξγεηαο απφ ηνλ πειάηε πξνο ην δίθηπν θαη λα ππνινγίδεηαη έηζη ζσζηά ην ηειηθφ 

θφζηνο (ή θαη πίζησζε).  

 

Γηαζθάιηζε δεδνκέλσλ 

Με δηάδνζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ, ζα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη αληίζηνηρα 

ινγηζκηθά πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ νπφηε θαη δελ ζα είλαη δπλαηή ε εζθαικέλε 

ρξέσζε (εζθεκκέλα απφ θαθφβνπιε πξφζεζε). Κάηη ηέηνην είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ζηνπο κεγάινπο θαηαλαισηέο.  

 

Γπλαηόηεηα ειέγρνπ εμ’ απνζηάζεσο 

Ζ απνπζία ηεο απαίηεζεο επίζθεςεο ζπλεξγείνπ επί ηφπνπ ζην κεηξεηή γηα 

θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο, ζα επηθέξεη κηα ακεζφηεξε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 

ηεο εηαηξίαο κε ηνλ πειάηε (απφ ζέκαηα απιήο ελεκέξσζεο θαη εξσηήζεσλ, κέρξη 

αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ θαη ελζηάζεσλ). Κάηη ηέηνην κπνξεί λα απνδεηρζεί 

ηδηαίηεξα σθέιηκν ζε θαηαλαισηέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο.  

 

Δπθνιία ζηελ επηζύλαςε λέσλ ζπκβάζεσλ 

Σέινο ζα αλαθεξζνχκε ζε έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί αξθεηά ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

δεηεζεί αιιαγή παξφρνπ. Οη έμππλνη κεηξεηέο ζα θξαηνχλ κηα θαζνιηθή θαηαγξαθή 

ησλ κεηξήζεσλ θαη έηζη ζα είλαη πνιχ επθνιφηεξε ε κεηάβαζε ζε άιινλ πάξνρν – 

θαηφπηλ επηζπκίαο ηνπ πειάηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θάηη πνπ ζήκεξα απαηηεί 
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ρξνλνβφξεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απιά εληφο ελφο 

24ψξνπ.  

 

(S.Bending) 
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Κεφϊλαιο 4: Εφαρμογϋσ ανϊ χώρα 

και η νομοθεςύα τουσ 

χκθσλα κε δεκνζίεπζε έθζεζεο απφ εγθεθξηκέλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

ζπκβνχινπο δηαπηζηψλεηαη φηη αλ ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία νη έμππλνη κεηξεηέο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα, ε Δπξψπε ζα κπνξνχζε λα απνηακηεχζεη 53 δηο ζηελ πάξνδν 20 

εηψλ. Αθφκα ζεκαληηθφηεξν ξνιφ ζα έρνπλ δηάθνξνη ζεζκνί νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλνπλ ηνπο πνιίηεο γηα απηή ηελ ζεκαληηθή αιιαγή, πνπ ζα επεξεάζεη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ππάξρεη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζε 

πεξηφδνπο πςειήο δήηεζεο θαη αχμεζε ηεο ζε πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή απνηειεί κέζνδν «δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο» θαη απνζθνπεί ζηελ 

επηβξάβεπζε ησλ πνιίησλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. Ζ ΔΔ αλαθέξεη φηη κε 

βάζε ηα παξαπάλσ φιεο νη θαηλνχξγηεο θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα παξάγνπλ - 

θαηαλαιψλνπλ κφλν ηελ απαξαίηεηε, πξναπαηηνχκελε ελέξγεηα. 

Γηα λα νινθιεξσζεί θάηη ηέηνην θαζνξηζηηθφ ξνιφ ζα παίμεη ε αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εθάζηνηε πειάηεο λα 

θαιχςνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα κεηάβνπλ κε νκαιφ ηξφπν ζε 

ελδερφκελεο κειινληηθέο αιιαγέο ηεο αγνξάο. Με ηελ ζεηξά ηνπο νη εηαηξείεο ζα 

θαζνξίδνπλ ην θέξδνο ηνπο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ θαζνξηζκέλσλ ηηκψλ.   
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4.1 Δπξσπατθή Έλσζε 

ηελ πεξίπησζε ηεο επξσπατθήο έλσζεο παξαηεξνχκε δπν εξγαιεία κε ηα νπνία 

κπνξεί λα γίλεη ε κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: 

1. Ζ «θαζνξηζκέλε αγνξά» φπνπ επηιεγκέλεο εηαηξείεο ζα είλαη ππεχζπλεο γηα 

ηελ κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κε ζπγθεθξηκέλν θαη πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν. 

2. Ζ «απειεπζεξσκέλε αγνξά» φπνπ ε ππεξεζία κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο ζα 

είλαη δηαζέζηκε ζε φιεο ηηο εηαηξείεο ηεο αγνξάο.  

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο ρξεζηκνπνηνχλ ην πξψην εξγαιείν 

κέηξεζεο ηεο ελέξγεηαο (θαζνξηζκέλε αγνξά) θαη κφλν ηξεηο (Οιιαλδία, Αγγιία θαη 

Γεξκαλία) ην δεχηεξν (απειεπζεξσκέλε αγνξά). Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη πσο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ε κέηξεζε ηεο ειεθηξηθέο ελέξγεηαο, ε 

παξαγσγή θαη ν δηακνηξαζκφο γίλνληαη απφ έλαλ θαη κφλν θνξέα. Παξφια απηά ε 

κέηξεζε δηαρσξίδεηαη απφ ηελ παξαγσγή ζε έλαλ κηθξφ αξηζκφ ρσξψλ ηεο ΔΔ. 

Δπνκέλσο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κηα θαζνξηζκέλε αγνξά φπσο απηή ηεο ΔΔ, νη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα έρνπλ αλαιάβεη 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ κέηξεζε ηεο θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ. 

 

«Δλεξγεηαθό Δπξσπατθό Σηξαηεγηθό Όξακα». Ο ηίηινο απηφο ίζσο απνηειεί ηνλ 

πιένλ θαηάιιειν γηα λα πεξηγξάςεη έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ, λνκνζεηεκάησλ, θαη 

πξνηχπσλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο θαη επίηεπμεο 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο έσο ην 2020. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επξσπατθά πξφηππα απνηεινχλ βαζηθνχο ππιψλεο πάλσ ζηνπο 

νπνίνπο ζηεξίδνληαη φια ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά  ραξαθηεξίζηεθα πνπ απαηηνχληαη 

γηα ήδε ππάξρνληα πξντφληα ή παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ή ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη, 

θαζψο επίζεο επεθηείλνληαη θαη ζε κειινληηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα δεκηνπξγεζνχλ.  

Σα πξφηππα απηά ζπλήζσο είλαη απφξξνηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ βηνκεραληθφ θιάδν θαη δεκνζίσλ θνξέσλ θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα θαη ζπλαίλεζε γηα λα επέιζεη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Βαζηθνί ζηφρνη είλαη αξρηθά ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη κεηέπεηηα ε 

δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ θαη απνδνηηθψλ δίαπισλ πιεξνθφξεζεο, έηζη ψζηε λα 

γίλεηαη θαιχηεξε ραξηνγξάθεζε ηεο ππάξρνπζαο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο είηε 

αλαθεξφκαζηε ζε εγρψξηεο είηε ζε δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. 

Αλαηξέρνληαο ζε δηάθνξεο νηθνλνκεηξηθέο κειέηεο ζπκπεξαίλνπκε μεθάζαξα ηελ 

ζρέζε αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οη πνηνηηθέο απηέο κεηξήζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ρσξψλ ηεο 

επξσπατθήο έλσζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Γεξκαλία νη κεηξήζεηο απηέο 

ππνινγίδνληαη ζην 1% ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ πξντφληνο, γηα ηε Γαιιία ζην 0,8% 

θαη γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κφιηο ζην 0,3%.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζεζκνχο ζέζπηζεο πξνηχπσλ θαη ηππνπνίεζεο είλαη ν 

ΔΟΣ. Σα πξφηππα απηνχ ηνπ ζεζκνχ απνηεινχλ έλα ζπλνλζχιεπκα ζεσξίαο θαη 

πξαθηηθήο πνπ δηαζέηνπλ ζην ζχλνιν ηνπο φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ηνπ εθάζηνηε 

θιάδνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ βηνκεραλία ηα πξφηππα ηεο ΔΔ απεηθνλίδνπλ ηηο 

βέιηηζηεο ηερληθέο πνπ κέζα απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί ζηνλ 

θιάδν θαη αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Αμηνζεκείσην είλαη πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ πξνηχπσλ δεκηνπξγνχληαη θαηά θαλφλα 

χζηεξα απφ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη θαζνξίδνληαη - πιαηζηψλνληαη κεηέπεηηα απφ 

δεκφζηνπο θνξείο.  

Ζ ηππνπνίεζε πξνηχπσλ απφ θεληξηθνχο θνξείο ηεο ΔΔ παξνπζηάδεηαη σο εμαηξεηηθά 

επηηπρεκέλε αθνχ ακβιχλεη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζε εζληθφ επίπεδν,  

δεκηνπξγεί εζσηεξηθή αγνξά εκπνξεπκάησλ θαη ελαξκνλίδεη ηελ παξαγσγή θαη 

ρξήζε ησλ απαηηνχκελσλ εκπνξεπκάησλ ππφ ησλ πιαίζην βαζηθψλ απαηηήζεσλ πνπ 

δηέπνπλ ηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ.  

Ζ ζπκκφξθσζε απηή πξνο έλα θαζνξηζκέλν εληαίν πξφηππν ΔΔ εμαζθαιίδεη 

πνιπεπίπεδε νκαινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηφζν ησλ δηθηχσλ ππφ ην πιαίζην ηεο 

εληαίαο αγνξάο, θνηλνχο θαλφλεο αζθάιεηαο επεξγεηηθνχο ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

φζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο. Δπίζεο πξνάγεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ θνηλσληθή 

ελνπνίεζε θαη ηέινο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζσ πνιηηηθήο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

εθαξκνγήο θνηλψλ θαλφλσλ πνπ αθνινπζνχλ ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα πνπ έρεη 

ζεζπίζεη ε ΔΔ. Χζηφζν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο αθφκα ε ρξήζε απηψλ ησλ 

πξνηχπσλ απνηειεί πξναηξεηηθή βάζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο αλ θαη ηα πνζνζηά 

ελαξκφληζεο έρνπλ ξαγδαία αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δλδεηθηηθά ηα πνζνζηά 

δείρλνπλ κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 16% γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ησλ πξνηχπσλ ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο πάληα κε 

γλψκνλα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ βέιηηζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη κέζσ ηηο ρξήζεο ησλ πξνηχπσλ παξαηεξνχληαη πνιχπιεπξα νθέιε. 

Γπν απφ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη είλαη αθελφο ε εηζξνή ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηελ ςεθηαθή θνηλσλία, φπνπ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ πξνηχπσλ 
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λνκηκνπνηείηαη ζηελ ζπλείδεζε ηνπο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη πξνσζείηαη ε 

ρξήζε ηεο!(ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη ςεθηαθνί κεηξεηέο),  θαη αθεηέξνπ 

παξαηεξνχληαη ηα εμαηξεηηθά νηθνλνκηθά θέξδε. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ε έληαμε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ςεθηαθή 

θνηλσλία επηβεβαηψλεη πεξίηξαλα ηηο πξφβιεςεο ησλ θνξέσλ ηεο ΔΔ φηη κέζα απφ 

ηελ ρξήζε πξνηχπσλ επέξρεηαη ε νκαινπνίεζε θαη ακβιχλνληαη  νη εζληθέο δηαθνξέο 

ζηα πιαίζηα ηεο ςεθηαθήο επνρήο πνπ ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ 

εθαξκφδεηαη θαη ε παξαγσγή, θαηαλάισζε, δηακνηξαζκφο θαη κέηξεζε ηεο ελέξγεηαο 

γίλεηαη πιέσλ κέζσ εμειηγκέλσλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη πάλσ ζε 

Δπξσπατθά πξφηππα. 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα έξρνληαη κέζα απφ Δπξσπατθέο θαη 

δηεζλείο εθζέζεηο φπνπ θαηαδεηθλχνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε φιεο απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο. ιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο ζεκειηψλνληαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 3
νπ

 

ελεξγεηαθνχ παθέηνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αξρηθά απφ ηελ κηα πιεπξά νη 

πνιίηεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ θίλεηξα γηα ηελ ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ κεηξεηψλ πνπ 

ζεζπίδεη ην «Δλεξγεηαθφ παθέην ηεο ΔΔ» κέζσ ηεο εθαξκνγήο κεησκέλσλ 

δαζκνινγίσλ γηα φζνπο εληαρζνχλ θαη ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα, φπνπ ζα ηνπο 

εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξε θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο θαη θα επέθηαζε 

ρξέσζε κε αθξίβεηα κφλν ηεο ελέξγεηαο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εμειίμνπλ ηνπ δηθηχνπ ηνπο παξνρήο ελέξγεηαο 

εληάζζνληαο ηα ελ ιφγσ ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαη ηνπο κεηξεηέο. Απηφ ζα επηηεπρζεί 

κφλν κε ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ζε ηδησηηθφ επίπεδν θαη ηελ ράξαμε θνηλήο 

πνξεία φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε.  
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επηρεηξήζεσλ απνηειεί ε Siemens AG φπνπ ζηνρεχεη 

ζηελ απφθηεζε ηεο Smart Grid Work θαη ηελ αγνξά πνζνζηνχ ζηελ Energy4U 

(εηδηθφο δηαρεηξηζηήο δεδνκέλσλ) 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, πσο απφξξνηα ησλ ελεξγεηαθψλ κεηαβνιψλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε επξσπατθή έλσζε ζηνρεχεη ζηελ 

απνηακίεπζε πάλσ απφ 40 δηο επξψ απφ πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πάλσ απφ 20 

δηο επξψ απφ ηελ εμνηθνλφκεζε θαη ζσζηή δηαρείξηζε απφ πιεπξάο πνιηηείαο. Σα 

κεγέζε απηά είλαη εθηθηά θαη ζα θαιχςνπλ ζην 100% ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ 

ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη κεηξεηψλ, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 

50 δηο επξψ. 

 

4.2 Κίλα 

ηελ πεξίπησζε ηεο θίλαο παξνπζηάδεηαη ξαγδαία εμέιημε θαη αλάπηπμε ζηα πιαίζηα 

ηνπ θιάδνπ ηεο ελέξγεηαο, κέζα απφ έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην επελδπηηθψλ 

ζπκθσληψλ πνπ αγγίδνπλ ηα 250δηο δνιάξηα. Οη επελδπηηθά θεθάιαηα απνζθνπνχλ 

ζηελ δεκηνπξγία «έμππλσλ» δηθηχσλ, βειηηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ  ζπιινγή 

θαη δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. αλ απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε 

θαη ε βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε εγθαηάζηαζεο έμππλσλ 

κεηξεηψλ. Οη πξνβιέςεηο πξνκελχνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ 40 εθ. έμππλσλ 

κεηξεηψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016.  

Αμηνζεκείσην είλαη λα παξαηεξήζνπκε πσο νη δπν εηαηξείεο θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

SGCC (States grid corp ) θαη ε CSG (southern power grid corp ) δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ελεξγά ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο. Πην ραξαθηεξηζηηθά ε SGCC 

αλακέλεηαη λα πξνκεζεπηεί πεξίπνπ 60 εθ. κεηξεηέο ζηελ πεξίνδν 2015-2020. 
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Σν γεγνλφο απηφ, ζην ζχλνιν ηνπ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη πσιήζεηο έμππλσλ 

κεηξεηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν λα απμεζνχλ θαηά 20%. 

 

 

Εικόνα 4.3: Smart Meter Shipments in Asia  

4.3 Η.Π.Α. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ακεξηθήο ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο αθνχ ε θάζε 

πνιηηεία ιεηηνπξγεί ππφ αλεμάξηεην θαζεζηψο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ παξνπζηάδεηαη 

έλα νκαινπνηεκέλν πξφγξακκα πξνψζεζεο έμππλσλ κεηξεηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο 

φισλ ησλ πνιηηεηψλ ηαπηφρξνλα. 

Πνιηηείεο φπσο ην ξεγθνλ, ε Καιηθφξληα, ε Νεβάδα, ην Σέμαο, ε Αξηδφλα είλαη 

κεξηθέο απφ ηηο πξσηνπφξεο ζηνλ ηνκέα ηε ελέξγεηαο. Σα πνζνζηά ρξήζεο έμππλσλ 

κεηξεηψλ επηβεβαηψλνπλ πεξίηξαλα απηή ηελ πξσηνπνξία αθνχ κφιηο ζηελ πάξνδν 

πέληε εηψλ κέρξη θαη ην 2010 ζεκεηψζεθε αχμεζε πεξίπνπ 5%.  
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Σν ζχλνιν ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ απφ πιεπξάο πνιηηείαο πιαηζηψλεηαη 

δεκηνπξγηθά αξρηθά απφ θξαηηθνχο θνξείο φπσο ην S.G.I.P (Δζληθφ Ηλζηηηνχην 

Πξνηχπσλ θαη Σερλνινγίαο) θαη ην εζληθφ ίδξπκα πξνηχπσλ θαη ηερλνινγίαο (NIST) 

ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κειέηεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηα πξφηππα έμππλεο 

αλάπηπμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ, νη νπνίεο είλαη πξνζηαζία 

πξνο ην θνηλφ θαη θαηά δεχηεξνλ κέζσ λνκνζεηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ 

πξφζβαζε φζν θαη ηελ πξνζηαζία - αζθάιηζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηρεηξήζεσλ 

Κνηλήο Χθέιεηαο ζηελ Καιηθφξληα.  

πλνπηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε δηαθξηηά παξαδείγκαηα πφιεσλ ηα νπνία 

απνηεινχλ πξφηππα ζηνλ θιάδν ηεο ελεξγεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηερλνινγηψλ φπσο νη Έμππλνη Μεηξεηέο. Σν Boulder ζην Κνινξάλην είλαη κηα απφ 

απηέο, αθνχ ραξαθηεξίδεηαη κηα απφ ηηο αξηηφηεξεο πφιεηο ζηνλ θφζκν ζε Έμππλνπο 

Μεηξεηέο . Δπίζεο ε Νφηηα Καιηθφξληα MEDICON (SCE) κέζα απφ έλα γηγαληηαίν 

πξφγξακκα πξνψζεζεο θαη εγθαηάζηαζεο κεηξεηψλ έρεη νινθιεξψζεη πεξίπνπ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ηνπο εθαξκνγή θαιχπηνληαο πάλσ απφ 80.000 km πξνκεζεχνληαο 

πάλσ απφ 13 εθ. πνιίηεο κέζσ 5 εθ. Έμππλσλ Μεηξεηψλ  ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«SMARTCONNECT». 

Έλαο πξφρεηξνο απνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηερλννηθνλνκηθνχο 

αλαιπηέο καο δείρλεη πσο ε αλάπηπμε θαη ε εμπγίαλζε ηνπ ελεξγεηαθνχ δηθηχνπ ζα 

αλέιζεη ζηα 476 δηο δνιάξηα ζε βάζνο ρξφλνπ ελψ ζηνλ αληίπνδα ηα νηθνλνκηθά 

νθέιε ζα είλαη ηξηπιάζηα αγγίδνληαο έσο θαη ηα 2 ηξηο δνιάξηα . 

Μείσζε ηνπ θφζηνπο, αμηφπηζηε κέηξεζε θαη παξάδνζε ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κεηαμχ πξνκεζεπηψλ θαη θαηαλαισηψλ  είλαη κφλν ιίγα απφ ηα νθέιε ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Απηά ηα νθέιε νρπξψλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ην κεγάιν φξακα 
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ηεο εθαξκνγήο ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ. Χζηφζν φπσο ραξαθηεξηζηηθά δειψλεη θαη ν 

GATT Wakefield, δηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηα έμππλα δίθηπα ζην Electric 

Power Research Institute ε επίηεπμε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί κηα 

ζπλερνκέλε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί κεγάιν φγθν επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ 

πιεπξάο ησλ εηαηξηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ζε βάζνο 

δεθαεηηψλ. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο αλάπηπμεο δεζκεχεηαη λα 

θηλεηνπνηεζεί θαη ε ΔΔ κέζα απφ θεληξηθνχο κεραληζκνχο ηεο ζε αληίζεζε κε ηελ 

Ακεξηθή νπνχ κεγάιν θνκκάηη ππνζηεξίδεηαη απφ ηδησηηθέο θηλήζεηο.  

 

4.4 Τππνπνίεζε 

 

Έλα κείδνλ αλαγθαίν ζέκα απνηειεί ε ηππνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

ελεξγεηψλ ,ηφζν απφ πιεπξάο θαηαζθεπαζηψλ  φζν θαη απφ πιεπξάο πνιηηψλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεξγεηαθήο αλάπηπμεο . 

 

ηα πιαίζηα ηππνπνίεζεο ελεξγφ ξνιφ έρεη ε ESMIG νπνχ ζε δηεζλέο επίπεδν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επηηξνπέο φπσο:  

- IEC (ε δηεζλήο ειεθηξνηερληθή Δπηηξνπή) 

- CENELEC (επξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ ειεθηξνηερληθή ηππνπνίεζε) 

- CEN (επξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ ηππνπνίεζε) θαη 

- WELMEC (δπηηθνεπξσπατθή λνκηθή ζπλεξγαζία κέηξεζεο). 

Ζ πξνζπάζεηα ηεο ESMIG εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ λνκηκνπνίεζε θαη εδξαίσζε 

πξνηχπσλ, ζηα νπνία ζα βαζίδεηαη θάζε θξάηνο κέινο. Δπίζεο ζηφρνο είλαη ε 

δεκηνπξγία θαζνξηζκέλσλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο ακβιχλνληαο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα εζληθά ζχλνξα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: Βελτιώςεισ δικτύου 

μϋςω του Smart Grid 

 

Μέρξη ηψξα έρνπκε αλαιχζεη ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. ην 

θεθάιαην απηφ ζα εζηηάζνπκε πάλσ ζηελ αλάπηπμε πνπ ζα κπνξνχκε λα έρνπκε ζηηο 

ππεξεζίεο παξνρήο ελέξγεηαο, απφ ηε δηαζχλδεζε ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ ζην δίθηπν 

παξνρήο – ην νπνίν πιένλ ζα κπνξεί λα νλνκαζηεί κε ηε ζεηξά ηνπ «έμππλν δίθηπν».  

ηελ εηθφλα 5.1 βιέπνπκε έλα γεληθφ πιάλν ελφο έμππλνπ δηθηχνπ φπνπ ν 

βαζηθφο θνξκφο ηνπ ζα είλαη ην δίθηπν Μέζεο Σάζεο (Μ.Σ.). Δθεί, νη ππνζηαζκνί ζα 

ζπλδένληαη αζχξκαηα κεηαμχ ηνπο κέζσ κνλάδσλ BPL. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη 

θαηαλαισηέο ζα κπνξνχλ λα ζπλδένληαη θαη εθείλνη αζχξκαηα, απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Υακειήο Σάζεο (ή θαη Μέζεο Σάζεο γηα θαηαλαισηέο πνιιψλ MW). ια ηα 

δεδνκέλα ζα απνζηέιινληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην αληίζηνηρν Κέληξν 

Γηαρείξηζεο ηνπ παξφρνπ (π.ρ. ΓΔΖ), φπνπ θαη ζα κπνξεί λα ππάξμεη θαη ε –ζε-

πξαγκαηηθφ-ρξφλν- παξεκβνιή ηνπ παξφρνπ εάλ ρξεηαζηεί, ηφζν ζηνπο Τπνζηαζκνχο 

φζν θαη ζηνπο επηκέξνπο θαηαλαισηέο. πλεπψο, ζα ππάξρεη ηαπηφρξνλα θαη έλα 

αλεμάξηεην δίθηπν δεδνκέλσλ κε πιήζνο ρξήζηκσλ δηαδξαζηηθψλ , επξπδσληθψλ 

εθαξκνγψλ.  
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Εικόνα 5.1: Διάγραμμα έξυπνου Δικτύου  

 

(users.ntua.gr) 

 

 

5.1 Εξυπνότεροσ ενεργειακόσ κόςμοσ 

 

Έμππλα ζπίηηα 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κηα πξψηε «κηθξνγξαθία» ελφο έμππλνπ δηθηχνπ καο 

είλαη ήδε γλσζηή απφ ηα «έμππλα ζπίηηα». ηα ζπίηηα απηά έρεη γίλεη εμ’ αξρήο 

θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο (ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο, ζέξκαλζεο, χδξεπζεο θιπ) 

έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε απφ απφζηαζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή 

επηζπκνχκε – απφ απιή ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο ζέξκαλζεο, κέρξη ηελ 

ελεξγνπνίεζε θσηηζκνχ θαη ζθίαζεο ησλ παξαζχξσλ. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα παξέκβεη ζηηο ιεηηνπξγίεο απηέο κέζσ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ θαη 

πξνζηαηεπκέλσλ ηζηφηνπσλ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη αλ βξίζθεηαη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ πιάλν ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ, θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.2.   
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Εικόνα 5.2: Έξυπνο ςπίτι  

 

Έμππλα δίθηπα 

Με παξφκνην ηξφπν, έλα έμππλν δίθηπν ζα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηηο Μνλάδεο 

Παξαγσγήο έηζη ψζηε θάζε ζηηγκή λα βξηζθφκαζηε ζην βέιηηζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο. 

Γεδνκέλεο θαη ηεο έληαμεο ηνπηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο (κέζσ ΑΠΔ), 

θαηαιαβαίλνπκε φηη απμάλεηαη ππέξκεηξα θαη ε πνιππινθφηεηα κηαο ηέηνηαο 

εθηίκεζεο, άξα επηηείλεηαη ε αλάγθε απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Δθηφο ινηπφλ 

ηνπ φηη ζα απνθχγνπκε ηηο άζθνπεο αηρκέο θνξηίνπ, ζα είκαζηε θαη εηο ζέζε λα 

απνθεχγνπκε ηελ παξνρή ελέξγεηαο απφ απνκαθξπζκέλεο κνλάδεο (θάηη πνπ έρεη 

αλαπφθεπθηα θάπνηεο απψιεηεο επί ηνπ Γηθηχνπ), θαη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηηο 

θνληηλφηεξεο πεγέο ζηελ θαηαλάισζε φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ.  

 

Ηιεθηξηθά νρήκαηα 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζε κηα εληειψο θαηλνηφκα «πξφθιεζε» 

ζηελ νπνία ζηνρεχνπλ φια ηα αλεπηπγκέλα θξάηε. Ίζσο είλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη 

ζηφρνο ζην λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα νρήκαηα θιαζηθνχ θηλεηήξα κε ειεθηξηθά 

νρήκαηα (άιισζηε, φιεο νη εηαηξίεο απηνθηλήησλ έρνπλ επελδχζεη ζεκαληηθά 
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θεθάιαηα πάλσ ζηε κειέηε απηή, παξνπζηάδνληαο ήδε πνιχ ελζαξξπληηθέο 

επηηπρίεο). Έλα ειεθηξηθφ φρεκα, δελ ζα θαηαλαιψλεη απιά ειεθηξηθή ελέξγεηα θαηά 

ηελ θίλεζή ηνπ, αιιά ζα κπνξεί θαη λα ηελ απνζεθεχεη θαη λα ηε δηαλέκεη ζην δίθηπν 

(γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ζε κηα θαηεθφξα λα έρνπκε θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ ηνπ 

νρήκαηνο). ε θάζε πεξίπησζε, ηα νρήκαηα ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνξξνθνχλ 

αιιά θαη λα πξνζθέξνπλ ελέξγεηα ζην δίθηπν ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν αλεθνδηαζκνχ 

βξεζνχλ. Αλ θαη ζήκεξα δελ κπνξνχκε λα κηιάκε αθφκε γηα κεγάιε θιίκαθα ηνπ 

θαηλνκέλνπ, σζηφζν ζηα πξνζερή έηε ην κεγάιν πιήζνο νρεκάησλ ζα επηθέξεη κηα 

ζεκαληηθή απμνκείσζε ηεο θφξηηζεο ηνπ Γηθηχνπ ζε αθαζφξηζηεο ζηηγκέο. πλεπψο 

πξέπεη λα ππάξρεη ε αληίζηνηρε ειαζηηθφηεηα απφ ην δίθηπν ψζηε λα αληηκεησπίδεη 

ηηο απαηηήζεηο απηέο. Δθηηκήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, καο πιεξνθνξνχλ γηα έσο θαη 

δηάζεζε ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ έσο ην 2020.  

 

Δπίζεο, θάπνηα άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ 

είλαη ηα εμήο :  

- Γξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο αλάγθεο πεηξειαίνπ 

- εκαληηθή κείσζε ησλ ξίπσλ εθπνκπψλ ησλ θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο 

- Μείσζε ζνξχβνπ – θαζψο νη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο είλαη πξαθηηθά αζφξπβνη 

ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο εζσηεξηθήο θαχζεο.  

- Δπηπιένλ θίλεηξα γηα ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ 

- εκαληηθή αλάπηπμε πγηνχο βηνκεραλίαο.  

 

 

Εικόνα 5.3: Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο  
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5.2 Τπηρεςύεσ Έξυπνου Δικτύου 

 

Πέξαλ ηνπ βαζηθνχ ηνπ ξφινπ ζηηο ππεξεζίεο παξνρήο ελέξγεηαο, ην έμππλν δίθηπν 

ζα πξνζδψζεη θαη πιενλεθηήκαηα φπσο : 

 

 Απηόλνκν δίθηπν επηθνηλσλίαο πςειώλ ηαρπηήησλ γηα ππεξεζίεο 

εθηάθηνπ αλάγθεο 

Οη ππεξεζίεο εθηάθηνπ αλάγθεο (αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή θ.α.) ζα κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ ηα κέγηζηα απφ ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο πνπ ζα παξέρεη ην έμππλν 

δίθηπν. Θα κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ζεκαληηθά ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, ε 

κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία αιιά θαη ε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε. 

πλεξγαηηθά κε ην δίθηπν ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ππεξεζίεο GIS θαη 

GPS. Έλα ζρεκαηηθφ δηάγξακκα θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.4.  

 

 

 

Εικόνα 5.4: Εφαρμογέσ BPL ςε αςτυνομία και πυροςβεςτική  

 

Σέινο, ζηελ εηθφλα 5.5 θαίλεηαη ζρεκαηηθά θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ παξφρνπ κε ηνλ πειάηε.  
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Εικόνα 5.5: Υπηρεςίεσ  και εφαρμογέσ BPL 

5.3 Εφαρμογό ϋξυπνου Δικτύου ςτην ΜΣ 

 

πσο έρνπκε πξναλαθέξεη, γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ έμππλνπ Γηθηχνπ ζα ππάξμεη 

θαη αλεμάξηεην δίθηπν δεδνκέλσλ, ζαλ κηα κηθξνγξαθία ηνπ θνηλνχ δηαδηθηχνπ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, ηφζν ν πειάηεο φζν θαη ν πάξνρνο ζα κπνξνχλ λα επέκβνπλ ζηελ 

θαηαλάισζε κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε. Ζ αζχξκαηε δεχμε ζα γίλεηαη κέζσ 

ησλ BPL. Ζ δηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη εληφο ελφο εχξνπο 

ζπρλνηήησλ 4 έσο 34 MHz.Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα γίλεη πνιχ απνδνηηθφηεξε θαη ε 

αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνληαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα, είηε σο θαζαξά - μερσξηζηά ζήκαηα είηε φκσο θαη σο ζήκαηα ζνξχβνπ 

θαηάιιεια ηαπηνπνηεκέλσλ, πνπ αλαπφθεπθηα ζα ζεκαίλνπλ θαη ηελ χπαξμε 

θάπνηαο δπζιεηηνπξγίαο.  

Σν επφκελν βήκα ζα είλαη θπζηθά ε ακεζφηεξε (ίζσο θαη απηφκαηε) 

εηδνπνίεζε ησλ εηδηθψλ ζπλεξγείσλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ πιένλ λα ηεξαξρνχλ ηηο 
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βιάβεο αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο (αθνχ ην ζχζηεκα ζα ελεκεξψλεηαη επζέσο γηα 

ηελ εθάζηνηε βιάβε). Απηφ είλαη έλα αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, αθνχ 

κέρξη ζήκεξα ε ππεξεζία απηή βαζίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα παξάζρεη ν πειάηεο (εθηφο θπζηθά απφ ηελ πεξίπησζε πνιχ εθηεηακέλσλ 

βιαβψλ). Απνηέιεζκα απηνχ φκσο είλαη ε πνιιέο θνξέο άζθνπε απαζρφιεζε ηνπ 

δπλακηθνχ αληηκεηψπηζεο βιαβψλ, αιιά θαη ε δπζρέξεηα ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ είδνπο 

αιιά θαη ηεο ζέζεο ηεο βιάβεο – πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαη ε θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε (εμνπιηζκφο, πξνζσπηθφ).  

Δζηηάδνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ζην ζέκα ησλ βιαβψλ, ζα ζεκεηψζνπκε φηη 

έλαο ζφξπβνο (θαηάιιειεο θαη ηαπηνπνηεκέλεο ζπρλφηεηαο θαη πιάηνπο) ν νπνίνο 

θαηαγξάθεηαη απφ ην δίθηπν, ζα κπνξεί λα πξνέξρεηαη αθφκε θαη απφ ηελ θαθή 

θαηάζηαζε ζηε κφλσζε ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηηο ελαέξηεο ζπλδέζεηο θαη ηνπο ππιψλεο), 

ζηηο βιάβεο κεηαζρεκαηηζηψλ θαη θπζηθά ζηελ νιηθή θαηαζηξνθή πιηθψλ (αγσγψλ, 

ππθλσηψλ θιπ). πσο είπακε, ην εχξνο ζπρλνηήησλ ηνπο ζα είλαη επίζεο εληφο ηνπ 

εχξνπο θάζκαηνο ησλ BPL, νπφηε δελ ζα ππάξρεη θάπνηνο «δηαθεχγσλ» ζφξπβνο πνπ 

λα αληηζηνηρεί ζε αληηκεησπίζηκε βιάβε. Πέξαλ ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ είδνπο ηεο 

βιάβεο φκσο, ζα κπνξνχκε λα έρνπκε πνιχ εχζηνρν εληνπηζκφ θαη ηεο ζέζεο ηεο 

βιάβεο θάηη πνπ ζα επηηαρχλεη δξαζηηθά ηηο ελέξγεηεο επηδηφξζσζεο. Απηφ ζα 

νθείιεηαη ζηελ θαηάιιειε αξρηηεθηνληθή ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ (θάηη ζαλ ην 

«θπςεισηφ» δίθηπν ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, κε ηε γλσζηή δηεπθφιπλζε εληνπηζκνχ 

ζέζεο πνπ απηφ κπνξεί λα παξέρεη). ε δνθηκαζηηθά κνληέια ελφο ηέηνηνπ 

εγρεηξήκαηνο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε Απζηξαιία, Ακεξηθή θαη Βξεηαλία, 

ζεκεηψζεθε επηηπρία άλσ ηνπ 90% ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ είδνπο θαη ηεο ζέζεο ηεο 

βιάβεο. Άκεζνο αληίθηππνο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ζα είλαη ε θαιχηεξε πξφιεςε 

δπζκελέζηεξσλ θαηαζηάζεσλ θαη , πάλσ απφ φια, “black out”.  

 

Έλα θέληξν ειέγρνπ ζα κπνξεί λα παξέρεη ηηο εμήο ππεξεζίεο : 

 Οπηηθφ έιεγρν Τπνζηαζκψλ. πσο γίλεηαη ζηνπο θεληξηθνχο 

Απηνθηλεηνδξφκνπο, έηζη θαη ζην Γίθηπν ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

θάκεξεο αζθαιείαο ζε θνκβηθά ζεκεία, ή νπνπδήπνηε θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν 

άκεζνο (real time) νπηηθφο έιεγρνο ή ε ιήςε ζήκαηνο απφ θαηάιιειν 

αληρλεπηή. Γειαδή, ζα κπνξεί ν ειεγθηήο αλά πάζα ζηηγκή λα ειέγμεη ην θαηά 

πφζν ην εζσηεξηθφ ελφο Τπνζηαζκνχ ή ην ιάδη ελφο Μ/ είλαη ζηα ζσζηά 

φξηα ζεξκνθξαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ην αλ ππάξρεη ε νπνηαδήπνηε κε νκαιή 
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ιεηηνπξγία πνπ λα κπνξεί λα δηαγλσζηεί εμ’ απνζηάζεσο. πσο γίλεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, έηζη θαη εδψ ε θάζε θάκεξα ή αληρλεπηήο ζα δηαζέηνπλ 

μερσξηζηέο IP θαη θσδηθνχο πξφζβαζεο.  

 Λήςε ςεθηαθψλ ζεκάησλ δεδνκέλσλ πνπ λα ζρεηίδνληαη κε θξίζηκα κεγέζε 

φπσο ηάζε, θνξηίν, ζπρλφηεηα, αιιά θαη πεξηβαιινληηθψλ κεγεζψλ κέζσ 

αληρλεπηψλ θαη αηζζεηήξσλ πνπ αλαθεξζήθακε θαη πξνεγνπκέλσο. Καη πάιη 

θπζηθά ζα έρεη πξνβιεθζεί ην λα κπνξεί λα δηαδνζεί θαη ζήκα ζνξχβνπ.  

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ δπλαηνηήησλ, παξέρεη έλα αλεθηίκεην εξγαιείν 

αληηκεηψπηζεο αιιά θπξίσο πξφιεςεο ζθαικάησλ θαη βιαβψλ πνπ ζε κε 

έγθαηξε δηάγλσζε ζα κπνξνχλ λα έρνπλ θαηαζηξνθηθέο θαη πνιπδάπαλεο 

ζπλέπεηεο (ελψ ε αληηκεηψπηζή ηνπο ζηα πξψηκα ζηάδηα ζα κπνξεί λα είλαη κηα 

πνιχ απιή ππφζεζε).  

 

 

 

 

5.4 Ενεργειακϋσ επιχειρόςεισ (ΔΕΗ) 

Ζ εκπεξηζηαησκέλε επίγλσζε ησλ θνξηίσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Γηθηχνπ, 

ζπκβάιεη ζε ιήςε απνθάζεσλ φπσο : 

 Βηψζηκα ζελάξηα λέσλ επελδχζεσλ, ζηνρεπκέλσλ επί πξαγκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη φρη γηα ιφγνπο θαθήο δηαρείξηζεο ή θαθήο αξρηθήο 

εθηίκεζεο. Δπί πιένλ, ε βειηίσζε ηεο πξφιεςεο βιαβψλ ζα κεηψζεη 

ζεκαληηθά θαη ηελ ζπαηάιε εμνπιηζκνχ ή θαη ηηο θαη’ επείγνλ ( θαη 

ππεξθνζηνινγεκέλεο ) παξαγγειίεο.  

 Οπζηαζηηθή βειηίσζε ζηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ, αθνχ φπσο είπακε ζα 

γίλεηαη ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ είδνπο αιιά θαη ηεο ζέζεο ηεο βιάβεο. 

πλεπψο, ηα ζπλεξγεία ζα πξνεηνηκάδνληαη αξηηφηεξα θαη ζα βξίζθνληαη ζην 

ζεκείν ηεο βιάβεο πνιχ γξεγνξφηεξα (ρσξίο λα πξέπεη λα έρνπλ εηδνπνηεζεί 

απφ θάπνηνλ ηξίην). Μάιηζηα, ν εληνπηζκφο απηφο ζα κπνξεί λα γίλεηαη 

απηφκαηα θαη, θπζηθά, εμ’ απνζηάζεσο.  
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Απηά επηγξακκαηηθά ζα ζπκβάινπλ ζηα εμήο ζεκεία :  

o Αμηνπηζηία δηθηχνπ αιιά θαη ππεξεζηψλ γεληθφηεξα 

o ακεζφηεηα ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ 

o Καιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ φζνλ αθνξά ζην απαξαίηεην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ.  

 Αλίρλεπζε ζέζεο ζθάικαηνο κε BPL θαη GPS ζπζηήκαηα. Ζ απνκαθξπζκέλε 

αλαγλψξηζε ζθαικάησλ ζην δίθηπν ΜΣ ηεο ΓΔΖ είλαη πιένλ εθηθηή.  

 

ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ, κπνξεί λα ζπκβάινπλ επνηθνδνκεηηθά ηα 

ζπλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα BPL θαη GPS. Πξάγκαηη, κέζσ ηνπ BPL ζα δίλεηαη 

απηφκαηα ην ζήκα ηνπ είδνπο ηεο βιάβεο αιιά ε ζέζε ηνπ αηζζεηήξα πνπ ηελ 

εληφπηζε. Ζ ζέζε απηή, ζα απνδίδεηαη ζαλ ζηίγκα κέζσ ηνπ GPS ζηηο ζπζθεπέο ηνπ 

ζπλεξγείνπ, ην νπνίν πιένλ ζα κπνξεί λα ζπεχζεη ζην ζεκείν ηεο βιάβεο ρσξίο θακία 

δπζθνιία. Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί νη «έμππλνη» ςεθηαθνί ράξηεο, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα απνδίδνπλ απεπζείαο ηα θαηάιιεια ζηίγκαηα κέζσ ηνπ GIS 

(Geographical Information System).  
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5.5 Σεχνολογύεσ Αιχμόσ 

 

ηε ζπλέρεηα ζα ζηαζνχκε επί ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξνχκε 

λα έρνπκε κεηαμχ ησλ Σερλνινγηψλ Δλέξγεηαο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο. ε απηφ 

βνεζνχλ κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία φπσο :  

 

Αηζζεηήξεο 

ε ρψξεο φπσο ε Ακεξηθή θαη ε Απζηξαιία, ππάξρεη κεγάιε θηλεηνπνίεζε εηδηθά σο 

πξνο ηελ θαηαζθεπή αηζζεηήξσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην έμππλν δίθηπν, 

κε ηελ κνξθή “synchrophasors” – φπσο θαιείηαη. Οη αηζζεηήξεο απηνί ζα επηηεινχλ 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο (αλίρλεπζε ππεξζέξκαλζεο, κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο, αλίρλεπζε 

δνλήζεσλ, θξφηνπ θιπ) θαη ηα ζήκαηά ηνπο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα είλαη άκεζα 

εθκεηαιιεχζηκα απφ ην δίθηπν.  

 

Απνζήθεπζε Δλέξγεηαο 

Αλ θαη ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο είλαη αθφκε αξθεηά δαπαλεξή κε ηηο  ππάξρνπζεο 

ηερλνινγίεο, σζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε ζα κπνξνχκε λα έρνπκε θαιχηεξε έληαμε 

ησλ κνλάδσλ απνζήθεπζεο ζην δίθηπν θαζψο θαη απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηνπο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ έμππλνπ 

δηθηχνπ ίζσο θαη λα ήηαλ αδχλαηε κηα ηφζν άκεζε ρξήζε (ζχλδεζε/απνζχλδεζε) ησλ 

φπνησλ πηζαλψλ κνλάδσλ απνζήθεπζεο.  

 

 

 

Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

Σν έμππλν δίθηπν ζα κεηαθέξεη έλαλ κεγάιν φγθν ρξήζηκσλ δεδνκέλσλ απφ δηάθνξεο 

πεγέο (κεηξεηέο, αηζζεηήξεο). Ζ πιεξνθνξηθή καο εμαζθαιίδεη φηη ππάξρνπλ ηα 

εξγαιεία ηαρείαο θαη βέιηηζηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, θάηη πνπ είλαη ινγηθφ λα 

νδεγεί θαη ζηε ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ (γξεγνξφηεξε επίηεπμε ηνπ «βέιηηζηνπ 

ζελαξίνπ»). Κάηη ηέηνην ζα γίλεηαη ζαθψο ζηα θέληξα δηαρείξηζεο, είηε θαη κέζσ 

ππεξεζηψλ cloud.  
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Γίθηπα 

πσο έρνπκε ζεκεηψζεη θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν, ην έμππλν δίθηπν ζα είλαη 

εμνπιηζκέλν κε αλεμάξηεην δίθηπν επηθνηλσλίαο, απνθιεηζηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ελέξγεηαο. Λφγν ηνπ φγθνπ αιιά θαη ηνπ πςεινχ ξπζκνχ 

ιήςεο θαη απνζηνιήο δεδνκέλσλ (ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ κεηξεηψλ θαη 

αηζζεηήξσλ), ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη θαηάιιειε κέξηκλα γηα ηελ επάξθεηα ελφο 

ηέηνηνπ δηθηχνπ. Καη πάιη φκσο κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζε έηνηκα πξσηφθνιια 

επηθνηλσληψλ φπσο ην Ethernet, θάηη πνπ θαίλεηαη λα θαιχπηεη κε βεβαηφηεηα ηηο 

αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ.  

 

 

5.5.1 Πρόςφατεσ καινοτομύεσ 

 

Ζ γλσζηή εηαηξία θαηαζθεπήο δηακνξθσηψλ/απνδηακνξθσηψλ θαη ζηνηρείσλ δηθηχνπ 

Cisco, έρεη ήδε επελδχζεη πάλσ ζηελ επεξρφκελε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ελέξγεηαο κε 

θαηάιιειεο πιαηθφξκεο θαη πξφηππα πνπ λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αλάγθεο 

κηαο ηέηνηαο θαηλνηνκίαο. εκεηψζεθαλ επ’ απηνχ θαη ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο, φπσο 

κε ηηο εηαηξίεο Itron θαη ηελ Cooper Power Systems πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηα 

φπνηα κνληέια ρξεηάδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ δηθηχνπ.   

Δπηπιένλ, ε Cisco ζχλαςε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ εηαηξία Control-4 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ απνδνηηθφηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 

εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ έμππλνπ Γηθηχνπ. Σα πξντφληα απηά ζα 

κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή ηφζν ζηηο θεληξηθφηεξεο κνλάδεο ζπιινγήο θαη 

απνζηνιήο δεδνκέλσλ, φζν θαη εληφο ησλ νηθηψλ.  

ε κηα πξφζθαηε δνθηκή επί ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Cisco κε 

αληίζηνηρεο εηαηξίεο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο – κε ηελ ηερλνινγία syncrophasor, 

επεηεχρζε κεηάδνζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζε κηα κεγάιε απφζηαζε επί ηνπ 

Γηθηχνπ, ηεο ηάμεο ησλ 1.900 ρηιηνκέηξσλ (East coast – Texas). Σα πεηξάκαηα απηά 

απέδεημαλ φηη κπνξνχκε λα έρνπκε επηηπρή δηαθίλεζε δεδνκέλσλ κέζσ MPLS θαη 

Multi-cast.  
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5.6 Ελεγχόμενη Κατανϊλωςη 

 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο Διεγρφκελεο Καηαλάισζεο, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ν ίδηνο ν 

θαηαλαισηήο θαη ην θαηά πφζν ζα επηηεπρζεί ην λα απνθηήζεη κηα θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο – ζην πνζφ ησλ αλαγθψλ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ζην άζξνηζκα ηνπ πιήζνπο ηνπ θάζε θαηαλαισηή μερσξηζηά, κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί έλα πνιχ αηζηφδνμν απνηέιεζκα. Έρνπκε αλαιχζεη πνιιαπιψο ζε 

ζρεηηθή παξάγξαθν ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα κπνξεί λα ειέγμεη ν θάζε θαηαλαισηήο ην 

ελεξγεηαθφ ηνπ ηζνδχγην, θαζψο θαη ην λα ζπλδξάκεη ελεξγά ζηελ απνθφξηηζε ηνπ 

δηθηχνπ ζηηο ψξεο αηρκήο. Δπηπιένλ φκσο, κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ έμππλνπ δηθηχνπ 

ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ λα ζέζεη ν θάζε θαηαλαισηήο έλα άλσ θξάγκα ζηηο 

ρξεψζεηο ηνπ, είηε κε ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ κεηξεηή είηε φκσο έρνληαο 

εμαξρήο αγνξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν – πξνπιεξσκέλν πνζφ ελέξγεηαο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, κπνξνχκε λα ζπκβνπιεπζνχκε ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ζρεηηθέο κεζφδνπο ηεο αγνξάο. Μέζσ ινηπφλ κηαο πξνπιεξσκέλεο θαη αζθαιηζκέλεο 

κε πξνζσπηθφ θσδηθφ smart-card, κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα επηιέμεη ν ίδηνο ην πνζφ 

πνπ πηζηεχεη φηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ( θαη ζε ηειηθή αλάιπζε, λα 

ξπζκίζεη αληίζηνηρα ηηο αλάγθεο απηέο). Θα εμαζθαιίδεηαη απφιπηε πξνζηαζία 

ρξήζεο, αθνχ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο παξάλνκεο ρξήζεο ηεο 

θάξηαο (απφ ηξίην πξφζσπν) κε θιείδσκα ησλ παξνρψλ.  

Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ θαηαλαισηή (είηε κε ηα απηφκαηα κελχκαηα ηνπ 

κεηξεηή είηε κε ην θέληξν δηαρείξηζεο), ζα γίλεηαη κέζσ κηαο νζφλεο LCD επί ηνπ 

κεηξεηή. Έηζη ινηπφλ δελ ζα ππάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ λα μεπεξαζηεί ην φξην θφζηνπο 

πνπ έρεη ζέζεη ν θαηαλαισηήο, αθνχ ζα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά απφ ηνλ κεηξεηή. Οη 

φπνηεο πηζηψζεηο παξακέλνπλ αρξεζηκνπνίεηεο, δελ ράλνληαη πνηέ θαη ζα κπνξνχλ λα 

αλαισζνχλ κειινληηθά. Δπηπιένλ, νη κεηξεηέο είλαη εμνπιηζκέλνη κε εθεδξηθά 

ζπζηήκαηα ψζηε αθφκε θαη αλ γηα θάπνην ιφγν ππάξμεη δηαθνπή παξνρήο, ηα 

δεδνκέλα λα παξακείλνπλ εγγεγξακκέλα ζηε κλήκε.  

Κιείλνληαο, ζα ιέγακε φηη κε ηα φζα έρνπλ πεξηγξαθεί κέρξη ηψξα ζρεηηθά κε 

ηελ επεξρφκελε αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ -κέζσ ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ θαη ηνπ 

έμππλνπ δηθηχνπ- θαζίζηαηαη παξαπάλσ απφ ζαθέο φηη είλαη απφιπηα 

δηθαηνινγεκέλεο νη επελδχζεηο ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο πνπ έρνπλ γίλεη παγθνζκίσο 

πάλσ ζηηο κειέηεο απηέο. Σν έμππλν δίθηπν, ζην ζχλνιφ ηνπ, απνηειεί ζίγνπξα έλα 
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πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν ζηελ νηθνινγηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, αιιά θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ άζθνπσλ ρξεψζεσλ ή θαη ζθαικάησλ πνπ επηθέξνπλ νη ππάξρνπζεο 

παξσρεκέλεο ηερλνινγίεο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: υςκευϋσ ϋξυπνων 

μετρητών ςτην Ελλϊδα 

 

Δίλαη ζεηηθφ ην φηη θαη ε ρψξα καο έρεη εληαρζεί πιένλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία 

αληηθαηάζηαζεο ησλ παιαηψλ κεηξεηψλ κε κεηξεηέο λέαο ηερλνινγίαο. Σν έξγν έρεη 

αλαιάβεη ν ΓΔΓΓΖΔ, ελψ κε ηελ επηρνξήγεζε απφ ην Δ..Π.Α. πξνβιέπεηαη 

εγθαηάζηαζε 100.000 ηέηνησλ κεηξεηψλ – ζαλ έλα πξψην πηινηηθφ ζηάδην. Οη 

αξρηθέο εθηηκήζεηο είλαη φηη θάηη ηέηνην ζα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2015. πσο είλαη πξνθαλέο, ηνλ εμνπιηζκφ ζα αλαιάβνπλ λέεο 

εηαηξίεο έμππλσλ κεηξεηψλ φπσο ε Echelon, Intelen, Landis & Gyr, Schneider 

Electirc, Itron θαη άιιεο.   

 

 

6.1 υςκευϋσ τησ  Itron / Actaris 

 

Ζ Itron είλαη κηα εηαηξία δηεζλνχο βειηλεθνχο φπνπ εηδηθεχεηαη ζηελ θαηαζθεπή 

κεηξεηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λεξνχ. ηνλ ηνκέα ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ, έρεη 

λα πξνηείλεη ηα εμήο : 

 

ACE4000 PLC 

Σν κνληέιν απηφ, θάλεη ρξήζε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο κέηξεζεο. 

Μπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πνιιά ζεκαληηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλάισζε, 

ελψ ε δηαρείξηζή ηνπ κπνξεί λα γίλεη θαη εμ’ απνζηέζεσο . 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

- PLC SFSK PLAN πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο (LLS ή HLS) 

- Έλδεημε ρξφλνπ ρξήζεο 

- Αληηκεηψπηζε παξαβίαζεο απφ ηξίηνπο 

- Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πνιιψλ θαηνηθηψλ 

- Δπέιηθηεο ξπζκίζεηο 

- Γηαηίζεηαη ζε κνλνθαζηθφ θαη ηξηθαζηθφ 
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ACE SL 7000 

Σν κνληέιν ACE SL 7000 κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ηφζν ζε κηθξνχο θαηαλαισηέο 

φζν φκσο θαη ζε βηνκεραληθνχο ή θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ππνζηαζκψλ. Θεσξείηαη 

αξθεηά εμειηγκέλνο ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε κειινληηθέο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο. Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη απεπζχλεηαη θαη ζε θαηαλαισηέο κεγαιχηεξεο 

θιίκαθαο, κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηα δεδνκέλα κέηξεζεο κε ηξφπν ψζηε λα εμάγεηαη ε 

ζσζηή εηθφλα θνξηίνπ ηνπ θαηαλαισηή, αιιά θαη ε επηηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ 

παξνρήο (πνηφηεηα παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο). Φπζηθά ππάξρεη δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο θαη ηειεδηαρείξηζεο κέζσ θιαζηθψλ κεζφδσλ ψζηε λα κπνξεί λα 

ζπλεξγαζηεί άκεζα κε ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο (ηειεθσληθή γξακκή – 

αζχξκαηα) 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

- Σάζε: 3x57.7/100V έσο 3x277/480V 

- 1 - 10 Α (CT), 5 έσο 120 Α (DC) 

- Σχπνη δηθηχνπ: 3 ή 4-wire δηακφξθσζε κέηξσλ 

- DC: Καηεγνξία 1 CT: Καηεγνξία 0.5s θαη 0.2s άεξγνπ ελέξγεηαο: 0,5 

αθξίβεηα 

- πρλφηεηα: 50 ή 60 Hz 

- 32 κεηξψα ελέξγεηαο θαη 24 κεηξψα δήηεζεο 

- Πνιπάξηζκεο δηεπαθέο εηζφδνπ-εμφδνπ, RS 232 θαη / ή RS 485 δηαζπλδέζεηο 

 

 

(www.itron.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itron.com/
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6.2 υςκευϋσ τησ Echelon 

 

Μηα εηαηξία ηεο έθηαζεο ηεο Echelon – ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία EVB 

θαηέρνπλ πάλσ απφ ην 80% ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο, δελ ζα κπνξνχζε ζε θακία 

πεξίπησζε λα κείλεη ακέηνρε ζην θεθάιαην ησλ επεξρφκελσλ έμππλσλ κεηξεηψλ. Σα 

κνληέια πνπ δηαζέηεη είλαη :  

 

IEC CT Smart Meter 

Σν κνληέιν απηφ κπνξεί λα βξεη άξηζηε εθαξκνγή ζηε κέηξεζε θαη επηηήξεζε 

ζηνηρείσλ θαηαλάισζεο ζε κεηαζρεκαηηζηέο (Μ/). Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε ηα απνηειέζκαηά ηνπ λα κελ επεξεάδνληαη απφ αλψηεξεο αξκνληθέο (νη νπνίεο 

σο γλσζηφλ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε έλαλ Μ/), θαη κάιηζηα έρεη έλα 

πηζηνπνηεκέλν εχξνο αζθαιείαο ζνξχβνπ ζε ζπρλφηεηεο έσο θαη 100kHz. Δίλαη 

εμνπιηζκέλν κε ηνλ αηζζεηήξα MTR 3500 CT ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηε ζσζηή 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

- ρεδηαζκέλν γηα ρξήζε κε ηνπο ππάξρνληεο κεηαζρεκαηηζηέο ξεχκαηνο 

- ια ηα ζπκβάληα θαηαγξάθνληαη αθφκε θαη ζε δηαθνπή. 

- Αλζεθηηθφο ζε πςειά DC ξεχκαηα 

- εηξηαθή ζχξα επέθηαζεο 

- Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θέληξν ζε ηνπηθφ δίθηπν κεηξεηψλ ρακειήο 

θαηαλάισζεο. 

 

Πξνδηαγξαθέο 

- Κιάζε 1 πηζηνπνηεκέλε κε ην πξφηππν IEC 62053-21, Κιάζε Β 

πηζηνπνηεκέλε κε ην πξφηππν EN 50470-3 (MID) 

- Class 2 πηζηνπνηεκέλα κε ην πξφηππν IEC 62053-23 

- Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -40 έσο +70 ° C 

- Σάζε: 220 V – 240V , εχξνο -20% έσο +15% 

- πρλφηεηα: 50Hz +/-5% 
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IEC κνλνθαζηθόο Smart Meter 

Σν κνληέιν απηφ απεπζχλεηαη ζε θαηαλαισηέο κηθξφηεξεο θιίκαθαο, φπσο νηθηαθνχο 

αιιά θαη κηθξψλ θαηαζηεκάησλ. Απνηειεί κηα αμηφπηζηε πξφηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

κέηξεζεο θαη επηηήξεζεο ηεο θαηαλάισζεο.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

- Πξνθίι θνξηίνπ, ρξέσζεο γηα ηελ ψξα ηεο ρξήζεο, πξνπιεξσκή θαη δήηεζε. 

- Αλάιπζε πνηφηεηαο ηειεθαηεπζπλφκελε απνζχλδεζε / επαλαζχλδεζε πιήξε 

νζφλε, ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

- ια ηα ζπκβάληα θαηαγξάθνληαη αθφκε θαη ζε δηαθνπή. 

- Αλζεθηηθφο ζε πςειά DC ξεχκαηα 

- Πξναηξεηηθή ζεηξηαθή ζχξα πνιιψλ ρξήζεσλ 

- Λεηηνπξγία σο αλακεηαδφηεο 

- Γηαηίζεηαη ζε κνληέιν 63 A max θαη 100 A max 

 

Πξνδηαγξαθέο 

- Class 1 πηζηνπνηεκέλε κε ην πξφηππν IEC 62053-21, Κιάζε Β πηζηνπνηεκέλε 

κε ην πξφηππν EN 50470-3 (MID) 

-  Class 2 πηζηνπνηεκέλα κε ην πξφηππν IEC 62053-23 

- Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -40 έσο +70 ° C 

- Σάζε: 220 V – 240V ,εχξνο -20% έσο +15% 

- πρλφηεηα: 50Hz +/-5% 

- CNX 2000: πκβαηφηεηα κε ZigBee Smart Energy 1,0 

- CNX 3000: γξακκή επηθνηλσλίαο γηα CENELEC θάζκα C-band, ζπκβαηφ 

ηφζν κε ην πξνθίι ηνπ ZigBee Smart Energy θαη ηα αλνηρηά LonWorks ® 

πξφηππν δηθηχσζεο. 
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IEC ηξηθαζηθόο Smart Meter 

Σν κνληέιν απηφ απνηειεί νπζηαζηηθά κηα επέθηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ην νπνίν 

κπνξεί αλ βξεη εθαξκνγή ζηηο ηξηθαζηθέο παξνρέο κηθξψλ θαηαλαισηψλ. ηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά : 

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

- Πξνθίι θνξηίνπ 

- Υξέσζεο γηα ηελ ψξα ηεο ρξήζεο 

- Πξνπιεξσκή θαη δήηεζε 

- Αλάιπζε πνηφηεηαο 

- Σειεθαηεπζπλφκελε απνζχλδεζε / επαλαζχλδεζε 

- Πιήξε νζφλε 

- Ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

- ια ηα ζπκβάληα θαηαγξάθνληαη αθφκε θαη ζε δηαθνπή. 

- Αλζεθηηθφο ζε πςειά DC ξεχκαηα 

- Πξναηξεηηθή ζεηξηαθή ζχξα πνιιψλ ρξήζεσλ 

- Λεηηνπξγία σο αλακεηαδφηεο 

- Γηαηίζεηαη ζε κνληέιν 63 A max θαη 100 A max 

 

Πξνδηαγξαθέο 

- Class 1 πηζηνπνηεκέλε κε ην πξφηππν IEC 62053-21, Κιάζε Β πηζηνπνηεκέλε 

κε ην πξφηππν EN 50470-3 (MID) 

- Class 2 πηζηνπνηεκέλα κε ην πξφηππν IEC 62053-23 

- Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -40 έσο +70 ° ° C 

- Σάζε: 220 V – 240V ,εχξνο -20% έσο +15% 

- πρλφηεηα: 50Hz +/-5% 

- CNX 2000: πκβαηφηεηα κε ZigBee Smart Energy 1,0 

- CNX 3000: γξακκή επηθνηλσλίαο γηα CENELEC θάζκα C-band, ζπκβαηφ 

ηφζν κε ην πξνθίι ηνπ ZigBee Smart Energy θαη ηα αλνηρηά LonWorks ® 

πξφηππν δηθηχσζεο 
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ANSI Smart Meters 

Σα κνληέια ANSI ηεο εηαηξίαο απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο. 

Δθηφο απφ ηηο βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο (δειαδή αλάγλσζε θαη θαηαγξαθή 

δεδνκέλσλ), κπνξεί λα ελεκεξψλεη θαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζηή εθείλνλ πνπ κπνξεί 

αλά πάζα ζηηγκή λα ππνζηεξίμεη έλα θνξηίν.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά 

- Πξνθίι θαηαλάισζεο 

- Πνηφηεηα ελέξγεηαο 

- Υξφλνο ρξήζεο 

- Πξνπιεξσκή 

- Απνκαθξπζκέλε 

- χλδεζε/απνζχλδεζε 

- Αλίρλεπζε θαη ζηαζεξνπνίεζε πςειήο ή ρακειήο ηάζεο 

- ια ηα ζπκβάληα θαηαγξάθνληαη αθφκε θαη ζε δηαθνπή. 

- Αλζεθηηθφο ζε πςειά DC ξεχκαηα 

- Τπνζηήξημε ηνπηθνχ δηθηχνπ κέζσ εμσηεξηθήο ζχξαο 

- Λεηηνπξγία σο αλακεηαδφηεο 

 

Πξνδηαγξαθέο 

- Αθξίβεηα: ANSI C class 12.20.0.5 

- Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -40 C έσο +85 C 

- Τγξαζία < 95%RH 

- Υξνλνδηάγξακκα: κε αθξίβεηα +/-0,5 sec αλά εκέξα 

- Ολνκαζηηθή ηάζε: 120 VAC -20% έσο +15% θαη 240 VAC -20% έσο +15% 

- πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο: 60 Hz +/- 5% θαη 50 Hz +/- 5% 

 

(www.Echelon.com) 

 

 

 

 

http://www.echelon.com/
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6.3 υςκευϋσ Schneider 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα παζίγλσζηε εηαηξία κε πνιπεηή δξάζε ζηελ θαηαζθεπή 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη απηνκαηηζκψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηάζεο. 

Ζ πξφηαζε ηεο εηαηξίαο ζηνλ ηνκέα ησλ έμππλσλ κεηξεηψλ, είλαη :  

 

PowerLogic Ion 8650 

Σν κνληέιν απηφ έρεη ζεσξεζεί έσο ηψξα ίζσο ην πην αμηφπηζην θαη εχρξεζην απφ 

φινπο ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επεμεξγαζηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθεη θαη κάιηζηα ίζσο κε δηπιάζηα αθξίβεηα απφ άιια ζρεηηθά 

κνληέια (ζε έλα εχξνο απφ 0.01 έσο 20 Α). Μπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ θαιφ 

βνήζεκα ζην εγρείξεκα ηεο δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο.  

 

   

Υαξαθηεξηζηηθά 

- Γηαζέηεη ηελ δηπιάζηα αθξίβεηα απφ ANSI C12.20 Class 0.2&IEC 62053-22 

- Έρεη πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ην πξφηππν IEC 61000-430 Class 2 

- Πιήξε ππνζηήξημε ηνπ πξσηνθφιινπ γηα ηελ ελζσκάησζε κε ζπζηήκαηα 

απηνκαηηζκνχ ζε ππνζηαζκφ IEC 61850 

- Πιήξεο ππνζηήξημε EN50160 

- IEC 60255‐24:2001 ππνζηήξημε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

- 128 MB ελζσκαησκέλε κλήκε 

- Απμεκέλε αζθάιεηα γηα λα ζπλδεζείηε πξνζβάζεηο ησλ ρξεζηψλ 

- Απινπνηεκέλε ζεηξά γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ κνξθή 9S, 36S, 

29S 

- Απφιπηε ζπκβαηφηεηα κε ηνλ κεηξεηή ION 8650 

 

(www.schneider-electric.com) 
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6.4 υςκευϋσ Landis + Gyr 

 

Ζ εηαηξία απηή πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 

ελέξγεηαο θπξίσο ζε θαηαλαισηέο επηπέδνπ επηρεηξήζεσλ. Μέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ παξέρνπλ ηα κνληέια ηεο, κπνξεί λα σζήζεη ηνλ θαηαλαισηή ζε κηα νξζφηεξε 

θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε εηαηξία απηή 

έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηελ ειιεληθή Intelen ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ήδε 

εγθαηάζηαζε κεηξεηψλ ζε πεξηζζφηεξα απφ είθνζη πέληε ζρνιεία αλά ηελ Διιάδα.  

 

Landis + Gyr E100 single phase smart meter 

Σν κνληέιν απηφ, έρεη θαηαζθεπαζηεί βάζεη Βξεηαληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζε νηθηαθνχο θαη κηθξνχο βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο, ελψ έρεη 

δπλαηφηεηα κέηξεζεο ελέξγεηαο κε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ θαη γηα ξεχκαηα έσο θαη 100 

Α. Έρεη πξαθηηθφ/κηθξφ κέγεζνο κε θαηαζθεπή πνπ βνεζά ζηε καθξφρξνλε θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ – άιισζηε δελ είλαη ηπραίν φηη ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο γηα είθνζη έηε.  

 

 

Landis + Gyr E230 poly phase smart meter 

 

Σν κνληέιν απηφ αθνινπζεί επίζεο Βξεηαληθά πξφηππα, θαη απεπζχλεηαη ζε παξνρέο 

ηξηψλ θάζεσλ – θαη πάιη ζε θιίκαθεο απφ νηθηαθνχο θαηαλαισηέο κέρξη κηθξψλ 

βηνκεραληθψλ. Έρεη θαη απηφο ηε δπλαηφηεηα κεηξήζεσλ γηα ξεχκαηα έσο 100 Α, ελψ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δπλακηθψλ ηηκνινγήζεσλ. 

 

Landis + Gyr E350 

ην κνληέιν απηφ έρεη εθαξκνζηεί ηειεπηαία ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηθνηλσλίαο. Κάηη ηέηνην ηνπ δίλεη κεγάιε αληνρή ζην ρξφλν κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

εμειίμεηο, θάηη πνπ ηειηθά ην θαζηζηά κηα πνιχ αμηφπηζηε επέλδπζε απφ πιεπξάο ηνπ 

πειάηε.  
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Landis + Gyr E450 

Ο κεηξεηήο απηφο κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηφζν ηηο κνλνθαζηθέο φζν θαη ηηο 

ηξηθαζηθέο παξνρέο, ελψ δηαζέηεη έλαλ γεληθά πνιχ πξαθηηθφ ζρεδηαζκφ. Έρεη πνιιέο 

δπλαηφηεηεο ζηελ κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο, ελψ κπνξεί λα ειεγρζεί 

θαη λα απνζηείιεη ηα δεδνκέλα θαη εμ’ απνζηάζεσο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα κηαο αλά 

πάζα ζηηγκήο δηαρείξηζεο ηεο θαηαλάισζεο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ην 

δηαρεηξηζηή ψζηε λα κπνξεί λα ξπζκίζεη ηα πεξηζζφηεξν ελεξγνβφξα νηθηαθά θνξηία, 

ελψ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη εμσηεξηθά κηαο νηθίαο.  

 

Landis + Gyr E550 

ην κνληέιν απηφ έρεη γίλεη ζεκαληηθή επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαζθάιηζεο 

δεδνκέλσλ απφ ππνθινπέο, θάηη πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φζνλ 

αθνξά ζε θαηαλαισηέο κεγάιεο θιίκαθαο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα 

δηαρσξίζεη ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ πηζαλέο βιάβεο, απφπεηξα ππνθινπήο 

αιιά θαη ηελ θαλνληθή κέηξεζε ηεο ελέξγεηαο.  

 

Landis + Gyr E 650 

Ο κεηξεηήο απηφο απεπζχλεηαη θπξίσο ζε βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο κέζεο θαη 

κεγάιεο θιίκαθαο, πξνζθέξνληαο κεγάιε αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη αθξηβείο 

κεηξήζεηο. Βαζηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ζηηο ζχξεο 

επηθνηλσλίαο.  

 

Landis +Gyr E850 

Σν κνληέιν απηφ απνηειεί ηελ πξφηαζε ηεο εηαηξίαο γηα ζηαζκνχο παξαγσγήο θαη 

κεγάινπο ππνζηαζκνχο. Γηα ην ιφγν απηφ, έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηξήζεσλ πςειήο 

αθξίβεηαο, γηα κηα κεγάιε ζεηξά δεδνκέλσλ θαη κε πνιχ πςειή ηαρχηεηα, 

απνηειψληαο νπζηαζηηθή ιχζε γηα ηηο εθαξκνγέο απηέο. Έρεη ζρεδηαζζεί ζε θιάζε 

0.2S θαη 0.5S 

 

 

(www.landisgyr.com) 
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7. υμπερϊςματα 

 

ηελ εξγαζία απηή αζρνιεζήθακε κε ηηο λέεο εμειίμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά καο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κέζσ ησλ έμππλσλ 

κεηξεηψλ θαη δηθηχσλ. Πέξαλ απηνχ φκσο, ζέιακε λα εζηηάζνπκε θαη λα ηνλίζνπκε 

ηελ θεληξηθή ηδέα θαη ηελ αθνξκή γηα κηα ηέηνηα αλάγθε. Ζ αλάγθε απηή δελ είλαη 

άιιε απφ ην φηη ζε γεληθέο γξακκέο επηβάιιεηαη θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θαηαλαισηή ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα ζην βαζκφ πνπ ηνλ αθνξνχλ. Ίζσο ινηπφλ ε πην 

αηζηφδνμε πξννπηηθή, ζα είλαη ν άκεζνο αληίθηππνο ζην θφζηνο θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε πνπ ζα κπνξεί αλ έρεη ν θαηαλαισηήο αλ ζπκκνξθσζεί ζε κηα 

βειηησκέλε θαη νηθνινγηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο – είηε αλαθεξφκαζηε ζε 

ειεθηξηζκφ, είηε λεξφ είηε γθάδη.  

Σν έμππλν δίθηπν, είλαη ην ακέζσο επφκελν βήκα γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ηέηνηνπ ζηφρνπ. ην δίθηπν απηφ ζα ππάξρεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ παξφρνπ 

θαη πειάηε έηζη ψζηε ν δεχηεξνο λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα αλά πάζα 

ζηηγκή. Παξφιν πνπ αλακθίβνια ν πειάηεο ζα έρεη κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα 

νηθνλνκηθφ φθεινο, αιιά θαη γεληθφηεξα θαιχηεξεο παξνρέο ππεξεζηψλ (πξφβιεςε, 

πξφιεςε αιιά θαη ηάρηζηε απνθαηάζηαζε βιαβψλ), ην θέξδνο γηα ηε βέιηηζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΖΔ ζα είλαη εθζεηηθά κεγαιχηεξν. Κάηη ηέηνην ζα ζεκαίλεη 

απηφκαηα : κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ηνπ δηθηχνπ, νξζφηεξε επέλδπζε ρξεκάησλ (αληί 

γηα ζπλερείο επηδηνξζψζεηο θαη αλαβαζκίζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ) 

θαη θπζηθά βέιηηζηε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη – άξα – θπζηθψλ πφξσλ.  

Σα ζπνπδαία νθέιε πνπ επηθπιάζζεη ε αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ κεηξεηψλ 

ελέξγεηαο, έρνπλ εδξαησζεί πιένλ αθιφλεηα ζηηο ζθέςεηο φισλ ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ, γηα απηφ άιισζηε θαη ππάξρεη ε δηάζεζε γηα επελδχζεηο απφ πιεπξάο Δ.Δ. 

επί ελφο ηέηνηνπ ζρεδίνπ ζε πνζά ηεο ηάμεο έσο θαη 20 δηο επξψ ζε βάζνο δεθαεηίαο.  

Δπηγξακκαηηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηηο εμειίμεηο πνπ ζα επηθέξνπλ νη αιιαγέο 

απηέο :  

 Έμππλα δίθηπα 

 Έμππλα ζπίηηα 
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 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

 Πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο 

 

Οη αιιαγέο απηέο είλαη ζίγνπξν φηη δελ ζα απνηεινχλ έλα αλεμάξηεην ηκήκα ησλ 

εμειίμεσλ, αιιά ζα ζπληξέρνπλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

εθηεηακέλε ρξήζε ΑΠΔ πνπ ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ έμππλνπ 

δηθηχνπ, ζα σζήζεη ηηο εηαηξίεο ζην λα παξάγνπλ αθφκε πην απνδνηηθά κνληέια, αιιά 

θαη πην εχρξεζηα γηα εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε εληφο πφιεσλ. 

Κιείλνληαο, ζα αλαθέξνπκε φηη είλαη πνιχ επηπρέο ην γεγνλφο φηη 

βξηζθφκαζηε κε ζηγνπξηά ζην θαηψθιη κηαο λέαο εμέιημεο ε νπνία αλ θαη είρε ηεζεί 

αξθεηέο θνξέο σο ππνςήθηα ηδέα ζην παξειζφλ, θαίλεηαη φηη ηψξα βξίζθεη επηηέινπο 

πξφζθνξν έδαθνο γηα κηα νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο. Σα νθέιε ζα είλαη πνιιαπιά 

ηφζν επί ησλ νηθνλνκηψλ θαη ηεο λέαο ψζεζεο ζηε βηνκεραλία, φζν βέβαηα θαη απφ 

νηθνινγηθήο άπνςεο.  
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