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Αντικείμενο - Σκοπός 

 Διερεύνηση της επίδρασης της 4ης βιομηχανικής επανάστασης

(Industry 4.0) στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά συστήματα,

πόλεις, στις επιχειρήσεις, και στην εξέλιξή τους.

 Ανάλυση μεθοδολογιών και μοντέλων που μπορούν να

υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και την εταιρική κοινωνική

ευθύνη, συμβαδίζοντας με τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα.



Περιεχόμενα
 Ολοκληρωμένα πλαίσια αξιολόγησης πόλεων και οργανισμών, όσον αφορά στην

αποτελεσματική ενσωμάτωση της ευφυίας στις λειτουργίες τους, σε όλες τις

διαστάσεις τις αειφόρου ανάπτυξης.

 Συστήματα υποστήριξης του σχεδιασμού ενός νέου υποδείγματος οικονομικής

ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο, αξιοποιώντας τις ευφυείς τεχνολογίες

αλλά και τους φυσικούς πόρους και το ανθρώπινο / κοινωνικό κεφάλαιο.

 Τεχνητή Νοημοσύνη: Εφαρμογές μέσω Μηχανικής Μάθησης.

 Ευφυία σε επιχειρήσεις: Descriptive Analytics, Prescriptive Analytics, Decision &

Diagnostic Analytics, Predictive Analytics).



1. Industry 4.0 – Χαρακτηριστικά, Ευκαιρίες και Προκλήσεις

2. Έξυπνες Πόλεις – Χαρακτηριστικά, Διαστάσεις και Μεθοδολογίες Αξιολόγησης

3. Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση – Αλγόριθμοι και Τεχνικές

4. Πραγματικές εφαρμογές ΑΙ και δυναμικό εξέλιξης

5. Έξυπνα Συστήματα διαχείρισης Ενέργειας

6. Εργασία – Εξοικείωση με Εργαλεία Μηχανικής Μάθησης

7. Έξυπνα Δίκτυα – Αποκεντρωμένη παραγωγή και Διανομή Ενέργειας – Αριθμητικό
Παράδειγμα

8. ΙοΤ and Blockchain – Ενεργειακό Νόμισμα – Αριθμητικό Παράδειγμα

9. ISO 50001 – Case study Αριθμητικό

10. - 11. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Εργασιών – Αξιολόγηση

12. Επαναληπτικό μάθημα

Μαθήματα



Εργασία
 Εξοικείωση με αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης για επίλυση πραγματικών

προβλημάτων.

 Η εργασία αποτελεί το 30% του βαθμού του μαθήματος.

 Είναι υποχρεωτική.

 Ανατίθεται σε ομάδες των 5 ατόμων.

 Το θέμα είναι κοινό για όλες τις ομάδες.

 Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την ορθότητα των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν –

ωστόσο λαμβάνεται υπόψη και η σχετική επίδοση των ομάδων.











• What is a smart city-just gadgets?
• Smart or sustainable city?
• Smart city or private life?







Will Robots Take Our Children’s Jobs?

Dec. 14, 2017, on Page D1 of the New York 
edition 





 Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη της τελικής απόφασης;

 Αυτόνομα Αυτοκίνητα - Πότε είναι αποδεκτό να μας σκοτώσει το 

αυτοκίνητό μας;

...η κορυφή του ηθικού και νομικού παγόβουνου...

Ηθικά Προβλήματα 

Τεχνητής Νοημοσύνης







Κρυπτονόμισμα

Πηγή: IEA, 2017

 Κάθε συναλλαγή Bitcoin

εκτιμάται σε άνω των 200

kWh ηλεκτρικής ενέργειας.

 Εκτίμηση της συνολικής

ετήσιας κατανάλωσης

ενέργειας Bitcoin ανέρχεται

προσεγγιστικά στις 30 TWh.
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Όσο εμείς καταναλώνουμε σε 2 μήνες – που έρχεται ο λογαριασμός ρεύματος



"Smart Cities: Current State, Opportunities, and 
Challenges", 1-4 August 2017, Cambridge UK





Κλιματική Αλλαγή

Ισχυρά θερμικά κύματα με μεγαλύτερη 
συχνότητα σε περισσότερες περιοχές

Πολύ έντονες και μεγάλης διάρκειας ξηρασίες 
σε όλο και πιο μεγάλες περιοχές κυρίως



Images  source:   http://arabnews.com/saudiarabia
http://www.thenewsalerts.com/wp

© 2010 Prof. Mohsen Aboulnaga

Images  source:    http://img.dailymail.co.uk
http://www.sott.net/image
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Υπερθέρμανση



Πηγή: UNFCCC

Εξέλιξη Θερμοκρασίας
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Βιομηχανική Επανάσταση - 1760 - 1860United Nations Framework Convention on Climate Change Δεν είμαστε στο 12 παρά 5'. Είμαστε ήδη στο 12 και 10'. 



Εξέλιξη Θερμοκρασίας

Πηγή: www.nytimes.com

http://www.nytimes.com/


 Φυσική διαδικασία, απαραίτητη για να διατηρείται η Γη ζεστή

 Η μέση θερμοκρασία της Γης διατηρείται στο επίπεδο των 15 oC

 Δίχως αυτό, η μέση θερμοκρασία θα έφτανε περίπου -20 oC

 Αρνητική σημασία όταν παρατηρήθηκε ότι εντείνεται πάνω από τα

φυσιολογικά όρια.

Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
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 Καύση ορυκτών καυσίμων οδηγεί στην αύξηση CO2 και άλλων αερίων

θερμοκηπίου, που εκλύονται στην ατμόσφαιρα.

 “The Greenhouse Effect” (1988 Shell Confidential Report)

 Ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει πολλαπλασιαστεί από το 1944 ως σήμερα:
o O Γνήσιος Δείκτης Προόδου (ΓΔΠ) έχει αρχίσει να μειώνεται από το 1978 και εξής.

o Την ίδια περίπου εποχή το παγκόσμιο οικολογικό αποτύπωμα ξεπέρασε την

παγκόσμια βιοχωρητικότητα.

Ανθρώπινη Δραστηριότητα
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 Επιστημονικές Διατυπώσεις ότι είναι ανθρωπογενής (AR4, 2007)

 Ανασκόπηση του Stern (2007), επιβεβαιώνει το τεράστιο κόστος της απραξίας:

o Κόστος άμεση δράσης - 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ

o Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα στην κλιματική αλλαγή, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα

περιορίζεται κάθε χρόνο 5%-15%.

 Είναι επιτακτική ανάγκη η ανάληψη επείγουσας δράσης (ΑΡ5, 2014).

Το Κόστος της Απραξίας



 30 Νοεμβρίου - 11 Δεκεμβρίου 2015, Παρίσι, Γαλλία, (COP21).

 Στόχος: Περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη

μέχρι το 2100, στους 1.5 οC σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο.

 Ισχύς: 4 Νοεμβρίου 2016.
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ΗΠΑ: στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 26-28% κάτω από τα επίπεδα του 2005 έως το 2025.Κίνα: στόχος αύξησης ενέργειας από ΑΠΕ κατά 20% έως το 2030.



Κατανάλωση Ορυκτών Καυσίμων (8000 Π.Χ. με 12000 Μ.Χ.)

Είμαστε εδώ





 Μεγάλες επερχόμενες

αλλαγές στην αγορά

ενέργειας τα επόμενα

χρόνια

Προκλήσεις

Presenter
Presentation Notes
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 DeCarbonization

 DeCentralization

 Digitization

Προκλήσεις



Το Μέλλον

 Industry 4.0
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“Industry 4.0”

*Source Google Trends

#industry4.0



“Sharing Economy"

“Internet of Things (IoT)”

*Source Google Trends



 Νέο υπόδειγμα ανάπτυξης, πολύ κοντά σε εκείνο της κοινής

χρήσης αρχείων στο διαδίκτυο

Οικονομία του διαμοιρασμού

Sharing Economy
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Η «Uber» και η «Airbnb» είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του επονομαζόμενου «sharing economy», που λειτουργούν μέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων και εφαρμογών για smartphones. Στην «Uber» μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε έχει αμάξι με συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαθέτει ελεύθερο χρόνο, προσφέροντας υπηρεσίες μεταφοράς, έναντι κάποιας αμοιβής, σε τρίτους μέσω παραγγελίας, χωρίς να υποχρεούται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για τα ταξί. Μέσω του «Airbnb», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενοικιάσουν σπίτια και διαμερίσματα (ή δωμάτια αυτών) απευθείας από τα άτομα που διαμένουν σε αυτά, ή να προσφέρουν οι ίδιοι το δικό τους χώρο (ή τμήμα αυτού) προς ενοικίαση, για ένα χρονικό διάστημα. Να μπορεί δηλαδή ο πολίτης, μέσω μίας «έξυπνης» διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής σε υπολογιστές, κινητά και ταμπλέτες, να ενημερώνεται για την περίσσεια ή το έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας. Συνακόλουθα, θα μπορεί να αγοράζει ή να πουλάει ηλεκτρική ενέργεια, να αξιοποιεί το φωτοβολταϊκό σύστημα που έχει στη στέγη του σε συνεργασία με τον γείτονά του, να μοιράζεται το ζεστό νερό από τον ηλιακό συλλέκτη, μίας μικρής κλίμακας εγκατάσταση συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που έχει στο κλιμακοστάσιό του.Επίσης, να μπορεί να αποθηκεύει ενέργεια μέσω μιας μπαταρίας που θα έχει στον τοίχο του σπιτιού του, ή να φορτίζει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο. Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε πολίτης μπορεί να μετατρέπεται από παραγωγό σε καταναλωτή της ενέργειας που παράγει ("prosumers", από τη συνένωση των "consumers" και "producers").



Οικονομία του διαμοιρασμού

Βασικά Χαρακτηριστικά
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 Μετασχηματισμός της διάρθρωσης ισχύος, από

ιεραρχικήςσε οριζόντιας.

 Το διαδίκτυο και η οικονομία διαμοιρασμού

αμφισβητεί την συγκεντρωτική εξουσία

επιχειρηματικώνομίλων καικυβερνήσεων.

 Το τέλος της εποχής του πετρελαίου - που

αποτέλεσε το ποιο συγκεντρωτικό ενεργειακό

καθεστώς στην ιστορία – σηματοδοτεί και το

τέλος των δομών που το αξιοποίησαν.



 Αναζητούνται διεθνώς πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και

μετάβασης από την «εποχή του άνθρακα» σε μια βιώσιμη ενεργειακή

πραγματικότητα.

Βιώσιμη Ενεργειακή Μετάβαση

πρώην Υπουργός Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας S. Yamani, 2000: 
“Σε τριάντα χρόνια από τώρα θα υπάρχει μία τεράστια ποσότητα πετρελαίου – και όχι αγοραστές.. 

Όπως η Εποχή του Λίθου έφτασε στο τέλος της, όχι επειδή υπήρχε έλλειψη λίθων, έτσι και η Εποχή 
του Πετρελαίου θα φτάσει σε ένα τέλος, όχι επειδή θα έχουμε έλλειψη πετρελαίου”. 
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Προς ένα 

διαδίκτυο Ενέργειας

(Internet of Energy)









Καθαρές Μορφές Ενέργειας



Ευελιξία



Ευφυία

Πηγή: Doukas et al. 2015



Χρησιμοποίησες 12% 
λιγότερη ενέργεια σε 

σύγκριση με τον 
προηγούμενο μήνα.

Κίνητρα



Σύνδεση βιώσιμων πόρων του

πλανήτη, όπως η καθαρής

ενέργεια, με χρηματικές

μονάδες

Κίνητρα



Ενεργειακό Νόμισμα

 Δεν είναι νέα ιδέα

(New Economics Foundation, Energising Money, February, 2013)

 2000-watt society (2 kWh or 48 kWh per day)

(ETH Zurich, 1988)

 Σύνδεση εξοικονομούμενων kWh με χρηματικές μονάδες

(Doukas and Sgouris, 2015)
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Ευκαιρία

Μετάβασης από τα ιεραρχικά συστήματα από «πάνω προς

τα κάτω» στα νέα περιβάλλοντα της:

 Συνεργατικότητας

 Καινοτομίας

 Ηθικής της Υπευθυνότητας
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