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Οι διαστάσεις του περιβαλλοντικού προβλήματος στις μέρες μας είναι ανησυχητικές. Η 
αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας προκαλεί αυξημένη εκπομπή των λεγόμενων 
«αερίων του θερμοκηπίου» που εγκλωβίζουν το ηλιακό φως στην ατμόσφαιρα και 
αυξάνουν τη θερμοκρασία της γης. Τα αέρια του θερμοκηπίου - κυρίως το διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2) αλλά και τα νιτρικά οξείδια, το μεθάνιο κ.ά. - αποτελούν αιτία μόλυνσης 
(χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της όξινης βροχής) αλλά και προκαλούν 
κλιματικές αλλαγές, μεταβάλλοντας παγιωμένες καιρικές συνθήκες, λιώνοντας τους 
πάγους στους πόλους και υψώνοντας τη στάθμη της θάλασσας. Στο περιβάλλον αυτό 
οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ (Information & Communication 
Technologies - ICT) έχουν ένα σημαντικό ρόλο.  
Από τη μια πλευρά, οι ΤΠΕ δεν είναι πλέον μια «καθαρή» βιομηχανία. Η ενεργειακή 
κατανάλωση από τη χρήση εξοπλισμού ΤΠΕ φτάνει στο 8% της ηλεκτρικής 
κατανάλωσης στην Ευρώπη και ευθύνεται για το 2% των εκπομπών CO2 παγκοσμίως 
(όπου το 0,25% προέρχεται από την κατασκευή των ηλεκτρονικών συσκευών). Οι ΤΠΕ 
προκαλούν συνεπώς μια ιδιαίτερα μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση η οποία μπορεί 
να αυξηθεί περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Για παράδειγμα, αναμένεται την επόμενη 
εικοσαετία το αποτύπωμα CO2 που οφείλεται στις ΤΠΕ να ξεπεράσει το αποτύπωμα 
CO2 που οφείλεται στις αεροπορικές μεταφορές. Από την άλλη πλευρά, οι ΤΠΕ 
αποτελούν ένα εργαλείο το οποίο, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να συνεισφέρει 
στην προστασία του περιβάλλοντος, με ποικίλους τρόπους και όχι μόνο με τον 
περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.  
Οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών όπως για 
περιορισμό της ρύπανσης των βιομηχανιών, προειδοποίηση και αντιμετώπιση 
φυσικών καταστροφών, βελτίωση πρακτικών που εφαρμόζονται στη γεωργία και στη 
δασοπονία, παρακολούθηση ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης, διαχείριση και 
ανακύκλωση αποβλήτων, βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας σε μεταφορές, 
παρακολούθηση κυκλοφορίας οχημάτων, διαχείριση μεταφορών, εφαρμογές τηλε-
εργασίας, «έξυπνες» υποδομές και «έξυπνα» σπίτια καθώς οι κατοικίες είναι μαζί με 
τις μεταφορές και τη βιομηχανία οι μεγαλύτεροι παραγωγοί ρύπων CO2. 



Η αξιοποίηση των Green ICT θα επιτευχθεί με τη συνεργασία πολιτών, επιστημόνων 
ΤΠΕ, βιομηχανίας και πολιτείας. Οι πολίτες έχουν σημαντικό ρόλο αφού ως κοινή 
γνώμη μπορούν να θέσουν αιτήματα προς την πολιτεία, ως καταναλωτές μπορούν να 
πιέσουν τις βιομηχανίες και ως άτομα μπορούν να υιοθετήσουν συμπεριφορές χρήσης 
προϊόντων ΤΠΕ που είναι οικολογικά φιλικές. Οι επιστήμονες και οι Μηχανικοί ΤΠΕ 
μπορούν να προτείνουν λύσεις στην πολιτεία αλλά και μεθόδους στη βιομηχανία για 
τη βελτίωση των προϊόντων ΤΠΕ και το σχεδιασμό νέων προϊόντων περισσότερο 
φιλικών προς το περιβάλλον. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι τα «ενεργειακά 
κέρδη» από τη χρήση καινοτόμων εφαρμογών και προϊόντων ΤΠΕ στον κτιριακό τομέα, 
ο οποίος ευθύνεται για το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη. Από 
μελέτες προκύπτει ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της τάξης του 
11% στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το 2020, και αυτό θα 
πραγματοποιηθεί με έξυπνες πρακτικές, όπως αισθητήρες και μετρητές και 
εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας σε κάθε 
κτίριο. 
Ως Μόνιμη Επιτροπή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τμήματος 
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επιδιώκουμε 
να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες και 
τους αρμόδιους τοπικούς φορείς καθώς και να προτείνουμε πρακτικές λύσεις για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ προς την κατεύθυνση μιας περιβαλλοντικά φιλικής τοπικής 
πράσινης ανάπτυξης. 


