
«Πράσινα» Data Center  

Πραγματικότητα ή Ουτοπία; 



Συχνά γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα της επένδυσης στην «πράσινη» επιχειρηματικότητα. Παρόλα 

αυτά, στη χώρα μας είναι λίγα και δειλά τα βήματα που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση με ανασταλ-

τικούς παράγοντες κυρίως την έλλειψη ενημέρωσης αναφορικά με το κόστος της επένδυσης σε οικολογι-

κούς τρόπους λειτουργίας των επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως των data centers. 

Η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο διαθέτοντας τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό 

άψογα καταρτισμένο στις νέες τεχνολογικές τάσεις. Η Lamda Hellix, ως αμιγώς ελληνική εταιρεία, πρωτο-

πορεί εδώ και χρόνια προωθώντας λύσεις που μειώνουν το κόστος λειτουργίας και το αντίκτυπο στο φυ-

σικό περιβάλλον. Τα data centers που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, ιδιόκτητα ή τρίτων, έχουν σχεδιαστεί 

με μέριμνα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος στο περιβάλλον. Μάλιστα, 

για τον λόγο αυτό, συγκεντρώνουμε συνεχώς στοιχεία για την ενεργειακή μας κατανάλωση, τα οποία ε-

λέγχονται και αναλύονται μέσω συγκεκριμένων πρακτικών, όπως αυτές ορίζονται από το Green Grid (TGG 

metrics). Αυτή η διαδικασία, που έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία μας από το 2006, οδήγησε σε διαρκή 

μείωση του δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας (PUE) του data center πλέον του 25% - προφανώς μέσα 

από μια σειρά ενεργειών που ακολουθούν και βασίζονται στις αναλύσεις. 

Πρόσφατα, μάλιστα, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε για λογαριασμό του ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 

Τεχνολογίας), το πρώτο data center στην Ελλάδα που τροφοδοτείται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πη-

γές ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, τόσο για τη λειτουργία του όσο και για την ψύξη του εξοπλισμού, χρησι-

μοποιείται το νερό παρακείμενου ποταμού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εξοικονόμηση ενέργειας θα υπερ-

βεί το 70% - κάτι που είναι ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Το νέο data center λειτουργεί εντός μεταλλι-

κών φορητών, προκατασκευασμένων οικίσκων (containerized),  που ειδικά σχεδιάστηκαν από τη Lamda 

Hellix και κατασκευάστηκαν σε συνεργασία με τη Schneider Electric, ώστε να είναι απόλυτα εναρμονισμέ-

νοι με το φυσικό περιβάλλον. Για την υλοποίηση του έργου έχει επιλεγεί τοποθεσία παρακείμενη στον 

ποταμό Λούρο και σε κοντινή απόσταση από το τεχνητό φράγμα του υδροηλεκτρικού σταθμού 10.5MW 

της ΔΕΗ στην περιοχή της Φιλιππιάδας, στην Ήπειρο. 

Οικολογικό data center στην Ελλάδα. Γίνεται;  



«Πράσινα» data centers μακριά από αστικά κέντρα  

Αρκετές εταιρείες χρειάζονται ένα ιδιόκτητο data center σε απομακρυσμένο σημείο για διάφορους λό-

γους, είτε είναι η ύπαρξη πολλαπλών εγκαταστάσεων, είτε η ανάγκη για εφεδρεία. Επιπλέον, η εκρηκτική 

αύξηση data και οι μεγαλύτερες απαιτήσεις για cloud και internet εφαρμογές κάνουν περισσότερο ανα-

γκαία τη δημιουργία “edge” data centers, στα οποία οι χρήστες θα πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατό 

πιο κοντά στην εφαρμογή. 

Η ανάγκη αυτή είναι δεδομένο ότι μπορεί να καλυφθεί με επιτυχία εφόσον έχει ληφθεί μέριμνα για τις 

ιδιαιτερότητες στην κατασκευή αλλά και διαχείριση μιας απομακρυσμένης τεχνολογικής υποδομής. 

Η απόσταση, λοιπόν, από τα αστικά κέντρα δεν είναι πρόβλημα. Έχουμε πρόσβαση σε εξοπλισμό και τε-

χνολογία που επιτρέπουν την υλοποίηση και διαχείριση έργων σε μεγάλη απόσταση. Διαθέτοντας σημα-

ντική εμπειρία στην παρακολούθηση κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών από απόσταση αφού διαχειριζό-

μαστε εξ αποστάσεως πάνω από 40 data centers πελατών μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είμαστε σε 

θέση να εγγυηθούμε την εύρυθμη λειτουργία. 

Στην περίπτωση του data center του ΕΔΕΤ στον ποταμό Λούρο, η σχεδίαση έγινε ώστε να διαθέτει πλήρη 

εφεδρική κάλυψη σε όλα τα ενεργά μέρη της υποδομής ισχύος και ψύξης και επιπλέον αυτοματοποιημέ-

νη λειτουργία σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Εκτός από τα συστήματα ασφαλείας, θα παρακολουθούνται 

από απόσταση όλοι οι χειρισμοί και οι λειτουργίες των κρίσιμων συστημάτων. 



Η Ελλάδα πρωτοπορεί με οικολογικά data center 

Πρόσφατα, 6 τεράστιες εταιρείες στο cloud –μεταξύ των οποίων η Facebook και η Apple- δεσμεύτηκαν να 

χρησιμοποιήσουν 100% ανακυκλώσιμη ενέργεια στα data centers τους και ήδη έχουν αρχίσει να το υλο-

ποιούν. Είναι ενδεικτικό μιας ξεκάθαρης τάσης, που ξεκίνησε από τις δυτικές αγορές και σταδιακά κυριεύ-

ει και την Ευρώπη, για πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία και χρήση του data center. Η τάση δη-

μιουργεί ευκαιρίες για τη χώρα, τόσο για επενδύσεις όσο και για εξαγωγή υπηρεσιών. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε κορυφαία data centers που είναι απολύτως ανταγωνιστικά των αντίστοιχων του 

εξωτερικού. Γεωγραφικά βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο. Διαθέτουμε άφθονους φυσικούς πόρους, είτε 

πρόκειται για νερό, είτε για ήλιο ή για αέρα, αλλά και άλλα πλεονεκτήματα, όπως άριστες υποδομές, υ-

ψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, ποιοτικές υπηρεσίες. Θεωρώ, λοιπόν, πως έχουμε όλα τα στοιχεία 

για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στις διεθνείς αγορές – όχι μόνο με τον οικολογικό χαρακτή-

ρα, αλλά και με άλλα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά. Η αγορά των data centers μπορεί να είναι πόλος ε-

πενδύσεων αναδεικνύοντας τη χώρα μας διεθνώς. 

Κάντε το data center σας οικολογικό και αποδοτικό 

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν αξιολόγηση του πως θα βελτιώσετε το υπάρχον ή θα κα-

τασκευάσετε το νέο σας data center ώστε να είναι «πράσινο» και αποδοτικό. 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

http://lamdahellix.com/gr/contact-us


Γνωρίστε την Lamda Hellix! 
Η Lamda Hellix παρέχει υπηρεσίες data center που βοηθούν τους οργανισμούς στην ευρύτερη περιοχή 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές στην πληροφορική, να επιτύχουν λει-

τουργική βιωσιμότητα και να αναπτυχθούν εξυπηρετώντας τους πελάτες τους με καινοτόμους τρόπους.    

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο portfolio από υπηρεσίες data center, που περιλαμβάνει φιλοξενία εξο-

πλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και τε-

χνική υποστήριξη. Οι υπηρεσίες μας επιδιώκουν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε την ασφάλεια και διαθε-

σιμότητα των κρίσιμων εφαρμογών σας, ενώ διατηρείτε το ίδιο επίπεδο αυτονομίας και ανεξαρτησίας 

όπως και στη δική σας υποδομή.   

Οι υποδομές μας  
To Athens Data Center Campus δημιουργήθηκε το 2003  αποτελείται από τα data center Athens-1 και Ath-

ens-2, και προσφέρει ένα εκτενές portfolio από προηγμένες υπηρεσίες σε ένα ασφαλές, δυναμικό περι-

βάλλον. Το Athens-2, το νέο data center μας, είναι το πρώτο colocation data center στο κόσμο που έχει 

λάβει την πιστοποίηση USGBC LEED v4 Gold BD+C για πράσινα κτίρια, και έχει  κατασκευαστεί σύμφωνα 

με το πρότυπο Tier 3 του Uptime Institute. Επίσης, έχει βραβευθεί ως Best Data Center in EMEA από το 

DatacenterDynamics. 

Λ. Κηφισίας 37Α - Golden Hall, Μαρούσι, Αθήνα 15123, Ελλάδα 

Τηλ: +30 210 74 50 770, Url: www.lamdahellix.com, Email: info@lamdahellix.com 
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