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Περίληψη 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται η μελέτη των υποδομών. Πιο 

συγκεκριμένα, η εργασία αυτή εστιάζει στην περίπτωση των υποδομών ενέργειας. 

Σκοπός της μελέτης είναι να γίνει καταγραφή και αναφορά των τρόπων συντήρησης 

των υποδομών αυτών, καθώς και να αναφερθούν οι επιπτώσεις της μη 

παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας. 

Αρχικά, η εργασία αναφέρεται σε γενικές έννοιες που αφορούν την ενέργεια και τις 

υποδομές. Έπειτα, αναφέρεται στη συντήρηση των υποδομών ενέργειας και στην 

παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα μέλη 

του SHM και οι μέθοδοι εγκατάστασης αυτών. 

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα της μη παρακολούθησης 

SHM και με τα αίτια που οδηγούν σε αυτό το γεγονός. 
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Abstract 

In the present dissertation, the study of infrastructures is attempted. More 

specifically, this work focuses on the case of energy generation infrastructures. The 

aim of the study is to record and report on the means of maintenance regarding 

these infrastructures, as well as to report the impact due to the lack of monitoring 

their structural integrity. 

Initially, this study refers to general concepts related to energy and infrastructure. 

Then, it refers to the maintenance of energy infrastructure and the monitoring of 

structural health. The SHM components and their implementation methods are then 

described. 

Finally, the work concludes with the negative results of not implementing SHM and 

the causes that lead to this event. 
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