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ΡΕΛΛΘΨΘ 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία ζχει ωσ κζμα τα θλεκτρομθχανολογικά ζργα και 

πωσ μπορεί να τα διαχειριςτεί καλφτερα ο project manager με τθ χριςθ 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Θ εργαςία αποτελείται από πζντε κεφάλαια. Στο 

πρϊτο κεφάλαιο γίνεται θ ειςαγωγι ςτθ διαχείριςθ ζργων, και πιο ςυγκεκριμζνα 

αναλφονται οι λειτουργίεσ διαχείριςθσ ενόσ ζργου, ο κφκλοσ ηωισ του και οι 

γνωςτικζσ περιοχζσ τθσ διαχείριςθσ ζργου. Στο δεφτερο κεφάλαιο αναφζρονται τα 

κφρια χαρακτθριςτικά ενόσ θλεκτρομθχανολογικοφ ζργου, και γίνεται ιδιαίτερθ 

αναφορά ςε μια κατθγορία αυτϊν των ζργων τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Ραρουςιάηεται θ κατάςταςθ ςτθν ελλθνικι 

αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ, τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει θ ελλθνικι πολιτεία και 

τθν νομοκεςία που υπάρχει πάνω ςε αυτό το αντικείμενο. Στο τρίτο κεφάλαιο 

αναλφεται θ διαχείριςθ κινδφνου πάνω ςε τεχνικά ζργα, πωσ εντοπίηεται και 

αναγνωρίηεται ο κίνδυνοσ, θ ανάλυςθ που γίνεται και πωσ αντιμετωπίηεται. Το 

τζταρτο κεφάλαιο αναφζρεται ςε μια μελζτθ περίπτωςθσ τθν εγκατάςταςθ ενόσ 

φωτοβολταϊκοφ πάρκου και πωσ αυτό υλοποιείται με τθ χριςθ ενόσ λογιςμικοφ 

προγράμματοσ, παρουςιάηεται αναλυτικά το ζργο, οι πόροι, ο χρονικόσ 

προγραμματιςμόσ, τα διαγράμματα. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται θ μελζτθ των 

αποτελεςμάτων και θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν πορεία του ζργου, τθν 

εκπλιρωςθ των οικονομικϊν ςτόχων και τον χρονικό προγραμματιςμό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ειςαγωγι  

 

Είναι αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ ότι θ ποιότθτα τθσ Διοίκθςθσ Ζργου αποτελεί 

κακοριςτικό παράγοντα τθσ επιτυχίασ του, δεδομζνθσ τθσ πολυπλοκότθτασ των 

παραγόντων που υπειςζρχονται και εμπλζκονται ςε όλεσ τισ φάςεισ και τθσ εξελιξισ 

του. 

 

Θ ςθμαςία αυτισ τθσ ποιότθτασ μεγιςτοποιείται ςτισ μζρεσ μασ αν αναλογιςτεί 

κανείσ:  

 Το ςκλθρό ανταγωνιςμό τθσ αγοράσ 

 Πτι θ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ, θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και θ 

τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί κεντρικι επιδίωξθ κάκε 

εργολιπτθ και κάκε ιδιοκτιτθ του ζργου 

 Θ χριςθ νζων μεκόδων και προθγμζνθσ τεχνολογίασ δθμιουργεί νζασ 

ποιότθτασ προβλιματα ςτον διαχειριςτι του ζργου (project manager). 

 

Τι είναι ζργο 

 

Ζργο είναι ζνα προςωρινό εγχείρθμα που ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ μοναδικοφ 

προϊόντοσ ι υπθρεςίασ (PMBOK, 2004). 

 Ρροςωρινό ςθμαίνει ότι κάκε ζργο ζχει κακοριςμζνο τζλοσ. 

 Μοναδικό ςθμαίνει ότι το προϊόν ι θ υπθρεςία διαφζρει κατά διακριτό 

τρόπο από όλα τα παρόμοια προϊόντα ι υπθρεςίεσ. 

Οι ιδιότθτεσ αυτζσ των ζργων, να είναι προςωρινά αλλά και μοναδικά εγχειριματα, 

ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθ δομι που ζχουν οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ που 

λειτουργοφν βάςθ διαδικαςιϊν που ζχουν ςτακερό και μόνιμο χαρακτιρα. Θ 

διαχείριςθ αυτϊν των ιδιοτιτων είναι ςυχνά δφςκολθ μια και απαιτεί ιδιαίτερεσ 

ικανότθτεσ από διαφορετικά γνωςτικά πεδία. 

 

Ζτςι θ πρϊτθ πρόκλθςθ που αντιμετωπίηουμε ςτθ διαχείριςθ ζργων είναι να 

εξαςφαλίςουμε ότι το ζργο εκτελείται και παραδίδεται λαμβάνοντασ υπόψθ 
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κακοριςμζνουσ περιοριςμοφσ. Ρεριοριςμοί που μπορεί να είναι ανεπαρκισ 

διακζςιμοσ χρόνοσ, περιοριςμζνοσ προχπολογιςμόσ κ.α. Θ δεφτερθ πρόκλθςθ που 

είναι και πιο φιλόδοξθ, είναι θ βελτιςτοποίθςθ που απαιτείται να γίνει ςε όλουσ 

τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εκτζλεςθ ενόσ ζργου. Επομζνωσ, ζνα ζργο 

είναι ζνα προςεκτικά επιλεγμζνο ςφνολο δραςτθριοτιτων που επιλζγονται για τθ 

βζλτιςτθ χριςθ των πόρων (χρόνοσ, χριματα, άνκρωποι, υλικά, μθχανιματα, 

ενζργεια, χϊροσ κ.α.) με απϊτερο ςκοπό τθν επίτευξθ των προκακοριςμζνων 

ςτόχων του ζργου όπωσ φαίνεται και ςτθν παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 1: Το τρίγωνο τθσ διαχείριςθσ ζργων  

Ζτςι καταλιγουμε ςε ζνα δεφτερο οριςμό για το ζργο: 

 

Ζργο είναι ζνα εγχείρθμα κατά το οποίο ανκρϊπινοι πόροι, μθχανζσ , οικονομικοί 

πόροι και πρϊτεσ φλεσ οργανϊνονται κατά καινοφανι τρόπο, με ςτόχο τθν 

ανάλθψθ ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου εργαςιϊν που ζχουν ςυγκεκριμζνεσ 

προδιαγραφζσ και υπόκεινται ςε δεδομζνουσ κοςτολογικοφσ και χρονικοφσ 

περιοριςμοφσ, ϊςτε να παραχκεί μια επωφελισ μεταβολι θ οποία ορίηεται μζςω 

ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτόχων. 
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1.2 Ιςτορία 

Ρατζρασ του γνωςτικοφ πεδίου τθσ διαχείριςθσ ζργων κεωρείται ο Χζνρι Γκάντ 

(Henry Gantt), Αμερικανόσ μθχανικόσ και κοινωνικόσ επιςτιμονασ, ο οποίοσ 

ειςιγαγε τισ αρχζσ του προγραμματιςμοφ και ελζγχου ςτθ διαχείριςθ ζργων. Το 

γνωςτό διάγραμμα Gantt (εικόνα 2), ζνα ραβδόγραμμα που παρουςιάηει τισ 

δραςτθριότθτεσ του ζργου, ονομάςκθκε ζτςι από αυτόν. Ο Γκαντ μαηί με τον 

Φρζντερικ Τζιλορ (Frederic Tailor) ζκεςαν τισ κεμζλιεσ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ ζργων. 

Ο Tζιλορ ζκεςε τισ αρχζσ τθσ επιςτθμονικισ διαχείριςθσ (scientific management). 

 

 

Εικόνα 2: Διάγραμμα Gantt όπωσ δθμιουργείται από το Microsoft project (πθγι: Wikipedia) 

Οι ςφγχρονεσ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ ζργων οι οποίεσ ζκαναν τθ διαχείριςθ ζργων 

ζνα διακριτό γνωςτικό αντικείμενο αλλά και ζνα επάγγελμα αναπτφχκθκαν τθν 

δεκαετία του 1950. Τθν δεκαετία αυτι αναπτφχκθκαν δφο βαςικά μακθματικά 

μοντζλα χρονοπρογραμματιςμοφ δραςτθριοτιτων, οι μζκοδοι PERT και CPM οι 

οποίεσ αποτζλεςαν ςτακμό ςτθ διαχείριςθ ζργων. 

 

Θ μζκοδοσ PERT (Program Evaluation and Review Technique) αναπτφχκθκε από το 

Ναυτικό των Θνωμζνων Ρολιτειϊν για το ζργο για τθσ ανάπτυξθσ των πυραυλικϊν 

ςυςτθμάτων Polaris. Αντίςτοιχα θ μζκοδοσ CPM (Critical Path Method) γνωςτι ςτα 

ελλθνικά και ωσ μζκοδοσ κρίςιμου διαδρομισ αναπτφχκθκε από τισ εταιρείεσ 

DuPont Corporation και Remington Rand Corporation με ςκοπό τθν διαχείριςθ 

ζργων ςυντιρθςθσ. Θ διάδοςθ και αποδοχι των μεκόδων αυτϊν ζγινε με ταχφτατο 

τρόπο ζτςι ϊςτε ςιμερα αποτελοφν βαςικζσ μεκόδουσ για τθ διαχείριςθ ζργων. 

Σιμερα ο χϊροσ τθσ διαχείριςθσ ζργων κεωρείται ιδιαίτερα αναπτυγμζνοσ και 

προςελκφει ιδιαίτερο ενδιαφζρον τόςο ςτον ιδιωτικό, δθμόςιο τομζα όςο και ςτθν 

ακαδθμαϊκι κοινότθτα. 
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1.3 Οι λειτουργίεσ τθσ διαχείριςθσ ζργου 

 

Ο κακοριςμόσ ρεαλιςτικϊν προςδοκιϊν, θ επίτευξθ τθσ ςυμφωνίασ όλων των 

μερϊν και, ςτθ ςυνζχεια, θ παράδοςθ του προϊόντοσ είναι εγχειριματα ςυχνά 

απαιτθτικά και απαιτοφν πάντοτε ζνα ευρφ φάςμα τεχνικϊν. Εξεταηόμενεσ από 

απόςταςθ, οι τεχνικζσ αυτζσ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςτισ τρεισ λειτουργίεσ τθσ 

διαχείριςθσ ζργου (Verzuh, 2005)(εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Οι τρείσ λειτουργίεσ τθσ διαχείριςθσ ζργου (πθγι: Verzuh, 2005) 

1. Ο οριςμόσ του ζργου δθμιουργεί το κεμζλιο για το ζργο. Δφο δραςτθριότθτεσ 

ςυνδζονται με αυτι τθν προπαραςκευαςτικι εργαςία: 

 Ο διαχειριςτισ ζργου πρζπει να κακορίςει το ςκοπό, τουσ ςτόχουσ και τουσ 

περιοριςμοφσ του ζργου. Ρρζπει να απαντιςει ςε ερωτιςεισ όπωσ: γιατί το 

κάνουμε αυτό; και πωσ κα κρίνουμε ότι πετφχαμε; Οι απαντιςεισ γίνονται το 

κεμζλιο για τθ λιψθ όλων των αποφάςεων του ζργου, επειδι περιγράφουν 

τθν ιςορροπία κόςτουσ – χρόνου – ποιότθτασ και ςυνδζουν το ζργο με τθν 

ευρφτερθ αποςτολι του οργανιςμοφ. 

 Ο διαχειριςτισ ζργου πρζπει να κεςπίςει τισ βαςικζσ παραμζτρουσ ελζγχου 

τθσ διαχείριςθσ του ζργου. Ρρζπει να επιτφχει ςυμφωνία ωσ προσ τουσ 

ανκρϊπουσ και τουσ οργανιςμοφσ που εμπλζκονται ςτο ζργο και τουσ 

ρόλουσ του κακενόσ. Ρρζπει επίςθσ να διευκρινίςει τθν αλυςίδα τθσ 

ιεραρχίασ, τθ ςτρατθγικι επικοινωνίασ και τθ διαδικαςία ελζγχου των 

αλλαγϊν. Θ τεκμθριωμζνθ αποδοχι αυτϊν των αποφάςεων και ςτρατθγικϊν 

αποςαφθνίηει τισ προςδοκίεσ ςχετικά με τον τρόπο διαχείριςθσ του ζργου. 

Επζχει επίςθσ κζςθ ςυμφωνίασ ςτθν οποία μπορείτε να αναφζρεςτε ϊςτε να 

κρατάτε τον κακζνα υπόλογο ωσ προσ τισ ευκφνεσ που του αναλογοφν ςτο 

ζργο. 

Το γραπτό κείμενο που είναι απόρροια αυτισ τθσ διαδικαςίασ οριςμοφ μπορεί 

να κεωρθκεί ότι αποτελεί τουσ κανόνεσ του ζργου επειδι, όπωσ και οι κανόνεσ 
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οποιουδιποτε παιχνιδιοφ, περιγράφει πωσ παίηεται το παιχνίδι και τι χρειάηεται 

για να νικιςει κανείσ. 

 

2. Ο προγραμματιςμόσ του ζργου ςυγκεντρϊνει τισ λεπτομζρειεσ τθσ επίτευξθσ των 

ςτόχων, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ περιοριςμοφσ. Με ςυνικεισ τεχνικζσ εκτίμθςθσ 

και χρονικοφ προγραμματιςμοφ προκφπτει πόςθ εργαςία ςυνεπάγεται το ζργο, και 

ποιοσ κα εκτελζςει τθν εργαςία, πότε κα εκτελεςτεί και πόςο κα κοςτίςει. 

Ραράλλθλα οι δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ κινδφνου εντοπίηουν τουσ τομείσ τθσ 

μεγαλφτερθσ αβεβαιότθτασ και καταλιγουν ςε ςτρατθγικζσ για τθ διαχείριςθ τουσ. 

Θ λεπτομερισ ςτρατθγικι που εκτίκεται ςτο πρόγραμμα ζργου γίνεται εργαλείο 

ελζγχου ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ τθσ ιςορροπίασ κόςτουσ – χρόνου – ποιότθτασ 

που αναπτφχκθκε κατά τον οριςμό του ζργου. 

 

3. Ο ζλεγχοσ του ζργου περιλαμβάνει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που βοθκοφν το ζργο 

να ςυνεχίςει να κινείται προσ το ςτόχο. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ περιλαμβάνουν: 

 Μζτρθςθ προόδου. Θ μζτρθςθ τθσ προόδου ςυχνά εντοπίηει ζγκαιρα τα 

οποιαδιποτε προβλιματα, κάνοντασ ευκολότερθ τθν επίλυςθ τουσ. Θ 

μζτρθςθ προόδου αποτελεί επίςθσ ζναν μθχανιςμό ανατροφοδότθςθσ, 

που επικυρϊνει τισ εκτιμιςεισ του ςχεδίου του ζργου και τθσ ιςορροπίασ 

κόςτουσ – χρόνου – ποιότθτασ. 

 Επικοινωνία. Θ επικοινωνία είναι καίρια για τον ζλεγχο ενόσ ζργου, 

επειδι κρατάει όλουσ όςουσ ςυμμετζχουν ςυντονιςμζνουσ και 

ενιμερουσ για τθν πρόοδο του ζργου και τισ τυχόν αλλαγζσ. 

 Διορκωτικζσ ενζργειεσ. Συνίςταται ςτισ κακθμερινζσ αποκρίςεισ ςε όλα 

τα εμπόδια και προβλιματα που ενδζχεται να ςυναντιςει το ζργο. 

Οι λειτουργίεσ αυτζσ ςυνοψίηουν τισ ευκφνεσ του διαχειριςτι ζργου. Οι λειτουργίεσ 

γίνονται με αυτι τθ ςειρά: το ζργο πρζπει να αρχίςει από τον οριςμό, μετά να 

προχωριςει ςτον προγραμματιςμό και μετά ςτον ζλεγχο. Και οι λειτουργίεσ 

επαναλαμβάνονται ςυνεχϊσ, επειδι ο προγραμματιςμόσ αναπόφευκτα κα 

οδθγιςει ςε τροποποιιςεισ του οριςμοφ, ενϊ οι ενζργειεσ ελζγχου κα απαιτοφν 

διαρκϊσ αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα και, περιςταςιακά, αλλαγζσ ςτον οριςμό. Κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ ενόσ ζργου, ο διαχειριςτισ μπορεί κάκε μζρα να αφιερϊνει 

χρόνο ςτον οριςμό, τον προγραμματιςμό και τον ζλεγχο του ζργου. 
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1.4 Ο κφκλοσ ηωισ ζργου 

 

Θ ηωι κάκε ζργου, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ και τθ φφςθ του, ακολουκεί κάποιεσ 

κακοριςμζνεσ φάςεισ μζςα ςτο χρόνο. Ανάλογα με το ζργο, θ διάρκεια των φάςεων 

ποικίλει. 

 

1.4.1 Πρϊτθ φάςθ: Σφλλθψθ του ζργου 

 

Θ ςφλλθψθ του ζργου (project conception) αποτελεί τθν ζναρξθ τθσ ηωισ του ζργου. 

Μια αρχικι ιδζα εξετάηεται από διαφορετικζσ ςκοπιζσ (οικονομικι, τεχνικι, 

λειτουργικι, ςυμπεριφοράσ προςωπικοφ) ςε ςχζςθ με τθν ςκοπιμότθτα και 

εφικτότθτα υλοποίθςθσ τθσ. Εργαλεία αυτισ τθσ φάςθσ αποτελοφν: 

 Ο κακοριςμόσ του ζργου (project definition) 

 Θ εκτίμθςθ εφικτότθτασ (feasibility assessment) ι θ μελζτθ ςκοπιμότθτασ 

(feasibility study) 

Θ διαδικαςία αυτι ζχει ςα ςτόχο τθ λιψθ αποφάςεων υψθλοφ επιπζδου (οι οποίεσ 

λόγω τθσ γενικότθτασ τθσ μελζτθσ παρουςιάηουν μεγάλθ αβεβαιότθτα) που 

αφοροφν τισ γενικζσ προδιαγραφζσ και τθν οργανωτικι υποδομι του ζργου, τθν 

εξεφρεςθ κεφαλαίων κ.λπ. 

 

Κακοριςμόσ του ζργου 

 

Ρεριλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ βαςικζσ 

προδιαγραφζσ του, δθλαδι: 

 Αντικειμενικοφσ ςτόχουσ 

 Μεκοδολογία 

 Βαςικζσ προδιαγραφζσ 

 Χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία 

 Απαιτοφμενουσ πόρουσ 

και αποτελείται από δφο ςκζλθ: 

α) Τθν περιγραφι του ζργου (Project description), θ οποία περιλαμβάνει τθν κατά 

το δυνατόν αναλυτικότερθ περιγραφι του προσ υλοποίθςθ του ζργου 

β) Τουσ όρουσ αναφοράσ (Terms of reference), οι οποίοι περιλαμβάνουν: 

 Τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ του ζργου (objectives) 



13 
 

 Τα όρια του πλαιςίου μζςα ςτα οποία κα κινθκεί θ μελζτθ και θ υλοποίθςθ 

του ζργου (scope) 

 Τουσ περιοριςμοφσ που κα ιςχφςουν ςε όλεσ τισ φάςεισ του ζργου 

αναφορικά με τθν εργαςία, το χρόνο, τθν οργάνωςθ, τουσ οικονομικοφσ 

πόρουσ και τα υλικά (constraints) 

 Τουσ διακζςιμουσ για το ζργο, πόρουσ όπωσ ανκρωποϊρεσ, μθχανιματα και 

υλικά, χϊροι εργαςίασ κ.λπ. 

Εκτίμθςθ εφικτότθτασ 

 

Αςχολείται με τον όγκο τθσ απαιτοφμενθσ εργαςίασ, το κόςτοσ ανάπτυξθσ και 

λειτουργίασ, τθ ςκοπιμότθτα του ζργου από τθν αποτίμθςθ κόςτουσ/ωφζλειασ, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, τθν αρχικι περιγραφι του απαιτοφμενου 

προγραμματιςμοφ και τθν αρχικι περιγραφι τθσ απαιτοφμενθσ οργανωτικισ 

υποδομισ. 

 

Αποτελείται από τα ακόλουκα μζρθ: 

α) Τεχνικι εφικτότθτα (Technical feasibility): αναφζρεται ςτθ ςφγκριςθ των τεχνικϊν 

δυνατοτιτων (τεχνολογία, τεχνογνωςία) οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου και ςτθν επιλογι τθσ τεχνολογίασ θ οποία προκρίνεται τελικά 

να χρθςιμοποιθκεί. 

β) Λειτουργικι εφικτότθτα (Operational feasibility): αναφζρεται ςτθν εκτίμθςθ τθσ 

ανταπόκριςθσ του ζργου ςτουσ επιδιωκόμενουσ ςκοποφσ τθσ υλοποίθςισ του. 

γ) Οικονομικι εφικτότθτα (Economic feasibility): αναφζρεται ςτο κατά πόςο το ζργο 

ζχει παροφςα αξία κετικοφ κακαροφ κζρδουσ. 

δ) Εφικτότθτα ςυμπεριφοράσ προςωπικοφ (Behavioral feasibility): αναφζρεται ςτισ 

επιδράςεισ και επιπτϊςεισ του ζργου ςτθν ποιότθτα τθσ εργαςιακισ ηωισ των 

χρθςτϊν του. 

 

Θ ολοκλιρωςθ τθσ Εκτίμθςθσ Εφικτότθτασ αποτελεί ζνα ςθμαντικό ςθμείο ελζγχου. 

Θ διοίκθςθ πρζπει ν’αποφανκεί για τθν ςυνζχιςθ ι όχι του ζργου. Αλλά και ςτθν 

περίπτωςθ ςυνζχιςθσ του ζργου, θ εφικτότθτα του κα πρζπει να εκτιμάται 

περιοδικά κακόλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ του. Και τοφτο διότι με τθν πρόοδο 

του ζργου ςυγκεντρϊνονται περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κακιςτϊντασ τθν 

αξιολόγθςθ πιο ολοκλθρωμζνθ με πικανό αποτζλεςμα τθν επανακεϊρθςθ 

οριςμζνων αρχικϊν αποφάςεων από τθ διοίκθςθ. 
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1.4.2 Δεφτερθ φάςθ: Ζναρξθ του ζργου 

 

Θ φάςθ αυτι, θ οποία ακολουκεί εφόςον θ προθγοφμενθ κατζλθξε ςτθ ςυνζχιςθ 

του ζργου, χαρακτθρίηεται από μελζτεσ και προκαταρκτικζσ εργαςίεσ. 

 

Σε επίπεδο μελετϊν, ς’ζνα πρϊτο χρόνο γίνεται θ γενικι μελζτθ του ζργου θ οποία 

ςε γενικζσ γραμμζσ καλφπτει τθν τεχνικι και οικονομικι πλευρά του ζργου 

(χονδρικόσ καταμεριςμόσ εργαςιϊν, χονδρικι αποτίμθςθ απαιτιςεων ςε 

ανκρϊπουσ, εξοπλιςμό, υλικά και ζνασ πρϊτοσ προχπολογιςμόσ του κόςτουσ). Θ 

μελζτθ αυτι χρθςιμεφει ςαν “πυξίδα” για τθν ζναρξθ οριςμζνων χρονοβόρων 

διαδικαςιϊν και ςυντελεί ςτθν εξοικονόμθςθ χρόνου του ζργου. Με τθν πάροδο 

του χρόνου θ γενικι αυτι μελζτθ ςταδιακά εξειδικεφεται και καταλιγει ςε μια 

αναλυτικι μελζτθ θ οποία περιγράφει λεπτομερϊσ τα τεχνικά, οικονομικά και 

χρονικά χαρακτθριςτικά του ζργου, όπωσ: 

 Κακοριςμόσ των επιμζρουσ εργαςιϊν 

 Δθμιουργία χρονοπρογραμμάτων 

 Καταμεριςμόσ των πόρων 

 Κατάρτιςθ γενικοφ προχπολογιςμοφ 

 Κατάρτιςθ επί μζρουσ προχπολογιςμϊν 

 Κατάρτιςθ θμερολογίων κ.λπ. 

Δθμιουργείται ζτςι το Σχζδιο Δράςθσ (Project Plan) το οποίο περιλαμβάνει το 

Σχεδιαςμό – Ρρογραμματιςμό και τον Ρροχπολογιςμό του ζργου. 

 

Οι εργαςίεσ οι οποίεσ μποροφν να διεξάγονται παράλλθλα με τισ μελζτεσ (μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ γενικισ) ςχετίηονται με: 

 Τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν δθμοπράτθςθσ και τθν προεπιλογι υποψιφιων 

εργολάβων, εφόςον θ φάςθ αυτι υλοποιείται από τον ιδιοκτιτθ και θ 

ςυνζχιςθ του ζργου πρόκειται ν’ανατεκεί ςε τρίτουσ. 

 Τθν ανίχνευςθ τθσ αγοράσ για το απαραίτθτο ανκρϊπινο δυναμικό, τον 

αναγκαίο εξοπλιςμό και υλικά. 

 Τισ παραγγελίεσ υλικϊν με μεγάλο χρόνο παράδοςθσ 

 Τθν δθμιουργία οργανωτικισ υποδομισ για τθ ςυνζχιςθ του ζργου κ.λπ. 

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, αν μια από τισ προαναφερκείςεσ φάςεισ, ι και οι δυο, 

υλοποιθκοφν από τον ιδιοκτιτθ του ζργου με τθν προοπτικι θ ςυνζχιςθ ν’ανατεκεί 
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ςε τρίτουσ, τότε υπάρχει ο κίνδυνοσ υπερβάςεων του προβλζψεων των μελετϊν. 

Διότι ο ιδιοκτιτθσ γνωρίηει μεν καλφτερα τισ ανάγκεσ του, όμωσ δεν γνωρίηει τόςο 

καλά τισ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και τα προβλιματα που κα αντιμετωπίςει ο 

καταςκευαςτισ κατά τθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου. 

 

1.4.3 Τρίτθ φάςθ: Υλοποίθςθ – καταςκευι του ζργου 

 

Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

 Γίνεται θ εγκατάςταςθ των εργολάβων, ςυνεργείων, εξοπλιςμοφ, 

αγοράηονται υλικά. 

 Ξεκινοφν οι εργαςίεσ υλοποίθςθσ του ζργου. 

 Αρχίηει θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των εργαςιϊν ςε ςχζςθ με τισ 

μελζτεσ. 

 Αναπροςαρμόηονται οι μελζτεσ και ο προχπολογιςμόσ ανάλογα με τα 

προβλιματα που εμφανίηονται κατά τθν εξζλιξθ του ζργου. 

Θ περίοδοσ αυτι του ζργου παρουςιάηει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Ο ιδιοκτιτθσ χάνει ζνα μζροσ του ελζγχου του ζργου. Οι εκτιμιςεισ 

αντικακίςτανται από τα πραγματικά δεδομζνα όπωσ προκφπτουν από τθν 

παρακολοφκθςθ του ζργου ι προςαρμόηονται ςτισ πραγματικζσ του 

απαιτιςεισ όπωσ αυτζσ εκδθλϊνονται ςε κακθμερινι βάςθ (απρόβλεπτεσ 

κακυςτεριςεισ, βλάβεσ, απεργίεσ, ελλείψεισ υλικϊν, ανατιμιςεισ κ.λπ.). 

 Δοκιμάηονται θ ποιότθτα των μελετϊν, θ οργανωτικι υποδομι του ζργου, οι 

επιλογζσ ανκρϊπων, εξοπλιςμοφ, υλικϊν. 

 Δοκιμάηονται θ οξυδζρκεια, θ ευλυγιςία και θ προςαρμοςτικότθτα τθσ 

διοίκθςθσ του ζργου. 

1.4.4 Τζταρτθ φάςθ: Ολοκλιρωςθ και αποδοχι του ζργου 

 

Ολοκλιρωςθ του ζργου ςθμαίνει ότι το ζργο: 

 Υλοποιικθκε ςτθ βάςθ των προδιαγραφϊν των τελευταίων ανακεωρθμζνων 

και αποδεκτϊν μελετϊν και προχπολογιςμοφ. 

 Ζγινε ςφμφωνα με τισ υπογραφείςεσ ςυμβάςεισ. 

 Είναι άμεςα λειτουργικό και αξιόπιςτο. 

 Τελείωςε χωρίσ να υπάρχουν κανενόσ είδουσ εκκρεμότθτεσ. 
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Θ αποδοχι του ζργου γίνεται με τθν υπογραφι πρωτοκόλλου παράδοςθσ – 

παραλαβισ μεταξφ ιδιοκτιτθ και εργολιπτθ μετά από λεπτομερι ζλεγχο. 

 

1.4.5 Πζμπτθ φάςθ: Λειτουργία και ςυντιρθςθ 

 

Πςο καλι και αν ιταν θ μελζτθ και θ υλοποίθςθ του ζργου, με τον καιρό 

παρουςιάηονται ανάγκεσ για βελτιωτικζσ μετατροπζσ. Οι λόγοι που υπαγορεφουν 

αυτζσ τισ μετατροπζσ μπορεί να είναι: 

 Ανάγκεσ οι οποίεσ δεν καταγράφθκαν κατά τθν περίοδο των μελετϊν. 

 Ελλείψεισ οι οποίεσ διζφυγαν κατά τον ζλεγχο παράδοςθσ του ζργου και οι 

οποίεσ εμφανίςτθκαν κατά τθ λειτουργία του. 

 Οργανωτικζσ, λειτουργικζσ και τεχνικζσ μεταβολζσ ςτο περιβάλλον του 

ζργου. 

 Μεταβολζσ των κεςμικϊν νόμων. 

 Επζκταςθ, ςυμπλιρωςθ ι βελτίωςθ των λειτουργιϊν του ζργου. 
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1.5 Οι γνωςτικζσ περιοχζσ τθσ Διαχείριςθσ Ζργων 

 

Σφμφωνα με το project management institute (PMI) οι γνωςτικζσ περιοχζσ ςτθ 

διαχείριςθ ζργων είναι οι παρακάτω (PMBOK, 2004): 

 

Ενοποίθςθ του Ζργου (project integration management) 

 

Αυτι θ γνωςτικι περιοχι αςχολείται με τθν δθμιουργία του επιςιμου 

προγράμματοσ του ζργου. Οι λεπτομζρειεσ των προγραμμάτων ζργου μποροφν να 

ποικίλουν ανάλογα με το μζγεκοσ, τθ ςθμαςία και τθν προτεραιότθτα του 

εξεταηόμενου ζργου. Με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, ο διαχειριςτισ του 

ζργου φροντίηει τθν ςωςτι εκτζλεςθ του ςχεδίου. Τζλοσ ο διαχειριςτισ ζργου είναι 

αρμόδιοσ για τον ζλεγχο και τθν διαχείριςθ των αλλαγϊν ςτο ζργο.  

 

Θ ενοποίθςθ του ζργου περιλαμβάνει τα εξισ:  

 Ανάπτυξθ του ςχεδίου του ζργου 

 Εκτζλεςθ του ςχεδίου του ζργου 

 Ολοκλθρωμζνοσ ζλεγχοσ των αλλαγϊν 

 

Διαχείριςθ αντικειμζνου εργαςιϊν (project scope management) 
 

Θ διαχείριςθ του αντικειμζνου των εργαςιϊν αςχολείται με τθν εργαςία που είναι 

απαραίτθτθ για να ολοκλθρωκεί το ζργο, οι εργαςίεσ που δεν υποςτθρίηουν τισ 

ανάγκεσ του ζργου, κεωροφνται ότι βρίςκονται εκτόσ αντικειμζνου και δεν 

εξετάηονται. Ακόμα θ διαχείριςθ του αντικείμενου των εργαςιϊν επαλθκεφει ότι οι 

εργαςίεσ, που θ ομάδα ζργου ολοκλθρϊνει, βρίςκονται ςε ευκυγράμμιςθ με τισ 

απαιτιςεισ του ζργου.  

 

Θ διαχείριςθ αντικειμζνου εργαςιϊν περιλαμβάνει τα εξισ: 

 Ζναρξθ – αρχικι ςφλλθψθ (ανάκεςθ αρμοδιοτιτων) 

 Σχεδιαςμόσ του αντικειμζνου εργαςιϊν 

 Κακοριςμόσ του αντικειμζνου εργαςιϊν 

 Επικφρωςθ του αντικειμζνου εργαςιϊν 

 Ζλεγχοσ αλλαγϊν του αντικειμζνου εργαςιϊν 
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Διαχείριςθ χρόνου (project time management) 
 

Θ διαχείριςθ του χρόνου περιλαμβάνει τα εξισ: 

 Οριςμόσ των δραςτθριοτιτων 

 Κακοριςμόσ αλλθλουχίασ δραςτθριοτιτων 

 Εκτίμθςθ τθσ διάρκειασ των δραςτθριοτιτων 

 Ανάπτυξθ του χρονοδιαγράμματοσ 

 Ζλεγχοσ του χρονοδιαγράμματοσ 

 

 

Διαχείριςθ κόςτουσ (project cost management) 
 

Για τθν πρόβλεψθ του κόςτουσ ενόσ ζργου, υπάρχουν διάφοροι μζκοδοι. Αν ο 

οργανιςμόσ ζχει υλοποιιςει ζνα παρόμοιο ζργο ςτο παρελκόν, μπορεί να βαςιςτεί 

ςτισ πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα που ζχει ςυλλζξει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Αυτζσ οι πλθροφορίεσ με τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία μποροφν να βοθκιςουν ςτθν 

πρόβλεψθ του κόςτουσ του ζργου. Μια άλλθ μζκοδοσ που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί είναι ζνασ μακθματικόσ τφποσ αποκαλοφμενοσ  παραμετρικι 

μοντελοποίθςθ  (parametric modelling). Αυτι θ μζκοδοσ δίνει ικανοποιθτικά 

αποτελζςματα, όταν τα κόςτθ είναι υπολογιςμζνα ανά μονάδα, δθλαδι το κόςτοσ 

ανά τετραγωνικό, κόςτοσ ανά κυβικό κ.λπ.. Μια άλλθ μζκοδοσ για τον υπολογιςμό 

του κόςτουσ είναι θ μζκοδοσ τθσ προςζγγιςθσ από κάτω προσ τα πάνω (bottom-up 

estimations). Οι από κάτω προσ τα επάνω εκτιμιςεισ ξεκινοφν από μθδζν και 

υπολογίηοντασ κάκε μια δαπάνθ που προκφπτει ςτθ διαδρομι προσ τθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου και ακροίηοντάσ τεσ, καταλιγουν ςε ζνα μεγάλο ςφνολο, 

που αφορά πλζον ςτο κόςτοσ ολοκλιρωςθσ του όλου ζργου, ακολουκϊντασ βζβαια 

τθν ςυγκεκριμζνθ πορεία ολοκλιρωςθσ.  

 

Θ διαχείριςθ του κόςτουσ περιλαμβάνει τα εξισ: 

 Ρρογραμματιςμόσ των πόρων 

 Εκτίμθςθ του κόςτουσ 

 Ρροχπολογιςμόσ του κόςτουσ 

 Ζλεγχοσ χρθματικϊν ροϊν και κόςτουσ 
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Διαχείριςθ Ποιότθτασ (project quality management) 
 

Σε οποιοδιποτε ζργο υπάρχουν απαιτιςεισ για τθ παραγωγι παραδοτζων που να 

ζχουν κάποιο ςυγκεκριμζνο επίπεδο ποιότθτασ. Ο προγραμματιςμόσ τθσ 

διαχείριςθσ ποιότθτασ ζργου είναι θ διαδικαςία εκείνθ που κα εξαςφαλίςει ότι τα 

προϊόντα του ζργου ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ του. Ρεριλαμβάνει τα εξισ: 

 Ρροςδιοριςμόσ των απαιτοφμενων ςυνκθκϊν. 

 Σχεδιαςμόσ τθσ ποιότθτασ. 

 Διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. 

 Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ. 

 

 

Διοίκθςθ ανκρϊπινων πόρων (project human resource management) 
 

Θ διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ζνα ζργο, είναι θ επιλογι του 

κατάλλθλου προςωπικοφ για τθν κάκε εργαςία, ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκοφν οι 

ςτόχοι του ζργου μζςα ςτο χρόνο και το κόςτοσ που ζχει προβλεφκεί.  

 

Θ διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ περιλαμβάνει τα εξισ: 

 Σχεδίαςθ τθσ οργανωτικισ δομισ 

 Ρρόςλθψθ προςωπικοφ 

 Στελζχωςθ ομάδων ζργου 

 

 

Διαχείριςθ επικοινωνίασ (project communications management) 
 

Οι διαχειριςτζσ ζργου ςτθ διάρκεια εκτζλεςισ του, κα χρειαςτεί να ξοδζψουν 

μεγάλο μζροσ του χρόνου τουσ ςε επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα πρόςωπα. Στθ 

διαχείριςθ επικοινωνιϊν ζργου πρζπει να γνωρίηει κανείσ ότι το παν είναι ποιοσ 

χρειάηεται τι και πότε.  

 

Θ διαχείριςθ επικοινωνίασ ζργου περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

 Σχεδιαςμόσ τθσ επικοινωνίασ 

 Διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ 

 Αναφορά τθσ απόδοςθσ 

 Σφνταξθ εκκζςεων προόδου και ζκκεςθσ ολοκλιρωςθσ 
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Διαχείριςθ κινδφνου (project risk management) 
 

Οι κίνδυνοι είναι γεγονότα που μποροφν να ζχουν καλζσ ι κακζσ επιπτϊςεισ ςε ζνα 

ζργο. Θ διαχείριςθ κινδφνου ζργου είναι θ διαδικαςία εκείνθ που αναγνωρίηει και 

αναλφει τουσ κινδφνουσ για να κακορίςει ςτθ ςυνζχεια τον αντίκτυπό τουσ ςτο 

ζργο.  

 

Θ διαχείριςθ κινδφνου ζργου περιλαμβάνει τα εξισ: 

 Ρρογραμματιςμόσ για τθ διαχείριςθ κινδφνου 

 Ρροςδιοριςμόσ των κινδφνων 

 Χρθςιμοποίθςθ τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ κινδφνου 

 Χρθςιμοποίθςθ τθσ ποςοτικισ ανάλυςθσ κινδφνου 

 Δθμιουργία των ςχεδίων αντιμετϊπιςθσ κινδφνου ζργου 

 Ενεργι παρακολοφκθςθ και αντίδραςθ ςτουσ κινδφνουσ του ζργου 

 

 

Διαχείριςθ προμθκειϊν – αγορϊν (project procurement management) 
 

Θ διαχείριςθ προμθκειϊν ενόσ ζργου είναι θ διαδικαςία που αφορά ςτα αγακά ι 

ςτισ υπθρεςίεσ που προζρχονται από τουσ προμθκευτζσ. Ρεριλαμβάνει τα εξισ: 

 Ρρογραμματιςμόσ προμθκειϊν – αγορϊν 

 Σχεδιαςμόσ υποκίνθςθσ προμθκευτϊν 

 Υποκίνθςθ προμθκευτϊν 

 Επιλογι προμθκευτϊν 

 Διαχείριςθ ςυμβάςεων 

 Ραρακολοφκθςθ – ολοκλιρωςθ – λφςθ ςυμβάςεων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ  

2.1 Ειςαγωγι 

 

Γενικά τα τεχνικά ζργα μποροφμε να τα χωρίςουμε ςτισ εξισ τρείσ υποκατθγορίεσ, 

ςτα αρχιτεκτονικά, οποφ δίνεται θ μορφι του ζργου, ςτα ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ, 

οποφ προχωραμζ ςτθν καταςκευι του ζργου και ςτα θλεκτρομθχανολογικά ζργα, 

όπου το ζργο ολοκλθρϊνεται. Τα θλεκτρομθχανολογικά ζργα, αφοροφν κυρίωσ τθν 

παραγωγι και διαχείριςθ τθσ ενζργειασ (θλεκτρικι, κερμικι κ.λπ.) είναι δθλαδι 

ζργα που αποςκοποφν ςτθν βζλτιςτθ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ και ςτον περιοριςμό 

των απωλειϊν που εμφανίηονται κατά τθ λειτουργία ενόσ ζργου. 

Στθν Ελλάδα ςιμερα, λόγω τθσ απελευκερωμζνθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και 

του εκνικοφ ςχεδίου δράςθσ για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ υπάρχει μια 

ζντονθ δραςτθριότθτα γφρω από τα θλεκτρομθχανολογικά ζργα. Στθν ςυνζχεια 

αυτοφ του κεφαλαίου κα αναπτυχκοφν όλεσ οι προαναφερκείςεσ πτυχζσ τθσ 

ελλθνικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 

2.2 Η απελευκερωμζνθ αγορά ενζργειασ 

 

Θ αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ από μονοπωλιακι εξελίςςεται ςταδιακά από 1 

Φεβρουαρίου 2001 ςε απελευκερωμζνθ ςφμφωνα με το Νόμο 2773/99 και τθν 

κοινοτικι οδθγία 92/96 (Ντοκόπουλοσ, 2005). Ο λόγοσ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ 

αγοράσ προζκυψε από τθ κζςθ ότι, ο υγιισ ανταγωνιςμόσ, ςε αντίκεςθ με το 

μονοπϊλιο, οδθγεί ςε πιο ςυμφζρουςεσ τιμζσ και καλφτερθ ποιότθτα υπθρεςιϊν 

για το χριςτθ τθσ ενζργειασ. Μπορεί να ιδρφονται επιχειριςεισ ιδιωτικζσ ι 

δθμόςιεσ, ονομάηονται ανεξάρτθτοι παραγωγοί, που παράγουν και πωλοφν 

ενζργεια ανταγωνιςτικά και χωρίσ διακρίςεισ. Ωςτόςο θ μζγιςτθ ςυμμετοχι μιασ 

επιχείρθςθσ ςτθν αγορά παραγωγισ ι προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ δεν μπορεί 

να είναι άνω του 30%. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ είναι οι 

εξισ: 

 Ο παραγωγόσ, που παράγει και πωλεί, με μειοδοτικζσ διαδικαςίεσ ςτο 

Διαχειριςτι του Ελλθνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 
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(ΔΕΣΜΘΕ). Ο παραγωγόσ μπορεί επίςθσ να πουλά και άλλεσ υπθρεςίεσ ςτο 

ςφςτθμα θλεκτρικισ ενζργειασ όπωσ άεργθ ιςχφ, ιςχφ εφεδρείασ. 

 Ο προμθκευτισ που αγοράηει από το ΔΕΣΜΘΕ ενζργεια και τθν πουλάει 

ςτουσ καταναλωτζσ. Αυτόσ πρζπει να είναι και παραγωγόσ, υπό τθν ευρεία 

ζννοια μπορεί να είναι και ειςαγωγζασ ενζργειασ, εφόςον ζχει παραγωγι 

ςτθν επικράτεια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Ο πελάτθσ, που αγοράηει τθν ενζργεια από τουσ προμθκευτζσ. 

 Το ςφςτθμα μεταφοράσ που περιλαμβάνει τισ γραμμζσ υψθλισ τάςθσ και τισ 

εγκαταςτάςεισ ενζργειασ με φορζα το Διαχειριςτι του Ελλθνικοφ 

Συςτιματοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΔΕΣΜΘΕ). Ο ΔΕΣΜΘΕ είναι 

κρατικόσ φορζασ, ανικει ςτο υπουργείο περιβάλλοντοσ ενζργειασ και 

κλιματικισ αλλαγισ και είναι ο υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ, τθ διακίνθςθ ενζργειασ και τισ εκκακαρίςεισ των ςυμβολαίων 

πωλιςεων και αγορϊν ενζργειασ. 

 Τθ ρυκμιςτικι αρχι ενζργειασ (ΑΕ), θ οποία μεταξφ άλλων ςυντάςςει 

κανόνεσ, κϊδικεσ ςυναλλαγισ και ελζγχει τθν αγορά κατά πόςον πλθροφνται 

οι κανόνεσ που ζχει εκδϊςει. 

Μια μορφι παραγωγϊν είναι αυτοί που χρθςιμοποιοφν ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ (ΑΡΕ), κυρίωσ αιολικά πάρκα, υδροθλεκτρικά μικρισ ιςχφοσ και 

φωτοβολταϊκα πάρκα. 
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2.3 Ανανεώςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

2.3.1 Τι είναι οι ΑΠΕ και ποιεσ είναι 

 

Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (ΑΡΕ) είναι οι μθ ορυκτζσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ, δθλαδι θ αιολικι, θ θλιακι και θ γεωκερμικι ενζργεια, θ ενζργεια 

κυμάτων, θ παλιρροϊκι ενζργεια, θ υδραυλικι ενζργεια, τα αζρια τα εκλυόμενα 

από χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ, από εγκαταςτάςεισ βιολογικοφ κακαριςμοφ και τα 

βιοαζρια, όπωσ ορίηει θ ΟΔΘΓΛΑ 2001/77/ΕΚ (υπουργείο περιβάλλοντοσ ενζργειασ 

και κλιματικισ αλλαγισ).  

Ραραγωγι Θλεκτρικισ Ενζργειασ από ΑΡΕ (ςφμφωνα με τον Ν 2773/1999) είναι θ 

Θλεκτρικι Ενζργεια θ προερχόμενθ από: 

1. Τθν εκμετάλλευςθ Αιολικισ ι Θλιακισ Ενζργειασ ι βιομάηασ ι Βιοαερίου.  

2. Τθν εκμετάλλευςθ Γεωκερμικισ Ενζργειασ, εφόςον το δικαίωμα 

εκμετάλλευςθσ του ςχετικοφ Γεωκερμικοφ Δυναμικοφ ζχει παραχωρθκεί 

ςτον ενδιαφερόμενο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ. 

3. Τθν εκμετάλλευςθ τθσ Ενζργειασ από τθν Κάλαςςα. 

4. Τθν εκμετάλλευςθ Υδάτινου Δυναμικοφ με Μικροφσ Υδροθλεκτρικοφσ 

Στακμοφσ μζχρι 10 MW. 

5. Συνδυαςμό των ανωτζρω. 

6. Τθ Συμπαραγωγι, με χριςθ των Ρθγϊν Ενζργειασ, των (1) και (2) και 

ςυνδυαςμό τουσ.  

 

 2.3.2 Αιολικι ενζργεια 

Θ εκμετάλλευςθ τθσ ενζργειασ του ανζμου από τον άνκρωπο αποτελεί μία πρακτικι 

που βρίςκει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν αρχαιότθτα. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα 

εκμετάλλευςθσ τθσ αιολικισ ενζργειασ είναι τα ιςτιοφόρα και οι ανεμόμυλοι. 

Σιμερα, για τθν αξιοποίθςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ χρθςιμοποιοφμε τισ 

ανεμογεννιτριεσ (Α/Γ). 

Οι ανεμογεννιτριεσ είναι μθχανζσ οι οποίεσ μετατρζπουν τθν κινθτικι ενζργεια του 

ανζμου ςε θλεκτρικι ενζργεια. Θ μετατροπι αυτι γίνεται ςε δφο ςτάδια. Στο πρϊτο 

ςτάδιο, μζςω τθσ πτερωτισ, ζχουμε τθν μετατροπι τθσ κινθτικισ ενζργειασ του 

ανζμου ςε μθχανικι ενζργεια με τθν μορφι περιςτροφισ του άξονα τθσ πτερωτισ 
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και ςτο δεφτερο ςτάδιο, μζςω τθσ γεννιτριασ, επιτυγχάνουμε τθν μετατροπι τθσ 

μθχανικισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι. 

Οι Α/Γ χρθςιμοποιοφνται για τθν πλιρθ κάλυψθ ι και τθ ςυμπλιρωςθ των 

ενεργειακϊν αναγκϊν. Το παραγόμενο από τισ ανεμογεννιτριεσ θλεκτρικό ρεφμα 

είτε καταναλϊνεται επιτόπου, είτε εγχζεται και διοχετεφεται ςτο θλεκτρικό δίκτυο 

για να καταναλωκεί αλλοφ. Θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από τισ Α/Γ, όταν θ 

παραγωγι είναι μεγαλφτερθ από τθ ηιτθςθ, ςυχνά αποκθκεφεται για να 

χρθςιμοποιθκεί αργότερα, όταν θ ηιτθςθ είναι μεγαλφτερθ από τθν παραγωγι. Θ 

αποκικευςθ ςιμερα γίνεται με δφο οικονομικά βιϊςιμουσ τρόπουσ, ανάλογα με το 

μζγεκοσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ. Οι θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ (μπαταρίεσ) είναι 

θ πλζον γνωςτι και διαδεδομζνθ μζκοδοσ αποκικευςθσ Θ/Ε, θ οποία 

χρθςιμοποιείται για μικρισ κλίμακασ παραγωγικζσ μθ διαςυνδεδεμζνεσ ςτο 

κεντρικό δίκτυο μονάδεσ. Θ άντλθςθ φδατοσ με χριςθ Θ/Ε παραγόμενθσ από Α/Γ 

και θ ταμίευςι του ςε τεχνθτζσ λίμνεσ καταςκευαςμζνεσ ςε υψόμετρο το οποίο 

είναι ικανό να τροφοδοτιςει υδροθλεκτρικό ςτακμό, είναι θ μζκοδοσ αποκικευςθσ 

που χρθςιμοποιείται όταν θ παραγόμενθ Θ/Ε είναι μεγάλθ. 

 

Εικόνα 4: Αιολικό πάρκο 

Θ χϊρα μασ διακζτει εξαιρετικά πλοφςιο αιολικό δυναμικό, ςε αρκετζσ περιοχζσ τθσ 

Κριτθσ, τθσ Ρελοποννιςου, τθσ Ευβοίασ και φυςικά ςτα νθςιά του Αιγαίου. Σε 

αυτζσ τισ περιοχζσ κα ςυναντιςουμε και τα περιςςότερα αιολικά πάρκα, τα οποία 

αποτελοφνται από  ςυςτοιχίεσ ανεμογεννθτριϊν ςε βζλτιςτθ διάταξθ για τθν 

καλφτερθ δυνατι εκμετάλλευςθ του αιολικοφ δυναμικοφ. 



25 
 

Θ αιολικι ενζργεια είναι μια πρακτικά ανεξάντλθτθ πθγι ενζργειασ. Θ 

εκμετάλλευςθ του υψθλοφ τθσ δυναμικοφ ςτθ χϊρα μασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ 

ραγδαία ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν που ενςωματϊνεται ςτισ ςφγχρονεσ αποδοτικζσ 

ανεμογεννιτριεσ, ζχει τεράςτια ςθμαςία για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τθν 

εξοικονόμθςθ ενεργειακϊν πόρων, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

 

 2.3.3 Ηλιακι ενζργεια και φωτοβολταϊκα 

Με το όρο Θλιακι Ενζργεια χαρακτθρίηουμε το ςφνολο των διαφόρων μορφϊν 

ενζργειασ που προζρχονται από τον Ιλιο. Το φϊσ και θ κερμότθτα που 

ακτινοβολοφνται, απορροφοφνται από ςτοιχεία και ενϊςεισ ςτθ Γθ και 

μετατρζπονται ςε άλλεσ μορφζσ ενζργειασ. Θ τεχνολογία ςιμερα αξιοποιεί ζνα 

μθδαμινό ποςοςτό τθσ καταφκάνουςασ ςτθν επιφάνεια του πλανιτθ μασ θλιακισ 

ενζργειασ με τριϊν ειδϊν ςυςτιματα: τα κερμικά θλιακά, τα πακθτικά θλιακά και 

τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα. 

 Κερμικά Θλιακά Συςτιματα  

Θ πιο απλι και διαδεδομζνθ μορφι των κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων 

είναι οι γνωςτοί ςε όλουσ μασ θλιακοί κερμοςίφωνεσ, οι οποίοι 

απορροφοφν τθν θλιακι ενζργεια και ςτθ ςυνζχεια, τθ μεταφζρουν με τθ 

μορφι κερμότθτασ ςε κάποιο ρευςτό, όπωσ το νερό για παράδειγμα. Θ 

απορρόφθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ γίνεται μζςω θλιακϊν ςυλλεκτϊν, 

ςκουρόχρωμων δθλαδι επιφανειϊν καλά προςανατολιςμζνων ςτον ιλιο, οι 

οποίεσ βρίςκονται ςε επαφι με νερό και του μεταδίδουν μζροσ τθσ 

κερμότθτασ που παρζλαβαν. Το παραγόμενο  ηεςτό νερό χρθςιμοποιείται 

για απλι οικιακι ι πιο ςφνκετθ βιομθχανικι χριςθ, τελευταία δε ακόμθ και 

για τθ κζρμανςθ και ψφξθ χϊρων μζςω κατάλλθλων διατάξεων. 



26 
 

 

Εικόνα 5: Κερμικό θλιακό ςφςτθμα 

 

 Ρακθτικά Θλιακά Συςτιματα  

Τα πακθτικά θλιακά ςυςτιματα αποτελοφνται από δομικά ςτοιχεία, 

κατάλλθλα ςχεδιαςμζνα και ςυνδυαςμζνα μεταξφ τουσ, ϊςτε να 

υποβοθκοφν τθν εκμετάλλευςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ για τον φυςικό 

φωτιςμό των κτιρίων ι για τθ ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ μζςα ςε αυτά. Τα 

πακθτικά θλιακά ςυςτιματα αποτελοφν τθν αρχι τθσ Βιοκλιματικισ 

Αρχιτεκτονικισ και μποροφν να εφαρμοςκοφν ςε όλουσ ςχεδόν τουσ τφπουσ 

κτιρίων. 

 

 Φωτοβολταϊκά Συςτιματα  

Ρρόκειται για ςυςτιματα που μετατρζπουν τθν θλιακι ακτινοβολία ςε 

θλεκτρικι ενζργεια και που, εδϊ και πολλά χρόνια, χρθςιμοποιοφνται για 

τθν θλεκτροδότθςθ μθ διαςυνδεδεμζνων ςτο θλεκτρικό δίκτυο 

καταναλϊςεων. Δορυφόροι, φάροι και απομονωμζνα ςπίτια χρθςιμοποιοφν 

παραδοςιακά τα φωτοβολταϊκά για τθν θλεκτροδότθςι τουσ. Στθν Ελλάδα, θ 

προοπτικι ανάπτυξθσ και εφαρμογισ των Φ/Β ςυςτθμάτων είναι τεράςτια, 

λόγω του ιδιαίτερα υψθλοφ δυναμικοφ θλιακισ ενζργειασ. Θ 

θλεκτροπαραγωγι από φωτοβολταϊκά ζχει ζνα τεράςτιο πλεονζκτθμα 

αποδίδει τθν μζγιςτθ ιςχφ τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ που 

παρουςιάηεται θ μζγιςτθ ηιτθςθ. 
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Εικόνα 6: Φωτοβολταϊκό πάνελ 

Ανάλογα με τθ χριςθ του παραγόμενου ρεφματοσ, τα Φ/Β κατατάςςονται 

ςε: 

 Αυτόνομα ςυςτιματα, θ παραγόμενθ ενζργεια των οποίων 

καταναλϊνεται επιτόπου και εξολοκλιρου από τθν παραγωγι ςτθν 

κατανάλωςθ 

 Διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα, θ παραγόμενθ ενζργεια των οποίων 

διοχετεφεται ςτο θλεκτρικό δίκτυο για να μεταφερκεί και να 

καταναλωκεί αλλοφ. 

 2.3.4 Υδροθλεκτρικι ενζργεια 

 

Θ Υδροθλεκτρικι Ενζργεια (Υ/Ε) είναι θ ενζργεια θ οποία ςτθρίηεται ςτθν 

εκμετάλλευςθ και τθ μετατροπι τθσ δυναμικισ ενζργειασ του νεροφ των λιμνϊν και 

τθσ κινθτικισ ενζργειασ του νεροφ των ποταμϊν ςε θλεκτρικι ενζργεια. Θ 

μετατροπι αυτι γίνεται ςε δφο ςτάδια. Στο πρϊτο ςτάδιο, μζςω τθσ πτερωτισ του 

ςτροβίλου, ζχουμε τθν μετατροπι τθσ κινθτικισ ενζργειασ του νεροφ ςε μθχανικι 

ενζργεια με τθν μορφι περιςτροφισ του άξονα τθσ πτερωτισ και ςτο δεφτερο 

ςτάδιο, μζςω τθσ γεννιτριασ, επιτυγχάνουμε τθ μετατροπι τθσ μθχανικισ ενζργειασ 

ςε θλεκτρικι. Το ςφνολο των ζργων και εξοπλιςμοφ μζςω των οποίων γίνεται 

θ μετατροπι τθσ υδραυλικισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι, ονομάηεται Υδροθλεκτρικό 

Ζργο (ΥΘΕ). 

Θ δζςμευςθ/αποκικευςθ ποςοτιτων φδατοσ ςε φυςικζσ ι τεχνθτζσ λίμνεσ, για ζνα 

Υδροθλεκτρικό Στακμό,  ιςοδυναμεί πρακτικά με αποταμίευςθ Υδροθλεκτρικισ 
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Ενζργειασ.  Θ προγραμματιςμζνθ αποδζςμευςθ αυτϊν των ποςοτιτων φδατοσ και θ 

εκτόνωςι τουσ ςτουσ υδροςτροβίλουσ οδθγεί ςτθν ελεγχόμενθ παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Με δεδομζνθ τθν φπαρξθ κατάλλθλων υδάτινων πόρων και 

τον επαρκι εφοδιαςμό τουσ με τισ απαραίτθτεσ βροχοπτϊςεισ, θ  Υ/Ε κακίςταται 

μια ςθμαντικότατθ εναλλακτικι πθγι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ. 

Τα περιβαλλοντικά οφζλθ ενόσ Υδροθλεκτρικοφ Στακμοφ είναι ποικίλα. Ακόμα και 

το μειονζκτθμα των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων εξ αιτίασ των μεγάλθσ κλίμακασ 

ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ, τα οποία ζνα μεγάλο υδροθλεκτρικό ζργο 

προχποκζτει, με μια καλοςχεδιαςμζνθ μελζτθ, μπορεί να μετατραπεί ςε 

πλεονζκτθμα. Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ τθσ λίμνθσ Ρλαςτιρα, κατά τθν 

οποία ο κατακλυςμόσ τθσ περιοχισ από φδατα μετά τθ δθμιουργία του φράγματοσ, 

δθμιοφργθςε ζνα νζο υγροβιότοπο, ο οποίοσ ςφντομα μετατράπθκε ςε πόλο 

τουριςτικισ ζλξθσ δίνοντασ ταυτόχρονα νζεσ αρδευτικζσ δυνατότθτεσ ςτθ γφρω 

περιοχι. 

Τα Μικρισ κλίμακασ Υδροθλεκτρικά ζργα (ΜΥΘΕ) είναι κυρίωσ "ςυνεχοφσ ροισ", 

δθλαδι δεν περιλαμβάνουν ςθμαντικι περιςυλλογι και αποταμίευςθ φδατοσ, και 

ςυνεπϊσ οφτε καταςκευι μεγάλων φραγμάτων και ταμιευτιρων. Γι’ αυτό το λόγο 

γίνεται ςυνικωσ και ο διαχωριςμόσ μεταξφ μικρϊν και μεγάλων υδροθλεκτρικϊν. 

Ζνασ μικρόσ υδροθλεκτρικόσ ςτακμόσ αποτελεί ζνα ζργο απόλυτα ςυμβατό με το 

περιβάλλον, κακϊσ το ςφνολο των επιμζρουσ παρεμβάςεων ςτθν περιοχι 

εγκατάςταςθσ του ζργου μπορεί να ενταχκεί αιςκθτικά και λειτουργικά ςτα 

χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ, αξιοποιϊντασ τουσ τοπικοφσ πόρουσ.  

 

2.3.5 Βιομάηα 

 

Βιομάηα είναι το βιοαποικοδομιςιμο κλάςμα των προϊόντων, αποβλιτων και 

υπολειμμάτων που προζρχονται από τθ γεωργία, (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

φυτικϊν και των ηωικϊν ουςιϊν), τθ δαςοκομία και τισ ςυναφείσ βιομθχανίεσ, 

κακϊσ και το βιοαποικοδομιςιμο κλάςμα των βιομθχανικϊν και αςτικϊν 

αποβλιτων, όπωσ ορίηει θ ΟΔΘΓΛΑ 2001/77/ΕΚ. 

  

Ωσ βιομάηα ορίηεται θ φλθ που ζχει βιολογικι (οργανικι) προζλευςθ. Ρρακτικά 

περιλαμβάνεται ςε αυτιν οποιοδιποτε υλικό προζρχεται άμεςα ι ζμμεςα από τον 

φυτικό κόςμο. Ριο ςυγκεκριμζνα, με τον όρο βιομάηα εννοοφμε τα φυτικά και 

δαςικά υπολείμματα (καυςόξυλα, κλαδοδζματα, άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρινεσ, 
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κουκοφτςια), τα ηωικά απόβλθτα (κοπριά, άχρθςτα αλιεφματα), τα φυτά που 

καλλιεργοφνται ςτισ ενεργειακζσ φυτείεσ για να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πθγι 

ενζργειασ, κακϊσ επίςθσ και τα αςτικά απορρίμματα και τα υπολείμματα τθσ 

βιομθχανίασ τροφίμων, τθσ αγροτικισ βιομθχανίασ και το βιοαποικοδομιςιμο 

κλάςμα των αςτικϊν απορριμμάτων. 

  

Θ βιομάηα χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν παραγωγι κερμικισ και θλεκτρικισ 

ενζργειασ. Ειδικότερα μπορεί να αξιοποιθκεί για τθν κάλυψθ ενεργειακϊν αναγκϊν 

(κζρμανςθσ, ψφξθσ, θλεκτριςμοφ κ.λπ.) και ακόμα για τθν παραγωγι υγρϊν 

βιοκαυςίμων (βιοαικανόλθ, βιοντιηελ κ.λπ.). 

 

 
Εικόνα 7: Ραραγωγι ενζργειασ από βιομάηα 

 

2.3.6 Γεωκερμία 

 

Θ γεωκερμία είναι μια ιπια και πρακτικά ανεξάντλθτθ ενεργειακι πθγι, που μπορεί 

με τισ ςθμερινζσ τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ να καλφψει ανάγκεσ κζρμανςθσ και 

ψφξθσ, αλλά και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να παράγει θλεκτρικι ενζργεια. Θ 

γεωκερμία προςφζρει ενζργεια χαμθλοφ κόςτουσ, ενϊ δεν επιβαρφνει το 

περιβάλλον με εκπομπζσ βλαβερϊν ρφπων. 

 

Θ κερμοκραςία του γεωκερμικοφ ρευςτοφ ι ατμοφ, ποικίλει από περιοχι ςε 

περιοχι, ενϊ ςυνικωσ κυμαίνεται από 25ο C μζχρι 360ο C. Στισ περιπτϊςεισ που τα 

γεωκερμικά ρευςτά ζχουν υψθλι κερμοκραςία (πάνω από 150ο C), θ γεωκερμικι 
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ενζργεια χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ.  

 

Θ κυριότερθ κερμικι χριςθ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ παγκοςμίωσ αφορά ςτθ 

κζρμανςθ κερμοκθπίων. Χρθςιμοποιείται ακόμα ςτισ υδατοκαλλιζργειεσ, όπου 

εκτρζφονται υδρόβιοι οργανιςμοί αλλά και για τθλεκζρμανςθ, δθλαδι κζρμανςθ 

ςυνόλου κτιρίων, οικιςμϊν, χωριϊν ι και πόλεων. 

 
Εικόνα 8: Χριςθ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ για τθ κζρμανςθ ςπιτιοφ 

 

Σιμερα ςτθν Ελλάδα, θ εκμετάλλευςθ τθσ γεωκερμίασ γίνεται αποκλειςτικά για 

χριςθ τθσ ςε κερμικζσ εφαρμογζσ, οι οποίεσ είναι εξίςου ςθμαντικζσ με τθν 

παραγωγι θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Ακόμα, λόγω του πλοφςιου ςε γεωκερμικι 

ενζργεια υπεδάφουσ τθσ χϊρασ μασ, κυρίωσ κατά μικοσ του θφαιςτειακοφ τόξου 

του Νοτίου Αιγαίου (Μιλοσ, Νίςυροσ, Σαντορίνθ), μπορεί να ζχει ευρεία εφαρμογι 

για τθ κερμικι αφαλάτωςθ του καλαςςινοφ νεροφ με ςτόχο τθν απόλθψθ πόςιμου, 

κυρίωσ ςτισ άνυδρεσ νθςιωτικζσ και παρακαλάςςιεσ περιοχζσ. Μία τζτοια 

εφαρμογι ζχει χαμθλότερο κόςτοσ από εκείνο που απαιτείται για τον εφοδιαςμό 

των περιοχϊν αυτϊν με πόςιμο νερό, μζςω υδροφόρων πλοίων. 
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 2.4 Εκνικό ςχζδιο δράςθσ για τισ ΑΠΕ 

 

Το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ, εκπονικθκε ςτο 

πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενεργειακισ Ρολιτικισ ςε ςχζςθ με τθν 

διείςδυςθ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ, τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ και τον 

περιοριςμό των εκπομπϊν αερίων ρφπων του κερμοκθπίου. 

 

Ειδικότερα για το ςφνολο των Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μζχρι το 

2020, προβλζπεται: 

 20% μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων του κερμοκθπίου ςε ςχζςθ με τα 

επίπεδα του 1990 ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2009/29/ΕΚ. 

 20% διείςδυςθ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ ςτθν ακακάριςτθ 

τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2009/28/ΕΚ. 

 20% εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ. 

Ειδικά για τθν Ελλάδα, ο ςτόχοσ για τισ εκπομπζσ αερίων ρφπων του κερμοκθπίου 

είναι μείωςθ κατά 4% ςτουσ τομείσ εκτόσ εμπορίασ ςε ςχζςθ με τα επίπεδα του 

2005, και 18% διείςδυςθ των ΑΡΕ ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ. 

 

Θ Ελλθνικι κυβζρνθςθ ςτο πλαίςιο υιοκζτθςθσ ςυγκεκριμζνων αναπτυξιακϊν και 

περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν, με το Νόμο 3851/2010 προχϊρθςε ςτθν αφξθςθ του  

εκνικοφ ςτόχου ςυμμετοχισ των ΑΡΕ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο 20%, ο 

οποίοσ και εξειδικεφεται ςε 40 % ςυμμετοχι των ΑΡΕ ςτθν θλεκτροπαραγωγι, 20 % 

ςε ανάγκεσ κζρμανςθσ – ψφξθσ και 10% ςτισ μεταφορζσ. 

 

Οι εκνικοί ενεργειακοί ςτόχοι για το 2020, όπωσ περιγράφονται από το ςχζδιο 

δράςθσ, αλλά και όπωσ ζχουν διαμορφωκεί από τισ πρόςφατεσ νομοκετικζσ 

παρεμβάςεισ και τα αντίςτοιχα εκνικά προγράμματα ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ,  

διαμορφϊνουν ζνα ιςχυρά αναπτυξιακό επιχειρθματικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο θ 

Ελλάδα καλείται να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ που τθσ προςφζρει το φυςικό 

δυναμικό που διακζτει ςε τεχνολογίεσ ΑΡΕ & ΕΞΕ και να διαμορφϊςει ζνα νζο 

μοντζλο «πράςινθσ» ανάπτυξθσ. Ραράλλθλα, θ επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων κα 

ςυνειςφζρει ςτθν αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, ςτθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ 

των φυςικϊν πόρων και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ βαςικϊν κλάδων 

τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. 
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Συγκεκριμζνα οι εκνικοί ςτόχοι για το 2020 (εικόνα 9), ςφμφωνα και με τα 

αποτελζςματα των ενεργειακϊν μοντζλων, αναμζνεται να ικανοποιθκοφν για τθ 

μεν θλεκτροπαραγωγι με τθν ανάπτυξθ περίπου 13300MW από ΑΡΕ (από περίπου 

4000MW ςιμερα), όπου ςυμμετζχουν το ςφνολο των τεχνολογιϊν με προεξζχουςεσ 

τα αιολικά πάρκα με 7500MW, υδροθλεκτρικά με 3000MW και τα θλιακά με 

περίπου 2500MW, ενϊ για τθ κζρμανςθ και ψφξθ με τθν ανάπτυξθ των αντλιϊν 

κερμότθτασ, των κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων, αλλά και των εφαρμογϊν 

βιομάηασ.  

 

 
Εικόνα 9: Οι εκνικοί δεςμευτικοί ςτόχοι για τθ διείςδυςθ των ΑΡΕ (πθγι: υπουργείο 
περιβάλλοντοσ, ενζργειασ και κλιματικισ αλλαγισ) 

 

Το εκνικό ςχζδιο δράςθσ για τισ ΑΡΕ, πρόκειται ουςιαςτικά να διαδραματίςει το 

ρόλο ενόσ δυναμικοφ εργαλείου παρακολοφκθςθσ των εκνικϊν ενεργειακϊν 

ςτόχων, όπου ανάλογα με τα μζτρα και πολιτικζσ που λαμβάνονται, τθν 

ανταπόκριςθ των φορζων τθσ αγοράσ κακϊσ και τθν τεχνολογικι ωριμότθτα των 

ΑΡΕ κα προςαρμόηεται αντίςτοιχα, ϊςτε να μποροφν να επιτευχκοφν οι 

δεςμευτικοί εκνικοί ςτόχοι για το 2020, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν επιτυχι 

ολοκλιρωςθ του μοντζλου «πράςινθσ» ανάπτυξθσ που ζχει υιοκετιςει θ Ελλθνικι 

κυβζρνθςθ. 
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2.5 Νομοκεςία 

 

Θ προςπάκεια για τθν ανάπτυξθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτθν Ελλάδα 

ξεκινά το 1986 με τθν υπουργικι απόφαςθ 252 που αφορά τα δικαιολογθτικά για 

τθν ίδρυςθ ςτακμοφ θλεκτροπαραγωγισ. Από τότε πολλοί νόμοι ζχουν ψθφιςτεί 

ςτθν προςπάκεια τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ να κάνει τισ επενδφςεισ ςτισ ΑΡΕ πιο 

ελκυςτικζσ, ςτον πίνακα 1 παρουςιάηονται οι κυριότεροι νόμοι για τισ ΑΡΕ. 

ΔΣΟ ΝΟΜΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1986 ΥΑ252 Γικαιολογ. Ίδπςζηρ ζηαθ. Η/Π 

 

1987 

 

ΠΓ375 

Ίδπςζη Νομικού Πποζώπος Ιδιυηικού 

Γικαίος με ηην επυνςμία Κένηπος 

Ανανεώζιμυν Πηγών Δνεπγείαρ 

1994 Ν2244 Νόμορ για Η/Π από ΑΠΔ 

1999 Ν2773 Απελεςθέπυζη Αγοπάρ Η/Δ 

2001 Ν2941 Απλοποίηζη διαδ. για ΑΠΔ 

 

2006 

 

Ν3468 

Παπαγυγή Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ από 

Ανανεώζιμερ Πηγέρ Δνέπγειαρ και 

Σςμπαπαγυγή Ηλεκηπιζμού και Θεπμόηηηαρ 

Υτηλήρ Απόδοζηρ και λοιπέρ διαηάξειρ 

2009 Ν3734 Πποώθηζη ηηρ ζςμπαπαγυγήρ δύο ή 

πεπιζζόηεπυν σπήζιμυν μοπθών ενέπγειαρ 

 

2010 

 

Ν3851 

Δπιηάσςνζη ηηρ ανάπηςξηρ ηυν Ανανεώζιμυν 

Πηγών Δνέπγειαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ 

κλιμαηικήρ αλλαγήρ 

Ρίνακασ 1: Οι κυριότεροι νόμοι για τισ ΑΡΕ (πθγι: κζντρο ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ) 

Στο νόμο 3468 που ψθφίςτθκε τον Λοφνθ του 2006, περιζχεται το πλαίςιο των 

διαδικαςιϊν για τθν αδειοδότθςθ και τα μζτρα προϊκθςθσ των ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ. Ριο ςυγκεκριμζνα ο νόμοσ αυτόσ πριμοδοτεί τθν αγορά 

θλεκτρικισ ενζργειασ από φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, ζνα μζτρο που εφαρμόςτθκε 

με επιτυχία ςε χϊρεσ όπωσ θ Λταλία, θ Λςπανία και θ Γερμανία. Θ προοπτικι είναι τα 

διαςυνδεδεμζνα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα να παράγουν ςτθν Νότια Ευρϊπθ 

θλεκτριςμό ςε τιμζσ ανταγωνιςτικζσ των μονάδων βάςθσ ςυμβατικϊν καυςίμων ςτα 

επόμενα 15 – 20 χρόνια. 

Ο νόμοσ 3734 που ψθφίςτθκε τον Λανουάριο του 2009, προςπακοφςε να βάλει ζνα 

ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα για τθν αδειοδότθςθ των φωτοβολταϊκϊν ςτακμϊν 

από τθ ρυκμιςτικι αρχι ενζργειασ (ΑΕ), κακϊσ οι αιτιςεισ για αδειοδότθςθ 

φωτοβολταϊκων ςτακμϊν ιταν πάρα πολλζσ. Επίςθσ ζδινε προτεραιότθτα ςτισ 

επενδφςεισ που δεν απαιτοφν άδεια παραγωγισ, δθλαδι ςε αυτζσ που είναι κάτω 

από 150kW όταν αναφερόμαςτε ςτα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα. Τζλοσ όριηε νζεσ 
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τιμζσ πϊλθςθσ τθσ παραγόμενθσ θλιακισ κιλοβατϊρασ, οι οποίεσ τιμζσ κα είναι 

εγγυθμζνεσ για μια εικοςαετία και μετά το πζρασ αυτισ τθσ χρονικισ διάρκειασ κα 

αναπροςαρμόηονται ετθςίωσ με το 25% του πλθκωριςμοφ τθσ προθγοφμενθσ 

χρονιάσ, όπωσ φαίνονται και από τθν εικόνα . 

 

Εικόνα 10: Τιμζσ πϊλθςθσ τθσ παραγόμενθσ μεγαβατϊρασ (πθγι: νόμοσ 3734/2009) 

Μετά από πάρα πολλζσ διαβουλεφςεισ και αλλαγζσ, ψθφίςτθκε το Μάιο του 2010 ο 

νόμοσ 3851, ο οποίοσ επιφζρει τισ παρακάτω αλλαγζσ ςτα φωτοβολταϊκά 

ςυςτιματα: 

 Απελευκερϊνει τισ άδειεσ και απλοποιεί τον τρόπο αδειοδότθςθσ για τισ 

επενδφςεισ ςε φωτοβολταϊκά μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ (1kWp ζωσ 

1MWp), μια ζμμεςθ προςπάκεια να καταργθκεί το παραεμπόριο αδειϊν 

παραγωγισ ενζργειασ. 
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 Διατιρθςθ τθσ υψθλισ τιμισ τθσ επιδότθςθσ τθσ κιλοβατϊρασ (που ζμμεςα 

όμωσ για τθσ νζεσ επενδφςεισ κα είναι μειωμζνθ λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ 

ςτθν εφαρμογι του Νόμου). 

 Ρροςπάκεια για τθν προϊκθςθ αγροτικϊν επενδφςεων ςτον τομζα των ΑΡΕ.  

 Μερικι κατάργθςθ των εμποδίων που προζκυπταν κατά τθν αδειοδοτικι 

διαδικαςία με τισ γαίεσ υψθλισ παραγωγικότθτασ. 

 Άμεςθ προϊκθςθ των φωτοβολταϊκϊν επενδφςεων ςε βιομθχανικζσ - 

βιοτεχνικζσ ςτζγεσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Διαχείριςθ κινδφνων 

3.1 Ειςαγωγι 

 

Θ διαχείριςθ κινδφνου είναι ζνα ςφνολο διαδικαςιϊν, που δεν εφαρμόηεται μόνο ςε 

εταιρίεσ ι δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, αλλά και ςε οποιαδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα, 

είτε αυτι είναι βραχυπρόκεςμθ, είτε μακροπρόκεςμθ (AIRMIC, ALARM, IRM, 2002). 

Ο οριςμόσ τθσ διαχείριςθσ κινδφνων είναι το ςφνολο των διαδικαςιϊν αναγνϊριςθσ 

(identification), ανάλυςθσ (analysis), ανταπόκριςθσ (response) και παρακολοφκθςθσ 

(establish reserves and continuous management) κινδφνων (PMI 2004). Οι 

διαδικαςίεσ τθσ διαχείριςθσ κινδφνου παρουςιάηονται πιο παραςτατικά ςτθν 

παρακάτω εικόνα (Κθρυττόπουλοσ, Κ. και Διαμάντασ, Β. 2008). 

 

 

Εικόνα 11: Τυπικι διαδικαςία διαχείριςθσ κινδφνου (πθγι: Κθρυττόπουλοσ, Κ. και 
Διαμάντασ, Β. 2008) 
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Ριο αναλυτικά οι διαδικαςίεσ τθσ διαχείριςθσ κινδφνου ςφμφωνα με τουσ Chapman 

και Ward (2003) είναι: 

 Οριςμόσ του project 

 Εςτίαςθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι προςζγγιςθ 

 Ρροςδιοριςμόσ των ηθτθμάτων 

 Διάρκρωςθ και δομι των ηθτθμάτων 

 Αποςαφινιςθ τθσ κυριότθτασ  

 Εκτίμθςθ τθσ μεταβλθτότθτασ  

 Αξιολόγθςθ των ςυνολικϊν ςυνεπειϊν 

 Διαχείριςθ των πλάνων 

 Διαχείριςθ τθσ υλοποίθςθσ 

 

3.2 Εντοπιςμόσ και αναγνώριςθ κινδφνων 

Θ πρϊτθ διαδικαςία ςτθν διαχείριςθ κινδφνου είναι ο εντοπιςμόσ και θ αναγνϊριςθ 

των κινδφνων που μπορεί να υπάρχουν για το τεχνικό ζργο. Θ ομάδα διαχείριςθσ 

του ζργου κα πρζπει να ορίςει τι κεωρεί κίνδυνο, τι ευκαιρία και τι αδιάφορο 

γεγονόσ. Ο Verzuh (2005) επιςθμαίνει πωσ κατά το ςτάδιο τθσ αναγνϊριςθσ των 

απειλϊν μπορεί να γίνει ζνασ διαχωριςμόσ τουσ ςε άγνωςτεσ και γνωςτζσ 

μεταβλθτζσ. Οι γνωςτζσ μεταβλθτζσ αναπαριςτοφν πικανά προβλιματα για τα 

οποία μποροφμε να είμαςτε προετοιμαςμζνοι αν και δεν είμαςτε ςε κζςθ να 

γνωρίςουμε τι κα ςυμβεί και πότε. Οι άγνωςτεσ μεταβλθτζσ είναι όλα εκείνα τα 

γεγονότα που είναι αναπάντεχα και δε μποροφν να προβλεφκοφν. 

Σφμφωνα με τo PMI (Project Management Institute, 2004) οι τεχνικζσ που μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν για αναγνϊριςθ των κινδφνων είναι: 

 Αναςκόπθςθ όλων των πλθροφοριϊν που είναι ςχετικζσ με το κάκε project, 

αρχείο από παρόμοια ζργα ςτο παρελκόν, υποκζςεισ, προβλζψεισ, ςχζδια 

κτλ 

 Τεχνικζσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν όπωσ brainstorming, ςυνεντεφξεισ, SWOT 

ανάλυςθ κ.α. 

 Τιρθςθ μιασ λίςτασ με ςυνθκιςμζνουσ κινδφνουσ που αφοροφν ςε όλα τα 

παρόμοια ζργα. Στθν τεχνικι αυτι πρζπει να δοκεί μεγάλθ προςοχι ςε 

δεδομζνα που δεν υπάρχουν μζςα ςτθ λίςτα. 
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 Ανάλυςθ και ζλεγχοσ των αρχικϊν υποκζςεων που πραγματοποιικθκαν για 

το κάκε ζργο ϊςτε να προλθφκοφν οι κίνδυνοι που οφείλονται ςε 

λανκαςμζνεσ προβλζψεισ και ςενάρια. 

 Διαγραμματικζσ τεχνικζσ όπωσ διαγράμματα ροισ, διαγράμματα Cause and 

effect. 

Θ διαδικαςία προςδιοριςμοφ των κινδφνων πρζπει να γίνεται ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα και όχι μόνο ςτθν αρχι κάκε ζργου, ακολουκϊντασ μία ι περιςςότερεσ 

από τισ παραπάνω τεχνικζσ. 

Επίςθσ πρζπει να αναφερκεί ό,τι ο κίνδυνοσ δεν είναι το ίδιο αντιλθπτόσ από όλουσ. 

Το γνωςτικό υπόβακρο, οι εμπειρίεσ του κακζνα, θ ςκοπιά παρατιρθςθσ των 

γεγονότων κακιςτά τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου και τθσ φφςθσ του υποκειμενικι 

διαδικαςία (Kaplan and Garrick, 1981). Επομζνωσ είναι αναγκαίο, να ςυμμετζχουν 

όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ, ϊςτε να μπορεί ο κακζνασ να ςυνειςφζρει με τισ 

γνϊςεισ του και τισ εμπειρίεσ του ςτθν κατάρτιςθ τθσ λίςτασ κινδφνων. Επιπλζον, 

είναι απαραίτθτο να λαμβάνονται υπόψθ όχι μόνο εκείνοι οι παράγοντεσ που 

ςχετίηονται με το χρόνο το κόςτοσ και τθν ποιότθτα του ζργου αλλά και αυτοί που 

επθρεάηουν τθν αςφάλεια, τθν αξιοπιςτία, τθν τεχνολογία, τθ νομοκεςία, τθν υγεία 

και το περιβάλλον. 

 

3.3 Ανάλυςθ κινδφνων 

Θ αμζςωσ επόμενθ διαδικαςία ςτθ διαχείριςθ κινδφνων, είναι θ ανάλυςθ κινδφνων. 

Σ’αυτό το ςτάδιο γίνεται εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ του κάκε κινδφνου 

και τθσ αναμενόμενθσ ςυνζπειασ που κα ζχει ςτο ζργο, και κατάταξθ των κινδφνων, 

ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν οι πιο ςθμαντικοί ανάλογα με τουσ πόρουσ που κα 

διατεκοφν. Θ ανάλυςθ των κινδφνων μπορεί να είναι είτε ποιοτικι, είτε ποςοτικι. 

3.3.1 Ποιοτικι Ανάλυςθ 

Στθν ποιοτικι ανάλυςθ εκτιμοφμε τθν πικανότθτα εμφάνιςθσ του κάκε γεγονότοσ 

και προςπακοφμε να προςδιορίςουμε τον αντίκτυπο (κετικό ι αρνθτικό) του κάκε 

γεγονότοσ. ‘Ζτςι δθμιουργείται ζνασ πίνακασ όπωσ ςτθν παρακάτω εικόνα 12 

(πίνακασ πικανότθτασ – αντίκτυπου). Σ’αυτό τον πίνακα τα γεγονότα κατατάςςονται 

με βάςθ τθν ςπουδαιότθτα που κζτει θ ομάδα ζργου, με βάςθ το πόςο ςθμαντικό 
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κα είναι το αποτζλεςμά τουσ αν ςυμβοφν αλλά και με το ποια αναμζνονται να 

ςυμβοφν ςφντομα και ποια μακροπρόκεςμα. 

 

Εικόνα 12: Ραράδειγμα πίνακα Ρικανότθτασ – Αντίκτυπου (πθγι: PMI, 2004) 

 

3.3.2 Ποςοτικι Ανάλυςθ 

Στθν ποςοτικι ανάλυςθ γίνεται χριςθ διάφορων υπολογιςτικϊν μοντζλων. Τα 

κυριότερα μοντζλα είναι: 

 Θ μζκοδοσ τθσ αναμενόμενθσ τιμισ 

 Ανάλυςθ πικανοτιτων 

 Το δζντρο αποφάςεων 

 Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ 

 Το διάγραμμα επιρροισ 

Μζκοδοσ Αναμενόμενθ Τιμισ 

Σ’αυτι τθ μζκοδο, το ρίςκο αναλφεται ςε δυο ςυνιςτϊςεσ τθν πικανότθτα 

εμφάνιςθσ του κινδφνου (likelihood of occurrence) και τθν ζκταςθ τθσ επίδραςθσ 

από τθν εμφάνιςθ του (severity of impact) , από το γινόμενο των οποίων προκφπτει 

θ ςοβαρότθτα του κινδφνου. ίςκο =Ρικανότθτα · Επίδραςθ 

Αν κεωριςουμε τισ δυο αυτζσ μεταβλθτζσ (πικανότθτα, επίδραςθ) ωσ 

ςυντεταγμζνεσ, τότε το ρίςκο είναι ζνα ςθμείο και μπορεί να αναπαραςτακεί 

γραφικά ςε ζνα ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, οπότε προκφπτει το παρακάτω 

διάγραμμα: 
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Εικόνα 13: Διάγραμμα πικανότθτασ - επίδραςθσ 

Ππωσ παρατθροφμε θ πάνω δεξιά γωνία του πίνακα είναι θ πιο επικίνδυνθ περιοχι, 

ενϊ θ κάτω αριςτερά θ πιο ακίνδυνθ. Ζτςι προκφπτουν οι πιο κάτω ςυνδυαςμοί: 

 Μικρι πικανότθτα/Μικρι επίδραςθ: αυτοί οι κίνδυνοι ςυνικωσ δεν 

αποτελοφν πθγι προβλθμάτων, πρζπει όμωσ να παρακολουκοφνται για να 

μθν μεταπθδιςουν ςε άλλθ κατθγορία. 

 Μικρι πικανότθτα/Μεγάλθ επίδραςθ: αυτοί οι κίνδυνοι ζχουν μικρι 

πικανότθτα εμφάνιςθσ, άλλα άμα εμφανιςτοφν κα επθρεάςουν ςθμαντικά 

το ζργο, για αυτό κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν με προςοχι. 

 Μεγάλθ πικανότθτα/Μικρι επίδραςθ: αυτοί οι κίνδυνοι είναι ςθμαντικοί για 

τθν πορεία του ζργου, μποροφν όμωσ να περιοριςτοφν με προςεκτικό 

ςχεδιαςμό και ζλεγχο. 

 Μεγάλθ πικανότθτα/Μεγάλθ επίδραςθ: αυτοί οι κίνδυνοι ζχουν μεγάλθ 

πικανότθτα εμφάνιςθσ και ςθμαντικι επίδραςθ ςτο ζργο, για αυτό το λόγο 

κα πρζπει να εξαλειφτοφν. 

Στθν ποςοτικοποίθςθ του ρίςκου μπορεί να περιλθφκεί και μια τρίτθ μεταβλθτι, θ 

δυνατότθτα ανίχνευςθσ (detection), δθλαδι θ ικανότθτα ζγκαιρου εντοπιςμοφ του 

κινδφνου ϊςτε να υπάρχει χρονικό περικϊριο ςχεδιαςμοφ και δράςθσ (Carbone, 

2004). Θ απόδοςθ τιμισ ςτθν ανίχνευςθ είναι εξίςου υποκειμενικι με τθν απόδοςθ 

τιμισ ςτθν πικανότθτα εμφάνιςθσ και ςτθν επίδραςθ του κινδφνου. Θ δυνατότθτα 

ανίχνευςθσ πρζπει να λαμβάνεται εξίςου ςοβαρά υπόψθ κακϊσ μπορεί να 
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υπάρχουν κίνδυνοι με μεγάλο γινόμενο πικανότθτασ εμφάνιςθσ και ςοβαρότθτασ 

ςυνεπειϊν αλλά αναμζνεται να ανιχνευκοφν νωρίσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ομάδα 

εργαςίασ πρζπει να κρίνει αν οι κίνδυνοι αυτοί ακόμα κι αν ανιχνευτοφν εγκαίρωσ, 

είναι τόςο ςοβαροί ϊςτε να απαιτοφν ζνα ςχζδιο δράςθ από νωρίσ. Βζβαια, θ 

ζγκαιρθ ανίχνευςθ και αντιμετϊπιςθ τουσ μπορεί να μθ αποβεί χριςιμθ, αν οι 

ςυνζπειεσ είναι τόςο ςοβαρζσ ϊςτε να κακιςτοφν το ζργο αποτυχία. 

Ανάλυςθ Πικανοτιτων 

Θ μζκοδοσ αυτι, κακορίηει τθν κατανομι τθσ πικανότθτασ κάκε κινδφνου. Θ πιο 

διαδεδομζνθ μορφι τθσ είναι θ αναπαράςταςθ Monte Carlo. Θ μζκοδοσ επιλζγει 

τυχαία τιμζσ, για να δθμιουργιςει ςενάρια για ζνα ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα. Θ 

πολλαπλι επανάλθψθ δθμιουργεί μια εικόνα όλων των πικανϊν αποτελεςμάτων 

τθσ κατανομισ από τθν οποία λαμβάνονται οι τιμζσ. Χρθςιμοποιείται ςε 

προβλιματα με τυχαίεσ μεταβλθτζσ και γνωςτι ι υποκετικι κατανομι 

πικανοτιτων. Το ποςοτικοποιθμζνο ρίςκο ςυνικωσ περιλαμβάνεται ςτο μοντζλο με 

τθν απόδοςθ μιασ απαιςιόδοξθσ, μιασ αιςιόδοξθσ και μια μζςθσ τιμισ (Norris, 

2000). Θ μζκοδοσ αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν ανάλυςθ πικανοτιτων του 

κόςτουσ, ειδικά αν το κόςτοσ μπορεί να κατακερματιςτεί ςε κατθγορίεσ ι 

δραςτθριότθτεσ με βάςθ το χρονοδιάγραμμα και αν οι κίνδυνοι του κόςτουσ 

ςχετίηονται με εκείνουσ του χρόνου. 

Το Δζντρο Αποφάςεων 

Αυτι θ μζκοδοσ ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ για τισ αποφάςεισ 

πλθροφορίεσ, ενϊ παράλλθλα παρουςιάηει τισ ενδεχόμενεσ ενζργειεσ και τα πικανά 

αποτελζςματα (Norris, 2000). Ουςιαςτικά, πρόκειται για ζνα διάγραμμα που 

απεικονίηει τθν αλλθλουχία αποφάςεων και γεγονότων. Είναι χριςιμο για τθν 

αξιολόγθςθ πολλϊν παραγόντων και τθ διερεφνθςθ πολλϊν εναλλακτικϊν, τθν 

αξιολόγθςθ των αποφάςεων και των ςυνεπειϊν τουσ, κακϊσ και για τθν εκτίμθςθ 

κινδφνων και ευκαιριϊν που ςχετίηονται με μια ςυγκεκριμζνθ επιλογι. Αν και 

κεωρείται ποιοτικι μζκοδοσ, αν αποδοκοφν πικανότθτεσ εμφάνιςθσ κάκε ενζργειασ 

ςτα κλαδιά του, γίνεται ποςοτικι. 

Η Ανάλυςθ Ευαιςκθςίασ 

Κακορίηει τθν επίδραςθ ςτο ςφνολο του ζργου που προκαλεί θ μεταβολι μίασ από 

τισ μεταβλθτζσ του, όπωσ θ κακυςτζρθςθ ςτο ςχεδιαςμό ι το κόςτοσ των υλικϊν. Θ 

τεχνικι αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για όλουσ τουσ κινδφνουσ που ζχουν 
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επιςθμανκεί, κακϊσ και για να καταδείξει τθν επίδραςθ ενόσ κινδφνου ςτθν 

οικονομικι απόδοςθ του ζργου. 

Το Διάγραμμα Επιρροισ 

Δθμιουργεί ζνα μοντζλο που επιτρζπει ςτθν εταιρεία να ςυνοψίςει τθ λειτουργία 

τθσ και τθ ςχζςθ με το περιβάλλον όπου δραςτθριοποιείται. Ζχοντασ αναπτφξει το 

βαςικό μοντζλο με τουσ παράγοντεσ επικινδυνότθτασ και τουσ δεςμοφσ τουσ, το 

μοντζλο ρυκμίηεται με τθν ανάλυςθ των δεδομζνων και τθν ειςαγωγι νζων 

ςτοιχείων (Norris, 2000). 

 

3.4 Αντιμετώπιςθ κινδφνων 

 

Θ τρίτθ διαδικαςία ςτθ διαχείριςθ κινδφνων είναι θ αντιμετϊπιςθ τουσ, αυτό το 

ςτάδιο αφορά τθ λιψθ προλθπτικϊν μζτρων και τον κακοριςμό των απαραίτθτων 

ενεργειϊν για τον περιοριςμό τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ του κάκε κινδφνου αλλά 

και τισ επιπτϊςεισ από τθν εμφάνιςθ του. 

Σφμφωνα με το Verzuh (2005), υπάρχουν πζντε κλαςςικζσ ςτρατθγικζσ απόκριςθσ 

ςτουσ κινδφνουσ: 

 Αποδοχι του κινδφνου, δθλαδι κατανόθςθ των ςυνεπειϊν ενόσ γεγονότοσ 

αλλά ενζργεια μόνο αν ςυμβεί 

 Αποφυγι του κινδφνου, δθλαδι επιλογι διαφορετικοφ αντικειμζνου ι 

διαφορετικοφ project ςτο οποίο δεν εμφανίηεται ο ςυγκεκριμζνοσ κίνδυνοσ 

 Ραρακολοφκθςθ του κινδφνου κατάρτιςθ ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 Μεταφορά του κινδφνου ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ 

 Εξομάλυνςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου 

Σφμφωνα με τουσ Flanagan and Norman (1993) υπάρχουν τζςςερισ τρόποι να 

αντιμετωπιςτεί ο κίνδυνοσ: 

 Θ προςζγγιςθ ομπρζλα (umbrella): όπου κάκε πικανό ενδεχόμενο γίνεται 

αποδεκτό με τθν προχπόκεςθ ότι το ζργο κα υπερτιμολογθκεί 

 Θ προςζγγιςθ ςτρουκοκαμιλου (ostrich): όπου γίνεται θ παραδοχι ότι όλα 

κα πάνε όπωσ ζχουν προγραμματιςτεί 
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 Θ προςζγγιςθ ενςτίκτου (intuitive): όπου ακολουκείται το ζνςτικτο όςων 

λαμβάνουν αποφάςεισ 

 Θ προςζγγιςθ τθσ κτθνϊδουσ βίασ (brute force): όπου γίνεται προςπάκεια 

όλα τα ενδεχόμενα να ελεγχκοφν χωρίσ απαραίτθτα να είναι δυνατό κάτι 

τζτοιο. 

 

3.5 Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ 

 

Θ τελευταία διαδικαςία ςτθ διαχείριςθ των κινδφνων είναι, θ παρακολοφκθςθ και ο 

ζλεγχοσ. Μερικζσ από τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτό το ςτάδιο είναι 

οι επικεωριςεισ του ζργου, θ ανάλυςθ των τάςεων και τθσ μεταβλθτότθτασ, θ 

μζτρθςθ των επιδόςεων του ζργου ςε κάκε φάςθ του, κ.λπ. 

Πλεσ αυτζσ οι μζκοδοι κα πρζπει να ελζγχουν αν: 

 Οι αρχικζσ υποκζςεισ ιςχφουν ακόμα 

 Οι αρχικζσ διαδικαςίεσ ακολοκοφνται 

 Οι διαδικαςίεσ που υιοκετικθκαν και θ πλθροφορία που ςυλλζχκθκε για τθ 

διεξαγωγι τθσ αποτίμθςθσ ιταν οι κατάλλθλεσ 

 Τα μζτρα που επιλζχκθκαν είχαν αποτζλεςμα 

Από αυτι τθ διαδικαςία μποροφν να προκφψουν νζα δεδομζνα, νζοι κίνδυνοι, 

προτάςεισ για βελτίωςθ, διορκωτικζσ ενζργειεσ, αναβακμίςεισ και βελτιϊςεισ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΝΟ 

ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 100kWp 

4.1 Περιγραφι του προγράμματοσ Microsoft Project 

 

Το Microsoft Project (ι MSP ι WinProj) είναι ζνα πρόγραμμα διαχείριςθσ ζργου, 

αναπτφχκθκε και πωλείται από τθ Microsoft. Ζχει ςχεδιαςτεί για να βοθκιςει τουσ 

διαχειριςτζσ του ζργου για τθν ανάπτυξθ ςχεδίων, τθν ανάκεςθ πόρων ςε εργαςίεσ, 

τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου, τθ διαχείριςθ των προχπολογιςμϊν και τθν 

ανάλυςθ του φόρτου εργαςίασ. 

Θ εφαρμογι χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο τθσ κρίςιμθσ διαδρομισ και τθν κριτικι 

αλυςίδα (Critical Chain Project Management CCPM) (Eliyahu Goldratt, 1997). 

Επιπλζον, το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωρίςει διαφορετικζσ κατθγορίεσ χρθςτϊν. 

Αυτζσ οι διαφορετικζσ κατθγορίεσ χρθςτϊν μποροφν να ζχουν διαφορετικά επίπεδα 

πρόςβαςθσ ςτα ζργα, ςτισ απόψεισ, κακϊσ και ςε άλλα δεδομζνα, όπωσ 

θμερολόγια, προβολζσ, πίνακεσ, φίλτρα. 

 

4.2 Μελζτθ εφαρμογισ: Εγκατάςταςθ ενόσ φωτοβολταϊκου πάρκου 

ιςχφοσ 100kWp 

4.2.1 Ειςαγωγι 

 

Τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα μετατρζπουν τθν θλιακι ενζργεια κατευκείαν ςε 

θλεκτρικι ενζργεια. Ζνα φωτοβολταϊκό ςφςτθμα αποτελείται από ζνα ι 

περιςςότερα πάνελ φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων ι κυψζλεσ, μαηί με τισ απαραίτθτεσ 

ςυςκευζσ και διατάξεισ για τθ μετατροπι τθσ θλιακισ ενζργειασ ςτθν επικυμθτι 

μορφι. Θ παραγωγι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ επιτυγχάνεται με τθ χριςθ 

θμιαγϊγιμων υλικϊν, τα οποία ζχουν τθν ιδιότθτα να απορροφοφν τα φωτόνια του 

θλιακοφ φωτόσ, απελευκερϊνοντασ θλεκτρόνια (φωτοθλεκτρικό φαινόμενο). Θ ροι 

των ελεφκερων θλεκτρονίων δθμιουργεί το θλεκτρικό ρεφμα και τάςθ. 

Ζνα τυπικό φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ςυνδεδεμζνο ςτο δίκτυο ιςχφοσ (1kWp) παράγει 

κατά μζςο όρο 1200 – 1500 κιλοβατϊρεσ το χρόνο, ανάλογα με τθν θλιοφάνεια τθσ 

περιοχισ εγκατάςταςθσ και αποτρζπει τθν ζκλυςθ περίπου 1450 κιλϊν διοξειδίου 
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του άνκρακα, όςο δθλαδι κα απορροφοφςαν δυο ςτρζμματα δάςουσ. Αποτελείται 

από τα ζξθσ επιμζρουσ υποςυςτιματα: 

 Φωτοβολταϊκθ γεννιτρια 

 Καταςκευι ςτιριξθσ 

 Συςτιματα μετατροπισ ιςχφοσ 

 Θλεκτρονικά ςυςτιματα ελζγχου, προςταςίασ και λοιπά ςτοιχεία 

Φωτοβολταϊκθ γεννιτρια 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίςια αποτελοφνται ςυνικωσ από 30 με 36, ερμθτικά 

ςφραγιςμζνα φωτοβολταϊκά ςτοιχεία μζςα ςε ειδικι διαφανι πλαςτικι φλθ, 

των οποίων θ μπροςτινι όψθ προςτατεφεται από ανκεκτικό γυαλί χαμθλισ 

περιεκτικότθτασ ςε οξίδειο του ςιδιρου. Θ καταςκευι αυτι, που δεν ξεπερνά ςε 

πάχοσ τα 4 με 5 χιλιοςτά, τοποκετείται ςυνικωσ ςε πλαίςιο αλουμινίου. Τα 

ςτοιχεία εςωτερικά είναι ςυνδεδεμζνα είτε ςε ςειρά είτε παράλλθλα, ανάλογα 

με τισ απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ. 

Καταςκευι ςτιριξθσ 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίςια προκειμζνου να τοποκετθκοφν ςτο ςθμείο 

εγκατάςταςθσ τουσ, εφοδιάηονται με ειδικζσ καταςκευζσ. Οι καταςκευζσ αυτζσ 

ςτιριξθσ πρζπει να πλθροφν κάποια κριτιρια, όπωσ αντοχι ςτα φορτία που 

προζρχονται από το βάροσ των πλαιςίων και τουσ ανζμουσ που πνζουν ςτθν 

περιοχι, να μθν προκαλοφν ςκιαςμό ςτα πλαίςια, να επιτρζπουν τθν εφκολθ 

πρόςβαςθ ςτα πλαίςια και ταυτόχρονα να διαςφαλίηουν τθν αςφάλεια τουσ. 

Συςτιματα μετατροπισ ιςχφοσ 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίςια παράγουν ςυνεχζσ ρεφμα, ενϊ τα φορτία 

καταναλϊνουν εναλλαςςόμενο ρεφμα. Για τθν μετατροπι τθσ ιςχφοσ ςτα 

φωτοβολταϊκά ςυςτιματα χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ αναςτροφείσ ςυνεχοφσ 

ςε εναλλαςςόμενο (DC/AC). Σκοπόσ των ςυςτθμάτων μετατροπισ ιςχφοσ είναι θ 

κατάλλθλθ ρφκμιςθ των χαρακτθριςτικϊν του παραγόμενου ρεφματοσ, ϊςτε να 

καταςτεί δυνατι θ τροφοδοςία των διάφορων καταναλϊςεων. 

Ο αναςτροφζασ είναι ζνα θλεκτρονικό κφκλωμα που μετατρζπει τθ ςυνεχι τάςθ 

ςε εναλλαςςόμενθ. Είναι δυνατόν να υπάρχει ωσ αυτόνομθ ςυςκευι ι ωσ 

βακμίδα άλλθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ. Ωσ αυτόνομθ ςυςκευι χρθςιμοποιείται 

ςε εγκαταςτάςεισ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων και όπου αλλοφ χρειάηεται να 
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μετατραποφν 12V ςε εναλλαςςόμενθ 220V, ενϊ ωσ βακμίδα χρθςιμοποιείται 

ςτα ςυςτιματα αδιάλειπτθσ παροχισ ιςχφοσ (UPS). Θ κυριότερθ διάκριςθ των 

αναςτροφζων όςον αφορά τθν χριςθ τουσ ςε εγκαταςτάςεισ φωτοβολταϊκϊν, 

είναι ςε αναςτροφείσ διαςυνδεδεμζνων και αυτόνομων εγκαταςτάςεων. Θ 

τεχνολογία καταςκευισ αναςτροφζων αυτόνομων ςυςτθμάτων διακρίνεται 

περαιτζρω ςε κακαροφ και τροποποιθμζνου θμιτόνου. Οι μετατροπείσ κακαροφ 

θμιτόνου ζχουν υψθλότερο κόςτοσ αλλά επιτυγχάνουν υψθλότερο βακμό 

απόδοςθσ και ζχουν μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ. 

Τα ςθμαντικότερα κριτιρια για τθν επιλογι του αναςτροφζα αποτελοφν θ 

αξιοπιςτία, θ ενεργειακι απόδοςθ, οι αρμονικζσ παραμορφϊςεισ, το κόςτοσ και 

θ ςυμβατότθτα με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ ΔΕΘ.  

Ηλεκτρονικά ςυςτιματα ελζγχου, προςταςίασ και λοιπά ςτοιχεία 

Το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ςυμπλθρϊνουν οι θλεκτρονικζσ διατάξεισ ελζγχου, θ 

γείωςθ, οι καλωδιϊςεισ (ςυνεχοφσ και εναλλαςςόμενου ρεφματοσ) και ςχετικό 

θλεκτρολογικό υλικό, οι διατάξεισ αςφαλείασ, ο μετρθτισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

και ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ του φωτοβολταϊκοφ 

ςυςτιματοσ. 

Σθμειϊνεται ότι θ ΔΕΘ απαιτεί τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ προςταςίασ απόηευξθσ 

τθσ εγκατάςταςθσ, ϊςτε θ εγκατάςταςθ να αποςυνδζεται τόςο ςε περίπτωςθ 

ζλλειψθσ τάςθσ από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ (προσ αποφυγι του φαινομζνου τθσ  

νθςιοδότθςθσ) όςο και ςτθν περίπτωςθ που θ τάςθ και θ ςυχνότθτα αποκλίνουν 

από τισ προδιαγραφζσ που ζχει κζςθ θ ΔΕΘ για τθν περιοχι εγκατάςταςθσ του 

φωτοβολταϊκου ςυςτιματοσ. 

 

4.2.2 Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα ενόσ φωτοβολταϊκου ςυςτιματοσ 

 

Τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα ζχουν τα εξισ ςθμαντικά πλεονεκτιματα (ςφνδεςμοσ 

εταιριϊν φωτοβολταϊκϊν): 

 Τεχνολογία φιλικι προσ το περιβάλλον, κακϊσ δεν παράγονται ρφποι για τθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

 Θ θλιακι ενζργεια είναι αποκεντρωμζνο ϋϋκαφςιμοϋϋ, διατίκεται παντοφ και 

δεν ςτοιχίηει τίποτα 

 Ακόρυβθ λειτουργία 



47 
 

 Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ 

 Μεγάλθ διάρκεια ηωισ, κακϊσ τα κρφςταλλα μποροφν να λειτουργιςουν για 

20 – 30 χρόνια 

 Δυνατότθτεσ μελλοντικισ επζκταςθσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ 

αυξανόμενεσ ανάγκεσ των χρθςτϊν 

 Μποροφν να εγκαταςτακοφν ςε ιδθ υπάρχουςεσ καταςκευζσ, όπωσ είναι θ 

ςτζγθ ενόσ ςπιτιοφ ι θ πρόςοψθ ενόσ κτιρίου. 

 Ευελιξία ςτισ εφαρμογζσ, δθλαδι τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα λειτουργοφν 

άριςτα τόςο ωσ αυτόνομα ςυςτιματα, όςο και ωσ αυτόνομα υβριδικά 

ςυςτιματα όταν ςυνδυάηονται με άλλεσ πθγζσ ενζργειασ, ςυμβατικζσ ι 

ανανεϊςιμεσ, και ςυςςωρευτζσ για τθν αποκικευςθ τθσ παραγόμενθσ 

ενζργειασ. 

 Ρροςφζρουν υψθλι και εγγυθμζνθ απόδοςθ 

Πςον αφορά τα μειονεκτιματα είναι λιγότερα από τα πλεονεκτιματα, δεν παφουν 

όμωσ να είναι ςθμαντικά και οριςμζνα αναφζρονται παρακάτω: 

 Θ θλιακι ενζργεια δεν είναι διακζςιμθ τθ νφχτα και με μειωμζνθ απόδοςθ 

τισ θμζρεσ που υπάρχει ςυννεφιά. 

 Ρεριοριςμζνθ ενεργειακι πυκνότθτα, όπου ςτθν Ευρϊπθ ι μζςθ θμεριςια 

ζκκεςθ ςτον ιλιο είναι μικρότερθ από 7kWh/m2  

 Οι θλιακζσ κυψζλεσ παράγουν ςυνεχζσ ρεφμα, το οποίο μετατρζπεται ςε 

εναλλαςςόμενο, ζτςι υπάρχει μια απϊλεια ενζργειασ μεταξφ 4 – 12%. 

 Το κόςτοσ τουσ παρά τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ παραμζνει αρκετά υψθλό. 

 

4.2.3 Απόδοςθ ενόσ φωτοβολταϊκου ςυςτιματοσ 

Θ απόδοςθ ενόσ φωτοβολταϊκου ςυςτιματοσ (ςφνδεςμοσ εταιριϊν 

φωτοβολταϊκϊν) εξαρτάται από: 

 Από το γεωγραφικό πλάτοσ τθσ περιοχισ (όςο πιο νότια, τόςο πιο ζντονθ 

είναι θ ζνταςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ) εικόνα 14. 

 Από τθν κλίςθ των φωτοβολταϊκων πάνελ ωσ προσ το οριηόντιο επίπεδο ( θ 

βζλτιςτθ απόδοςθ είναι για νότιο προςανατολιςμό και κλίςθ περίπου 30 

μοίρεσ) πίνακασ . 

 Από τθν θλικία των φωτοβολταϊκων πάνελ (υπολογίηεται ότι θ απόδοςθ των 

πάνελ μειϊνεται κατά μζςο όρο από 0,5% εϊσ 1% κάκε ζτοσ). 

 Από τθν χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία (τα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ του 

θλίου μπορεί να βελτιϊςουν τθν απόδοςθ εϊσ και 35%). 

 Από τθν ςωςτι ςυντιρθςθ ςε βάκοσ χρόνου. 
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Εικόνα 14: Ετιςια παραγωγι ενζργειασ ςτον Ελλαδικό χϊρο (πθγι: ςφνδεςμοσ εταιριϊν 
φωτοβολταϊκϊν) 

Προζαναηολιζμός 
Κλίζη ως προς ηο οριζόνηιο επίπεδο 

0
ο
 30

ο
 90

ο
 

Αναη. – Γσηικά 90% 85% 50% 

ΝΑναη – ΝΓσηικά 90% 95% 60% 

Νόηιος 90% 100% 60% 

Βαναη. – Βδσηικός 90% 67% 30% 

Βόρειος 90% 60% 20% 

Πίνακαρ 2: Βαθμόρ απόδοζηρ ανάλογα ηηρ κλίζηρ και ηος πποζαναηολιζμού (πηγή: 
ζύνδεζμορ εηαιπιών θυηοβοληαφκών) 

Γενικά αυτό που ενδιαφζρει είναι πόςεσ κιλοβατϊρεσ κα παράγει το ςφςτθμα ςε 

ετιςια βάςθ και τελικά πόςο κοςτίηει θ κάκε παραγόμενθ κιλοβατϊρα. 
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4.2.4 Γιατί θ επζνδυςθ ςε ζνα φωτοβολταϊκό ςφςτθμα είναι εξαςφαλιςμζνθσ 

απόδοςθσ; 

 

Το μεγαλφτερο κόςτοσ ςε μια επζνδυςθ φωτοβολταϊκου πάρκου, είναι τα 

φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία όμωσ οι καταςκευαςτζσ τουσ τα πωλοφν με 

εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ από 15 – 25 χρόνια. Οι δε αναςτροφείσ ζχουν εγγφθςθ 

καλισ λειτουργίασ για 5 – 10 χρόνια. Ρρακτικά αυτό ςθμαίνει, ότι μζςα ςτθν 

περίοδο τθσ εγγφθςθσ τα ελαττωματικά ςτοιχεία του εξοπλιςμοφ αντικακίςτανται. 

Επίςθσ οι εταιρίεσ που εγκακιςτοφν φωτοβολταϊκά ςτθν Ελλάδα, δίνουν εγγφθςθ 

καλισ λειτουργίασ ενόσ ι δυο ετϊν και πολυετζσ ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ, το οποίο 

περιλαμβάνει ςυςτιματα καταγραφισ των θλεκτρολογικϊν δεδομζνων τθσ 

εγκατάςταςθσ, μετάδοςθσ των δεδομζνων και ανάλυςθ τουσ, ϊςτε να είναι δυνατι 

θ άμεςθ ανίχνευςθ των προβλθμάτων και θ επίλυςθ τουσ. Το ετιςιο κόςτοσ αυτοφ 

του είδουσ ςυντιρθςθσ ανζρχεται ςτο 0,3% - 0,6% του προχπολογιςμοφ του ζργου. 

Τα υπόλοιπα κόςτθ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ μιασ φωτοβολταϊκισ εγκατάςταςθσ 

είναι ςχεδόν μθδαμινά. Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ που απαιτοφν είναι ο κακαριςμόσ 

αυτϊν από τθ ςκόνθ, όταν υπάρχουν μεγάλα διαςτιματα ανομβρίασ και θ φροντίδα 

του περιβάλλοντοσ χϊρου, ϊςτε να μθ δθμιουργοφνται ςυνκικεσ ςκίαςθσ (όπωσ θ 

ανάπτυξι δζντρων, κάμνων, κ.λπ.). Οι περιπτϊςεισ ζκτακτων καταςτροφϊν, όπωσ 

φωτιά, ςειςμόσ, κλοπι, μποροφν να καλυφκοφν με μια αςφάλιςθ, το κόςτοσ τθσ 

οποίασ κυμαίνεται από 0,25% ζωσ 0,5% τθσ αξίασ τθσ εγκατάςταςθσ ανάλογα με το 

είδοσ τθσ αςφάλιςθσ. 

Με ςτακερό και προβλζψιμο κόςτοσ εικοςαετίασ, με προβλζψιμθ ενεργειακι 

απόδοςθ και με δεδομζνθ τθν τιμι πϊλθςθσ για μια εικοςαετία, θ επζνδυςθ ςτθν 

εγκατάςταςθ ενόσ φωτοβολταϊκοφ πάρκου είναι από τισ πλζον εξαςφαλιςμζνεσ τθσ 

αγοράσ. 
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4.3 Εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκου πάρκου 100kWp 

 

Σ’αυτό το κεφάλαιο τθσ διπλωματικισ κα αςχολθκοφμε με τθν διαχείριςθ ενόσ 

μικροφ ζργου με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Project Manager. Το ζργο είναι θ 

εγκατάςταςθ ενόσ φωτοβολταϊκοφ πάρκου ιςχφοσ 100kWp ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

τθσ Κεςςαλονίκθσ. 

4.3.1 Σκοπόσ του ζργου 

 

Σκοπόσ του ζργου είναι θ εγκατάςταςθ ενόσ φωτοβολταϊκου πάρκου ιςχφοσ 

100kWp ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Κεςςαλονίκθσ. Σθμαντικό ςτοιχείο αυτοφ του 

ζργου είναι ο περιοριςμόσ ςτο χρόνο, κακϊσ πρζπει να ολοκλθρωκεί γριγορα θ 

διαδικαςία τθσ αδειοδότθςθσ για να μπορζςει να υπαχκεί ςτο πρόγραμμα για τθν 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από φωτοβολταϊκά για επαγγελματίεσ αγρότεσ. 

 

4.3.2 Περιγραφι του ζργου 

 

Το ζργο περιλαμβάνει τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ: 

 Ρροετοιμαςία προςφοράσ 

 Κατάκεςθ προςφοράσ 

 Αξιολόγθςθ προςφοράσ 

 Ανάκεςθ ζργου 

 Επιλογι προςωπικοφ 

 Αυτοψία του χϊρου 

 Θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ 

 Κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν ςτθ ΔΕΘ 

 Ζγκριςθ μελζτθσ από τθ ΔΕΘ  

 Ραραγγελία υλικϊν 

 Ραράδοςθ υλικϊν 

 Μεταφορά υλικϊν ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ 

 Διαμόρφωςθ χϊρου 

 Τοποκζτθςθ περίφραξθσ 

 Τοποκζτθςθ των πλαιςίων ςτιριξθσ 

 Τοποκζτθςθ των πάνελ 

 Θλεκτρολογικι ςφνδεςθ των πάνελ 
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 Τοποκζτθςθ αναςτροφζων 

 Θλεκτρολογικι ςφνδεςθ των αναςτροφζων 

 Τοποκζτθςθ υποςτακμοφ μζςθσ τάςθσ 

 Σφνδεςθ υποςτακμοφ με το φωτοβολταϊκό πάρκο 

 Εγκατάςταςθ τριγϊνου γείωςθσ 

 Ζλεγχοσ όλων των γειϊςεων και των ςυνδζςεων του πάρκου 

 Σφνδεςθ με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ 

 Ζλεγχοσ των ρυκμίςεων αςφαλείασ του πάρκου από τθ ΔΕΘ 

 Αποδοχι του πάρκου από τθ ΔΕΘ 

 Ολοκλιρωςθ ζργου 

Με τθ χριςθ του λογιςμικοφ Project Manager κα γίνει θ δομικι ανάλυςθ του ζργου, 

ςφμφωνα με τισ παραπάνω διαδικαςίεσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ χρονικι τουσ διάρκεια 

όςο και τουσ πικανοφσ περιοριςμοφσ που μπορεί να ζχει θ κάκε διαδικαςία. 

 

4.3.3 Βαςικζσ παραδοχζσ 

 

Για λόγουσ απλοποίθςθσ και ευκολότερθσ διαχείριςθσ του ζργου, γίνονται οι 

παρακάτω παραδοχζσ: 

 Θ επίβλεψθ όλων των εργαςιϊν κα γίνει από Θλεκτρολόγο Μθχανικό. 

 Πλα τα υλικά και τα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι 

πιςτοποιθμζνα ι κα φζρουν πιςτοποιθτικό CE. 

 Στθν υποχρζωςθ του καταςκευαςτι είναι θ ςωςτι λειτουργία του πάρκου 

και θ ςφνδεςθ του με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ και θ ςυντιρθςθ του. 

 Πλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν από ειδικευμζνο και πιςτοποιθμζνο προςωπικό. 

 Υπάρχει θ δυνατότθτα υπερωριακισ απαςχόλθςθσ. 

 

4.3.4 Αντικειμενικόσ ςκοπόσ ζργου 

 

Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ του ζργου είναι να καταςκευαςτεί ζνα φωτοβολταϊκό 

πάρκο ςυμφϊνα με τθ μελζτθ, για να ζχει τθ βζλτιςτθ δυνατι απόδοςθ, ϊςτε το 

οικονομικό όφελοσ για τον ιδιοκτιτθ του πάρκου να είναι μζγιςτο. Θ όλθ 

εγκατάςταςθ να είναι αξιόπιςτθ και εφκολθ ςτθ ςυντιρθςθ. Θ εφαρμογι όλων των 

κανόνων αςφαλείασ και υγιεινισ για τθν αποφυγι ατυχθμάτων. Ολοκλιρωςθ του 
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ζργου ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα για τθν υπαγωγι του ςτο πρόγραμμα 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από φωτοβολταϊκά, από επαγγελματίεσ αγρότεσ. 

 

4.3.5 Παραδοτζα – χρονοδιάγραμμα 

 

Τα παραδοτζα του ζργου μασ διευκολφνουν ςτθν διαχείριςθ του κακϊσ με βάςθ 

αυτά μποροφμε να ορίςουμε κάποια ορόςθμα ελζγχου. Ζτςι το ζργο ουςιαςτικά 

χωρίηεται ςε φάςεισ και είναι ευκολότερο για τον Project Manager να 

παρακολουκιςει τθν πρόοδο του. Τα παραδοτζα του ζργου φαίνονται ςτον πίνακα. 

 

Δπγαζία Ημεπομηνία Παπάδοζηρ 

Καηάθεζη πποζθοπάρ 03/09/2010 

Ανάθεζη έπγος 08/09/2010 

Καηάθεζη δικαιολογηηικών ζηη ΓΔΗ 15/09/2010 

Έγκπιζη μελέηηρ από ηη ΓΔΗ 05/10/2010 

Τοποθέηηζη ηυν πλαιζίυν ζηήπιξηρ 15/11/2010 

Ηλεκηπολογική ζύνδεζη ηυν πάνελ 29/11/2010 

Ηλεκηπολογική ζύνδεζη ηυν αναζηποθέυν 30/11/2010 

Τοποθέηηζη ςποζηαθμού μέζηρ ηάζη 10/11/2010 

Έλεγσορ ηυν πςθμίζευν αζθαλείαρ ηος πάπκος από ηη ΓΔΗ 07/12/2010 

Ολοκλήπυζη έπγος 09/12/2010 

Ρίνακασ 3: Ραραδοτζα ζργου 

Για τθ ςωςτι διαχείριςθ του ζργου, ορίηονται κάποιεσ διαδικαςίεσ ςαν ορόςθμα 

ελζγχου, ϊςτε ο project manager να μπορεί να ελζγχει τθν πορεία του ζργου και 

αναλόγωσ τθν πρόοδο του να προβαίνει ςε διορκωτικζσ ενζργειεσ για τθν τιρθςθ 

του χρονοδιαγράμματοσ Τα ορόςθμα αυτά διακρίνονται ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα ςε ορόςθμα αρχισ (start milestone) και ορόςθμα τζλουσ (finish 

milestone). 

Δπγαζία Δκηιμώμενη Ημεπομηνία Οπόζημο 

Καηάθεζη πποζθοπάρ 03/09/2010 start milestone 

Ανάθεζη έπγος 08/09/2010 finish milestone 

Έγκπιζη μελέηηρ από ηη 

ΓΔΗ 
05/10/2010 

finish milestone 

Ηλεκηπολογική ζύνδεζη 

ηυν αναζηποθέυν 
30/11/2010 

finish milestone 

Τοποθέηηζη ςποζηαθμού 

μέζηρ ηάζη 
10/11/2010 

finish milestone 

Έλεγσορ ηυν πςθμίζευν 

αζθαλείαρ ηος πάπκος από 

ηη ΓΔΗ 

07/12/2010 

finish milestone 

Ολοκλήπυζη έπγος 09/12/2010 finish milestone 

Ρίνακασ 4: Ορόςθμα ελζγχου του ζργου 
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4.3.6 Προχπολογιςμόσ ζργου 

 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου είναι 300.000 ευρϊ, και είναι δεςμευτικόσ για τθν 

εταιρία καταςκευισ, κακϊσ υπζρβαςθ του προχπολογιςμοφ κα ζχει ωσ ςυνζπεια 

τθν οικονομικι τθσ επιβάρυνςθ με τα επιπλζον κόςτθ, αφοφ θ ςφμβαςθ ορίηει ό,τι ο 

ιδιοκτιτθσ του φωτοβολταϊκου πάρκου κα πλθρϊςει για τθν καταςκευι αυτό το 

ποςό. Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα κυριότερα κόςτθ για 

τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. 

 

ΕΓΑΣΛΑ ΚΟΣΤΟΣ 

Αμοιβζσ Ρροςωπικοφ 30.000€ 

Κόςτοσ Εξοπλιςμοφ-Υλικϊν 210.000€ 

Κόςτοσ Υποςτακμοφ 32.000€ 

Μεταφορά Εξοπλιςμοφ-Υλικϊν 2.500€ 

Μεταφορά Ρροςωπικοφ 500€ 

Αςφάλιςθ του ζργου-υλικϊν 10.000€ 

Απρόβλεπτα 15.000€ 

φνολο: 300.000€ 
Ρίνακασ 5: Ρροχπολογιςμόσ ζργου 

 

4.3.7 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

 

Το ζργο για να εκτελεςτεί ςωςτά και να εκπλθρωκοφν οι ςτόχοι του κα πρζπει να 

ικανοποιθκοφν οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

i) Να τθρθκοφν οι προδιαγραφζσ που κα κζςει ο μελετθτισ και να μθ γίνουν 

αλλαγζσ για τθ μείωςθ του κόςτουσ εισ βάροσ τθσ ποιότθτασ και τθσ αςφάλειασ. 

ii) Ραροχι όλων των απαραίτθτων πόρων ςτουσ εμπλεκόμενουσ από τθν διοίκθςθ 

τθσ εταιρείασ. 

iii) Συνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων μερϊν, προσ τθν αποφυγι ςφαλμάτων. 

Για να τθρθκοφν όλα αυτά, κα πρζπει να υπάρχει ζλεγχοσ του ζργου ςε κακθμερινι 

βάςθ, από τον επιβλζποντα μθχανικό, ο οποίοσ όταν παρατθρεί κάποια απόκλιςθ 

από τισ προδιαγραφζσ κα πρζπει να επεμβαίνει άμεςα και να διορκϊνει το όποιο 

πρόβλθμα εμφανίηεται. Ραράλλθλα ο οικονομικόσ διευκυντισ, ςε ςυνεργαςία με 

τον project manager, αςχολοφνται με τθν οικονομικι εξζλιξθ του ζργου και 

φροντίηουν το ζργο να παραμείνει εντόσ προχπολογιςμοφ. 
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 4.3.8 Ανκρϊπινο δυναμικό και πόροι 

 

Θ καταςκευι του φωτοβολταϊκου πάρκου ιςχφοσ 100kWp, κα γίνει από υπαλλιλουσ 

τθσ εργολιπτριασ εταιρίασ. Ο Ραναγιϊτθσ Μάγκοσ κα είναι ο Project manager του 

ζργου, κακϊσ ο μελετθτισ και ο επιβλζπων. Ο υπεφκυνοσ για τισ χωματουργικζσ 

εργαςίεσ, τθν διαμόρφωςθ του χϊρου για τθν τοποκζτθςθ των πλαιςίων ςτιριξθσ 

και τθν περίφραξθ είναι ο Κϊςτογλου Γιϊργοσ πολιτικόσ μθχανικόσ. Ο υπεφκυνοσ 

των ςυνεργείων για τισ θλεκτρολογικζσ ςυνδζςεισ, τθν τοποκζτθςθ των πάνελ, τθ 

ςφνδεςθ των αναςτροφζων, τθν τοποκζτθςθ του υποςτακμοφ μζςθσ τάςθσ και τθ 

ςφνδεςθ του με το πάρκο και με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ είναι ο Ρόππθσ Νικόλαοσ. Τζλοσ 

ο υπεφκυνοσ τθσ αποκικθσ για τθν ςωςτι διαχείριςθ των υλικϊν και τθ μεταφορά 

τουσ ςτο εργοτάξιο ζχει ο Σταυρόπουλοσ Εμμανουιλ, απόφοιτοσ ΤΕΕ. Στον πίνακα 5 

παρουςιάηεται όλο το ανκρϊπινο δυναμικό που κα αςχολθκεί με τθν καταςκευι 

του φωτοβολταϊκου πάρκου. 

Τίηλορ Διδίκεςζη Ονομαηεπώνςμο 

Project manager Ηλεκηπολόγορ Μησανικόρ Μάγκορ Παναγιώηηρ 

Μελεηηηήρ Ηλεκηπολόγορ Μησανικόρ Μάγκορ Παναγιώηηρ 

Δπιβλέπυν Ηλεκηπολόγορ Μησανικόρ Μάγκορ Παναγιώηηρ 

Υπεύθςνορ Μησανικόρ Πολιηικόρ Μησανικόρ Κώζηογλος Γιώπγορ 

Υπεύθςνορ Σςνεπγείυν Ηλεκηπολόγορ Τ.Δ. Πόππηρ Δςάγγελορ 

Υπεύθςνορ Αποθήκηρ Απόθοιηορ ΤΔΔ Σηαςπόποςλορ Δμμανοςήλ 

Ηλεκηπολόγορ Ηλεκηπολόγορ Γευπγίος Γιώπγορ 

Ηλεκηπολόγορ Ηλεκηπολόγορ Παππάρ Νίκορ 

Ηλεκηπολόγορ Ηλεκηπολόγορ Κυζηόποςλορ Γιώπγορ 

Δπγάηηρ Δπγάηηρ Μανίκαρ Νίκορ 

Δπγάηηρ Δπγάηηρ Λάπαρ Κώζηαρ 

Ρίνακασ 6: Ρίνακασ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

Οι απαιτοφμενοι πόροι για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου παρουςιάηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα: 

Πόποι Πεπιγπαθή 

Φπημαηοδόηηζη 

30% με ηην έγγπαθη ανάθεζη, 40% με ηο πέπαρ ηυν 

επγαζιών και ηο ςπόλοιπο 30% με ηην παπαλαβή ηος 

πάπκος από ηη ΓΔΗ. 

Πποζυπικό Μόνιμο και ειδικεςμένο πποζυπικό ηηρ εηαιπίαρ 

Δξοπλιζμόρ 
Οσήμαηα, ηεσνικά επγαλεία, λοιπόρ ηλεκηπολογικόρ 

εξοπλιζμόρ 

Ηλεκηπονικόρ εξοπλιζμόρ 

Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ, διάθοπα ππογπάμμαηα για 

ηη μελέηη, ηα ζσέδια, και σπήζη ππογπάμμαηορ 

διασείπιζηρ έπγος 

Δγκαηαζηάζειρ Όλερ οι επγαζίερ θα γίνοςν ζηο επγοηάξιο 

Ρίνακασ 7: Ρίνακασ πόρων 
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4.3.9 Οργανωτικι δομι 

 

Το οργανόγραμμα του ζργου φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Εικόνα 15: Οργανόγραμμα του ζργου 

 

Θ ανάδοχόσ εταιρία είναι υπεφκυνθ για τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ, κακϊσ 

είναι ο χρθματοδότθσ του ζργου. Στθν αρμοδιότθτα τθσ είναι και θ επιλογι του 

εξοπλιςμοφ και των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι του 

πάρκου. Ακόμα είναι υπεφκυνθ για τθν αςφάλεια και υγιεινι του προςωπικοφ ςε 

ςυνεργαςία με τον επιβλζπων μθχανικό.  

Ο project manager είναι υπεφκυνοσ για τθν πιςτι τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ 

του ζργου, τον ζλεγχο του κόςτουσ, ϊςτε το ζργο να μθν ξεφφγει του 

προχπολογιςμοφ. Ακόμα πρζπει να ελζγχει ότι ικανοποιοφνται οι τεχνικζσ 

περιγραφζσ του ζργου, να ςυντονίηει τα ςυνεργεία και να βρίςκει λφςεισ ςε πικανά 

προβλιματα που κα εμφανίηονται.  

Ο οικονομικόσ διευκυντισ είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο όλων των χρθματοροϊν 

και τθν διεκπεραίωςθ όλων των οικονομικϊν υποκζςεων του ζργου.  

Ο υπεφκυνοσ μθχανικόσ επιβλζπει τα ςυνεργεία για τισ χωματουργικζσ εργαςίεσ, τα 

κατευκφνει και είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια ςτο εργοτάξιο.  

Ανάδοσορ Δηαιπία

Project Manager

Υπεύθςνορ

Μησανικόρ

Δπγάηερ

Υπεύθςνορ 
Σςνεπγείυν

Ηλεκηπολόγοι

Οικονομικόρ Γιεςθςνηήρ
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Ο υπεφκυνοσ ςυνεργείων επιβλζπει τουσ θλεκτρολόγουσ, ςτθν αρμοδιότθτα του 

είναι θ παραλαβι των υλικϊν και του εξοπλιςμοφ και θ καταςκευι του πάρκου 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ.  

Οι θλεκτρολόγοι είναι υπεφκυνοι για τθν τοποκζτθςθ των πάνελ, των 

αναςτροφζων, των θλεκτρολογικϊν πινάκων, του υποςτακμοφ και τθν 

θλεκτρολογικι ςφνδεςθ όλων αυτϊν. 

 

4.3.10 Πίνακασ ευκυνϊν 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται αναλυτικά οι εργαςίεσ του ζργου και οι 

διάφορεσ επιμζρουσ εργαςίεσ και ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ςωςτι εκτζλεςθ 

τουσ. 

ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ
ΔΙΕΤΘ. 

PROJECT 
MANAGER 

Τπ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

Τπ. 
ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τπ. 
ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΤΝΣΑΞΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ Ν Ν Ο Ο Ο 
ΚΑΤΑΚΕΣΘ Ο Ν Ο Ο Ο 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΥΡΕΥΚΥΝΩΝ Ν Ν Ο Ο Ο 
ΕΓΑΤΩΝ Ο Ο Ν Ν Ο 

ΜΕΛΕΣΗ 
ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΛ Ο Ν Ο Ο Ο 

ΣΥΝΤΑΞΘ Ο Ν Ο Ο Ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ Ν Ν Ο Ο Ο 
ΕΡΛΛΟΓΘ Ν Ν Ο Ο Ο 

ΡΑΑΓΓΕΛΛΑ Ο Ο Ο Ο Ν 
ΡΑΑΔΟΣΘ Ο Ο Ο Ο Ν 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ 
ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 

ΔΛΑΜΟΦΩΣΘ ΧΩΟΥ Ο Ο Ν Ο Ο 
ΡΕΛΦΑΞΘ Ο Ο Ν Ο Ο 

ΡΛΑΛΣΛΑ ΣΤΘΛΞΘΣ Ο Ο Ν Ο Ο 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΡΑΝΕΛ Ο Ο Ο Ν Ο 
ΑΝΤΛΣΤΟΦΕΛΣ Ο Ο Ο Ν Ο 
ΥΡΟΣΤΑΚΜΟΥ Ο Ο Ο Ν Ο 

ΣΥΝΔΕΣΕΛΣ Ο Ν Ο Ν Ο 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΗ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Ο Ν Ο Ν Ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΛΩΣΘΣ Ο Ν Ο Ν Ο 
ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΤΘ ΔΕΘ Ο Ν Ο Ν Ο 

ΠΑΡΑΔΟΗ Ε 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΟ ΤΘ ΔΕΘ Ο Ν Ο Ο Ο 
ΡΑΑΔΟΣΘ Ν Ν Ο Ο Ο 

Ρίνακασ 8: Ρίνακασ ευκυνϊν (επεξιγθςθ ςυμβόλων:  Ν: ςυμμετοχι, Ο: μθ ςυμμετοχι) 

 

  



57 
 

4.3.11 Σχζδιο επικοινωνίασ 

 

Στο ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό, το ςφνολο των 

ενδιαφερομζνων είναι ςτον ίδιο χϊρο και είναι λίγα άτομα. Ακόμα ο project 

manager ζχει πολλαπλζσ αρμοδιότθτεσ όποτε θ ανάγκθ για επικοινωνία είναι 

περιοριςμζνθ. Τζλοσ το ζργο δεν ζχει κάποιεσ ιδιαιτζρεσ απαιτιςεισ και είναι ζνα 

ζργο που θ εταιρία ζχει ξαναεκτελζςει. 

Δμπλεκόμενος 
Απαιηούμενες 

πληροθορίες 
στνόηηηα 

Μέζο 

επικοινωνίας 
Απάνηηζη 

Ανάδοτος 

Δηαιρία 

Ππόοδορ ηος 

έπγος 
Δβδομαδιαία 

Πποθοπικά 

και γπαπηά 

Πληποθοπίερ ζσεηικά 

με ηιρ λεπηομέπειερ 

και ηην ππόοδο ηος 

έπγος 

Οικονομικός 

Γιεσθσνηής 

Παπακολούθηζη 

σπημαηοποών και 

οικονομικών 

ζςναλλαγών 

Δβδομαδιαία 
Πποθοπικά 

και γπαπηά 

Πληποθοπίερ ζσεηικά 

με ηα οικονομικά ηος 

έπγος 

Project 

Manager 

Eεξέλιξη ηος 

έπγος 
Καθημεπινά 

Πποθοπική ή 

ηηλεθυνική 

επικοινυνία 

Πληποθοπίερ ζσεηικά 

με ηιρ λεπηομέπειερ 

και ηην ππόοδο ηος 

έπγος 

Τπεύθσνος 

Μητανικός & 

Τπεύθσνος 

σνεργείων 

Eεξέλιξη ηος 

έπγος 
Καθημεπινά 

Πποθοπική ή 

ηηλεθυνική 

επικοινυνία 

Πληποθοπίερ ζσεηικά 

με ηιρ λεπηομέπειερ 

και ηην ππόοδο ηος 

έπγος 

Ηλεκηρολόγοι 

Πυρ να 

πποσυπήζοςν ηιρ 

επγαζίερ 

Καθημεπινά Πποθοπικά  

Πληποθοπίερ ζσεηικά 

με ηιρ λεπηομέπειερ 

και ηην ππόοδο ηος 

έπγος 

Ρίνακασ 9: Ρίνακασ επικοινωνίασ 

 

4.3.12 Σχζδιο διαχείριςθσ κινδφνου 

 

Οι πικανοί κίνδυνοι που μπορεί να εμφανιςτοφν είναι οι εξισ: ο πρϊτοσ ςχετίηεται 

με το χρόνο ολοκλιρωςθσ του ζργου. Ο κφριοσ λόγοσ που μπορεί να κακυςτεριςει 

το ζργο είναι λόγω μθ ζγκαιρθσ προςζλευςθσ του μεταςχθματιςτι, των 

φωτοβολταϊκϊν πάνελ ι των αναςτροφζων. Τα προϊόντα αυτά ζρχονται από το 

εξωτερικό (τα πάνελ και οι αναςτροφείσ υπάρχουν ςε επάρκεια ςτθν ελλθνικι 

αγορά, ο μεταςχθματιςτισ όμωσ είναι ειδικι παραγγελία), όποτε μια απεργία των 

μεταφορζων ι άλλοι εξωγενείσ παράγοντεσ όπωσ αγρότεσ που μπορεί να κλείςουν 
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τουσ δρόμουσ μπορεί να κακυςτεριςει το ζργο. Ακόμα θ φπαρξθ κακϊν καιρικϊν 

ςυνκθκϊν μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα να κακυςτεριςουν τα ζργα πολιτικοφ 

μθχανικοφ και να κακυςτεριςει όλο το ζργο. 

Ζνασ άλλοσ κίνδυνοσ αφορά το κζμα τθσ αςφάλειασ, είναι πικανόν κάποιοσ 

εργαηόμενοσ να χτυπιςει κατά τθ διάρκεια καταςκευισ, για να αποφευχκεί κάτι 

τζτοιο, πρζπει το προςωπικό να είναι ειδικευμζνο, να χρθςιμοποιεί όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ και να  εργάηεται υπό τθν επίβλεψθ του υπεφκυνου 

του ζργου.  

Άλλο ζνα πρόβλθμα που μπορεί να εμφανιςτεί είναι θ κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν. Ο 

ιδιοκτιτθσ του ζργου μπορεί να ζχει κάποιεσ οικονομικζσ δυςκολίεσ και αυτό κα 

ζχει ωσ αποτζλεςμα να επιδεινϊςει τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ αναδόχου 

εταιρίασ. Θ πικανότθτα αυτοφ του κινδφνου είναι μικρι, γιατί το ζργο είναι 

χρθματοδοτοφμενο από τράπεηα.  

Τζλοσ υπάρχει θ πικανότθτα, θ ςχετικι άδεια από τθ ΔΕΘ να αργιςει να βγει, λόγω 

αυξθμζνθσ γραφειοκρατίασ, παρόμοια προβλιματα είχαν παρουςιαςτεί και ςε 

ανάλογα ζργα τθσ εταιρίασ παλιότερα. Πμωσ ο νζοσ νόμοσ ορίηει ακριβϊσ το 

χρονικό διάςτθμα που κα πρζπει να βγει θ απόφαςθ τθσ ΔΕΘ και ςε ςυνδυαςμό με 

τθ κζλθςθ τθσ κυβζρνθςθσ να προχωριςουν όλα τα νζα ενεργειακά ζργα, μπορεί 

αυτόσ ο κίνδυνόσ να είναι περιοριςμζνοσ. 
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4.4 Ανάλυςθ του ζργου με το Microsoft project 

 

Στθν παρακάτω εικόνα 16 μποροφμε να παρατθριςουμε τθν ανάλυςθ του ζργου ςε 

διαδικαςίεσ. Στισ ςτιλεσ φαίνεται το όνομα τθσ κάκε διαδικαςίασ, πότε αρχίηει, πότε 

τελειϊνει και ποιεσ διαδικαςίεσ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί για να ξεκινιςει. 

Ωσ μονάδα μζτρθςθσ του χρονικοφ προγραμματιςμοφ επιλζχκθκε θ θμζρα και το 

βαςικό θμερολόγιο για τισ δραςτθριότθτεσ ιταν των πζντε θμερϊν 

 

Εικόνα 16: Θ ανάλυςθ του ζργου ςε διαδικαςίεσ 

Για τθν εξοικονόμθςθ πρόςκετου χρόνου (contingent time) ςε ζνα χρονοδιάγραμμα, 

θ κεωρία προτείνει του εξισ τρόπουσ: 

 Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε μθ εργάςιμεσ μζρεσ 

 Ειςαγωγι μιασ ι περιςςότερων διαδικαςιϊν με πρόςκετο χρόνο 

 Αφξθςθ τθσ διάρκειασ όλων των διαδικαςιϊν κατά ζνα παράγοντα 

 Ανάκεςθ κετικισ κακυςτζρθςθσ μεταξφ διαδικαςιϊν 

Στο ςυγκεκριμζνο ζργο μζχρι ςτιγμισ δεν απαιτικθκε θ εξοικονόμθςθ χρόνου. 

Θμερομθνία ζναρξθσ του ζργου είναι θ Τετάρτθ 01/09/2010, όποτε το διάγραμμα 

Gantt του ζργου παρουςιάηεται παρακάτω: 
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Εικόνα 17: Διάγραμμα Gantt α’ μζροσ 

 

Εικόνα 18: Διάγραμμα Gantt β’ μζροσ 

Το ζργο ολοκλθρϊνεται ςτισ 09/12/10 και διαρκεί 72 εργάςιμεσ μζρεσ. Το δίκτυο 

του ζργου παρουςιάηεται αμζςωσ παρακάτω: 
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Εικόνα 19: Δίκτυο του ζργου α’ μζροσ 

 

Εικόνα 20: Δίκτυο του ζργου β’ μζροσ 

 

Εικόνα 21: Δίκτυο του ζργου γ’ μζροσ 

 

Εικόνα 22: Δίκτυο του ζργου δ’ μζροσ 
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Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ζγινε από τον project manager ςε ςυνεργαςία με τον 
οικονομικό διευκυντι. Για τισ εκτιμιςεισ εφαρμόςτθκε θ bottom-up μζκοδοσ, κατά 
τθν οποία εκτιμάται το κόςτοσ των διάφορων επιμζρουσ δραςτθριοτιτων και ςτθ 
ςυνζχεια προςδιορίηεται το ςυνολικό κόςτοσ του ζργου. Στον παρακάτω πίνακα 
μποροφμε να δοφμε τισ διαδικαςίεσ τουσ πόρουσ που ανατίκενται ςε αυτι και τθ 
χρονικι διάρκεια που απαιτεί αυτι θ διαδικαςία. 
 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΡΟΟΛ ΧΟΝΟΣ 

Ρροετοιμαςία προςφοράσ Οικονομικόσ Διευκ. + Project Manager 2 θμζρεσ 

Κατάκεςθ προςφοράσ Project Manager 1 θμζρα 

Επιλογι προςωπικοφ Οικονομικόσ Διευκ. + Project Manager 1 θμζρα 

Αυτοψία του χϊρου Μελετθτισ 1 θμζρα 

Θλεκτρομθχανολογικι μελζτθ Μελετθτισ 2 θμζρεσ 

Κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν ςτθ 
ΔΕΘ 

Project Manager 1 θμζρα 

Ραραγγελία υλικϊν Υπεφκυνοσ Αποκικθσ 1 θμζρα 

Ραράδοςθ υλικϊν Υπεφκυνοσ Αποκικθσ 1 θμζρα 

Μεταφορά υλικϊν ςτο χϊρο 
εγκατάςταςθσ 

Υπεφκυνοσ Αποκικθσ 2 θμζρεσ 

Διαμόρφωςθ χϊρου Υπεφκυνοσ Μθχανικόσ+2 Εργάτεσ 4 θμζρεσ 

Τοποκζτθςθ περίφραξθσ Υπεφκυνοσ Μθχανικόσ+2 Εργάτεσ 5 θμζρεσ 

Τοποκζτθςθ των πλαιςίων 
ςτιριξθσ 

Υπεφκυνοσ Μθχανικόσ+2 Εργάτεσ 5 θμζρεσ 

Τοποκζτθςθ των πάνελ Υπεφκυνοσ Συνεργείων+3 Θλεκτρολόγοι 8 θμζρεσ 

Θλεκτρολογικι ςφνδεςθ των 
πάνελ 

Υπεφκυνοσ Συνεργείων+3 Θλεκτρολόγοι 2 θμζρεσ 

Τοποκζτθςθ αναςτροφζων Υπεφκυνοσ Συνεργείων+3 Θλεκτρολόγοι 2 θμζρεσ 

Θλεκτρολογικι ςφνδεςθ των 
αναςτροφζων 

Υπεφκυνοσ Συνεργείων+3 Θλεκτρολόγοι 1 θμζρα 

Τοποκζτθςθ υποςτακμοφ μζςθσ 
τάςθσ 

Υπεφκυνοσ Συνεργείων+3 Θλεκτρολόγοι 2 θμζρεσ 

Σφνδεςθ υποςτακμοφ με το 
φωτοβολταϊκό πάρκο 

Υπεφκυνοσ Συνεργείων+3 Θλεκτρολόγοι 
+Project Manager 

1 θμζρα 

Εγκατάςταςθ τριγϊνου γείωςθσ Υπεφκυνοσ Συνεργείων+3 Θλεκτρολόγοι 1 θμζρα 

Ζλεγχοσ όλων των γειϊςεων και 
των ςυνδζςεων του πάρκου 

Επιβλζπων Μθχανικόσ+ Υπεφκυνοσ 
Συνεργείων 

2 θμζρεσ 

Σφνδεςθ με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ Επιβλζπων Μθχανικόσ+ Υπεφκυνοσ 
Συνεργείων 

1 θμζρα 

Ζλεγχοσ ρυκμίςεων αςφαλείασ 
του πάρκου από τθ ΔΕΘ 

Project Manager 1 θμζρα 

Αποδοχι του πάρκου από τθ ΔΕΘ Project Manager 1 θμζρα 

Ρίνακασ 10: Ρίνακασ πόρων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο, κα εξετάςουμε τα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ του λογιςμικοφ 

διαχείριςθσ ζργων, ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. Ππωσ ζχει αναφερκεί και ςτο πρϊτο 

κεφάλαιο αυτισ τθσ εργαςίασ, θ διοίκθςθ ζργων προςπακεί να βελτιςτοποιιςει 

όλουσ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν εκτζλεςθ ενόσ ζργου, ςε αυτό το 

κεφάλαιο κα εξετάςουμε πωσ διαμορφϊκθκαν αυτοί οι παράγοντεσ. 

Ρρϊτοσ παράγοντασ είναι ο χρόνοσ. Το πρόγραμμα διαχείριςθσ ζργων, χϊριςε το 

ζργο ςε φάςεισ και δραςτθριότθτεσ, γεγονόσ που βοικθςε τον project manager να 

ζχει μια καλφτερθ εποπτεία του ζργου. Με τθ χριςθ του διαγράμματοσ Gantt, 

μπόρεςε να αξιοποιιςει τισ επιλογζσ που είχε ςε κάκε ςθμείο του ζργου, ζτςι ϊςτε 

να εξοικονομθκεί χρόνοσ, χωρίσ πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ, πάρα μόνο με 

τθν επικάλυψθ δραςτθριοτιτων. Ακόμα ιταν δυνατι θ ςωςτι χρθςιμοποίθςθ των 

ςυνεργείων και θ ζγκαιρθ αποδζςμευςθ τουσ, ϊςτε να αξιοποιθκοφν και ςε άλλα 

ζργα τθσ εταιρίασ. Τζλοσ ο project manager ςυμβουλευόμενοσ το πρόγραμμα, 

ενθμερωνόταν για το πικανό χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ κάκε δραςτθριότθτασ και ζτςι 

μποροφςε να προγραμματίςει ζγκαιρα τα ςυνεργεία και τισ μεταφορζσ υλικϊν ςτο 

εργοτάξιο και να αποφφγει άςκοπεσ ςυνεννοιςεισ τισ τελευταίασ ςτιγμισ, οι οποίεσ 

είναι και επικίνδυνεσ για λάκθ και κακυςτεριςεισ. 

Ζνασ ακόμα παράγοντασ που μπόρεςε να ελεγχκεί από το πρόγραμμα διαχείριςθσ 

ζργου ιταν το κόςτοσ. Θ γραφικι απεικόνιςθ τθσ κάκε δραςτθριότθτασ, βοικθςε 

ςτον υπολογιςμό του κόςτουσ  τθσ εκάςτοτε δραςτθριότθτασ και ςτον περιοριςμό 

τθσ πικανότθτασ να ξεχαςτεί κάποιο από αυτά. Επίςθσ οι χρθματοροζσ μπόρεςαν 

και οργανϊκθκαν ςε καλφτερθ βάςθ, κακϊσ ιταν γνωςτζσ οι πικανζσ θμερομθνίεσ 

ζναρξθσ και λιξθσ τθσ κάκε δραςτθριότθτασ, οπότε και ο οικονομικόσ διευκυντισ 

είχε μια καλφτερθ εποπτεία του ζργου. Τζλοσ το άμεςο κόςτοσ μποροφςε να 

παρακολουκθκεί και να ελεγχκεί πιο εφκολα, αφοφ είναι δυνατι θ ανάκεςθ πόρων 

ςε κάκε δραςτθριότθτα. 

Θ χριςθ του προγράμματοσ διαχείριςθσ ζργου, βοικθςε όπωσ λζει και θ κεωρία 

ςτθν καλφτερθ οργάνωςθ του ζργου. Επειδι είναι καταγεγραμμζνεσ όλεσ οι 

δραςτθριότθτεσ του ζργου, ο project manager μπορεί να περιορίςει τισ περιττζσ 

ενζργειεσ και να αποτρζψει τθ ςπατάλθ πόρων. Ακόμα μπορεί να περιοριςτεί θ 

γραφειοκρατία που μπορεί να αντιμετωπίηει θ εταιρία γιατί πλζον, μπορεί να 

υπάρχει ζνα ολοκλθρωμζνο θλεκτρονικό αρχείο για κάκε ζργο που κάνει θ εταιρία.  
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Τζλοσ πρζπει να αναφερκοφμε και ςτθ διαχείριςθ κινδφνου. Θ εταιρία ιταν το 

πρϊτο ζργο τθσ όπου είχε από πιο πριν προετοιμαςτεί για όλα τα πικανά 

προβλιματα που μπορεί να προζκυπταν και είχε ςχζδιο δράςθσ για το πωσ κα 

αντιμετωπίςει το κάκε ζνα ξεχωριςτά. Αυτι θ διαδικαςία βοθκά και μελλοντικά 

ζργα τθσ εταιρίασ, κακϊσ υπάρχει από πιο πριν θ ςχετικι τεχνογνωςία.  
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