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II 

Πρόλογος 

 

Οι προβλέψεις για παγκόσμια αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε 

συνδυασμό με τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης ορυκτών 

καυσίμων, οδηγούν στην αύξηση της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(ΑΠΕ) σε ευρεία κλίμακα. Αυτά τα έργα είναι πολύπλοκα και πολύ απαιτητικά και 

συχνά εμφανίζουν προβλήματα, προκαλώντας ενδεχόμενα αρνητικές επιπτώσεις στην 

ορθή, ομαλή και βάση σχεδιασμού διεκπεραίωσή τους. Επιπρόσθετα, καθότι 

αποτελούν έργα μακράς χρονικής διάρκειας όσον αφορά θέματα διοίκησης, 

διαχείρισης και κατασκευής, καθώς και το γεγονός ότι η τέλεσή τους απαιτεί ένα 

αρκετά μεγάλο κεφάλαιο, συνηγορούν στην ύπαρξη πολλών κινδύνων σε αυτά.  

Η μοναδικότητα, επομένως, κάθε τέτοιου έργου οδηγεί στο να εμπεριέχει αυτό 

έναν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί τη συστηματική 

διαδικασία που αποσκοπεί στον εντοπισμό και στην ελαχιστοποίηση των απειλών, οι 

οποίες απορρέουν από την υλοποίηση και το περιβάλλον του εκάστοτε έργου. Η 

διαχείριση κινδύνου συνιστά μία βασική λειτουργία της διαδικασίας διαχείρισης 

έργων. Στη σημερινή εποχή, η λειτουργία αυτή παρουσιάζει μεγάλες και ποικίλες 

προκλήσεις και αποτελεί στρατηγική ικανότητα και μέσο για τις επιχειρήσεις 

προκειμένου να ανταποκρίνονται με επιτυχία στην επίτευξη των στόχων τους. 

Όλα αυτά τα στοιχεία αποτέλεσαν αφορμή για την ενασχόλησή μου με τη 

διαδικασία διαχείρισης κινδύνου σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και 

για τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τον καθηγητή κ. Δημήτριο Βλάχο για την καθοδήγηση και την υποστήριξή του σε 

όλη τη διάρκεια της διπλωματικής εργασίας. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου 

και τους φίλους μου για την ηθική και ψυχολογική στήριξη τόσο κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών 

μου. 
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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσα από 

εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και με τη πραγματοποίηση έρευνας με τη 

μελέτη περίπτωσης τριών εταιρειών του χώρου, οι οποίες κατασκεύασαν 

αντιπροσωπευτικά τέτοια έργα. Η εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη διαχείριση έργων και 

παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία της διαχείρισης κινδύνων τους, καθώς και η 

ανάλυση όλων των βασικών λειτουργιών της.  

Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις διάφορες κατηγορίες παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και παρατίθενται αναλυτικά οι τεχνοοικονομικά 

εκμεταλλεύσιμες σήμερα μορφές. 

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γίνεται ο εντοπισμός 

των σημαντικότερων κινδύνων αυτών των έργων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται οι 

κυριότεροι από αυτούς σε διάφορα έργα ανανεώσιμών πηγών και παρατίθενται οι 

βασικές στρατηγικές και οι μέθοδοι απόκρισης σε αυτούς. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

που αφορά τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου στην υλοποίηση τριών 

χαρακτηριστικών έργων ανανεώσιμων πηγών. Παρατίθενται οι κυριότεροι κίνδυνοι 

για κάθε έργο ξεχωριστά και δίνονται οι στρατηγικές και οι τρόποι αντιμετώπισής 

τους από τις τεχνικές εταιρείες και από τον υπεύθυνο έργων. Ταυτόχρονα, δίνεται η 

αξιολόγηση των κινδύνων, που επιφέρει η τέλεση παρόμοιων έργων με αυτά που 

κατασκεύασαν, από τη λίστα των σημαντικότερων εξ αυτών, η οποία συντάχθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Παράλληλα, γίνεται η σύγκριση αυτών των αποτελεσμάτων 

με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.  

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα 

από την παρούσα διπλωματική εργασία και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω μελέτη.  
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Κεφάλαιο 1 

Διαχείριση Κινδύνου 

 

1.1 Εισαγωγή 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η διαδικασία διαχείρισης έργων και θα 

αναλυθούν οι βασικές λειτουργίες της. Επιπλέον, θα αναλυθεί η λειτουργία της 

διαχείρισης κινδύνου και θα εξηγηθούν στη συνέχεια οι έξι βασικές ενέργειες αυτής 

της λειτουργίας, δηλαδή το σχέδιο διαχείρισης, ο εντοπισμός, η ανάλυση (ποιοτική 

και ποσοτική), το σχέδιο απόκρισης, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των κινδύνων. 

 

1.2 Διαχείριση Έργων 

Η αρχή του 21ου αιώνα χαρακτηρίζεται από συχνές και σημαντικές αλλαγές σε 

όλο το φάσμα της παγκόσμιας οικονομίας. Η ικανότητα να ανταποκρίνεσαι γρήγορα 

και με βέλτιστο τρόπο σε αυτές τις αλλαγές είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για 

την επιβίωση και τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο (Verzuh, 2003). 

Η διαχείριση έργων (project management), ως αυτοτελής κλάδος και γνωστικό 

αντικείμενο, εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1950 με τα μεγάλα αμυντικά προγράμματα 

του ψυχρού πολέμου. Από τότε ο κλάδος της διαχείρισης έργων έχει αναπτυχθεί πάρα 

πολύ και αποτελεί δημοφιλή επιλογή για κάθε οργανισμό και επιχείρηση, που 

αναδιοργανώνει τις δομές του, έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί έργα (Verzuh, 

2008). 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι αυτός ο επιστημονικός κλάδος αποτελεί 

στρατηγική ικανότητα και μέσο για τις επιχειρήσεις, όλων των κλάδων και 

ανεξαρτήτως μεγέθους, προκειμένου να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις όλο και πιο 

συχνές και αυξανόμενες αλλαγές της παγκόσμιας οικονομίας (Verzuh, 2003). 



2 

Το ίδρυμα διαχείρισης έργων (project management institute, PMI), δηλαδή ο 

επαγγελματικός σύλλογος των διαχειριστών έργου, ορίζει ως έργο (project) «μια 

προσωρινή προσπάθεια που γίνεται για να παραχθεί ένα μοναδικό προϊόν, υπηρεσία ή 

αποτέλεσμα» (PMI PMBOK, 2013). Ο Verzuh (2008) τονίζει ότι έργο «αποτελεί κάθε 

εργασία την οποία κάνουμε μία φορά και η οποία παράγει κάτι μοναδικό». Στον 

παραπάνω ορισμός προσθέτει, επίσης, ότι τα έργα έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. 

«Κάθε έργο πρέπει να έχει καθορισμένη αρχή και τέλος, και ότι το αποτέλεσμα κάθε 

έργου είναι ένα μοναδικό προϊόν». 

Η διαχείριση έργων αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία γίνεται «εφαρμογή 

γνώσεων, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών κατά την εκτέλεση των εργασιών του 

έργου, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του» (PMI PMBOK, 2013). 

Σύμφωνα με τον Verzuh (2008) η διαχείριση έργων είναι «ένα σύνολο μεθόδων, 

θεωριών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για να διαχειριστεί κανείς την 

πολυπλοκότητα του έργου, το οποίο είναι μοναδικό και προσωρινό (δηλαδή, χρονικά 

καθορισμένο και με οριοθετημένα την αρχή και το τέλος του)». 

Οι τρεις βασικές μεταβλητές κάθε έργου είναι το κόστος, το χρονοδιάγραμμα 

και η ποιότητα. Η μεταβολή μιας από αυτές τις μεταβλητές συνεπάγεται αυτόματα 

και αλλαγή στις υπόλοιπες. Επομένως για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα σε 

κάθε έργο, θα πρέπει να γίνει εξισορρόπηση των τριών αυτών μεταβλητών, 

προκειμένου να οδηγηθεί η πραγματοποίηση του κάθε εγχειρήματος σε βέλτιστη 

ισορροπία κόστους – χρονοδιαγράμματος – ποιότητας (Verzuh, 2008). 

Ο κλάδος της διαχείρισης έργου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ιδεών, 

εργαλείων και τεχνικών που σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δίνουν τη 

δυνατότητα για τη βέλτιστη επιλογή και εκτέλεσή του. Οι κύριες λειτουργίες και 

διαδικασίες, που πρέπει να υλοποιήσει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός για να 

οδηγήσει ένα έργο από το στάδιο της σύλληψης της ιδέας για την κατασκευή του 

μέχρι την τελική ολοκλήρωση και παράδοσή του, απεικονίζονται στο ακόλουθο 

σχήμα (Verzuh, 2003). 
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Σχήμα 1.1: Λειτουργίες Διαχείρισης Έργου (Verzuh, 2003). 

 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, η διαδικασία της διαχείρισης έργων 

αποτελείται από πέντε λειτουργίες (στάδια). Την επιλογή, τον ορισμό, το σχεδιασμό, 

τον έλεγχο και την αποπεράτωση. Σε αυτές τις πέντε λειτουργίες προστίθενται και 

άλλες δύο διαδικασίες, η διαχείριση κινδύνων και η διαχείριση ποιότητας, που 

αποσκοπούν στην ορθή και βέλτιστη διεκπεραίωση του εγχειρήματος (Verzuh, 2003). 

 

Επιλογή (Selection) 

Η επιλογή του κατάλληλου έργου είναι πάρα πολύ σημαντική και περιλαμβάνει 

τρείς δραστηριότητες (Verzuh, 2003): 

 Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου για το έργο.  

 Ευθυγράμμιση του σκοπού του έργου με αυτόν της επιχείρησης.  

 Ιεράρχηση της αναγκαιότητας κατασκευής αυτού του έργου σε σχέση με άλλα 

έργα και λειτουργίες που πραγματοποιεί η επιχείρηση. 

 

Ορισμός (Definition) 

Ο ορισμός αποτελεί το δεύτερο στάδιο τους εγχειρήματος. Σε αυτό 

οριοθετούνται και καθορίζονται οι στόχοι και οι περιορισμοί του έργου και 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες (Verzuh, 2003): 
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 Εντοπισμός όλων των εμπλεκόμενων μελών (stakeholders) και καταγραφή 

των στόχων και του βαθμού συμμετοχής τους στο έργο. 

 Δημιουργία στενής σχέσης με το χορηγό του έργου (project sponsor). 

 Καταγραφεί των στόχων και των περιορισμών του έργου στη δήλωση 

εργασίας (statement of work) ή σε κάποιο παρεμφερές έγγραφο. 

 

Σχεδιασμός (Planning) 

Ο σχεδιασμός αποτελεί το πλάνο δράσης για το πώς θα υλοποιηθεί το έργο. Οι 

συνήθεις διαδικασίες αυτού του σταδίου είναι οι παρακάτω (Verzuh, 2003): 

 Δημιουργία λεπτομερούς περιγραφής όλων των συμπεριλαμβανόμενων 

εργασιών του έργου μέσω της δομής ανάλυση εργασιών (work breakdown 

structure, WBS). 

 Ανάλυση της ακολουθίας των εργασιών.  

 Εκτίμηση των απαιτούμενων ικανοτήτων, των υλικών και του εξοπλισμού, 

καθώς και του χρόνου που απαιτεί κάθε εργασία του έργου. 

 Λεπτομερής εκτίμηση όλων των παραμέτρων που απαιτεί το έργο.  

 Δημιουργία χρονοδιαγράμματος έργου, στο οποίο να οριοθετείται η 

ημερομηνία αρχής και ολοκλήρωσης, οι υπεύθυνοι για την πραγμάτωση, 

καθώς και τα κριτήρια ολοκλήρωση κάθε εργασίας του έργου. 

 Καθορισμός του αριθμού ατόμων της ομάδας εργασίας και οι απαραίτητες 

ικανότητες που πρέπει να έχει ο καθένας.  

 Δημιουργία συμβολαίων και συμβάσεων με όλους τους εξωτερικούς 

συνεργάτες που θα πάρουν μέρος στο έργο.  

 

Έλεγχος (Control) 

Η διαδικασία έλεγχου αφορά όλες τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να 

γίνουν όταν κάποιο εμπόδιο ή απροσδόκητο γεγονός εμφανιστεί. Για το διαχειριστή 

του έργου, ο έλεγχός του περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες (Verzuh, 2003): 

 Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου βάση αρχικού σχεδιασμού. 

 Επικοινωνία με την ομάδα του έργου και με τα εμπλεκόμενα μέλη.  
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 Καθοδήγηση των ομάδων του έργου για την επίτευξη των στόχων των 

εργασιών τους. 

 Επίτευξη της ισορροπίας κόστους – χρονοδιαγράμματος – ποιότητας στο 

έργο. 

 Λήψη διορθωτικών ενεργειών, όποτε και όταν απαιτείται, έτσι ώστε να 

υλοποιηθεί ομαλά και βάση σχεδιασμού το έργο.  

 

Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management) 

Η μοναδικότητα κάθε έργου οδηγεί στο να εμπεριέχει αυτό έναν υψηλό βαθμό 

αβεβαιότητας. Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί μια συστηματική διαδικασία που 

αποσκοπεί στον εντοπισμό και στην ελαχιστοποίηση των απειλών, οι οποίες 

απορρέουν από την υλοποίηση και το περιβάλλον του συγκεκριμένου έργου. Ο 

σχεδιασμός για τους κινδύνους του έργου αρχίζει από το πρώτο στάδιο, δηλαδή της 

επιλογής του έργου, και ακριβέστερα κατά τη δημιουργία του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Και καθώς αποτελεί μια διαρκής διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου, συνεχίζει στις φάσεις του ορισμού και του σχεδιασμού, ως μια 

συνεχής λειτουργία παρέχοντας μια λεπτομερή εικόνα των πιθανών προβλημάτων. 

Τέλος, κατά της διαδικασία ελέγχου, οι ενέργειες της λειτουργίας διαχείρισης 

κινδύνου προστίθενται μαζί με τις δράσεις του σταδίου ελέγχου, καθώς γίνεται 

παρακολούθηση και έλεγχος για κάθε κίνδυνο, και όποτε αυτό απαιτείται, 

λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες απόκρισης και αντιμετώπισής τους (Verzuh, 

2003). 

 

Διαχείριση Ποιότητας (Quality Management) 

Η διαδικασία της διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στην ορθή υλοποίηση του 

έργου βάση του σχεδιασμού και των αιτήσεων του πελάτη. Οι πρακτικές αυτής της 

λειτουργίας ξεκινούν από της σύλληψη της ιδέας για την τέλεση του εγχειρήματος 

και ολοκληρώνονται με την αποπεράτωση και την παράδοση του αποτελέσματος 

στον πελάτη. Οι τεχνικές αυτού του σταδίου εστιάζουν στις απαιτήσεις του πελάτη 
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και στον τρόπο με τον οποίο αυτές θα ικανοποιηθούν, χρησιμοποιώντας μεθόδους με 

τις οποίες εξασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση του εγχειρήματος (Verzuh, 2003). 

 

Αποπεράτωση (Close out) 

Η αποπεράτωση συνιστά την τελευταία φάση του έργου και στην οποία γίνεται 

η ολοκλήρωση και η παράδοσή του (Verzuh, 2003). 

 

1.3 Διαχείριση Κινδύνου 

Η επίτευξη ισορροπίας των τριών μεταβλητών (κόστος, χρονοδιάγραμμα και 

ποιότητα) αποτελεί δύσκολο και σημαντικό κομμάτι και η ύπαρξη αβεβαιότητας σε 

αυτές τις μεταβλητές πρέπει να αντιμετωπιστεί επαρκώς. Η διαχείριση κινδύνου είναι 

«το μέσο με το οποίο διαχειριζόμαστε συστηματικά την αβεβαιότητα ώστε να 

αυξήσουμε την πιθανότητα επίτευξης των στόχων του έργου» (Verzuh, 2008). 

Επομένως, η διαχείριση κινδύνου είναι η συστηματική διαδικασία αναγνώρισης, 

ανάλυσης και απόκρισης σε κάθε επικίνδυνο παράγοντα ενός έργου. Η διαδικασία 

αυτή συνίσταται από έξι βασικές ενέργειες (PMI PMBOK, 2013). 

1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan): Αυτή η λειτουργία 

περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν, θα σχεδιαστούν και θα 

εκτελεστούν όλες οι δραστηριότητες της διαχείρισης κινδύνου του έργου. 

2. Εντοπισμός Κινδύνων (Risk Identification): Περιλαμβάνει την εξεύρεση, τον 

καθορισμό και την καταγραφή των πιθανών κινδύνων που μπορεί να 

επηρεάσουν το έργο και τα χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας.  

3. Ποιοτική Ανάλυση Κινδύνων (Qualitative Risk Analysis): Με ποιοτικές 

μεθόδους γίνεται ιεράρχηση των κινδύνων του έργου, καθώς και της 

πιθανότητας εμφάνισης και επίπτωσης που θα έχουν σε αυτό.  

4. Ποσοτική Ανάλυση Κινδύνων (Quantitative Risk Analysis): Γίνεται εκτίμηση 

με αριθμητικά δεδομένα των επιπτώσεων των κινδύνων στους στόχους του 

έργου. 
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5. Σχέδιο Απόκριση Κινδύνων (Risk Response Plan): Γίνεται ανάπτυξη 

διαδικασιών και τεχνικών για να ενισχυθούν οι ευκαιρίες και να μειωθούν οι 

απειλές στους στόχους του έργου. Βάση των αποτελεσμάτων των 

προηγούμενων δύο διαδικασιών, ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των 

κινδύνων του έργου, αναπτύσσονται με αυτή τη λειτουργία διάφορες 

στρατηγικές αντιμετώπισης και ανταπόκρισης σε αυτούς.  

6. Παρακολούθηση και Έλεγχος Κινδύνων (Risk Monitoring and Control): Με 

αυτή τη διαδικασία γίνεται παρακολούθηση των ήδη αναγνωρισμένων 

κινδύνων και αναγνώριση νέων. Επίσης, πραγματοποιείται η εκτέλεση των 

προγραμμάτων μείωσης των κινδύνων και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς τους σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου. 

 

1.3.1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 

Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων αποτελεί τον οδηγό βάση του οποίου 

εκτελείται η διαχείριση κινδύνου σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου 

(Κηρυττόπουλος, 2006). Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο αυτό 

το κομμάτι του έργου, θα δομηθεί και θα εκτελεστεί. Συνιστά ένα επιμέρους σχέδιο 

του συνολικού σχεδιασμού του εγχειρήματος και αποτελεί εκείνο το τμήμα της 

διαδικασίας σχεδιασμού, όπου λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με το πώς θα 

διατυπωθούν, θα σχεδιαστούν και θα εκτελεστούν οι ενέργειες τις διαχείρισης 

κινδύνου του έργου (Richardson, 2010). Επομένως, το σχέδιο διαχείρισης είναι ο 

οδηγός, το γραπτό κείμενο, στο οποίο περιγράφεται και αναλύεται ο τρόπος 

πραγματοποίησης των βημάτων της διαχείρισης κινδύνων, δηλαδή του εντοπισμού, 

της ανάλυσης, της αντιμετώπισης και της παρακολούθησής τους. 

 

1.3.1.1 Εντοπισμός Κινδύνων 

Ο εντοπισμός των κινδύνων περιλαμβάνει την αναγνώριση και την τεκμηρίωση 

των πιθανών ζητημάτων του έργου. Η διαδικασία αυτή συντελείται από τον 

διαχειριστή, την ομάδα του έργου, την ομάδα διαχείρισης κινδύνων ή αν δεν υπάρχει 

από ειδικούς στον τομέα αυτό, από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες της εταιρείας, 
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από πελάτες ή τελικούς χρήστες, από άλλους εξειδικευμένους τεχνικούς, από τα 

ενδιαφερόμενα μέλη και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (Richardson, 2010). 

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία μιας λίστας, ενός 

καταλόγου κινδύνων του συγκεκριμένου έργου. Οι κίνδυνοι του εγχειρήματος 

συνήθως ομαδοποιούνται και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την πηγή προέλευσής 

τους ή με το είδος τους. Διάφορες ομάδες κινδύνων ενός έργου είναι: οι οργανωτικοί, 

οι πολιτικοί, οι οικονομικοί, οι διαχειριστικοί, οι κίνδυνοι ποιότητας ή απόδοσης, οι 

εξωτερικοί κίνδυνοι. Η κατηγοριοποίηση αυτή των κινδύνων σε ομάδες περιοχών 

κινδύνων αποτελεί τη δομή ανάλυσης κινδύνων (risk breakdown structure, RBS) του 

έργου (Κηρυττόπουλος, 2006). 

Οι συνηθέστερες τακτικές και οι μέθοδοι εντοπισμού των κινδύνων είναι οι 

συνεντεύξεις, η ομαδική παραγωγή ιδεών (brainstorming), οι κατάλογοι κινδύνων 

(κίνδυνοι από ιστορικές πληροφορίες ή από τη γνώση από προηγούμενα παρόμοια 

έργα), η ανάλυση υποθέσεων, η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats ─ Δυνατότητες, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές), τα 

διαγράμματα Ishikawa (διαγράμματα αιτίας και αποτελέσματος ή διαγράμματα 

fishbone ─ «ψαροκόκαλο») και η μέθοδος Δελφών (Delphi) (Κηρυττόπουλος, 2006). 

 

1.3.1.2 Ανάλυση Κινδύνων 

Στο στάδιο αυτό της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων του έργου 

πραγματοποιείται ο προσδιορισμός της δυνητικής επίδρασης και του βαθμού 

πιθανότητας κάθε κινδύνου της λίστας από τη δομή ανάλυσης κινδύνων, η οποία 

συντάχθηκε στο προηγούμενο στάδιο (εντοπισμός κινδύνων). Με την 

ποσοτικοποίηση του ενδεχόμενου αντίκτυπου και της πιθανότητας εμφάνισης κάθε 

κινδύνου, δίνεται η δυνατότητα ιεράρχησής τους και εστίασης στην επίλυση των 

ζητημάτων, που πιθανά προκαλέσουν τη μεγαλύτερη ζημιά (Verzuh, 2008). 

Υπάρχουν δύο βασικά είδη ανάλυσης των κινδύνων, η ποιοτική και η ποσοτική 

ανάλυση. Η ποσοτική ανάλυση αποτελεί υπερσύνολο της ποιοτικής, καθώς περιέχει 

όλα τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης και παράλληλα εμπερικλείει στοιχεία 

μαθηματικής ανάλυσης (Κηρυττόπουλος, 2006). 
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1.3.1.2.1 Ποιοτική Ανάλυση 

Στην ποιοτική ανάλυση γίνεται η εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης του 

κάθε γεγονότος, καθώς και ο προσδιορισμός του αντίκτυπου που αυτό θα επιφέρει 

στην υλοποίηση του έργου. Η διαβάθμιση της πιθανής εμφάνισης και της δυνητικής 

επίπτωσης του κάθε κινδύνου γίνεται με τη χρήση συγκεκριμένης κλίμακας. 

Συνήθως, αυτή που χρησιμοποιείται είναι πενταβάθμια και αφορά την περιγραφή των 

ενδεχόμενων ζητημάτων στο έργο από αρκετά υψηλής πιθανότητας εμφάνισης ή 

επίπτωσης έως αρκετά χαμηλής (Αρκετά Υψηλή (5), Υψηλή (4), Μέτρια (3), Χαμηλή 

(2), Αρκετά Χαμηλή (1)). Στη συνέχεια σχηματίζεται ο πίνακας κινδύνων 

(Πίνακας/Μήτρα Πιθανότητας Εμφάνισης – Επίπτωσης Κινδύνων, Πίνακας 1.1), ο 

οποίος αποτελεί το εργαλείο υπολογισμού της ποιοτικής ανάλυσης των κινδύνων του 

έργου. Τέλος, ακολουθεί η κατάταξή τους βάση των αποτελεσμάτων του πίνακα 

(Κηρυττόπουλος, 2006). 

 

Πίνακας 1.1: Πίνακας Πιθανότητας Εμφάνισης – Επίπτωσης Κινδύνων. 

 Επίπτωση 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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(1)      

 

1.3.1.2.2 Ποσοτική Ανάλυση 

Η διαδικασία της ποσοτικής ανάλυσης ακολουθεί συνήθως αυτή της ποιοτικής, 

και στοχεύει στην αριθμητική αξιολόγηση της πιθανότητας κάθε κινδύνου και του 

αντίκτυπού του στους στόχους του έργου. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί διάφορες 

μεθόδους, συνηθέστερες από τις οποίες είναι η αναμενόμενη τιμή, τα δέντρα 

αποφάσεων, η προσομοίωση Monte Carlo και η ανάλυση ευαισθησίας. 

Στη μέθοδο της αναμενόμενης τιμής υπολογίζεται η έκθεση του κάθε κινδύνου 

ως το γινόμενο της πιθανότητας εμφάνισής του και της επίπτωσης που θα επιφέρει 

στο έργο. Βάση αυτής της αξιολόγησης, λοιπόν, αποφασίζεται πιο σχέδιο 

αντιμετώπισης θα εφαρμοστεί σε κάθε κίνδυνο. Τα δέντρα αποφάσεων αποτελούν 
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διαγράμματα, στα οποία περιγράφεται η υπό εξέταση απόφαση και αξιολογείται βάση 

των επιπτώσεων της επιλογής μιας εκ των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων. Η 

μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo επιλέγει τυχαία τιμές, από ένα καθορισμένο 

εύρος, και μέσω πολλαπλής επανάληψης δημιουργεί μια εικόνα όλων των πιθανών 

αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο υπό μελέτη ενδεχόμενο. Τέλος, η ανάλυση 

ευαισθησίας βοηθά στον καθορισμό της επίδρασης, που θα επιφέρει η μεταβολή μιας 

εκ των μεταβλητών του έρχου στο σύνολό του, όταν οι υπόλοιπες αβέβαιες 

μεταβλητές κρατιούνται στις βασικές καθορισμένες τιμές τους (Κηρυττόπουλος, 2006; 

Κοκκόσης, 2005). 

 

1.3.1.3 Αντιμετώπιση Κινδύνων 

Το σχέδιο απόκρισης των κινδύνων περιλαμβάνει τη δημιουργία τρόπων και 

στρατηγικών αντιμετώπισης των αναγνωρισμένων κινδύνων, με απώτερο σκοπό την 

ενίσχυση των ευκαιριών και τη μείωση των απειλών στους στόχους του έργου. 

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ο ορισμός του τρόπου αντιμετώπισης του 

κάθε κινδύνου ξεχωριστά και ο ορισμός των ενεργειών που απαιτούνται ώστε να 

υλοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Οι εναλλακτικές επιλογές στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων είναι οι ακόλουθες τέσσερις (Richardson, 2010): 

 Αποφυγή (Avoid): Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην αλλαγή του 

σχεδιασμού του έργου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η δυνητική επίπτωση που θα 

είχε ο συγκεκριμένος υπό μελέτη κίνδυνος σε κάποιον από τους στόχους του 

έργου (χρόνος, κόστος, ποιότητα, σκοπός). 

 Μεταφορά (Transfer): Η μέθοδος αυτή επιδιώκει τη μεταφορά ή τη 

μετατόπιση του αρνητικού αντίκτυπου ενός κινδύνου μαζί με την ευθύνη για 

τη διαχείρισή του σε ένα τρίτο πρόσωπο/ομάδα. Η μεταφορά του κινδύνου 

συνοδεύεται σχεδόν πάντα από την πληρωμή ενός ασφάλιστρου στη 

συμβαλλόμενη πλευρά, λόγω της ανάληψης από αυτήν της ευθύνης και του 

ρίσκου για το μεταφερόμενο κίνδυνο. 
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 Μετριασμός (Mitigation): Ο μετριασμός ενός κινδύνου συνιστά τη 

διαδικασία κατά την οποία επιχειρείται η ελάττωση της πιθανότητας ή του 

αντίκτυπου ενός δυνητικού προβλήματος σε ένα πιο αποδεκτό βαθμό/επίπεδο.  

 Αποδοχή (Accept): Πρόκειται για τη στρατηγική, η οποία εφαρμόζεται, όταν 

οι συνέπειες και η πιθανότητα να συμβεί το γεγονός είναι ελάχιστες. Η ομάδα 

έργου κρίνει ότι ο κίνδυνος είναι ασήμαντος και δεν αναπτύσσει καμιά 

στρατηγική αντιμετώπισής του. Αντιδρά μόνο στην περίπτωση που 

παρουσιαστεί ο κίνδυνος. 

 

1.3.1.4 Έλεγχος και Παρακολούθηση Κινδύνων  

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση αποτελεί την τελευταία διαδικασία της 

διαχείρισης κινδύνων του έργου. Σε αυτό το στάδιο γίνεται η παρακολούθηση της 

πορείας των εντοπισμένων κινδύνων του εγχειρήματος, καθώς και ο έλεγχος των 

τακτικών και των στρατηγικών απόκρισης, που εφαρμόστηκαν έναντι των 

ενδεχόμενων επιπτώσεων και των επιδράσεων τους στο έργο. Παράλληλα 

πραγματοποιείται και η αναγνώριση νέων κινδύνων. 
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Κεφάλαιο 2 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 

2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν οι διάφορες μέθοδοι παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ηλιακή, η αιολική, η υδροηλεκτρική, η ενέργεια 

από βιομάζα, καθώς και η γεωθερμική αποτελούν σήμερα τις τεχνοοικονομικά 

εκμεταλλεύσιμες μορφές ενέργειας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τα 

συστήματα εκμετάλλευσης της ενέργειας των ωκεανών, δηλαδή της παλιρροϊκής 

ενέργειας, της ενέργειας κυμάτων και της μετατροπής της θερμικής ενέργειας των 

ωκεανών. Τέλος, υπάρχουν και οι κυψέλες καυσίμου, αλλά η ανάπτυξη τους 

βρίσκεται σε πειραματικό ακόμα στάδιο.  

 

2.2 Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές  

Οι προβλέψεις για παγκόσμια αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε 

συνδυασμό με τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης ορυκτών 

καυσίμων, οδηγούν στην αύξηση της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(ΑΠΕ) σε ευρεία κλίμακα. Στο γεγονός αυτό συνηγορεί και η συνεχής μείωση των 

διαθέσιμων γεωλογικών καυσίμων. Επομένως, η στροφή σε νέες μεθόδους 

παραγωγής αυξάνει το ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ, οι οποίες οδηγούν σε παραγωγή 

ενέργειας χωρίς εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με σχεδόν αέναες 

δυνατότητες παραγωγής. 

 

2.2.1 Ηλιακή Ενέργεια 

Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας γίνεται είτε με τη μετατροπή της σε 

θερμική ενέργεια, είτε με την απευθείας μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια. Το 

πλεονέκτημα της είναι ότι είναι ανεξάντλητη, δεν έχει κόστος και δεν μολύνει το 

περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, έχει το μειονέκτημα ότι είναι διαθέσιμη μόνο ένα 
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μέρος της ημέρας και ότι εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Η μετατροπή της 

ηλιακής ενέργειας σε θερμική επιτυγχάνεται σε επίπεδο καταναλωτών με τη χρήση 

ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση χώρου ή νερού και σε επίπεδο ηλεκτρικών 

σταθμών, όπου η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται σε φακούς ή κάτοπτρα μεγάλης 

επιφάνειας. Από την άλλη πλευρά, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με την 

απευθείας μετατροπή της σε ηλεκτρική γίνεται με τη χρήση φωτοβολταϊκών 

στοιχείων (Γιαννακόπουλος και Βοβός, 2008; Μπάκος, 2004). 

 

2.2.2 Αιολική Ενέργεια 

Η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας πραγματοποιείται μέσω των 

ανεμογεννητριών. Σε αυτές, η κινητική ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται αρχικά σε 

μηχανική και ακολούθως σε ηλεκτρική. Ο άνεμος σαν πηγή ενέργειας είναι άφθονος 

και δεν μολύνει το περιβάλλον. Ωστόσο, είναι μεταβλητός και για τον λόγο αυτό η 

βέλτιστη αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού απαιτεί το 

συνδυασμό της με άλλε πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα διαθέτει αρκετά πλούσιο αιολικό 

δυναμικό και σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα της αιολική ενέργεια μπορεί να 

βοηθήσουν στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, στην προστασία του 

περιβάλλοντος και σε αειφόρο ανάπτυξη (Γιαννακόπουλος και Βοβός, 2008; Μπάκος, 

2004). 

 

2.2.3 Υδροηλεκτρική Ενέργεια  

Η μετατροπή της ενέργειας των υδατοπτώσεων με τη χρήση υδροηλεκτρικών 

έργων παράγει την υδροηλεκτρική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιήθηκε από 

τα αρχικά στάδια ανάπτυξης των ηλεκτρικών εφαρμογών. Τα υδροηλεκτρικά έργα 

ταξινομούνται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας. Οι μεγάλης κλίμακας μονάδες 

απαιτούν τη δημιουργία φραγμάτων και τεράστιων δεξαμενών, ενώ τα μικρής 

κλίμακας έργα εγκαθίστανται δίπλα σε κανάλια ή ποτάμια.. Στο πρώτο στάδιο 

εκμετάλλευσης της υδροηλεκτρικής ενέργειας, η αξιοποίηση της γίνονταν με την 

κατασκευή φραγμάτων και τη δημιουργία υδάτινων ταμιευτήρων μεγάλων ποταμών. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών 
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μονάδων. Αυτές εγκαθίστανται σε μικρά σχετικά ρεύματα και έχουν περιορισμένη 

επίπτωση στο περιβάλλον (Μπάκος, 2004). 

 

2.2.4 Ενέργεια Βιομάζας 

Με τον όρο βιομάζα ορίζονται «τα πάσης φύσεως υποπροϊόντα και κατάλοιπα 

της φυσικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, πριν ή μετά τη βιομηχανική 

επεξεργασία τους, καθώς και τα αστικά λύματα και τα απορρίμματα» (Μπάκος, 

2004). Η χρήση της βιομάζας γίνεται για παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η εκμετάλλευσή της ενέργειας από βιομάζα πραγματοποιείται είτε με 

απευθείας καύση, είτε με διάφορες θερμοχημικές (όπως πυρόλυση, αεριοποίηση) ή 

βιοχημικές διεργασίες (όπως αερόβια ζύμωση).  

 

2.2.5 Γεωθερμική Ενέργεια 

Γεωθερμική ενέργεια είναι η θερμική ενέργεια των πετρωμάτων της γης, η 

οποία μεταφέρεται στη επιφάνεια με αγωγή θερμότητας, και γίνεται αντιληπτή με τη 

μορφή θερμού νερού ή ατμού. Τα γεωθερμικά ρευστά λαμβάνονται με γεωτρήσεις. 

Ανάλογα με τη θερμοκρασία λήψης τους διακρίνονται σε χαμηλής (25-100 οC), μέσης 

(100-150 οC) και υψηλής (πάνω από 150 οC) ενθαλπίας. Η χαμηλής και μέσης 

ενθαλπίας γεωθερμική ενέργεια αξιοποιείται για τη θέρμανση και ψύξη γεωργικών 

βιομηχανιών (όπως θερμοκήπια) και χώρων, ενώ για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας προσφέρεται η γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας (Μπάκος, 2004). 
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Κεφάλαιο 3 

Διαχείριση Κινδύνου σε Έργα Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

διαχείρισης κινδύνων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα πραγματοποιηθεί ο 

εντοπισμός, θα γίνει η αξιολόγηση και θα αναφερθούν οι βασικές στρατηγικές 

αντιμετώπισής τους. Συγκεκριμένα, θα δοθεί μια τυπική δομή ανάλυσης κινδύνων 

των έργων και θα αναλυθούν τα κύρια επίπεδα και οι περιοχές τους. Στο τέλος, βάση 

της βιβλιογραφίας, θα δοθεί η ανάλυση και η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων 

υλοποίησης αυτών των έργων, θα αναφερθούν οι σημαντικότεροι από αυτούς, καθώς 

και οι βασικές στρατηγικές, τακτικές και μέθοδοι αντιμετώπισης και απόκρισης 

αυτών των ζητημάτων. 

 

3.2 Εντοπισμός Κινδύνων 

Τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτούν ιδιαιτέρως σύνθετες τεχνικές, 

νομικές, χρηματοοικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες, οι οποίες προϋποθέτουν 

εμπειρία και συνεχείς καινοτομίες. Η κατασκευή τους απαιτεί συγκεκριμένες 

προδιαγραφές και τήρηση περιβαλλοντικών θεμάτων, ούτως ώστε να μην εγείρουν 

αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Ταυτόχρονα, αυτά τα έργα είναι πολύπλοκα 

και πολύ απαιτητικά και συχνά εμφανίζουν προβλήματα υπέρβασης χρονικών 

περιορισμών και ορίων προϋπολογισμού (κόστους), προκαλώντας ενδεχόμενα 

αρνητικές επιπτώσεις στον αρχικό σχεδιασμό τους. 

Η απαίτηση που έχουν αυτά τα έργα για πολυσύνθετες γνώσεις και εμπειρία, τα 

απρόβλεπτα τεχνικής φύσεως θέματα που μπορεί να προκύψουν, η μεγάλη επένδυση 

από άποψη χρημάτων που χρειάζονται, η πιθανή εμφάνιση αντιπαραθέσεων 

πολιτικών και οικονομικών, οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί ενδοιασμοί που 
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εγείρει η τέλεση τους, φανερώνουν τις περίπλοκες συνθήκες που περιβάλλουν κάθε 

νέο τέτοιο εγχείρημα (Pietrosemoli and Monroy, 2013). 

Οι Aragonés-Beltrán et al. (2010) στην εργασία τους, που σχετίζεται με τη 

βέλτιστη επενδυτική επιλογή για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τόνισαν πως οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την 

κατασκευή ενός έργου από ΑΠΕ είναι κοινωνικής, νομικής, πολιτικής, τεχνικής και 

οικονομικής φύσεως. Βεβαίως, διευκρίνισαν το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες 

είναι αμοιβαίως σχετιζόμενοι. Τους κατηγοριοποίησαν μάλιστα σε 6 ομάδες/περιοχές 

κινδύνων: πολιτικοί, νομικοί, κοινωνικοί, τεχνικοί, οικονομικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι 

χρονικής καθυστέρησης, ενώ κάποιες κατηγορίες κινδύνων εμπεριείχαν και 

μικρότερες υποκατηγορίες/υποομάδες.  

Στους πολιτικούς κινδύνους εντάσσουν τις αλλαγές στην ενεργειακή πολιτική 

από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, τους μακροοικονομικούς κινδύνους, καθώς 

και τους κινδύνους πολεοδομικού σχεδιασμού. Την έγκριση, δηλαδή, των αδειών από 

την αρμόδια αρχή για την κατασκευή του έργου, καθώς και την αποδοχή της 

κατασκευής από τα τοπικά συμβούλια της περιοχής, τα οποία εκφράζουν την άποψη 

της τοπικής κοινότητας για την υλοποίησή του. 

Στην κατηγορία των τεχνολογικών κινδύνων τοποθετούν αυτούς που 

σχετίζονται με την τοποθεσία της μονάδας και την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε 

στην κατασκευή της. Στην πρώτη υποομάδα ανήκουν η σωστή επιλογή τοποθεσίας 

και τεχνολογίας εξοπλισμού, καθότι ένα τέτοιο έργο έχοντας ωφέλιμη διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον 25 χρόνια θα πρέπει να αντέξει σε αυτό το διάστημα. Επιπλέον, είναι 

σκόπιμο να ληφθούν υπόψη τα απρόοπτα γεγονότα από θεομηνίες που πιθανότατα να 

εμφανιστούν κατά τη διάρκεια τέλεσής τού, δηλαδή πλημμύρες, σεισμοί, και 

γεωτεχνικά προβλήματα, όπως κατολισθήσεις ή καθίζηση εδάφους. Τέλος, 

περιλαμβάνεται στα παραπάνω ο σωστός σχεδιασμός και η εκτίμηση τεχνικών 

θεμάτων του έργου (ώρες ηλιακής ακτινοβολίας). Ενώ, στη δεύτερη υποκατηγορία 

συνίστανται κίνδυνοι, οι οποίοι είναι σχετικοί με την τεχνολογία, λόγου χάριν νέα/πιο 

σύγχρονη τεχνολογία, σωστή και βέλτιστη επιλογή εξοπλισμού και υλικών, σωστές 

δοκιμές για σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς.  

Οι κίνδυνοι χρηματοδότησης και αυτοί που προκύπτουν από πληθωρισμό και 

ενδεχόμενη αύξηση των τιμών των πόρων, αποτελούν τους οικονομικούς κινδύνους 
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του εγχρειρήματος. Επιπλέον, υπάρχουν κίνδυνοι χρονικών καθυστερήσεων λόγω 

αδειοδοτήσεων και έγκρισης των μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και οι 

νομικοί κίνδυνοι, στους οποίους ανήκουν οι αλλαγές νομοθετικών διατάξεων, του 

ρυθμιστικού πλαισίου και οι περιβαλλοντικοί όροι. Τέλος, οι κίνδυνοι που εγείρονται 

από τα απρόοπτα γεγονότα καταστροφής εξοπλισμού και υλικών του έργου, όπως οι 

κλοπές και οι δολιοφθορές/βανδαλισμοί, καθώς και η κοινωνική ή η μη αποδοχή του, 

εντάσσονται στους κοινωνικούς κινδύνους.  

Οι Pietrosemoli και Monroy (2013) επισημαίνουν ότι η κατασκευή ενός έργου 

περιλαμβάνει πολλά στάδια και σε αυτήν παίρνουν μέρος πολλοί παράγοντες. Η 

συνύπαρξη όλων αυτών των παραγόντων αποτελεί τεράστια πρόκληση για τους 

κατασκευαστές του, οι οποίοι συχνά έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα, 

κάποια από τα οποία μπορεί να επηρεάσουν καίρια το εγχείρημα. Ζητήματα που 

αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το σχεδιασμό, τον αναπροσανατολισμό του 

σκοπού του έργου, την τεχνολογία και την τεχνική κατασκευής, καθώς και 

περιβαλλοντικά, οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά θέματα, αλλά και ζητήματα 

ασφάλειας, διασφάλισης ποιότητας, ανθρώπινων πόρων, χρηματοοικονομικά και 

διαχειριστικά/οργανωτικά θέματα, αποτελούν προβλήματα που πρέπει να λυθούν για 

να μην επηρεαστεί η τέλεσή του. 

Επιπρόσθετα, έρχονται αντιμέτωποι με τις διαφορετικές απαιτήσεις, ενστάσεις 

και αιτιάσεις του κύριου του έργου, των τοπικών κοινωνιών, ενώ ταυτόχρονα 

απαιτείται να ισορροπήσουν και να συμμορφωθούν με τα αυστηρά πρότυπα και τους 

κανονισμούς που διέπουν την εκάστοτε κατασκευή. Όλες αυτές οι προκλήσεις και οι 

κίνδυνοι που σχετίζονται με τα έργα γίνονται όλο και πιο έντονοι αν αναλογιστεί 

κανείς και τις πολιτικές επιρροές ή ακόμα και την εμφάνιση φυσικών καταστροφών. 

Συνοψίζοντας, η κατασκευή έργων ΑΠΕ υπόκειται σε πολλούς κινδύνους και 

κατασκευαστικά προβλήματα, που είναι πιθανόν να επηρεάσουν την αρχική σύμβαση 

μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη, και να επιφέρουν καθυστερήσεις και άλλου 

είδους αποκλίσεις από τους αρχικά συμφωνηθέντες όρους και προδιαγραφές μεταξύ 

των δύο πλευρών. 

Στους χρηματοοικονομικοί κινδύνους ενσωματώνουν τη μη πληρωμή από τον 

πελάτη στην καθορισμένη ημερομηνία/στιγμή, την έλλειψη ρευστότητας και τις 

πιστωτικές διευκολύνσεις, όπως η αδυναμία εγγυήσεων για δανεισμό, την υπέρβαση 



18 

του κόστους πάνω από τον αρχικό προϋπολογισμό και την αδυναμία για 

χρηματοδότηση αυτών των υπερβάσεων από τον πελάτη (αναθεώρηση 

συμβολαίου/σύμβασης). 

Στην ομάδα των τεχνικών κινδύνων τοποθετούν τις ελλείψεις σε τεχνικά 

θέματα, σε ζητήματα οριοθέτησης των προδιαγραφών της μονάδας και του 

συμβολαίου. Παράλληλα, στους τεχνικούς κινδύνους ανήκουν οι αλλαγές στο σκοπού 

του έργου, καθώς και οι συνθήκες και οι παρεμβολές στο χώρο εργασίας 

(περιλαμβάνει οργανωτικά και διαχειριστικά θέματα σε πόρους, ανθρώπινους και 

υλικούς), η υπέρβαση του χρόνου κατασκευής, οι ενδεχόμενες αποκλίσεις στην 

ποιότητα του έργου, και προβλήματα όσον αφορά τη διασφάλιση και τον έλεγχο 

ποιότητας των εργασιών. 

Η έλλειψη και το κόστος υλικών και εξοπλισμού, οι βλάβες, οι απώλειες ή οι 

καταστροφές πόρων και η μειωμένη παραγωγικότητά τους κατηγοριοποιήθηκαν από 

τους εν λόγω συγγραφείς ως κίνδυνοι φυσικών πόρων. Ενώ, στους κινδύνους που 

πηγάζουν από το γενικότερο περιβάλλον του έργου, αναφέρουν την ανεπαρκή 

ποιότητα γενικής επίβλεψης και απόδοσης του εγχειρήματος, την αλλαγή 

κυβερνητικών νόμων και πολιτικών, την οικονομική – πολιτική αστάθεια, και τις 

κακές καιρικές συνθήκες. 

Τέλος, στην κατηγορία των άυλων πόρων και σε θέματα τεχνογνωσίας και 

γνώσεων σχετικών με το έργο εντάσσουν τις απρόβλεπτες καταστάσεις, την έλλειψη 

στοιχείων για τα δεδομένα σχεδιασμού, τα οργανωτικά και σχεδιαστικά προβλήματα, 

τις πλημμελείς ηγετικές ικανότητες, την ανεπαρκή διαχείριση, τις ελλείπεις 

ικανότητες ανθρώπινου δυναμικού, την έλλειψη τεχνογνωσίας και την ανεπαρκή 

ικανότητα διοίκησης, καθώς και την ελλιπή πληροφόρηση και ροή αυτής.  

Οι Charoenngam και Yeh (1999) μελέτησαν τους κινδύνους που εγείρονται 

κατά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στην Ταϊβάν. Για το σκοπό αυτό, 

ομαδοποίησαν του κινδύνους σε 6 μεγάλες κατηγορίες. Κίνδυνοι σχετικοί με την 

κατασκευή, χρηματοοικονομικοί και οικονομικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι που αφορούν την 

επίδοση την υλοποίησης του σταθμού, κίνδυνοι φυσικών γεγονότων, νομικοί και 

συμβολαίων και τέλος πολιτικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι.  
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Στους κινδύνους σχετικά με την κατασκευή της μονάδας εντάσσονται αυτοί που 

αφορούν αλλαγές στο σκοπό του έργου, καθυστερήσεις στην υλοποίησή του, 

προβλήματα με τις μελέτες και τα σχέδια, ύπαρξη των απαιτούμενων υλικών και 

εξοπλισμού για την τέλεσή του, κατασκευαστικά σφάλματα και λάθη και το κόστος 

δοκιμών της μονάδας. Οι χρηματοοικονομικοί και οικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται 

με θέματα πληθωρισμού, χρηματοδότησης και χρηματοροών, ενώ οι κίνδυνοι 

συμβολαίου και οι νομικοί ανάγονται σε θέματα επίλυσης διαφορών, αλλαγών των 

όρων των συμβολαίων και των συμβάσεων και ζητήματα αφερεγγυότητας είτε του 

πελάτη είτε της ανάδοχου εταιρείας.  

Στα θέματα επίδοσης τοποθετείται η παραγωγικότητα των πόρων του 

εγχειρήματος, ανθρώπινων και υλικών, η ποιότητα των υλικών και των εργασιών, τα 

εργατικά ζητήματα, όπως οι απεργίες, και τα ατυχήματα. Στους κινδύνους φυσικών 

γεγονότων συνίστανται όλα τα γεωτεχνικά και εδαφολογικά θέματα της τοποθεσίας 

κατασκευής του έργου, καθώς και τα ζητήματα απρόοπτων καιρικών φαινομένων και 

γεγονότων, όπως σεισμοί και πυρκαγιές. Τέλος, τα πολιτικά και κοινωνικά 

προβλήματα αφορούν θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, κανονιστικού και 

ρυθμιστικού πλαισίου υλοποίησης έργων ΑΠΕ και αποδοχής της κατασκευής από την 

κοινωνία. 

Παρόμοια προβλήματα εντόπισαν και οι Cunha και Ferreira (2014) οι οποίοι 

στην έρευνά τους για να αναλύσουν τους κινδύνους που εμπεριέχει η επένδυση σε 

έναν μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό (στην αγορά ενέργειας της Πορτογαλίας) 

κινήθηκαν σε ανάλογες περιοχές/ομάδες με αυτές των προηγούμενων ερευνητών. Οι 

κίνδυνοι κατασκευής/υλοποίησης της μονάδας, οι τεχνολογικοί, οι γεωλογικοί, οι 

υδρολογικοί, οι οικονομικοί, οι χρηματοοικονομικοί, οι πολιτικοί, οι περιβαλλοντικοί, 

οι κίνδυνοι από εξωτερικά γεγονότα και οι κοινωνικοπολιτισμικοί κίνδυνοι 

αποτελούν τις κύριες περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι κίνδυνοι του έργου 

σύμφωνα με τους Cunha και Ferreira (2014). 

Τέλος, οι Gupta και Sravat (1998) για να εντοπίσουν τους κινδύνους που 

εγκυμονεί η ανάπτυξη και αυτοχρηματοδότηση έργων παραγωγής ενέργειας στην 

Ινδία, έστρεψαν την προσοχή τους στους τομείς των πολιτικών κινδύνων, των 

κατασκευαστικών και τεχνικών, των χρηματοοικονομικών και οικονομικών κινδύνων 

με έμφαση κυρίως σε θέματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και πληρωμών βάση 
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σχεδιασμού, καθώς και σε ζητήματα που προκύπτουν από το ρυθμιστικό και 

νομοθετικό πλαίσιο κατασκευής και λειτουργίας των μονάδων.  

 

3.2.1 Δομή Ανάλυση Κινδύνων 

Όπως έχει αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, το πρώτο στάδιο ενός 

σχεδίου διαχείρισης κινδύνων είναι ο εντοπισμός τους στο εκάστοτε έργο, όπως έγινε 

παραπάνω. Ένας βέλτιστος τρόπος προκειμένου να γίνεται ευκολότερος ο εντοπισμός 

και η συσχέτιση των κινδύνων του έργου είναι η δημιουργία ομάδων ή περιοχών 

κινδύνων. 

Η δομή ανάλυσης κινδύνων (risk breakdown structure, RBS) αποτελεί μια 

μορφή ιεραρχικής οργάνωσης των όμοιων περιοχών/ειδικών ομάδων κινδύνου ενός 

έργου (Κηρυττόπουλος, 2012). Ένα τυπικό παράδειγμα δομής ανάλυσης κινδύνων 

έργου παρατίθεται στο σχήμα 3.1. 

 

Σχήμα 3.1: Τυπική Δομή Ανάλυσης Κινδύνων Έργου (Κηρυττόπουλος, 2012). 
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Οι κύριοι κίνδυνοι που ενδεχόμενα να εμφανιστούν σε ένα έργο είναι είτε 

εξωτερικοί, συστημικοί ή εξωγενείς κίνδυνοι, είτε εσωτερικοί, ενδογενείς ή μη 

συστημικοί. Οι εσωτερικοί κίνδυνοι σχετίζονται με θέματα χρηματοοικονομικά, 

σχεδιασμού, συμβάσεων/συμβολαίων, κατασκευής, ανθρώπων και εμπλεκόμενων 

μελών, ενώ οι εξωτερικοί κίνδυνοι αφορούν κυρίως ζητήματα οικονομικά, κοινωνικά, 

πολιτικά, νομικά, πολιτισμικά, προμηθειών και περιβαλλοντικά/οικολογικά (Van 

Thuyet et al., 2007). 

Όπως φαίνεται και από το σχήμα (3.1) στην πρώτη κατηγορία των εξωτερικών 

κινδύνων του έργου ανήκουν ως επί το πλείστον οι κίνδυνοι σχετικά με νομικά, 

οικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτικά θέματα, καθώς και οι θεομηνίες/ατυχήματα, 

δηλαδή οι κίνδυνοι από τα απρόοπτα γεγονότα. Ενώ, η δεύτερη βασική κατηγορία 

κινδύνων, είναι οργανωτικής και τεχνικής φύσεως κίνδυνοι, καθώς και κίνδυνοι 

υγιεινής και ασφάλειας, που κατά κύριο λόγο συνδέονται με τα εσωτερικά θέματα 

του έργου. 

 

3.2.2 Ανάλυση Βασικών Περιοχών Κινδύνων 

 

Νομικοί Κίνδυνοι 

Στην κατηγορία των νομικών κινδύνων ανήκουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που 

σχετίζονται με την κατασκευή του εκάστοτε έργου, και οι κίνδυνοι του συμβολαίου 

που υπογράφει η ανάδοχος/κατασκευάστρια εταιρεία με τον πελάτη. Επίσης σε αυτή 

την κατηγορία τοποθετούνται και οι κίνδυνοι των συμβάσεων που ενδεχόμενα να 

υπογράψει η εταιρεία με υπεργολάβους, εξωτερικούς συνεργάτες ή εξωτερικά 

συνεργεία, στους οποίους ή στα οποία πιθανόν να αναθέσει τη διεκπεραίωση ενός 

τμήματος ή μιας υποεργασίας της συνολικής κατασκευής. Ταυτόχρονα, η κατηγορία 

αυτή των νομικών κινδύνων εμπεριέχει και τους περιβαλλοντικούς και οικολογικούς 

περιορισμούς που αφορούν την κατασκευή του έργου, καθώς και ενδεχόμενες 

διαφωνίες ή προβλήματα που σχετίζονται με τέτοιας φύσεως ζητήματα.  

Οι νομοθετικές διατάξεις αποτελούνται από το καταστατικό και ρυθμιστικό 

πλαίσιο, το οποίο διέπει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου 
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(Assaf and Al-Hejji, 2006; Edwards and Bowen, 1998; Long et al., 2004; Michelez et 

al., 2010; Van Thuyet et al., 2007; Wang et al., 2004; Κηρυττόπουλος, 2012). 

Αφορούν, δηλαδή, τις διαδικασίες και τους κανόνες που έχουν σχέση με την 

αδειοδότηση των μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, φάση της 

σχεδίασης, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνουν κανόνες που πρέπει να τηρηθούν κατά τη 

φάση υλοποίησης/κατασκευής, οι οποίοι είναι πιθανόν να φέρουν σε αντιπαράθεση 

την κατασκευάστρια εταιρεία και την πολιτεία λόγω εμφάνισης απρόοπτων 

γεγονότων (π.χ. ανεύρεση αρχαίων κατά την εκσκαφή) (Κηρυττόπουλος, 2012). Η 

εμφάνιση αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε καθυστέρηση της φάσης κατασκευής, 

διότι υπάρχει (νομική) αναποτελεσματικότητα στην ταχεία επίλυση τέτοιων 

γεγονότων, και η αναμονή αποτελεσμάτων (δικαστικών, επιδιαιτησίας κτλ.) για την 

επίλυσή τους αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία (Assaf and Al-Hejji, 2006; Michelez et 

al., 2010; Van Thuyet et al., 2007; Wang et al., 2004). 

Οι κίνδυνοι συμβολαίων/συμβάσεων σχετίζονται με τη σαφήνεια και την 

πληρότητα αυτών των συμβολαίων, αν περιλαμβάνουν λεπτομερώς όλες τις εργασίας 

που πρέπει να γίνουν, με τους όρους που αυτά περιέχουν και αν δύναται ή όχι να 

γίνουν αλλαγές ή αναθεωρήσεις αυτών των όρων και πότε, καθώς και σε ποία φάση 

του έργου. Επιπλέον, αφορούν τους περιορισμούς που πιθανόν θα περιέχουν οι 

συμβάσεις, όπως χρονικοί περιορισμοί, και τέλος τις ρήτρες που μπορεί να 

ενσωματώνουν αυτοί οι περιορισμοί (Assaf and Al-Hejji, 2006; Edwards and Bowen, 

1998; Long et al., 2004; Michelez et al., 2010; Zou et al., 2007; Κηρυττόπουλος, 

2012). 

Τελευταία κατηγορία στην ομάδα των νομικών κινδύνων συνιστούν οι 

οικολογικοί περιορισμοί και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν για τον τρόπο 

κατασκευής ενός έργου. Η πιθανότητα μόλυνση του περιβάλλοντος, χλωρίδα, πανίδα, 

υπέδαφος, υδροφόρος ορίζοντας, αέρας, κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και η 

υποχρέωση αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος μετά την τέλεσή του, 

εγείρουν κινδύνους σε οποιοδήποτε παρεμφερές εγχείρημα. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί 

να αφορούν είτε το στάδιο της προμελέτης, είτε το στάδιο της μελέτης του έργου, 

αλλά ακόμα και το στάδιο της υλοποίησης και ολοκλήρωσής του. Επιπρόσθετα, 

ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία και από 

διάφορους φορείς λόγω της κατασκευής (Long et al., 2004; Michelez et al., 2010; 

Van Thuyet et al., 2007; Wang et al., 2004; Κηρυττόπουλος, 2012). 
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Οικονομικοί/Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

Σε αυτήν την κατηγορία κινδύνων ενός έργου από ΑΠΕ εντάσσονται οι αλλαγές 

στις τιμές των πόρων του έργου (ημερομίσθια, υπεργολάβοι, συνεργεία, εξοπλισμός 

κτλ.) λόγω πληθωριστικών ή αποπληθωριστικών πιέσεων, οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες στην περίπτωση που υπάρχει αγορά εξοπλισμού, πόρων ή προϊόντων από το 

εξωτερικό (εκτός Ευρωζώνης), καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι λόγω δασμών στην 

περίπτωση εισαγωγής προϊόντων και εξοπλισμού για έργο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Edwards and Bowen, 1998; Long et al., 2004; Michelez et al., 2010; Van Thuyet et 

al., 2007; Wang et al., 2004; Zou et al., 2007; Κηρυττόπουλος, 2012). 

Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην οικονομική 

πολιτική της κυβέρνησης, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές των πόρων και 

κατά επέκταση το συνολικό κόστος του. Τέτοιες αλλαγές αφορούν την εργατική 

νομοθεσία, αλλαγές στο ημερομίσθιο και τη φορολογική πολιτική του κράτους, οι 

οποίες θα επηρεάσουν τις τιμές όλων των πόρων του έργου. Επιπρόσθετα, τα επιτόκια 

δανείων των τραπεζών και οι αναγόμενοι από αυτά κίνδυνοι πιθανότατα να 

εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό του (Edwards and Bowen, 1998; Long et al., 2004; 

Michelez et al., 2010; Van Thuyet et al., 2007; Κηρυττόπουλος, 2012). 

Τέλος, στους οικονομικούς κινδύνους εμπίπτουν και τα πιθανά προβλήματα 

ρευστότητας κατά την διάρκεια του έργου, τα οποία είναι δυνατόν να θέσουν σε 

κίνδυνο τη συνέχισή του, αν υπάρχει αδυναμία αυτοχρηματοδότησης αυτού μέχρι την 

επόμενη δόση και άρα έλλειψη ρευστότητας. Ο τρόπος και ο ακριβής χρόνος 

πληρωμής των επιμέρους εκτελεσθέντων εργασιών, από τον πελάτη (κύριος έργου), 

είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα σε κάποιο έργο και να διακυβεύσουν 

την ολοκλήρωσή του. Η έλλειψη ή η ανεπάρκεια ασφάλισης του έργου και των 

επιμέρους στοιχείων του (υλικών, εξοπλισμού, μηχανημάτων κτλ.) μπορεί να 

επιφέρει σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους και να επηρεάσει τον προϋπολογισμό. 

Ενώ, μια πιθανή χρηματοοικονομική αποτυχία της αναδόχου εταιρείας θα επιφέρει 

αναστολή της κατασκευής και ενδεχόμενα οριστική διακοπή της τέλεσης του έργου 

(Assaf and Al-Hejji, 2006; Chan et al., 2004; Charoenngam and Yeh, 1999; Edwards 

and Bowen, 1998; Long et al., 2004; Michelez et al., 2010; Wang et al., 2004; Zou et 

al., 2007; Κηρυττόπουλος, 2012). 
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Πολιτικοί Κίνδυνοι 

Η αστάθεια στην πολιτική κατάσταση της χώρας, η αλλαγή 

κυβέρνησης/διοίκησης, καθώς και οι αλλαγές στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική 

που σχετίζεται με το έργο, όπως είναι ο επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων, η 

δυσκολία και η καθυστέρηση στη λήψη των απαιτούμενων αδειών λόγω χρονοβόρων 

και γραφειοκρατικών διαδικασιών αποτελούν κύρια αίτια πολιτικών κινδύνων ( Assaf 

and Al-Hejji, 2006; Edwards and Bowen, 1998; Long et al., 2004; Michelez et al., 

2010; Wang et al., 2004; Zou et al., 2007; Κηρυττόπουλος, 2012). 

 

Οργανωτικοί/Διαχειριστικοί Κίνδυνοι 

Οι οργανωτικοί ή διαχειριστικοί κίνδυνοι του έργου αποτελούν τη μεγαλύτερη 

ομάδα κινδύνων του. Το γεγονός αυτό είναι εύκολα κατανοητό, διότι η διαχείριση 

συνιστά την περιοχή του έργου, που καλύπτει όλη τη διάρκεια του, από τη στιγμή 

δηλαδή της σύλληψης της ιδέας μέχρι και την ολοκλήρωση και την παράδοσή του. 

Κύριος υπεύθυνος της διαχείρισης του εγχειρήματος είναι ο διαχειριστής του (project 

manager), ο οποίος πρέπει να συντονίσει σωστά και με βέλτιστο τρόπο όλες τις 

διαδικασίες, τις λειτουργίες και τους εμπλεκόμενους φορείς ή μέλη που λαμβάνουν 

μέρος στην κατασκευή. Οι οργανωτικοί κίνδυνοι κρίνεται σκόπιμο να διαιρεθούν σε 

μικρότερες υποκατηγορίες, έτσι ώστε να καταστεί ευκολότερα δυνατό ο εντοπισμός 

και ο συσχετισμός τους. 

 

Κίνδυνοι Προμηθειών 

Στην ομάδα των κινδύνων προμηθειών ανήκουν η ανεπάρκεια του 

προγραμματισμού προμήθειας εξοπλισμού και η μη έγκαιρη διαθεσιμότητα υλικών, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού, που χρειάζονται για τη συνέχιση και τη διεκπεραίωση 

του έργου. (Assaf and Al-Hejji, 2006; Van Thuyet et al., 2007; Zou et al., 2007; 

Κηρυττόπουλος, 2012). Η τυχόν καθυστέρηση στην προμήθεια των υλικών και του 

απαραίτητου εξοπλισμού προκαλεί προβλήματα στη συνέχιση του έργου και καθιστά, 

όπως γίνεται εύλογα αντιληπτό, πολύ δύσκολη την τήρηση του χρονοδιαγράμματος 

βάση του αρχικού προγραμματισμού. 
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Κίνδυνοι Ανθρώπινων Πόρων 

Οι άνθρωποι, που θα εργαστούν σε ένα έργο, σε οποιοδήποτε τμήμα ή 

διαδικασία υλοποίησης αυτού, είναι το σημαντικότερο κομμάτι πόρων του, που θα 

οδηγήσει είτε στη σωστή και στη βέλτιστη υλοποίησή του, είτε στην αποτυχία και 

στη μη διεκπεραίωσή του. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους  

αφορούν θέματα κοινωνικά και θέματα προσόντων των εκάστοτε πόρων 

(Κηρυττόπουλος, 2012). 

Κοινωνικοί κίνδυνοι στη σχεδίαση και στην κατασκευή ενός έργου, που 

πηγάζουν από το ανθρώπινο δυναμικό, θεωρούνται η προκήρυξη μιας απεργίας, η 

ύπαρξη αντιπαράθεσης μεταξύ τους και οι εξ αυτού διαμάχες, καθώς και η έλλειψη 

κινήτρων που μπορεί να έχουν για να φέρουν σε πέρας τη δουλεία που τους έχει 

ανατεθεί (Assaf and Al-Hejji, 2006; Charoenngam and Yeh, 1999; Michelez et al., 

2010; Κηρυττόπουλος, 2012). Όλα αυτά τα προβλήματα βάζουν σε κίνδυνο τη 

συνέχιση και κατασκευή του εγχειρήματος. 

Από την άλλη μεριά, τα προσόντα και η εκπαίδευση των συμβαλλόμενων 

ανθρώπων στο έργο δημιουργούν και αυτά με τη σειρά τους κινδύνους που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και να μελετηθούν οι συνέπειές τους. Η μη ύπαρξη των 

απαιτούμενων προσόντων λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και η 

εσφαλμένη εκτίμηση παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού αποτελούν 

ζητήματα που πηγάζουν από την εκπαίδευση, τα προσόντα, τις γνώσεις και την 

τεχνογνωσία των ανθρώπων που συμμετέχουν στην υλοποίηση της μονάδας ( Assaf 

and Al-Hejji, 2006; Edwards and Bowen, 1998; Michelez et al., 2010; Wang et al., 

2004; Zou et al., 2007; Κηρυττόπουλος, 2012). 

 

Κίνδυνοι Προγραμματισμού 

Το στάδιο προγραμματισμού του έργου αποτελεί το πλέον βασικό κομμάτι του, 

διότι σε αυτό τίθενται οι σωστές βάσεις και οι περιορισμοί, οικονομικοί, χρονικοί, 

ποιότητας, τα πρότυπα όρια, καθώς και οι προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται 

για να πραγματοποιηθεί σωστά, χωρίς λάθη και παραλείψεις το επόμενο στάδιο της 

διαδικασίας υλοποίησής του, δηλαδή η κατασκευή του. Ενδεχόμενα λάθη και 

παραλήψεις σε αυτό το στάδιο (προγραμματισμός έργου) οδηγούν συνήθως σε 
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επανασχεδιασμό του έργου από την αρχή και πιθανότατα να προκαλέσουν παύση της 

κατασκευής ή ακόμα και οριστική διακοπή της, στην περίπτωση που είναι 

ανεπανόρθωτη η ζημιά που προκάλεσαν. 

Η εσφαλμένη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του 

έργου, η μη σωστή εκτίμηση των καιρικών συνθηκών κατά τη φάση κατασκευής του, 

και η μη πλήρης και αναλυτικά καθορισμένη οριοθέτηση και στοχοθέτηση του, 

συνιστούν μερικούς βασικούς κινδύνου που εμπεριέχει το στάδιο προγραμματισμού 

του. Στους προαναφερθέντες κινδύνους θα πρέπει να συμπληρώσουμε και το 

βέλτιστο συντονισμό των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων του έργου και την 

έλλειψη επαρκούς διαχείρισης αντιδράσεων. Αυτό συμβαίνει διότι λόγω των 

αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων και επιδιώξεων που ενδεχομένως να έχουν 

μεταξύ τους τα συμβαλλόμενα μέλη του έργου, δημιουργούνται προστριβές μεταξύ 

τους και τίθεται σε κίνδυνο η πραγματοποίησή του (Assaf and Al-Hejji, 2006; Long et 

al., 2004; Michelez et al., 2010; Van Thuyet et al., 2007; Wang et al., 2004; 

Κηρυττόπουλος, 2012). 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι πιθανές αστοχίες σε αυτό το στάδιο επιφέρουν καίρια 

προβλήματα στη πραγματοποίηση του έργου βάση των προδιαγραφών, ποιότητας, 

κόστους και χρόνου, εγείροντας σημαντικούς κινδύνους και θέτοντας εν αμφιβόλω 

την ολοκλήρωσή του. 

 

Κίνδυνοι Υλικών Πόρων/Εξοπλισμού 

Με τον όρο πόροι του έργου εννοούμε τόσο τους έμψυχους πόρους, που 

συμμετέχουν στην πραγματοποίησή του, δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και 

τους άψυχους υλικούς πόρους, όπως είναι τα υλικά, ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα, 

τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτό. Έχοντας ήδη ξεχωρίσει σαν αυτούσια κατηγορία 

κινδύνων αυτούς που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό του εγχειρήματος, σε 

αυτήν την κατηγορία κινδύνων εντάσσονται μόνο αυτοί που προέρχονται από τους 

υλικούς πόρους του έργου. 

Τέτοιοι θεωρούνται η εσφαλμένη εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων που 

επιτάσσει το κάθε έργο ξεχωριστά, και η οποία πιθανόν να είναι απόρροια της 

έλλειψης τεχνογνωσίας, είτε όσον αφορά τη σωστή επιλογή των κατάλληλων πόρων 
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που χρειάζονται, είτε σχετικά με τη βέλτιστη χρήση και λειτουργία αυτών, όπου 

κρίνεται αναγκαίο (Assaf and Al-Hejji, 2006; Κηρυττόπουλος, 2012). Αποτέλεσμα 

αυτής της έλλειψης είναι η πιθανή ασυμβατότητα μεταξύ των διαφορετικών 

τμημάτων του εξοπλισμού. 

Παράλληλα, η έλλειψη πόρων, η τυχόν κακή ποιότητά τους και η ανεπαρκής 

διαχείρισή τους, καθώς και η ανεπάρκεια και η μη διαθεσιμότητα υλικοτεχνικής 

υποδομής συνιστούν κινδύνους που δύναται να εμφανιστούν σε κάποιο έργο και 

μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη εξέλιξή του (Assaf and Al-

Hejji, 2006; Edwards and Bowen, 1998; Long et al., 2004; Van Thuyet et al., 2007). 

 

Κίνδυνοι Διασφάλισης Ποιότητας 

Η διασφάλιση της ποιότητας πρέπει να είναι σε θέση να κατοχυρώνει τη μη 

εμφάνιση κατασκευαστικών σφαλμάτων και την πλημμελή ποιότητα των εργασιών 

(Assaf and Al-Hejji, 2006; Wang et al., 2004; Κηρυττόπουλος, 2012). Αυτό 

προϋποθέτει την ύπαρξης ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εκτέλεσης του 

έργου και ενός πιστοποιημένου συστήματος διασφάλισης ποιότητάς του, προκειμένου 

να υπάρχει ακριβής και επαρκής έλεγχος της ποιότητας των πόρων και της 

υλοποίησης των εργασιών, από έμπειρους, κατάλληλους και όχι ανεπαρκείς 

επιθεωρητές, καθώς και σωστή τήρηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και 

ποιότητας (Chan et al., 2004; Edwards and Bowen, 1998; Long et al., 2004).  

Η ανυπαρξία τέτοιων συστημάτων ποιότητας και ελέγχου των πόρων και των 

εργασιών αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για το έργο και είναι δυνατόν να επιφέρει 

προβλήματα και αστοχίες υλικού καθώς και κατασκευαστικές, βλάπτοντας την ομαλή 

εκτέλεσή του. Παράλληλα σύμφωνα με τους Assaf και Al-Hejji (2006) οι διαδικασίες 

των ελέγχων δεν πρέπει να είναι χρονοβόρες, αλλά σύντομες και καίριες, ούτως ώστε 

η εξέλιξη του έργου βάση χρονικού προγραμματισμού να μην τίθεται σε κίνδυνο.  

 

Κίνδυνοι Διοίκησης 

Η ροή της πληροφόρησης κατά την τέλεση του έργου αποτελεί ένα σημαντικό 

κίνδυνο της περιοχής διοίκησής του. Η απώλεια πληροφοριών λόγω έλλειψης μη 
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συστηματοποιημένου και ορθά καθορισμένου συστήματος ροής αυτής, αλλά και η 

ανεπαρκής επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των εμπλεκόμενων και 

συμμετεχόντων μελών σε αυτό συνιστούν τέτοιας φύσεως κινδύνους (Assaf and Al-

Hejji, 2006; Chan et al., 2004; Long et al., 2004). 

Ο διαχειριστής του έργου (project manager), στην ευθύνη του οποίου ανήκει η 

σωστή διοίκηση και διαχείρισή του, είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία ομαδικού 

πνεύματος σε όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη και πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες 

ικανότητες για να επιβλέψει την ορθή διεκπεραίωση, καθώς και να μπορεί να 

ανταπεξέλθει σε πιθανά αντικρουόμενα συμφέροντα που ενδεχόμενα να έχουν τα 

εμπλεκόμενα μέλη (stakeholders) ή και τα συμμετέχοντα (ανθρώπινο δυναμικό 

έργου, υπεργολάβοι, εξωτερικά συνεργεία). Ταυτόχρονα πρέπει να καθορίζει και να 

οριοθετεί με σαφή τρόπο τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες κάθε 

ανθρώπου ξεχωριστά που λαμβάνει μέρος στην πραγματοποίηση του έργου και να 

υπάρχει επαρκής συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων. Η οργανωτική, δηλαδή, 

δομή να μην είναι τυποποιημένη, δύσκαμπτη και γραφειοκρατική, αλλά απλή, 

ευέλικτη και εξειδικευμένη στις ανάγκες διαχείρισης του υπό εξέταση έργου. Η 

απουσία αυτών των ικανοτήτων και η έλλειψη εμπειρίας στη διαχείριση των έργων 

εγείρει σοβαρούς κινδύνους και θέτει σε κίνδυνο την ορθή και ομαλή εκτέλεσή του 

(Chan et al., 2004; Edwards and Bowen, 1998; Long et al., 2004; Van Thuyet et al., 

2007; Wang et al., 2004; Zou et al., 2007; Κηρυττόπουλος, 2012). 

Επιπρόσθετα, ο διαχειριστής του έργου είναι υπεύθυνος για τη συστηματική 

παρακολούθηση της υλοποίησης των εργασιών και του φυσικού αντικειμένου του 

εκάστοτε εγχειρήματος. Πρέπει να έχει τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες, διότι 

μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή 

παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών, καθώς και των χρονικών ορίων, του 

αρχικού δηλαδή χρονοδιαγράμματος, και των πληρωμών βάση αυτού (Assaf and Al-

Hejji, 2006; Chan et al., 2004; Long et al., 2004; Wang et al., 2004). 

Επιπρόσθετα, σε κάθε έργο είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κανονιστικό 

πλαίσιο λήψης αποφάσεων και έγκρισής τους, ούτως ώστε η ανυπαρξία ενός τέτοιου 

πλαισίου να μην επιφέρει προβλήματα καθυστέρησης κατά τη διάρκεια του έργου. 

Τέτοια προβλήματα συνιστά η ταχύτητα με την οποία λαμβάνει τις αποφάσεις ο 

υπεύθυνος του έργου (διαχειριστής) και η ταχύτητα εγκρίσεων από τον κύριο του 
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έργου, δηλαδή τον πελάτη (Assaf and Al-Hejji, 2006; Chan et al., 2004; Long et al., 

2004; Van Thuyet et al., 2007; Κηρυττόπουλος, 2012). 

 

Κίνδυνοι Υπεργολάβων 

Σε πάρα πολλά έργα γίνεται ανάθεση τμήματος εργασιών και κατασκευής σε 

ένα εξωτερικό συνεργάτη ή σε μια εξωτερική ομάδα. Ο εξωτερικός αυτός συνεργάτης 

ή ο υπεύθυνος της εξωτερική ομάδας εργασίας, ο υπεργολάβος δηλαδή, αναλαμβάνει 

να φέρει σε πέρας τη δουλεία που του έχει ανατεθεί βάση της συμφωνίας που έχει 

κάνει με την κατασκευάστρια ή την ανάδοχο εταιρεία. Όλα αυτά πρέπει πάντα να 

συμβαδίζουν με το πλαίσιο των περιορισμών, χρόνου, κόστους, ποιότητας, καθώς και 

των προδιαγραφών που έχει το συγκεκριμένο έργο. Το γεγονός αυτό εγείρει 

διάφορους κινδύνους, που σχετίζονται με τους υπεργολάβους, στους οποίους έχει 

ανατεθεί κάποιο τμήμα του. 

Η ασαφής οριοθέτηση της συνεργασίας της εταιρείας με τον υπεργολάβο, η 

αδυναμία και η ανικανότητα του τελευταίου να διεκπεραιώσει το έργο που του έχει 

ανατεθεί, η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές και η μη ύπαρξη 

συμβολαίου με αυτόν αποτελούν κινδύνους που επιφέρει η ανάθεση τμήματος 

κατασκευής του έργου σε κάποιον υπεργολάβο (Assaf and Al-Hejji, 2006; Zou et al., 

2007; Κηρυττόπουλος, 2012). 

 

Κατασκευαστικοί/Τεχνικοί Κίνδυνοι 

Σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται θέματα που μπορεί να 

δημιουργηθούν και να αφορούν το τεχνικό και κατασκευαστικό κομμάτι του έργου. 

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι σχετικά τόσο με την τοποθεσία του έργου 

(προβλήματα εγκαταστάσεων), όσο και με το σχεδιασμό και την εκτέλεσή του. 

 

Κίνδυνοι Εγκαταστάσεων 

Η δυσκολία πρόσβασης στην τοποθεσία και η εσφαλμένη επιλογή θέσης του 

εργοταξίου αποτελούν κινδύνους σχετικούς με τις εγκαταστάσεις του έργου (Edwards 
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and Bowen, 1998; Long et al., 2004; Van Thuyet et al., 2007). Η μη κατάλληλη 

επιλογή της θέσης εγκατάστασης της μονάδας θα επιφέρει προβλήματα είτε λόγω της 

έλλειψης του απαιτούμενου χώρου, που χρειάζεται η κατασκευή και η λειτουργία της, 

είτε λόγω της έλλειψης βασικών παροχών, που απαιτεί η κατασκευή της, όπως 

ρεύματος, νερού και ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και τηλεπικοινωνιών (Assaf and 

Al-Hejji, 2006; Zou et al., 2007; Κηρυττόπουλος, 2012). 

 

Κίνδυνοι Σχεδιασμού/Εκτέλεσης 

Το στάδιο του σχεδιασμού του έργου, δηλαδή της προμελέτης και μελέτης του, 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα του, γιατί ενδεχόμενα λάθη και παραλείψεις σε 

αυτό το στάδιο οδηγούν σε καθυστερήσεις, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό 

των στόχων και θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση και την εκτέλεσή του. 

Οι ασαφείς στόχοι και ο ελαττωματικός σχεδιασμό του έργου, οι εσφαλμένες 

υποθέσεις περιορισμών, διαδικασιών, προδιαγραφών, η μεγάλη πολυπλοκότητά του 

και τα συναδόμενα με αυτήν προβλήματα συνιστούν βασικούς κινδύνους της 

κατηγορίας σχεδιασμού του έργου (Assaf and Al-Hejji, 2006; Chan et al., 2004; 

Edwards and Bowen, 1998; Long et al., 2004; Van Thuyet et al., 2007; Zou et al., 

2007 Κηρυττόπουλος, 2012). Συγκεκριμένα όσον αφορά την εκτέλεσή του, ελλοχεύει 

ο κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης οδηγώντας σε 

αλλαγή σκοπού του έργου. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος της μη ύπαρξης της 

απαιτούμενης τεχνολογίας για την υλοποίηση του σχεδιασμού του και της 

εσφαλμένης εκτέλεσης των δοκιμών του έργου πριν την παράδοσή του (Aragonés-

Beltrán et al., 2010; Long et al., 2004; Van Thuyet et al., 2007; Wang et al., 2004; 

Zou et al., 2007; Κηρυττόπουλος, 2012). 

 

Κίνδυνοι Υγιεινής & Ασφάλειας 

Η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων και του εξοπλισμού του έργου έχουν 

μεγάλη σημασία και πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, καθώς και να 

τηρούνται επακριβώς τα αντίστοιχα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής, καθότι ο 
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αντίκτυπος από την εκδήλωση τέτοιων προβλημάτων είναι πολύ μεγάλος και 

επηρεάζει καίρια την πορεία του εγχειρήματος. 

 

Κίνδυνοι Ανθρώπων 

Οι επικίνδυνες συνθήκες εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού του έργου, η μη 

εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και η ελλιπής τήρηση των αντίστοιχων εγγράφων 

αποτελούν κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των 

εμπλεκόμενων μελών και πιθανόν να επιφέρουν τραυματισμούς και ατυχήματα του 

εργατικού δυναμικού κατασκευής της μονάδας (Assaf and Al-Hejji, 2006; Edwards 

and Bowen, 1998; Michelez et al., 2010; Wang et al., 2004; Zou et al., 2007; 

Κηρυττόπουλος, 2012). 

 

Κίνδυνοι Εξοπλισμού 

Ο εξοπλισμός κάθε έργου συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα πρότυπα και τα 

πρωτόκολλα ασφαλείας, που πρέπει να τηρούνται τόσο κατά την εγκατάστασή του, 

όσο και κατά τη λειτουργία του. Σε αυτά τα έγγραφα καθορίζονται και οι συνθήκες 

ομαλής λειτουργίας και ασφάλειας του εξοπλισμού (Κηρυττόπουλος, 2012). Η 

έλλειψη, καθώς και η ελλιπής ή η ανεπαρκής τήρηση των πρότυπων ασφαλείας του 

εξοπλισμού και των υλικών δύναται να επιφέρει βλάβη ή καταστροφή του, με άμεσο 

αντίκτυπο τόσο στην καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου, όσο και του 

οικονομικού προγραμματισμού του (Assaf and Al-Hejji, 2006; Chan et al., 2004; 

Edwards and Bowen, 1998; Michelez et al., 2010; Van Thuyet et al., 2007; Zou et al., 

2007). 

 

Κίνδυνοι από Απρόβλεπτα Γεγονότα 

Σε αυτήν την τελευταία ομάδα κινδύνων ενός έργου ανήκουν οι θεομηνίες και 

τα ατυχήματα. Τυχόν σεισμοί, εκδήλωση πυρκαγιάς από κάποιον κεραυνό, πλημμύρα 

και κατολισθήσεις στην περιοχή του έργου προκαλούν άμεσα προβλήματα και 

δυσχεραίνουν τη σωστή και βάση προγράμματος ολοκλήρωσή του (Aragonés-Beltrán 
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et al., 2010; Long et al., 2004; Van Thuyet et al., 2007; Wang et al., 2004; Zou et al., 

2007; Κηρυττόπουλος, 2012). Ταυτόχρονα, εκτός από τις φυσικές καταστροφές, τα 

πιθανά κρούσματα δολιοφθοράς ή ληστειών του εξοπλισμού και των υλικών του 

έργου θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή εκτέλεσή του (Edwards and Bowen, 1998; 

Michelez et al., 2010; Van Thuyet et al., 2007; Κηρυττόπουλος, 2012). 

 

3.2.3 Σύνολο Κινδύνων 

Το σύνολο των κινδύνων που εντοπίστηκαν για την υλοποίηση κάποιου έργου 

από ΑΠΕ παρουσιάζεται στην παρακάτω λίστα (Πίνακας 3.1). Οι κίνδυνοι αυτοί 

αφορούν και τα τέσσερα βασικά στάδια του κύκλου ζωής του έργου, δηλαδή τις 

φάσεις της σύλληψης της ιδέας, του προγραμματισμού και της σχεδίασής του, της 

εκτέλεσης της κατασκευής της μονάδας και το τέταρτο και τελευταίο στάδιο της 

ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου. Συνολικά εντοπίστηκαν από τη 

βιβλιογραφία εξήντα ένας (61) κίνδυνοι και κατηγοριοποιήθηκαν σε επτά (7) μεγάλες 

ομάδες. Αυτές είναι οι νομικοί, οι οικονομικοί/χρηματοοικονομικοί, οι πολιτικοί, οι 

οργανωτικοί/διαχειριστικοί, οι κατασκευαστικοί/τεχνικοί κίνδυνοι, καθώς και οι 

κίνδυνοι υγιεινής και ασφάλειας και οι κίνδυνοι απρόοπτων γεγονότων. Κάποιες 

βέβαια από τις επτά αυτές βασικές περιοχές κινδύνων του έργου, διαχωρίζονται και 

σε μικρότερες υποομάδες. 

 

Πίνακας 3.1: Σύνολο Κινδύνων Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Νομικοί Κίνδυνοι 

Νομοθετικών/Κανονιστικών Διατάξεων 

1. Αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου. 

2. Εμφάνιση γεγονότων αντιπαράθεσης εταιρείας και πολιτείας (π.χ. αρχαία) και 
καθυστέρηση/αναμονή αποτελεσμάτων (δικαστικών, επιδιαιτησίας) για την επίλυσή τους. 

Συμβολαίου/Σύμβασης 

3. Πλημμελής περιγραφή των απαιτήσεων του πελάτη και των συμπεριλαμβανόμενων εργασιών, 
και ενδεχόμενες διαφωνίες επί αυτών. 

4. Αλλαγές στο συμβόλαιο και νέες αιτιάσεις από τη μεριά του πελάτη. 

5. Όροι και συνθήκες αναθεώρησης τιμών συμβολαίου. 

6. Ασαφής/Ανεπαρκής καθορισμός ρητρών κακής εκτέλεσης ή καθυστερήσεων . 

Περιβαλλοντικοί/Οικολογικοί 

7. Οικολογικοί/Περιβαλλοντικοί περιορισμοί. 

8. Μόλυνση του περιβάλλοντος από την εκτέλεση του έργου. 

9. Αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και διάφορους φορείς λόγω κατασκευής του έργου. 

Οικονομικοί/Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

10. Εσφαλμένη εκτίμηση κόστους εργασιών του έργου. 
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11. Πληθωριστικές/Αντιπληθωριστικές πιέσεις και αλλαγές στις τιμές των πόρων του έργου 
(ημερομίσθια, εργολάβοι κτλ). 

12. Συναλλαγματικές ισοτιμίες (αγορά προϊόντων από εξωτερικό). 

13. Καθυστέρηση πληρωμών βάση χρονοδιαγράμματος από τον κύριο του έργου. 

14. Αδυναμία αυτοχρηματοδότησης έργου λόγω έλλειψης ρευστότητας. 

15. Χρηματοοικονομική αποτυχία αναδόχου. 

16. Κίνδυνοι λόγω μη ασφάλισης του έργου. 

Πολιτικοί Κίνδυνοι 

17. Αλλαγή στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική αναφορικά με το έργο . 

18. Αστάθεια πολιτικής κατάστασης της χώρας. 

19. Δυσκολία/Καθυστέρηση στη λήψη αδειών και χρονοβόρες διαδικασίες . 

Οργανωτικοί/Διαχειριστικοί Κίνδυνοι 

Προμηθειών 

20. Καθυστερήσεις λόγω μη έγκαιρης παράδοσης εξοπλισμού/υλικών. 

21. Ανεπάρκεια προγραμματισμού προμήθειας εξοπλισμού/υλικών. 
Ανθρώπινων Πόρων 

22. Εργατικές διαμάχες και απεργίες. 

23. Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. 

24. Εσφαλμένη εκτίμηση παραγωγικότητας εργατικού δυναμικού. 

Προγραμματισμού Έργου 

25. Εσφαλμένη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του έργου. 

26. Πλημμελής εκτίμηση καιρικών συνθηκών. 

27. Ανεπαρκής και μη ορθά καθορισμένη οριοθέτηση έργου. 

28. Κακός συντονισμός ενεργειών των διαφόρων συμμετεχόντων του έργου. 

Υλικών Πόρων/Εξοπλισμού 

29. Εσφαλμένη εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων. 

30. Κακή ή μη επαρκής ποιότητα υλικών. 

31. Μη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και υλικών. 

Διασφάλισης Ποιότητας 

32. Πλημμελής ποιότητα εργασιών και κατασκευαστικά σφάλματα. 

33. Ανεπαρκείς επιθεωρήσεις και πλημμελής έλεγχος ποιότητας. 

34. Έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας. 

35. Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. 
Διοίκησης 

36. Απώλεια πληροφοριών λόγω μη συστηματοποιημένου και ορθά καθορισμένου συστήματος 
ροής πληροφόρησης. 

37. Ανεπαρκής επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών. 

38. Ταχύτητα λήψης αποφάσεων. 

39. Ταχύτητα εγκρίσεων από τον κύριο του έργου. 

40. Ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση έργων. 

41. Ασαφής προσδιορισμός ρόλων και ευθυνών και εσφαλμένη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. 

42. Ανεπαρκής διαχείριση υλικών πόρων. 

43. Μη συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης των εργασιών και του φυσικού αντικειμένου του 
έργου. 

44. Πλημμελής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου. 

45. Πλημμελής παρακολούθηση πληρωμών έργου. 

Υπεργολάβων 

46. Ασαφής οριοθέτηση συνεργασίας. 

47. Ικανότητα εργολάβου. 

Κατασκευαστικοί/Τεχνικοί Κίνδυνοι 

Εγκαταστάσεων 

48. Εσφαλμένη επιλογή τοποθεσίας και δυσκολία πρόσβασης στο εργοτάξιο. 

49. Έλλειψη παροχής νερού, ρεύματος, ειδών πρώτης ανάγκης. 

Σχεδιασμού/εκτέλεσης 

50. Ασαφείς στόχοι και ελαττωματικός σχεδιασμός έργου. 
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51. Εσφαλμένες υποθέσεις περιορισμών, διαδικασιών, προδιαγραφών. 

52. Πολυπλοκότητα έργου. 

53. Εμφάνιση προβλημάτων κατά την εκτέλεση και αλλαγή σκοπού. 

54. Μη ύπαρξη απαιτούμενης τεχνολογίας. 

55. Εσφαλμένη εκτέλεση δοκιμών. 

Κίνδυνοι Υγιεινής & Ασφάλειας 

Ανθρώπων 

56. Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. 

57. Μη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και τραυματισμοί/ατυχήματα εργατικού δυναμικού. 

Εξοπλισμού 

58. Έλλειψη πρότυπων ασφαλείας εξοπλισμού/υλικών. 

59. Βλάβη/καταστροφή εξοπλισμού. 

Κίνδυνοι από Απρόοπτα Γεγονότα 

60. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολισθήσεις). 

61. Ληστεία/Δολιοφθορά. 

 

3.3 Ανάλυση Κινδύνων 

Τα έργα από ΑΠΕ θεωρούνται έργα μακράς χρονικής διάρκειας όσον αφορά 

θέματα διοίκησης, διαχείρισης και κατασκευής από τη στιγμή της επιλογή της θέσης 

της μονάδας έως την ολοκλήρωση και την παράδοσή της. Άμεση συνέπεια αυτού του 

γεγονότος είναι η ύπαρξη πολλών κινδύνων σε αυτού του είδους τα έργα, οι οποίοι 

κίνδυνοι μπορεί να οδηγήσουν από χρονική καθυστέρηση στην υλοποίηση έως ακόμα 

και στην οριστική διακοπή της εκτέλεσής του (Aragonés-Beltrán et al., 2010). 

Οι Aragonés-Beltrán et al. (2010) στην εργασία τους, που σχετίζεται με τη 

βέλτιστη επενδυτική επιλογή για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρουν ότι μια ηλιακή μονάδα παραγωγής 

ενέργειας, από το πρώτο στάδιο της επιλογής της τοποθεσίας έως και το τελευταίο, το 

στάδιο δηλαδή που τίθεται η μονάδα σε λειτουργία, μεσολαβούν πολλές διαδικασίες: 

η εξασφάλιση αδειοδοτήσεων, η διαπραγμάτευση με τους διάφορους εμπλεκόμενους 

φορείς, η επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή του 

έργου και η σύνδεση της μονάδας με το σύστημα μεταφορά ενέργειας. Η διαχείριση 

όλων αυτών των θεμάτων καθιστά την κατασκευή τέτοιων μονάδων ναι μεν πολύ 

κερδοφόρα, αλλά από την άλλη πλευρά ιδιαιτέρως ριψοκίνδυνη λόγω του γεγονότος 

εμφάνισης απροσδόκητων παραγόντων καθυστέρησης ή ακόμα και διακοπής του 

έργου. 

Σε αυτήν την έρευνα παρατέθηκαν σαν κύριοι κίνδυνοι ενός τέτοιου έργου η 

αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής της πολιτείας, οι κοινωνικές διαφωνίες και οι 
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ενστάσεις για την κατασκευή του, καθώς και η έγκριση αδειοδότησης 

περιβαλλοντικής μελέτης και συμβατότητάς του. Επίσης, συμπεριλήφθηκαν οι 

ενδεχόμενες δολιοφθορές και καταστροφές του εξοπλισμού της μονάδας από 

ληστείες, οι αλλαγές νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των περιβαλλοντικών 

προδιαγραφών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, οι εγκρίσεις από 

αρμόδιους φορείς και αρχές και οι πιθανές καθυστερήσεις λήψης τέτοιων αδειών 

λόγω χρονοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

Οι Komendantova et al. (2012) ερεύνησαν τους κινδύνους που εμπεριέχει η 

κατασκευή ενός έργου από ΑΠΕ, και συγκεκριμένα την περίπτωση παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα (concentrated solar 

power, CSP) στην περιοχή της Βορείου Αφρικής. Διερεύνησαν στην εργασία τους το 

σύνολο των κινδύνων που εγείρονται και σχετίζονται με τα έργα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Δηλαδή, τους τεχνικούς, τους κατασκευαστικούς, τους 

χρηματοοικονομικούς, των απρόοπτων γεγονότων, του νομοθετικού/ρυθμιστικού 

πλαισίου, τους περιβαλλοντικούς και τους πολιτικούς κινδύνους. Οι εν λόγω 

ερευνητές αναφέρουν ότι οι ομάδες κινδύνου με την μεγαλύτερη επιρροή στη ομαλή 

διεκπεραίωση ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι τρείς, και αναλυτικότερα οι 

νομοθετικοί/κανονιστικοί, οι πολιτικοί και οι κίνδυνοι από απρόοπτα γεγονότα.  

Διευκρινίζουν ότι οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι, στους οποίους εντάσσουν τις 

πολύπλοκες και γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης των 

μελετών του έργου, καθώς και οι συχνές αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου που 

διέπει αυτά, είναι αυτοί με την υψηλότερη επίδραση. Ακολουθούν οι πολιτικοί 

κίνδυνοι, η πολιτική αστάθεια της χώρας και τα συνακόλουθα με αυτήν προβλήματα,  

καθώς και η γενικότερη κυβερνητική και πολιτική στάση απέναντι σε τέτοιου είδους 

έργα. Επιπρόσθετα, σημαντική επίδραση είχαν και οι κίνδυνοι από απρόοπτα 

γεγονότα, φυσικές καταστροφές, καθώς και από ληστείες και δολιοφθορές. Αυτές 

ήταν οι τρεις ομάδες κινδύνων που εντοπίστηκαν με υψηλή επίδραση στο έργο. Στην 

πιθανότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων κινδύνων, μόνο η ομάδα των ρυθμιστικών 

κινδύνων εντοπίστηκε να έχει υψηλή πιθανότητα εμφάνισης, ενώ μέτρια πιθανότητα 

είχαν οι πολιτικοί και χαμηλή έως ανύπαρκτη πιθανότητα οι κίνδυνοι από απρόοπτα 

γεγονότα. 
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Τέλος, οι Komendantova et al. (2012) συνοψίζουν στην εργασία τους ότι από 

αυτές τις τρεις κύριες περιοχές κινδύνων (νομοθετικοί/κανονιστικοί, πολιτικοί και 

απρόοπτων γεγονότων), οι κίνδυνοι που απορρέουν από το νομικό και ρυθμιστικό 

πλαίσιο υλοποίησης και κατασκευής των έργων, θεωρούνται τόσο αυτοί με τη 

μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης στην τέλεσή τους, όσο και αυτοί με τη 

μεγαλύτερη επίπτωση στην ολοκλήρωσή τους. 

Οι Pietrosemoli και Monroy (2013) τονίζουν ότι εξαιτίας της πολυπλοκότητάς 

τους, τα έργα από ΑΠΕ εμπεριέχουν πολλούς και σημαντικούς κινδύνους. Οι κύριες 

συνέπειες αυτών των κινδύνων είναι ο αναπρογραμματισμένος του έργου, η απώλεια 

πόρων, η υπέρβαση στο κόστος και σε χρονική διάρκεια, τα οποία επηρεάζουν τη 

διεκπεραίωση των έργων. 

Οι ερευνητές αυτοί, μελετώντας έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στη Βενεζουέλα, επισημαίνουν ότι οι χρονικές καθυστερήσεις 

που επηρεάζουν την εξέλιξη των έργων προκαλούνται από τη χαμηλή 

παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους και τις ενστάσεις που εγείρονται 

στην κατασκευή αυτών των έργων από τις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον αναφέρουν 

τις δυσκολίες που προέρχονται από την αγορά των απαιτούμενων μηχανημάτων, των 

υλικών και του εξοπλισμού από το εξωτερικό (λόγω συναλλαγματικών κινδύνων, 

εμποδίων στην εισαγωγή, ταρίφες, δασμοί κτλ.), καθώς και τις καθυστερήσεις που 

πηγάζουν από νομικά, χρηματοοικονομικά (πληρωμών), κατασκευαστικά θέματα, 

αλλά και από ζητήματα συμβολαίων και συμβάσεων.  

Επιπρόσθετα, τονίζουν ότι εκτός από τα προαναφερθέντα, οι πολιτικές 

παρεμβάσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου, καθώς και οι συχνές 

απεργίες και διαμάχες στο εργοτάξιο, όπως και η γραφειοκρατία δυσκολεύουν την 

ολοκλήρωσή τους. Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων αναφέρουν ότι 

εκτροχιάζει το κόστος και τη χρονική διάρκεια των έργων και οδηγεί σε χαμηλής 

επίδοσης έργα, δυσαρέσκεια των πελατών και αιτιάσεις από τη μεριά τους.  

Οι Charoenngam και Yeh (1999) μελέτησαν τους κινδύνους που πηγάζουν από 

την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στην Ταϊβάν. Η καθυστέρηση των 

κατασκευαστικών εργασιών του έργου και οι ενδεχόμενες αλλαγές αυτών των 

εργασιών επισημάνθηκαν από τους ερευνητές ως οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι που 

σχετίζονται με την κατασκευή της μονάδας. Η αλλαγή των όρων του συμβολαίου και 
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η πιθανή καθυστέρηση προκειμένου να διευθετηθούν οι διαφορές που πιθανώς να 

εμφανιστούν, συνιστούν επίσης σημαντικά θέματα που κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν 

υπόψη. Ακόμη, η μη σωστή διεκπεραίωση των εργασιών του έργου, τα 

κατασκευαστικά σφάλματα, καθώς και η χρήση του σωστού εξοπλισμού τόσο από  

θέμα ποιότητας, όσο και από θέμα συμβατότητας και ικανότητας λειτουργίας, 

μπορούν να δημιουργήσουν κρίσιμα ζητήματα σε τέτοια έργα.  

Τέλος, τονίζεται ότι θέματα χρηματοοικονομικής και οικονομικής φύσεως, 

όπως είναι ο πληθωρισμός, και η συνεπακόλουθη αύξηση των τιμών όλων των πόρων 

του έργου, υλικών και ανθρώπινων, καθώς και η μη σωστή και βάση 

χρονοδιαγράμματος και σχεδιασμού χρηματοδότησή του, αποτελούν πηγή κινδύνων 

για την τέλεση του εγχειρήματος. Επιπλέον, οι ερευνητές αναφέρουν ως βασικούς και 

τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, που εγείρονται από την κατασκευή τέτοιων 

μονάδων, λόγω των αυξανόμενων οικολογικών ανησυχιών των πολιτών.  

Οι Cunha και Ferreira (2014), που μελέτησαν επίσης τους κινδύνους στην 

κατασκευή μιας μικρής υδροηλεκτρικής μονάδας, τόνισαν πως σε τέτοια έργα ο 

κίνδυνος καθυστέρησης της κατασκευής της μονάδας βάση του αρχικού σχεδιασμού 

είναι πολύ υψηλός. Ο κίνδυνος αυτός έχει τεράστια επίπτωση στο κόστος του έργου, 

καθότι μια τέτοια μονάδα χρειάζεται μεγάλο κεφάλαιο, και μπορεί να προκαλέσει  

προβλήματα ολοκλήρωσης του έργου λόγω ρευστότητας. Ταυτόχρονα, επισημαίνουν 

ότι λόγω της φύσεως του έργου, οι γεωτεχνικοί, γεωλογικοί και εδαφολογικοί 

κίνδυνοι είναι πολύ σημαντικοί καθώς και οι κίνδυνοι από σεισμούς. Τέλος, επειδή 

αυτά τα έργα επηρεάζουν την ζωή των κατοίκων της περιοχής, πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή σύμφωνα με τους άνωθεν ερευνητές σε περιβαλλοντικά και 

οικολογικά θέματα, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν λόγω της ανέγερσης της 

μονάδας προβλήματα και αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. 

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η παραγωγή ενέργειας από μονάδες 

βιομάζας, είναι τα ζητήματα των συχνών αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο λόγω των 

περιβαλλοντικών θεμάτων από την κατασκευή του έργου και λόγω των έντονων 

αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία. Ο Upreti (2004) τονίζει ότι οι αντιδράσεις από 

τους κατοίκους των περιοχών στις οποίες θα κατασκευαστεί μια μονάδα βιομάζας 

έχουν να κάνουν με την τοποθεσία της μονάδας, τους κινδύνους από την λειτουργία 

της, τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχει στο οικοσύστημα της περιοχής 
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και στη αρχιτεκτονική του τοπίου, καθώς και με τα ελάχιστα ανταποδοτικά 

οικονομικά οφέλη που θα έχουν οι τοπικές κοινωνίες.  

Ενώ όπως επισημαίνουν οι Rösch και Kaltschmitt (1999) οι δυσκολίες σε 

χρηματοοικονομικά θέματα, στη χρηματοδότηση και στην ασφάλιση αυτών των 

έργων, οι πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης των 

μελετών και γενικά οι οργανωτικές συνθήκες για την υλοποίηση αυτών των μονάδων, 

σε συνδυασμό με την ελλιπή γνώση και πληροφόρηση για τα οφέλη της παραγωγής 

ενέργειας από βιομάζα προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις των πολιτών, 

καθιστούν μία τέτοια κατασκευή πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Αυτοί, δηλαδή, οι μη 

τεχνικοί κίνδυνοι είναι δυνατόν να προκαλέσουν από μεγάλη χρονική καθυστέρηση 

υλοποίησης του έργου και άρα επιπλέον κόστος από το αρχικό προϋπολογισθέν, 

μέχρι και οριστική διακοπή της κατασκευής.  

 

3.4 Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κινδύνων  

Η συστηματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει τέσσερα βασικά 

στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι ο εντοπισμός και η ταξινόμηση των κινδύνων που 

πιθανόν εμφανιστούν στο εκάστοτε έργο, το δεύτερο στάδιο αφορά την αξιολόγηση 

και ανάλυσή τους, το τρίτο κομμάτι της διαχείρισης κινδύνου μιας οποιασδήποτε 

κατασκευής έχει να κάνει με τις στρατηγικές και τις τακτικές αντιμετώπισης και 

απόκρισης σε αυτούς και το τελευταίο τμήμα της διαδικασίας αφορά την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων του έργου. Το στάδιο της εφαρμογής 

των στρατηγικών και των τακτικών αντιμετώπισης και απόκρισης των ενδεχόμενων 

κινδύνων της κατασκευής αφορά τέσσερις βασικές δράσεις, που μπορεί να 

πραγματοποιήσει ο διαχειριστής ή η ομάδα διαχείρισης του έργου για να 

ανταπεξέλθει στα ενδεχόμενα προβλήματα, που θα δημιουργήσει η τέλεσή του. Αυτές 

οι δράσεις είναι η αποδοχή ενός κινδύνου, η μείωση ή ο μετριασμός του, η μεταφορά 

του και τέλος η αποφυγή του (Zou et al., 2007). 

Ο κύριος αντικειμενικός στόχος της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων του 

έργου είναι η εξάλειψη όσον των δυνατών των πιθανών επιπτώσεων στο έργο, καθώς 

και η ενίσχυση του ελέγχου αυτών. Τα μέτρα και οι στρατηγικές που εφαρμόζονται 

πρέπει να οδηγούν σε καλύτερο έλεγχο και σε μετριασμό των κινδύνων της 
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κατασκευής. Η διαδικασία, επομένως, της διαχείρισης κινδύνων δεν σκοπεύει στην 

οριστική απαλλαγή από αυτούς, που ελλοχεύουν στην κατασκευή ενός εγχειρήματος, 

καθώς κάτι τέτοιο είναι σχεδόν ανέφικτό, αλλά στη δημιουργία και στην οργάνωση 

ενός πλαισίου δράσης για να αποφασιστεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος και η τακτική 

μείωσης της επίπτωσής τους (Wang et al., 2004). 

Γι αυτό το λόγος, η σύνηθες μέθοδος που εφαρμόζεται είναι κάποιες 

διαδικασίες και δράσεις προκειμένου να μετριαστεί η επίπτωση ενός κινδύνου ή αν 

δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, τότε πραγματοποιείται μεταφορά του τμήματος 

του έργου, που πιθανόν δημιουργήσει αυτόν τον κίνδυνο, σε κάποιο εξωτερικό 

φορέα, όπως έναν υπεργολάβο ή σε μία ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλίζοντας το έργο 

για αυτόν τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Τέλος, όταν ένας κίνδυνος είναι σχεδόν απίθανο 

να εμφανιστεί ή η επίπτωση που θα έχει στο έργο είναι ασήμαντη, τότε γίνεται 

αποδοχή του κινδύνου. Παρακάτω θα παρουσιαστούν διάφορες στρατηγικές και 

μέτρα μετριασμού και μεταφοράς των κινδύνων ενός έργου σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία. 

Οι Wang et al. (2004) προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο διαχείρισης 

κινδύνων για τεχνικά έργα στις αναπτυσσόμενες χώρες, (αναδυόμενες αγορές, 

οικονομίες). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρότειναν πιθανές στρατηγικές μετριασμού 

(mitigation strategies) των κινδύνων των έργων. 

Για τις διαδικασίες έγκρισης και αδειοδότησης των μελετών συνιστούν 

προσεκτική, λεπτομερής και συναφή με τα αντίστοιχα πρότυπα και χαρακτηριστικά 

μελέτη και σχέδια, ούτως ώστε να μην υπάρξει κατά αρχήν πρόβλημα μη 

συμβατότητας ή ζήτημα λόγω ελλιπών στοιχείων και αναφορών. Επιπρόσθετα, 

σχετικά με τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών 

τονίζεται η ανάγκη δημιουργίας υπηρεσίας μιας στάσης (one stop agency) για τη 

διαδικασία ελέγχου και έγκρισης των μελετών των συγκεκριμένων έργων. 

Αναφέρεται ότι για αυτό το σκοπό πρέπει να ασκηθούν πιέσεις προς την κυβέρνηση 

προκειμένου να δρομολογήσει τέτοιες διαδικασίες.  

Η δημιουργία καλού κλίματος και σχέσεων εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση, με 

τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπου θα γίνει η μονάδα, καθώς και με τους 

υψηλόβαθμους αξιωματούχους που σχετίζονται με το έργο, μπορεί να συμβάλλουν 
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στη γρηγορότερη και ευκολότερη δρομολόγηση των διαδικασιών έγκρισης των 

αδειών και μελετών του έργου. 

Τέλος, κατά τη διαδικασία σύναψης του συμβολαίου με τον πελάτη της 

μονάδας είναι σκόπιμο να εμπεριέχονται στο συμβόλαιο η λεπτομερής περιγραφή των 

σχεδίων και των μελετών κατασκευής της μονάδας, ώστε να μην ελλοχεύει ο κίνδυνο 

για διαφωνίες λόγω των συμπεριλαμβανόμενων εργασιών του έργου, καθώς και 

πιθανές αιτιάσεις από τη μεριά του πελάτη για αλλαγές στο συμβόλαιο και για 

ενδεχόμενη αλλαγή σκοπού του έργου. 

Παράλληλα, για τους κινδύνους που σχετίζονται με τις αλλαγές στους νόμους 

και τη νομοθεσία, που διέπει αυτά τα εγχειρήματα, με το ρυθμιστικό πλαίσιο 

κατασκευής και λειτουργίας τους και με τις διαδικασίες απόδοσης δικαιοσύνης 

(δικαστικές αποφάσεις, διαδικασίες επιδιαιτησίας κτλ.) υποδεικνύεται η ασφάλιση 

του έργου για αυτού του είδους τους κινδύνους. Επιπλέον, συνίσταται η ενσωμάτωση 

στο συμβόλαιο όρων και ρητρών καθυστέρησης και αναθεώρησης των τιμών του 

έργου και ενδεχόμενα επιπρόσθετων πληρωμών από το αρχικό προϋπολογισθέν 

κόστος, λόγω εμφάνισης νέων κανόνων (αλλαγή κανονιστικών διατάξεων) ή αλλαγής 

της νομοθεσίας που αφορά το έργο. Προτείνεται, επίσης, στο συμβόλαιο να 

περιλαμβάνονται όροι για τον τρόπο επίλυσης των πιθανών διαφορών, όπως είναι ο 

εξωτερικός εμπειρογνώμονας ή η διαδικασία επιδιαιτησίας.  

Από την άλλη, σχετικά με το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας προτείνεται η 

ασφάλιση του έργου για το ζήτημα αυτό σε διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης 

χρηματοοικονομικών δεδομένων και κινδύνων. Επιπρόσθετα, συνιστάται ο έλεγχος 

για την ικανότητα και την αξιοπιστία των εξωτερικών συνεργατών, υπεργολάβων και 

εξωτερικών συνεργείων, με τα οποία συνάπτονται συμβάσεις ανάθεσης τμήματος ή 

μέρος της κατασκευής ή σχεδίασης του έργου. Ενώ, η σαφής και λεπτομερής 

περιγραφή των όρων και των συνθηκών τόσο του συμβολαίου με τον πελάτη, όσο και 

των συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την 

αποφυγή απρόσμενων και ανεπιθύμητων καταστάσεων κατά την εξέλιξη υλοποίησης 

της κατασκευής. 

Κρίνεται σκόπιμο να γίνεται προσεκτική επιλογή των συνεργατών, τόσο των 

εσωτερικών της εταιρείας, όσο και των εξωτερικών. Η ύπαρξη εμπιστοσύνης θα 

συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη της κατασκευής της μονάδας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει 
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να αναφέρονται και σαφείς όροι και στο συμβόλαιο με τον πελάτη και στις συμβάσεις 

με τους εξωτερικούς συνεργάτες, για το ενδεχόμενο καθυστέρησης των πληρωμών 

βάση του αρχικού σχεδιασμού, καθώς και όροι για την πιθανότητα 

χρηματοοικονομικής αποτυχίας οποιοδήποτε συμβαλλόμενου μέλους του έργου. Είτε 

αυτό πρόκειται για τον πελάτη, είτε για την ανάδοχο εταιρεία είτε για τους 

εξωτερικούς υπεργολάβους, συνεργεία και ούτω καθεξής. 

Επιπρόσθετα, αναφορικά με το ζήτημα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των 

επιτοκίων των δανείων και των πιθανών πληθωριστικών πιέσεων προτείνεται από 

τους ερευνητές (Wang et al., 2004) η ενσωμάτωση στα συμβόλαια αντίστοιχων 

ρητρών, ούτως ώστε να υπάρχει αναθεώρηση των τιμών των συμβάσεων βάση των 

αλλαγών στα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα. Από την άλλη, σχετικά με τα πολύ 

μεγάλα έργα και για έργα που γίνονται σε διεθνές περιβάλλον προτείνονται 

χρηματοοικονομικά εργαλεία για αντιστάθμιση αυτών των οικονομικών κινδύνων, 

όπως είναι το προθεσμιακό συμβόλαιο (forward), η σύμβαση ανταλλαγής (swap) και 

η ενέγγυα πίστωση (letter of credit, LC). 

Η σαφής και λεπτομερής περιγραφή, o καθορισμός του κόστους όλων των 

επιμέρους εργασιών του έργου και του συνόλου αυτού, η δημιουργία ενός 

χρονοδιαγράμματος πληρωμών και ο έλεγχός του, καθώς και ο καθορισμός 

αντίστοιχων ρητρών στο συμβόλαιο για αθέτηση αυτού του σχεδίου υποδεικνύονται 

από τους συγγραφείς για το θέμα του προϋπολογισμού του έργου και της 

κοστολόγησης του, όπως και στο ζήτημα των προκαθορισμένων βάση 

χρονοδιαγράμματος πληρωμών των επιμέρους εργασιών του. Ταυτόχρονα κρίνεται 

σκόπιμο να προβλεφτεί από την αρχή κάποιο χρηματικό ποσό, το οποίο θα υπάρχει 

για να καλύψει περιπτώσεις χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης, στην περίπτωση που 

δεν θα γίνει η αντίστοιχη πληρωμή, έτσι ώστε να μην εμφανιστεί πρόβλημα 

ρευστότητας, και καθυστερήσει ή διακοπεί η εξέλιξη του έργου. 

Η χρήση και η εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και 

διασφάλισης ποιότητας καθώς και προτύπων ασφάλειας και υγιεινής συνίστανται 

ώστε να αποφθεχθούν σφάλματα και ατυχήματα κατά το στάδιο κατασκευής του 

έργου. Ενώ όπου είναι δυνατόν πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένα και 

συστηματοποιημένα πρότυπα όπως είναι το ISO 9000. Αυτό θα διασφαλίσει ακόμα 
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πιο πολύ την εύρυθμη και ομαλή εξέλιξη βάση προγραμματισμού του έργου και την 

ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και των αποκλίσεων από τον αρχικό σχεδιασμό. 

Στο στάδιο του προγραμματισμού του έργου και της επιλογής της ομάδας 

εργασιών πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε να υπάρχει σαφής οριοθέτηση και 

καθορισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν 

στη κατασκευή και σχεδίαση του έργου. Επιβάλλεται, επίσης, να υπάρχει σωστός 

συντονισμός των ενεργειών τους και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαχειριστή του 

έργου. Η εμπειρία και η ικανότητα αυτού του προσώπου παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην ομαλή εξέλιξη της υλοποίησης των εργασιών, του ελέγχου και του συντονισμού 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Θα πρέπει τέλος να είναι σε θέση να διαχειριστεί 

και να επιλύει τυχόν διαμάχες και εντάσεις, που πιθανά να εμφανιστούν μεταξύ των 

εργαζομένων στο έργο, και να δημιουργεί συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας των 

εργασιών της μονάδας. 

Η συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τους οικολογικούς 

περιορισμούς από την αρχή του έργου, δηλαδή το στάδιο της σχεδίασής του, μέχρι 

και το τελικό στάδιο της κατασκευής του, θα συμβάλλει στη μη εμφάνιση 

αντιδράσεων και ενστάσεων για την κατασκευή της μονάδας τόσο από την πολιτεία, 

όσο και από την τοπική κοινωνία. 

Τέλος, αναφορικά με το ενδεχόμενο εμφάνισης απρόβλεπτων γεγονότων στο 

έργο είτε πρόκειται για καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές, είτε για 

φαινόμενα ανθρώπινης συμμετοχής, ληστεία ή δολιοφθορά, προτείνεται η ασφάλιση 

του εγχειρήματος για όλο το πλήθος και το εύρος των πιθανών απρόβλεπτων 

γεγονότων, που δύναται να εμφανιστούν, καθώς και η ενσωμάτωση αντίστοιχων 

ρητρών και όρων στα συμβόλαια. 

Οι Zou et al. (2007) στην προσπάθεια τους να καταλάβουν όλους τους βασικούς 

κινδύνους που περιβάλλουν τα τεχνικά έργα στην Κίνα, ερεύνησαν βασικούς 

κινδύνους που σχετίζονται με αυτά και πρότειναν κάποιες στρατηγικές διαχείρισής 

τους. Στο θέμα του χρονικού προγραμματισμού του έργου συνιστούν ένα πρακτικό 

σχεδιασμό που να αφήνει ικανοποιητικό αλλά όχι υπερβολικά πλεονάζοντα χρόνο σε 

κάθε εργασία των φάσεων σχεδίασης και κατασκευής της μονάδας. Στα προβλήματα 

χρηματοδότησης του έργου τονίζεται ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σαφές και 

κατάλληλο πλάνο πληρωμών από τον πελάτη, να γίνει πρόβλεψη από την αρχή για 
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κάποιο ποσό που θα χρησιμοποιηθεί σε πιθανή ανάγκη πληρωμής, και να 

πραγματοποιείται σωστός και συστηματικός έλεγχος του σχεδιασμού πληρωμών και 

του κόστους των εργασιών του έργου. Ως ύστατη λύση προτείνεται η σύναψη ενός 

δανείου με σταθερό επιτόκιο από κάποια τράπεζα.  

Οι μεταβολές από τη μεριά του πελάτη προκαλούν αλλαγές στο σχεδιασμό, 

στον προγραμματισμός και στην κατασκευή του έργου. Αυτές οι μεταβολές μπορεί να 

προέρχονται είτε από αλλαγή του σκοπού του έργου από τον πελάτη, είτε λόγω 

ασαφούς καθορισμού και περιγραφής των απαιτήσεών του, καθώς και ως αποτέλεσμα 

νέων αιτιάσεων από τη μεριά του. Επομένως, κρίνεται απαραίτητο να γίνει από την 

αρχή ακριβής και ορθή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου των εργασιών της 

μονάδας και των λειτουργιών της. 

Η ανάθεση των μελετών και των σχεδίων σε εξειδικευμένους συνεργάτες 

προτείνεται για την αποφυγή προβλημάτων και ελαττωματικού σχεδιασμού. Επίσης 

ικανοί, έμπειροι και κατάλληλοι συνεργάτες πρέπει να χρησιμοποιηθούν και στο 

στάδιο του προγραμματισμού και του καθορισμού του χρονοδιαγράμματος του 

έργου. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων 

που σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά. 

Θεωρείται δόκιμο να δοθεί μεγάλη έμφαση σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής  

και να γίνει χρήση πιστοποιημένων συστημάτων και τήρηση όλων των απαιτούμενων 

κανόνων τόσο για το ανθρώπινο δυναμικό κατασκευής της μονάδας, όσο και για τον 

υλικό εξοπλισμό της. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν προσεχτικά υπόψη θέματα 

περιβαλλοντικά και τυχόν μόλυνση του περιβάλλοντος από την κατασκευή της 

μονάδας, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα είτε με το κράτος, είτε με την 

τοπική κοινωνία. 

Στην περίπτωση που γίνει ανάθεση τμήματος του έργου σε κάποιον 

υπεργολάβο, συνίσταται η προσεκτική επιλογή αυτού του συνεργάτη, ώστε να έχει 

την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία για να φέρει σε πέρας την εργασία που του 

έχει ανατεθεί. Η δέουσα προσοχή πρέπει να δοθεί και στους προμηθευτές των 

υλικών, στον τρόπο και στον ακριβή χρόνο παράδοσης των υλικών από αυτούς, 

καθώς και στην τοποθεσία της μονάδας για να μην υπάρξει πρόβλημα καθυστέρησης 

της τέλεσης του έργου ή θέμα με υπέρβαση του κόστους της κατασκευής.  
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Ο Agrawal (2012) στην εργασία του προτείνει στρατηγικές μετριασμού 

κινδύνων για τη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι του έργου μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, παράγωγα, έτσι ώστε να αντισταθμιστούν οι 

κίνδυνοι που πιθανόν να δημιουργηθούν. Η ασφάλιση του έργου έναντι πολιτικών και 

νομικών κινδύνων είναι απαραίτητη και συνιστά σημαντική εξασφάλιση της 

αναδόχου εταιρείας έναντι επιπτώσεων από την εμφάνιση τέτοιας φύσεως κινδύνων. 

Τέλος, ο συγγραφές τονίζει ότι η ασφάλιση της κατασκευής για απρόβλεπτα 

γεγονότα, φυσικά και καιρικά φαινόμενα, καθώς και για ανθρώπινες καταστροφές 

του υλικού εξοπλισμού της μονάδας, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της περιοχή 

διαχείρισης κινδύνων του έργου και κυρίως των στρατηγικών απόκρισης σε αυτούς.  

Ο Jaafari (2001) ερεύνησε θέματα κινδύνων, ευκαιριών και αβεβαιοτήτων σε 

έργα και δημιούργησε ένα πλαίσιο στρατηγικών για την διαχείριση αυτών των 

ζητημάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι, μέσα στους οποίους 

εντάσσει θέματα νομικά, ρυθμιστικού πλαισίου, αδειοδοτήσεων και περιβαλλοντικά, 

και οι κίνδυνοι από απρόοπτα γεγονότα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ασφάλιση 

του έργου έναντι αυτών. Ενώ, οι κίνδυνοι καθυστέρησης της κατασκευής και του 

χρονοδιαγράμματος αντιμετωπίζονται επαρκώς μέσω εξασφάλισης εγγυήσεων στα 

συμβόλαια, σε περίπτωση που προκύψουν τέτοια φαινόμενα.  

Οι Cunha και Ferreira (2014) προσπάθησαν να αναλύσουν τους κινδύνους που 

εγείρονται από την επένδυση για την κατασκευή μονάδων μικρών υδροηλεκτρικών 

σταθμών. Ως μέτρα στους κινδύνους αυτών των έργων προτείνουν τις λεπτομερείς 

μελέτες και έρευνες για τα γεωτεχνικά, υδρολογικά και τεχνικά θέματα του έργου. 

Επιπλέον, επισημαίνουν τις σωστές μελέτες που πρέπει να γίνουν για τα νομικά και 

περιβαλλοντικά ζητήματα, που σχετίζονται με την κατασκευή της μονάδας και των 

όποιων αντιδράσεων προκύψουν από την υλοποίηση του έργου από την μεριά της 

πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας. Θα πρέπει σύμφωνα με τους ερευνητές να 

γίνουν σχέδια προκειμένου να γεφυρωθούν οι αντιδράσεις αυτές και να μετριαστεί ο 

αντίκτυπος στο έργο. Τονίζεται, επίσης, η σημασία ύπαρξης ρητρών στο συμβόλαιο 

για καθυστέρηση της εκτέλεσης και των πληρωμών βάση χρονοδιαγράμματος, καθώς 

και η χρήση χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη μεταφορά των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων του έργου. 
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Τέλος, οι Rösch και Kaltschmitt (1999) προτείνουν την ασφάλιση του έργου για 

όλα τα ζητήματα που μπορεί να προκαλέσει η κατασκευή μιας μονάδας βιομάζας. 

Αυτά αφορούν θέματα πολιτικά, νομικά, περιβαλλοντικά, κατασκευαστικά/τεχνικά 

και χρηματοοικονομικά. Επιπρόσθετα, επισημαίνουν την μεγάλη προσοχή που πρέπει 

να δοθεί σε θέματα επίβλεψης των τεχνικών χαρακτηριστικών της κατασκευής της 

μονάδας και της διασφάλισης ποιότητας αυτής, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τυχόν 

σφάλματα και λάθη στην υλοποίηση του έργου. 
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Κεφάλαιο 4 

Μελέτες Περίπτωσης Διαχείρισης Κινδύνου σε Έργα 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό της διπλωματικής εργασίας θα μελετηθεί η διαχείριση 

κινδύνων στην κατασκευή έργων ΑΠΕ μέσα από τη μελέτη περίπτωσης τριών 

εταιρειών του χώρου, οι οποίες υλοποίησαν τρία διαφορετικά αντιπροσωπευτικά έργα 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ένα μικρό 

υδροηλεκτρικό σταθμό και μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη βιομάζας.  

Στόχος αυτής της μελέτης αποτελεί ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των 

κινδύνων, που είναι πιθανόν να εμφανιστούν κατά την υλοποίηση βασικών 

χαρακτηριστικών έργων ΑΠΕ από κατασκευαστικές εταιρείες με εμπειρία στο χώρο. 

Παράλληλα, ερευνήθηκε και όλη η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων στην κατασκευή 

ενός αντιπροσωπευτικού έργου που έχει υλοποιήσει η κάθε εταιρεία.  

Για το σκοπό αυτό, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο (Παράρτημα) το οποίο 

απαντήθηκε από τους υπεύθυνους υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων κάθε 

εταιρείας. Όσον αφορά τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που 

μπορεί να εμφανιστούν κατά την τέλεση ενός έργου ΑΠΕ, πραγματοποιήθηκε 

ποσοτική αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης και της επίπτωσης του κάθε 

κινδύνου στην κατασκευή μέσω πενταβάθμιας κλίμακας από το σύνολο κινδύνων 

έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της παρούσας διπλωματικής (61 κίνδυνοι, Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.2.3).  

Για κάθε έναν από αυτούς τους κινδύνους, ο υπεύθυνος έργου της εταιρείας 

αξιολογούσε την πιθανότητα και επίπτωσή του στην υλοποίηση του έργου από 

αρκετά υψηλή πιθανότητα ή επίπτωση έως αρκετά χαμηλή ή ελάχιστη (Αρκετά υψηλή 

Πιθανότητα/Επίπτωση (ΑΥ, 5), Υψηλή Πιθανότητα/Επίπτωση (Υ, 4), Μέτρια 

Πιθανότητα/Επίπτωση (Μ, 3), Χαμηλή Πιθανότητα/Επίπτωση (Χ, 2), Αρκετά 

Χαμηλή/Ελάχιστη Πιθανότητα/Επίπτωση (ΑΧ, 1)). 
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Από την άλλη, όσον αφορά τη μελέτη της εφαρμογής της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων στην κατασκευή ενός αντιπροσωπευτικού έργου, που έχει 

υλοποιήσει η εκάστοτε εταιρεία, κλήθηκαν οι υπεύθυνοι έργων των εταιρειών να 

απαντήσουν σε ανοικτού τύπου ερωτήσεις για το έργο το οποίο κατασκεύασαν. Αυτές 

σχετίζονται με το χρονικό διάστημα υλοποίησης και το κόστος του εγχειρήματος, την 

προηγούμενη εμπειρία που είχαν σε παρόμοιες κατασκευές, το εάν εφήρμοσαν 

προληπτικά μέτρα εντοπισμού και αντιμετώπισης των ενδεχόμενων κινδύνων στη 

συγκεκριμένη κατασκευή, και αν ναι σε ποία φάσης της υλοποίησης του έργου και 

ποιό ή ποιά μέτρα και στρατηγικές πρόληψης εφήρμοσαν, καθώς και για το ποίοι 

ήταν τελικά οι κυριότεροι κίνδυνοι που εμφανίστηκαν σε όλη τη διάρκεια του έργου 

και με ποίον τρόπο η εταιρεία ανταποκρίθηκε σε αυτούς.  

Στις παρακάτω τρεις ενότητες (4.2 – 4.4) παρατίθενται τα αποτελέσματα της 

έρευνας για κάθε ένα έργο ξεχωριστά. Πιο αναλυτικά, δίνεται η περιγραφή της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, που εφήρμοσε η κάθε εταιρεία στην τέλεση του 

εκάστοτε έργου, καθώς και οι κύριοι κίνδυνοι που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια 

της κατασκευής και των τεχνικών αντιμετώπισής τους από την επιχείρηση. 

Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις στις οποίες προέβησαν οι υπεύθυνοι 

έργων των εταιρειών, κάθε ένας βέβαια για την υλοποίηση ενός έργου στο δικό του 

τομέα (φωτοβολταϊκά πάρκα, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, μονάδες βιομάζας) . 

Αυτές αφορούσαν την πιθανότητα εμφάνισης και την επίπτωση που θα είχαν στη 

συγκεκριμένη κατασκευή διάφοροι κίνδυνοι έργων ΑΠΕ, από μια λίστα κινδύνων 

που περιλαμβάνει τους συνηθέστερους ενδεχόμενους κινδύνους αυτών των έργων.  

Στη συνέχεια, γίνεται παράθεση της αξιολόγησης της πιθανής εμφάνισης και 

επίπτωσης αυτών των κινδύνων στους ενδεικτικούς πίνακες κατάταξης κινδύνων 

βάση της πιθανότητας εμφάνισής τους και του αντίκτυπού τους στο έργο (probability 

– impact matrix). Επίσης, αναλύονται και επεξηγούνται τα αποτελέσματα της 

ποιοτικής ανάλυσης και της κατάταξης των ενδεχόμενων κινδύνων του κάθε έργου. 

Ταυτόχρονα πραγματοποιείται αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των 

κινδύνων των τριών διαφορετικών αντιπροσωπευτικών έργων που μελετήθηκαν, και 

παρουσιάζονται οι ενδεδειγμένες και συνηθέστερες στρατηγικές απόκρισης σε αυτούς 

τους ενδεχόμενους κινδύνους. 
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4.2 Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου 

Το έργο που μελετήθηκε αφορά την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 

100 KWp στην ευρύτερη περιοχή του νομού Σερρών. Το κόστος κατασκευής του 

υπολογίζεται περίπου στα 170.000 € και το έργο υλοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα 

ενός μηνός. Η μελέτη, η αδειοδότηση των μελετών, καθώς και η έγκριση της 

κατασκευής από τους αρμόδιους φορείς διήρκησε σχεδόν δύο εβδομάδες και το 

κομμάτι της τεχνικής κατασκευής του έργου άλλες δύο. 

Η τεχνική εταιρεία ήταν η ανάδοχος του έργου, το οποίο κατασκευάστηκε για 

κάποιον ιδιώτη (πελάτης, χορηγός του έργου). Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει μεγάλη 

και πολυετή εμπειρία στην κατασκευή τέτοιων έργων, φωτοβολταϊκών δηλαδή 

πάρκων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του έργου, το οποίο 

αποτελεί μικρή κατασκευή και η οποία δεν απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα 

υλοποίησης, συνηγορούν στο ότι η εταιρεία γνωρίζει τα πιθανά προβλήματα στην 

τέλεση του έργου εκ των προτέρων. Σε αυτά πρέπει να συνυπολογιστεί και το ότι η 

τεχνολογία κατασκευή είναι γνωστή, καθώς και το ότι η τεχνική και οι διαδικασίες 

είναι τυποποιημένες και συστηματοποιημένες. Επομένως, επειδή οι πιθανοί κίνδυνοι 

και οι επιπτώσεις τους στην κατασκευή του εγχειρήματος είναι περίπου 

αναμενόμενοι, η εταιρεία εφαρμόζει σε όλα τις τα έργα, όπως και στο συγκεκριμένο 

που μελετήθηκε, μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών προβλημάτων κυρίως κατά τη 

φάση της υλοποίησής του. 

Τα προληπτικά μέτρα και οι στρατηγικές, που εφήρμοσε η εταιρεία, για τους 

ενδεχόμενους κινδύνους, αφορούσαν τη σύναψη συμβολαίου (σύμβαση εκτέλεσης) 

τόσο με τον πελάτη του έργου, όσο και με τους εξωτερικούς υπεργολάβους, οι οποίοι 

ανέλαβαν την εκτέλεσης κάποιων τμημάτων της συνολικής κατασκευής. Στα 

συμβόλαια αυτά γίνονταν λεπτομερής και εκτενής περιγραφή των όρων συμφωνίας 

μεταξύ των δύο πλευρών, των προδιαγραφών που θα έχει το έργο, καθώς και των 

περιορισμών σε χρόνο, κόστος και ποιότητα που θα φέρει η κατασκευή. Παράλληλα, 

η ασφάλιση του έργου έναντι έκτακτων καταστροφών (φωτιά, σεισμός, κλοπή) και η 

ασφάλιση του εξοπλισμού έναντι οποιασδήποτε βλάβης αποτελεί σύμφωνα με την 

εταιρεία την ασφαλέστερη και πιο σίγουρη στρατηγική πρόληψης έναντι αυτών των 

κινδύνων στην κατασκευή του έργου. 
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Μεγάλο τροχοπέδη στην εκτέλεση αυτών των έργων θεωρούνταν οι 

χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών τέλεσής 

τους. Οι τελευταίες, όμως, νομοθετικές διατάξεις, που περιέχουν το πλαίσιο των 

διαδικασιών για την αδειοδότηση και τα μέτρα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, οδήγησαν στην απελευθέρωση των αδειών και στην απλοποίηση του 

τρόπου αδειοδότησης για αυτές τις επενδύσεις, καθώς ορίζουν επακριβώς το χρονικό 

διάστημα που θεωρείται απαραίτητο για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και 

εγκρίσεων υλοποίησης των φωτοβολταϊκών σταθμών. Ταυτόχρονα, οι βελτιωμένες 

τεχνολογίες κατασκευής και παραγωγής στοιχείων και συστημάτων εκμετάλλευσης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή των υλικών και του εξοπλισμού της 

μονάδας, συντέλεσαν στη βελτίωση του κόστους και της αξιοπιστίας αυτών των 

μονάδων (Μπάκος, 2004). 

Τα βασικά πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συστημάτων συνίστανται στο 

ότι οι μονάδες αυτές δεν παράγουν υποπροϊόντα και άρα δεν μολύνουν το 

περιβάλλον. Επιπλέον, δεν προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον, ενώ 

ενσωματώνονται εύκολα στην αρχιτεκτονική του κτιρίου και του χώρου, μειώνοντας 

και εξαλείφοντας τις όποιες αντιδράσεις εγείρονται για την κατασκευή αυτών των 

έργων από κατοίκους της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Μπάκο 

(2004), σαν το δεύτερο βασικότερο και κυριότερο σε σχέση με το πρώτο μειονέκτημα 

αυτών των έργων, αναφέρεται το υψηλό κόστος υλοποίησής τους, και ειδικότερα το 

σχετικά μεγάλο κεφάλαιο που απαιτείται να επενδυθεί για την αγορά αυτών των 

συστημάτων και κυριότερα των φωτοβολταϊκών πάνελ. 

Το κόστος και ο χρόνος κατασκευής έχει περιοριστεί αρκετά από τα αρχικά 

στάδια κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων. Αυτό συνέβη λόγω της μείωση του 

κόστους αγοράς των φωτοβολταϊκών πάνελ, που αποτελούν το βασικό και πιο 

κοστοβόρο στοιχείο του έργου, και λόγω της εφαρμογής νέων μεθόδων κατασκευής, 

όπως η στήριξη των βάσεων σε πασσάλους μέσω της τεχνικής της πασσαλόμπηξης 

και όχι όπως γίνονταν παλιά σε τσιμεντένιες βάσεις. Με αυτόν τον τρόπο έχει μειωθεί 

το μέσο κόστος κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 100 KWp, από 400.000 – 

500.000 € που ήταν πριν από περίπου δέκα χρόνια, σχεδόν σε 150.000 με 190.000 € 

σήμερα. Τέλος, η εφαρμογή νέων τεχνικών κατασκευής των μονάδων ελάττωσε το 

χρόνο υλοποίησης του έργου από δύο μήνες σε περίπου ένα.  
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Το μεγαλύτερο κόστος σε μια επένδυση φωτοβολταϊκού πάρκου αφορά τα 

φωτοβολταϊκά πάνελ. Τα υλικά αυτά έχουν εγγύηση από τους κατασκευαστές τους 15 

– 25 χρόνια, ενώ ο υπόλοιπος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του έργου, δηλαδή οι 

αντιστροφείς (inverters), έχει εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή 5 – 10 

χρόνια. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα της εγγύησης τα πιθανά ελαττωματικά 

υλικά αντικαθίστανται από τους κατασκευαστές τους.  

Καθίσταται λοιπόν αντιληπτό, ότι όλα αυτά τα γεγονότα έχουν μειώσει πολύ 

τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατασκευή αυτών των μονάδων, καθώς και τις 

επιπτώσεις που αυτοί μπορεί να προκαλέσουν στην τέλεση ή ακόμα και στην 

ολοκλήρωση του έργου. Οι κυριότεροι, επομένως, κίνδυνοι που συνήθως εμφανίζουν 

αυτές οι κατασκευές σε όλη τη διάρκεια της φάσης ζωής του έργου, από τη αρχική 

φάση της σύλληψης της ιδέας για την κατασκευή μέχρι και την ολοκλήρωση και την 

παράδοσή του στον πελάτη, αφορούν εξωτερικούς κινδύνους από εξωγενείς με την 

κατασκευή πηγές και όχι από τεχνικά ή κατασκευαστικά προβλήματα. 

Από την άλλη πλευρά, ο αντίκτυπος αυτών των κινδύνων, όπως είναι οι 

καθυστερήσεις στην έγκριση των αδειών από τους αρμόδιους φορείς ή των 

πληρωμών από τον κύριο του έργου λόγω του γεγονότος ότι καθυστερεί η 

εκταμίευση του ποσού από το αντίστοιχο επενδυτικό πρόγραμμα, προκαλεί κάποιες 

μικρές χρονικές καθυστερήσεις στην τέλεση των εργασιών. Επομένως, γίνεται 

φανερό ότι δεν κινδυνεύει άμεσα από αυτά τα ζητήματα η ολοκλήρωση του έργου, 

αλλά πιθανά να μην τηρηθεί ακριβώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα και να 

καθυστερήσει για λίγο χρονικό διάστημα η ολοκλήρωση της κατασκευής. Στο 

γεγονός αυτό, τη μικρή δηλαδή χρονική υπέρβαση της διάρκειας υλοποίησης, 

συνηγορεί και η μεγάλη εμπειρία και η ικανότητα γνώσεων που έχουν οι τεχνικές 

εταιρείες για αυτά τα έργα, για τους κινδύνους που περιέχουν, καθώς και για τα 

μέτρα, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, που λαμβάνουν προκειμένου να περιορίσουν 

την επίδραση αυτών των προβλημάτων στην κατασκευή.  

Στη συνέχεια της έρευνας, η εταιρεία κλήθηκε να αξιολογήσει μέσα από μία 

λίστα πιθανών κινδύνων υλοποίησης έργων ΑΠΕ, την πιθανότητα εμφάνισής τους και 

την επίπτωσή τους στην κατασκευή οποιουδήποτε όμοιου εγχειρήματος με αυτό που 

μελετήθηκε, με τη χρήση ποιοτικής κλίμακας. Στον παρακάτω πίνακα (4.1) 

παρατίθενται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της επίπτωσης, καθώς και της 
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πιθανότητας εμφάνισης των ενδεχόμενων κινδύνων στην κατασκευή ενός 

φωτοβολταϊκού πάρκου, ενώ μετέπειτα παρουσιάζεται ο πίνακας (4.2) κατάταξης των 

κινδύνων των συγκεκριμένων έργων βάση των δύο προαναφερθέντων μεταβλητών.  

 

Πίνακας 4.1: Εντοπισμός και Αξιολόγηση Κινδύνων Κατασκευής Φωτοβολταϊκού 

Πάρκου. 

a/a Λίστα Κινδύνων Έργων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Πιθανότητα 

Εμφάνισης 

Επίπτωση 

στο Έργο 

Νομικοί Κίνδυνοι 

Νομοθετικών/Κανονιστικών Διατάξεων 

1. Αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου. ΑΧ (1) Μ (3) 

2. Εμφάνιση γεγονότων αντιπαράθεσης εταιρείας και πολιτείας 
(π.χ. αρχαία) και καθυστέρηση/αναμονή αποτελεσμάτων 
(δικαστικών, επιδιαιτησίας) για την επίλυσή τους. 

 
ΑΧ (1) 

 

Υ (4) 

Συμβολαίου/Σύμβασης 

3. Πλημμελής περιγραφή των απαιτήσεων του πελάτη και των 
συμπεριλαμβανόμενων εργασιών, και ενδεχόμενες διαφωνίες επί 
αυτών. 

 

ΑΧ (1) 
 

Χ (2) 

4. Αλλαγές στο συμβόλαιο και νέες αιτιάσεις από τη μεριά του 
πελάτη. 

ΑΧ (1) ΑΧ (1) 

5. Όροι και συνθήκες αναθεώρησης τιμών συμβολαίου. ΑΧ (1) ΑΧ (1) 

6. Ασαφής/Ανεπαρκής καθορισμός ρητρών κακής εκτέλεσης ή 
καθυστερήσεων. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

Περιβαλλοντικοί/Οικολογικοί 

7. Οικολογικοί/Περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Χ (2) Μ (3) 

8. Μόλυνση του περιβάλλοντος από την εκτέλεση του έργου. ΑΧ (1) ΑΧ (1) 

9. Αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και διάφορους φορείς λόγω 

κατασκευής του έργου. 

Χ (2) Χ (2) 

Οικονομικοί/Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

10. Εσφαλμένη εκτίμηση κόστους εργασιών του έργου. ΑΧ (1) Υ (4) 

11. Πληθωριστικές/Αντιπληθωριστικές πιέσεις και αλλαγές στις τιμές 
των πόρων του έργου (ημερομίσθια, εργολάβοι κτλ). 

ΑΧ (1) Μ (3) 

12. Συναλλαγματικές ισοτιμίες (αγορά προϊόντων από εξωτερικό). ΑΧ (1) Μ (3) 

13. Καθυστέρηση πληρωμών βάση χρονοδιαγράμματος από τον 
κύριο του έργου. 

Υ (4) Μ (3) 

14. Αδυναμία αυτοχρηματοδότησης έργου λόγω έλλειψης 
ρευστότητας. 

Χ (2) Μ (3) 

15. Χρηματοοικονομική αποτυχία αναδόχου. ΑΧ (1) Υ (4) 

16. Κίνδυνοι λόγω μη ασφάλισης του έργου. Χ (2) Υ (4) 

Πολιτικοί Κίνδυνοι 

17. Αλλαγή στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική αναφορικά με το 

έργο. 

ΑΧ (1) Χ (2) 

18. Αστάθεια πολιτικής κατάστασης της χώρας. Χ (2) ΑΧ (1) 

19. Δυσκολία/Καθυστέρηση στη λήψη αδειών και χρονοβόρες 
διαδικασίες. 

Υ (4) Μ (3) 

Οργανωτικοί/Διαχειριστικοί Κίνδυνοι 

Προμηθειών 

20. Καθυστερήσεις λόγω μη έγκαιρης παράδοσης 
εξοπλισμού/υλικών. 

Μ (3) Χ (2) 

21. Ανεπάρκεια προγραμματισμού προμήθειας εξοπλισμού/υλικών. Χ (2) Χ (2) 

Ανθρώπινων Πόρων 

22. Εργατικές διαμάχες και απεργίες. ΑΧ (1) Χ (2) 

23. Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. ΑΧ (1) Υ (4) 
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24. Εσφαλμένη εκτίμηση παραγωγικότητας εργατικού δυναμικού. ΑΧ (1) Μ (3) 

Προγραμματισμού Έργου 

25. Εσφαλμένη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την 
ολοκλήρωση του έργου. 

Χ (2) Χ (2) 

26. Πλημμελής εκτίμηση καιρικών συνθηκών. Μ (3) Χ (2) 

27. Ανεπαρκής και μη ορθά καθορισμένη οριοθέτηση έργου. ΑΧ (1) Μ (3) 

28. Κακός συντονισμός ενεργειών των διαφόρων συμμετεχόντων του 
έργου. 

ΑΧ (1) Χ (2) 

Υλικών Πόρων/Εξοπλισμού 

29. Εσφαλμένη εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων. ΑΧ (1) Υ (4) 

30. Κακή ή μη επαρκής ποιότητα υλικών. Χ (2) Μ (3) 

31. Μη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και υλικών. ΑΧ (1) Μ (3) 

Διασφάλισης Ποιότητας 

32. Πλημμελής ποιότητα εργασιών και κατασκευαστικά σφάλματα. ΑΧ (1) Μ (3) 

33. Ανεπαρκείς επιθεωρήσεις και πλημμελής έλεγχος ποιότητας. ΑΧ (1) Χ (2) 

34. Έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης 
ποιότητας. 

ΑΧ (1) ΑΧ (1) 

35. Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. ΑΧ (1) Μ (3) 

Διοίκησης 

36. Απώλεια πληροφοριών λόγω μη συστηματοποιημένου και ορθά 

καθορισμένου συστήματος ροής πληροφόρησης. 

ΑΧ (1) ΑΧ (1) 

37. Ανεπαρκής επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μελών. 

ΑΧ (1) Χ (2) 

38. Ταχύτητα λήψης αποφάσεων. ΑΧ (1) Χ (2) 

39. Ταχύτητα εγκρίσεων από τον κύριο του έργου. ΑΧ (1) ΑΧ (1) 

40. Ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση έργων. ΑΧ (1) Υ (4) 

41. Ασαφής προσδιορισμός ρόλων και ευθυνών και εσφαλμένη 
διαχείριση ανθρώπινων πόρων. 

ΑΧ (1) Χ (2) 

42. Ανεπαρκής διαχείριση υλικών πόρων. ΑΧ (1) Μ (3) 

43. Μη συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης των εργασιών και 
του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

ΑΧ (1) Υ (4) 

44. Πλημμελής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου. ΑΧ (1) Μ (3) 

45 Πλημμελής παρακολούθηση πληρωμών έργου. Χ (2) Μ (3) 

Υπεργολάβων 

46. Ασαφής οριοθέτηση συνεργασίας. ΑΧ (1) Υ (4) 

47. Ικανότητα εργολάβου. ΑΧ (1) Υ (4) 

Κατασκευαστικοί/Τεχνικοί Κίνδυνοι 

Εγκαταστάσεων 

48. Εσφαλμένη επιλογή τοποθεσίας και δυσκολία πρόσβασης στο 
εργοτάξιο. 

ΑΧ (1) Υ (4) 

49. Έλλειψη παροχής νερού, ρεύματος, ειδών πρώτης ανάγκης. ΑΧ (1) Χ (2) 

Σχεδιασμού/εκτέλεσης 

50. Ασαφείς στόχοι και ελαττωματικός σχεδιασμός έργου. ΑΧ (1) Υ (4) 

51. Εσφαλμένες υποθέσεις περιορισμών, διαδικασιών, 
προδιαγραφών. 

ΑΧ (1) Υ (4) 

52. Πολυπλοκότητα έργου. ΑΧ (1) Μ (3) 

53. Εμφάνιση προβλημάτων κατά την εκτέλεση και αλλαγή σκοπού. ΑΧ (1) Υ (4) 

54. Μη ύπαρξη απαιτούμενης τεχνολογίας. ΑΧ (1) Μ (3) 

55. Εσφαλμένη εκτέλεση δοκιμών. ΑΧ (1) Χ (2) 

Κίνδυνοι Υγιεινής & Ασφάλειας 

Ανθρώπων 

56. Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Υ (4) ΑΧ (1) 

57. Μη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και 
τραυματισμοί/ατυχήματα εργατικού δυναμικού. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

Εξοπλισμού 

58. Έλλειψη πρότυπων ασφαλείας εξοπλισμού/υλικών. ΑΧ (1) Μ (3) 
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59. Βλάβη/καταστροφή εξοπλισμού. Χ (2) Μ (3) 

Κίνδυνοι από Απρόοπτα Γεγονότα 

60. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, 
κατολισθήσεις). 

ΑΧ (1) Χ (2) 

61. Ληστεία/Δολιοφθορά. Υ (4) Μ (3) 

 

Πίνακας 4.2: Πίνακας Πιθανότητας Εμφάνισης – Επίπτωσης Κινδύνων Κατασκευής 

Φωτοβολταϊκού Πάρκου. 
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Από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας μπορούμε να συμπεράνουμε 

γενικά ότι η υλοποίηση ενός φωτοβολταϊκού έργου δεν εγκυμονεί την εμφάνιση 

πολλών κινδύνων, καθώς η πλειονότητά τους από τη λίστα κινδύνων έργων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αξιολογήθηκαν από τη συγκεκριμένη εταιρεία από 

χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης έως αρκετά μικρή ή ελάχιστη. Τα πιο συχνά 

προβλήματα που εμφανίζονται κατά την τέλεση ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι 

θέματα καθυστέρησης πληρωμών σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και η 

καθυστέρηση που υπάρχει στη λήψη αδειών και οι αντίστοιχες χρονοβόρες 
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διαδικασίες αδειοδότησης. Επιπρόσθετα αφορούν θέματα που προκύπτουν από τις 

επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και από συχνές ληστείες και καταστροφές που 

προκαλούνται στον εξοπλισμό και στα υλικά από αυτές τις ενέργειες.  

Τα δύο πρώτα από τα τέσσερα αυτά πιθανά προβλήματα συμβάλλουν στην 

υπέρβαση του χρονικού ορίου τέλεσης της μονάδας από το αρχικά σχεδιασμένο 

χρονοδιάγραμμα της κατασκευής. Από την άλλη πλευρά, οι συχνές ληστείες και οι 

δολιοφθορές του εξοπλισμού και των υλικών της μονάδας εκτός από χρονικές 

καθυστερήσεις, προκαλούν και επιπρόσθετο κόστος στην κατασκευή. Αυτά τα 

ενδεχόμενα, λοιπόν, θεωρούνται από τον υπεύθυνο κατασκευής της εταιρείας 

φωτοβολταϊκών έργων, ως υψηλής πιθανότητας εμφάνισης και μέτριας επίπτωσης 

στην κατασκευής ενός τέτοιου έργου. Τέλος, λόγω της φύσεως του έργου, το γεγονός 

δηλαδή ότι πρόκειται για έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι λογικό να 

υπάρχουν επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, όπως για παράδειγμα υψηλές τιμές DC 

τάσης. Παρόλα αυτά, η επίπτωση αυτών των γεγονότων είναι ελάχιστη ή ανύπαρκτη 

εξαιτίας τόσο των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται, όπως η γείωση του 

εξοπλισμού της μονάδας, όσο και της εμπειρίας, της ικανότητας και της γνώσης του 

ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο εκτελεί αυτές τις εργασίες, καθώς και της τήρησης 

από αυτό όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Σε αυτά συνήθως προστίθεται 

και ο ορισμός ενός υπεύθυνου ασφαλείας για την κατασκευή από την τεχνική 

εταιρεία, ο οποίος επιτηρεί την εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων 

προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού της κατασκευής.  

Παράλληλα, ως μέτριας πιθανότητας εμφάνισης κρίνονται τα ενδεχόμενα της 

μη έγκαιρης παράδοσης του εξοπλισμού και των υλικών της κατασκευής και η 

συνεπακόλουθη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου. Επιπρόσθετα σε αυτά 

ανήκουν και η πλημμελής εκτίμηση των καιρικών φαινομένων που θα επικρατούν 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής της μονάδας και ως εκ τούτου και η καθυστέρηση 

των εργασιών βάση αρχικού προκαθορισμένου σχεδιασμού, λόγω των εξωτερικών 

εργασιών, που απαιτεί η κατασκευή του εγχειρήματος. Αυτά λοιπόν τα δύο πιθανά 

ζητήματα οδηγούν σε χρονική υπέρβαση της κατασκευής της μονάδας από τον 

αρχικό προγραμματισμό και έχουν μέτρια επίπτωση στην υλοποίησή της, διότι ναι 

μεν προκαλούν καθυστέρηση στη συνέχιση του έργου αλλά αυτή είναι συνήθως 

μικρής χρονικής διάρκειας. Από την άλλη, σχετικά με την έγκαιρη παράδοση των 

υλικών και του εξοπλισμού και γενικά με τα θέματα προμηθειών, εγκυμονεί βέβαια ο 
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αντίστοιχος κίνδυνος, αλλά λόγω πληθώρας επιλογής προμηθευτών και εταιρειών 

τόσο ελληνικών όσο και από το εξωτερικό, ο αντίκτυπος αυτών των κινδύνων είναι 

περιορισμένος. 

Οι κίνδυνοι από την μη ασφάλιση του έργου, του εξοπλισμού και των υλικών 

του, θεωρούνται ως υψηλής επίπτωσης στην κατασκευή. Ο εξοπλισμός και τα υλικά 

του έργου απαιτούν μεγάλο κεφάλαιο για την απόκτησή τους. Επομένως, είναι τα 

πλέον κοστοβόρα τμήματα της κατασκευής της μονάδας. Γίνεται λοιπόν εύλογα 

αντιληπτό, ότι η μη ασφάλισή τους έναντι οποιουδήποτε γεγονότος (φωτιά, κλοπή, 

καταστροφή, βλάβη) εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο, ο οποίος εάν εμφανιστεί θα έχει 

μεγάλο αντίκτυπο στην ολοκλήρωση του έργου. Είναι δυνατόν να οδηγήσει από 

καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών, μέχρι και στη διακοπή και στη μη 

τέλεση του έργου λόγω πιθανού ανυπέρβλητου κόστους, που θα προκληθεί από την 

καταστροφή εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, όπως έχει τονιστεί και προηγουμένως, 

συνίσταται η ασφάλιση του έργου και του εξοπλισμού του ως το κύριο μέτρο, καθώς 

και ως η πλέον σίγουρη στρατηγική πρόληψης έναντι τέτοιων κινδύνων στην 

κατασκευή της μονάδας. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται από όλες τις κατασκευάστριες 

εταιρείες του χώρου με αποτέλεσμα ο αντίστοιχος κίνδυνος να έχει μικρή πιθανότητα 

εμφάνισης. Ταυτόχρονα, κάποια από τα υλικά και τον εξοπλισμό διαθέτουν εγγύηση 

καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή τους, και επομένως δεν χρειάζεται η 

ασφάλισή τους από την ανάδοχο εταιρεία. 

Κίνδυνο, ο οποίος θα έχει υψηλή επίπτωση στην κατασκευή εάν εμφανιστεί, 

αποτελεί η εμφάνιση γεγονότων αντιπαράθεσης της εταιρείας με την πολιτεία, με 

κάποιον δηλαδή αρμόδιο φορέα για την έγκριση και την αδειοδότηση της τέλεση του 

έργου, και η καθυστέρηση που θα προκαλέσει αυτή η αντιπαράθεση σε αυτό. Βέβαια, 

η πιθανότητα εμφάνισης αυτού του γεγονότος είναι πολύ μικρή έως ελάχιστη. Τόσο, 

λοιπόν, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όσο και με τις νέες νομοθετικές 

διατάξεις, η πιθανότητα αυτή περιορίζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό λόγω της 

απλούστευσης των διαδικασιών τόσο των τεχνικών της κατασκευής, όσο και των 

νομοθετικών της αδειοδότησης και της έγκρισης των μελετών και της ολοκλήρωσης 

του έργου. 

Στην κατηγορία αυτή των κινδύνων με σοβαρό αντίκτυπο στην υλοποίηση του 

έργου, αλλά πρακτικά ελάχιστη πιθανότητα εμφάνισης, ανήκουν επίσης και οι 
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οικονομικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την εσφαλμένη εκτίμηση του κόστους των 

εργασιών και της χρηματοοικονομικής αποτυχίας της εταιρείας. Αυτά τα ζητήματα 

εκτός από μια πιθανή καθυστέρηση, ενδεχομένως να συμβάλλουν στην οριστική 

διακοπή της κατασκευής, λόγω του γεγονότος ότι θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το 

κόστος της μονάδας και θα εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό της. Η εμπειρία όμως 

και η ικανότητα που έχει το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών, που εκτελούν αυτά 

τα έργα, και κυρίως ο διαχειριστής του συνηγορούν στο να έχουν τα ζητήματα αυτά 

ελάχιστη πιθανότητα εμφάνισης. 

Η μεγάλη εμπειρία και η ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού των τεχνικών 

εταιρειών παίζουν σημαντικό ρόλο στο να έχουν ελάχιστη πιθανότητα εμφάνισης 

στην κατασκευή κάποιοι οργανωτικοί/διαχειριστικοί κίνδυνοι, καθώς και κάποιοι 

κατασκευαστικοί/τεχνικοί κίνδυνοι, που μπορεί να ασκούν υψηλή επίδραση στο έργο 

(κόστος, χρόνος και ποιότητα). Επιπρόσθετα σε αυτό συμβάλλουν και η πλειονότητα 

εξειδικευμένου προσωπικού που υπάρχει στην αγορά, καθώς και το γεγονός ότι η 

τεχνολογία κατασκευής αυτών των έργων είναι γνωστή. Τέλος, έναν ακόμα 

παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι το έργο είναι μικρό από πλευράς εργασιών και 

μικρού χρονικού διαστήματος υλοποίησης. 

Σε αυτούς τους κινδύνους ανήκουν η πιθανή έλλειψη ειδικευμένου 

προσωπικού, η εσφαλμένη εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων, η ικανότητα και η 

εμπειρία στη διοίκηση αυτών των έργων, η μη συστηματική παρακολούθηση 

υλοποίησης των εργασιών του, καθώς και οι κίνδυνοι από τη συνεργασία με έναν 

υπεργολάβο για την τέλεση κάποιου τμήματος της κατασκευής. Σε αυτούς τους 

οργανωτικούς/διαχειριστικούς κινδύνους, προστίθενται και κάποιοι 

κατασκευαστικοί/τεχνικοί κίνδυνοι, οι οποίοι έχουν τα ίδια αποτελέσματα 

αξιολόγησης με τους προηγούμενους. Αυτοί αφορούν την εσφαλμένη επιλογή της 

τοποθεσίας κατασκευής του έργου και της πρόσβασης στο εργοτάξιο, τον 

ελαττωματικό σχεδιασμό και τις εσφαλμένες υποθέσεις περιορισμών, διαδικασιών 

και προδιαγραφών. Επιπλέον σχετίζονται με την εμφάνιση προβλημάτων κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης της μονάδας και της αλλαγής σκοπού της κατασκευής.  

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι αξιολογήθηκαν από τον υπεύθυνο έργων της εταιρείας 

ως ελάχιστης ή αρκετά χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης στην εκτέλεση της 

κατασκευής, όσον αφορά τουλάχιστον την πλειονότητα, ενώ κάποιοι λίγοι ως 



57 

χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης. Η αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την 

τέλεση αυτών των έργων αξιολογήθηκε ως ελάχιστης πιθανότητας εμφάνισης, διότι 

σπάνια έχει αναδρομική ισχύ για έργα είδη εγκεκριμένα προς υλοποίηση. Από την 

άλλη πλευρά, ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής θα επηρεάσει καίρια τη λειτουργία της 

μονάδας, αλλά μέτρια της κατασκευή του έργου. 

Οι κίνδυνοι συμβολαίου και συμβάσεων χαρακτηρίζονται ως ελάχιστης 

πιθανότητας εμφάνισης ζητήματα, γιατί όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι 

τεχνικές εταιρείες υπογράφουν από την αρχή συμβόλαιο με τον πελάτη (πρωταρχικό 

στάδιο του έργου) και στο οποίο συμβόλαιο περιγράφονται αναλυτικά τα 

περιεχόμενα (υλικά και εξοπλισμός) και οι εργασίες της κατασκευής. Επιπλέον, οι 

μόνες αλλαγές, που συνήθως γίνονται, σχετίζονται με αλλαγές κάποιων υλικών ή 

εξοπλισμού λόγω έλλειψης ή καθυστέρησης παράδοσής τους. Παράλληλα, ο μόνος 

από τους κινδύνους συμβολαίου/σύμβασης, ο οποίος εάν εμφανιστεί, θα έχει μία 

μέτρια επίδραση, είναι η ανυπαρξία στα συμβόλαια ρητρών κακής εκτέλεσης ή 

καθυστερήσεων, καθώς τα ζητήματα αυτά έχουν επίπτωση στις βασικές μεταβλητές 

του έργου (χρόνος, κόστος, επίδοσή/ποιότητα). 

Από την υποκατηγορία των περιβαλλοντικών/οικολογικών κινδύνων, οι 

αντίστοιχοι περιορισμοί έχουν επίδραση στο έργο, καθώς μπορεί να οδηγήσουν από 

χρονική καθυστέρηση λήψης των αδειών μέχρι και οριστική διακοπή της κατασκευής 

της μονάδας. Η τήρηση όμως όλων των αντιστοιχών περιορισμών και των 

απαιτούμενων οδηγιών συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση της επίπτωσης αυτών των  

κινδύνων. Ο κίνδυνος μόλυνσης από την κατασκευή ενός τέτοιου έργου δεν 

υφίσταται, όπως έχει τονιστεί προηγουμένως. Τέλος, ενδεχόμενες αντιδράσεις από τις 

τοπικές κοινωνίες για την τέλεση του εγχειρήματος ελλοχεύουν μόνο για τις μεγάλες 

μονάδες (μεγαλύτερης δυναμικότητας από 1 MWp), αλλά οι επιπτώσεις είναι μικρές, 

καθώς βρίσκονται τρόποι να καμφθούν αυτές οι αντιδράσεις και να συνεχιστεί η 

κατασκευή. 

Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι λόγω πληθωρισμού ή συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, οι οποίοι επηρεάζουν το κόστος των πόρων του έργου, υλικών και 

ανθρώπινων, σαφώς και έχουν επίπτωση στην υλοποίησή του, αφού θα προκαλέσουν 

αύξηση του κόστους του και υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού. Παρόλα αυτά 

λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, η 
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πιθανότητα εμφάνισης αυτών των κινδύνων θεωρείται μηδενική. Στο συμπέρασμα 

αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι όλοι οι πόροι του έργου υπάρχουν και προέρχονται 

από χώρες εντός της ένωσης. Οι ανθρώπινοι πόροι είναι ως επί των πλείστων από την 

ελληνική αγορά, όπως συνήθως και οι υλικοί στα φωτοβολταϊκά έργα (με εξαίρεση 

τους μετασχηματιστές που έρχονται από χώρες της Ευρώπης). Μολοταύτα, μπορεί 

και όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός να προέρχονται από χώρες της ένωσης.  

Η αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με το έργο είναι πολύ σπάνιο 

φαινόμενο, καθώς η ελληνική ενεργειακή πολιτική ακολουθεί την αντίστοιχη 

ευρωπαϊκή υπέρ της παραγωγής ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Μάλιστα, οι όποιες 

αλλαγές γίνονται σε αυτήν την πολιτική σπανίως έχουν αναδρομική ισχύ, με 

αποτέλεσμα να μην επηρεάζουν σημαντικά τα υπό κατασκευή έργα. Παράλληλα, η 

πολιτική αστάθεια της χώρας είναι ένα πιθανό γεγονός, το οποίο όμως επηρεάζει το 

έργο πριν από το πρωταρχικό του στάδιο (σύλληψης της ιδέας για την κατασκευή της 

μονάδας). Επομένως δεν έχει αντίκτυπο στην τέλεση του έργου, αλλά πιθανά να 

επηρεάσει μόνο τη λειτουργία της μονάδας μετά την υλοποίησή της. 

Από τους εναπομείναντες οργανωτικούς/διαχειριστικούς κινδύνους, αυτός που 

αφορά την ανεπάρκεια προγραμματισμού της προμήθειας του εξοπλισμού και των 

υλικών θεωρείται ότι έχει χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης και επίπτωση. Η πληθώρα 

εταιρειών ελληνικών και ξένων (συνηθέστερα ευρωπαϊκών) που προμηθεύει τέτοια 

προϊόντα βοηθά στην ελαχιστοποίηση τόσο της πιθανότητας εμφάνισης, όσο και της 

αντίστοιχης επίδρασης του κινδύνου. Η εσφαλμένη εκτίμηση της παραγωγικότητας 

του εργατικού δυναμικού προκαλεί προβλήματα στο έργο (κόστος, χρόνος, ποιότητα 

εργασιών), αλλά η ύπαρξη πληθώρας ικανού και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού 

συμβάλλει στην μείωση του ενδεχομένου αυτού. 

Η εσφαλμένη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της 

μονάδας έχει μια μικρή πιθανότητα εμφάνισης, καθώς υπάρχει προμήθεια υλικών και 

χρόνος παράδοσής τους, ενώ οι εξωτερικές εργασίες του έργου επηρεάζονται από τις 

καιρικές συνθήκες, αλλά η επίδραση στο έργο θα είναι μικρή. Σε αυτό συμβάλλει η 

εμπειρία και η γνώση των υπεύθυνων αυτών των έργων, οι οποίοι στον αρχικό 

προγραμματισμό του χρονοδιαγράμματος της τέλεσης της μονάδας λαμβάνουν υπόψη 

τους όλα αυτά τα ενδεχόμενα. Αντίθετα, η κακή ή μη επαρκής ποιότητα των υλικών 

και η μη διαθεσιμότητά τους θα επηρεάσουν την κατασκευή, αφού εκτός από 
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υπέρβαση του αρχικού χρόνου τέλεσης του έργου, πιθανά να προκαλέσουν και 

αύξηση του κόστους του. Αλλά όπως έχει τονιστεί και προηγούμενα, η ύπαρξη 

πολλών προμηθευτών, η ικανότητα και η γνώση των ανθρώπων για τον τρόπο 

κατασκευής, καθώς και η εμπειρία που έχουν στα υλικά και στον εξοπλισμό της, 

οδηγούν στην ελαχιστοποίηση αυτής της πιθανότητας.  

Οι κίνδυνοι διασφάλισης ποιότητας της κατασκευής της μονάδας και κυρίως η 

πλημμελής ποιότητα των εργασιών και οι χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης των 

ελέγχων θα επιφέρουν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και αύξηση του κόστους 

αυτής λόγω κατασκευαστικών σφαλμάτων. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι ένα 

τέτοιο έργο περιέχει μικρό αριθμό εργασιών και είναι περιορισμένου χρόνου 

κατασκευής βοηθάει στην ελαχιστοποίηση σε πολύ μεγάλο βαθμό της πιθανής 

εμφάνισης αυτών των κινδύνων. Σε αυτό μάλιστα συμβάλει η ικανότητα και η 

εμπειρία των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά επηρεάζουν και τους υπόλοιπους κινδύνους διοίκησης του έργου και 

οδηγούν στην μηδαμινή πιθανότητας εμφάνισής τους. Από αυτούς, οι μόνοι με μέτρια 

επίπτωση στο έργο είναι ο κίνδυνος από ανεπαρκή διαχείριση των υλικών πόρων, που 

προκαλεί αύξηση του κόστους της κατασκευής, καθώς και οι κίνδυνοι από πλημμελή 

παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και των πληρωμών, οι οποίοι επηρεάζουν 

τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της μονάδας. 

Οι κατασκευαστικοί/τεχνικοί κίνδυνοι που δεν έχουν σχολιαστεί μέχρι τώρα και 

οι οποίοι έχουν αντίκτυπο στο έργο εάν εμφανιστούν αφορούν την πολυπλοκότητα 

και την έλλειψη της απαιτούμενης τεχνολογίας για την υλοποίησή του. Αυτοί βέβαια 

παρουσιάζουν ελάχιστη πιθανότητα εμφάνισης και είναι λογικό να κρίνουν τη 

δυνατότητα διεκπεραίωσης των εργασιών βάση του αρχικού σχεδιασμού και των 

προδιαγραφών. Η γνώστη όμως τεχνολογία για την κατασκευή αυτών των μονάδων 

και η ικανότητα και η εμπειρία των εταιρειών σε αυτές συνηγορούν στη μη πιθανή 

πρόκληση αυτών των προβλημάτων. 

Τέλος, οι κίνδυνοι υγιεινής και ασφάλειας θα επηρεάσουν και αυτοί το έργο. 

Φυσικά γίνεται λόγος, τόσο για αυτούς που αφορούν τους ανθρώπους και τη μη 

εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, όσο και για αυτούς που σχετίζονται με τον 

εξοπλισμό και τα αντίστοιχα πρότυπα ασφαλείας και με την πιθανή βλάβη ή 

καταστροφή του από την μη τήρησή τους. Η ύπαρξη όμως υπεύθυνου ασφαλείας και 
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η υποχρεωτική τήρηση των μέτρων, η γνώση που έχουν οι άνθρωποι που 

διεκπεραιώνουν τις εργασίες για τους πιθανούς κινδύνους που αυτές εγκυμονούν, η 

εφαρμογή των προτύπων ασφαλείας του εξοπλισμού, καθώς και η εμπειρία και η 

ικανότητα του προσωπικού της κατασκευής οδηγούν στην ελαχιστοποίηση της 

πιθανότητας εμφάνισης αυτών των ζητημάτων. 

Στους κυριότερους κινδύνους που εμφάνισε η συγκεκριμένη υπό μελέτη 

κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 100 KWp σε όλη τη διάρκεια της, αναφέρθηκαν 

από τον υπεύθυνο κατασκευής της εταιρείας η καθυστέρηση των πληρωμών από το 

κύριο του έργου λόγω καθυστέρησης εκταμίευσης του αντίστοιχου ποσού που αφορά 

το επενδυτικό πρόγραμμα, καθώς και η μικρή χρονική καθυστέρηση στην προμήθεια 

του εξοπλισμού της μονάδας και κυρίως του μετασχηματιστή. Επιπλέον, έγινε 

ιδιαίτερη μνεία για τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου, για τις μικροληστείες και τις αντίστοιχες φθορές στα υλικά 

κατασκευής και για τις εγγυήσεις από τις εταιρείες κατασκευής των υλικών και του 

εξοπλισμού. Τέλος, αναφέρθηκαν οι χρονικές καθυστερήσεις για τις εγκρίσεις των 

αδειών από τους αρμόδιους φορείς (ΔΕΗ, δήμος, δασαρχείο). 

Η εταιρεία, όπως έχει επισημανθεί, συνάπτει συμβόλαιο με τον πελάτη από το 

αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής του έργου και στο οποίο συμβόλαιο γίνεται 

αναλυτική περιγραφή των εργασιών, των υλικών και των οικονομικών και χρονικών 

ορίων της κατασκευής. Το ίδιο συμβαίνει με τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία 

με τους υπεργολάβους, οι οποίοι εκτελούν διάφορα τμήματα του έργου. Η επιλογή 

τους γίνεται βάση της ικανότητας που έχουν να φέρουν σε πέρας της εργασία που 

τους έχει ανατεθεί, καθώς και της εμπειρίας που έχει η εταιρεία από προηγούμενη 

συνεργασία της μαζί τους. Όλα αυτά συνάδουν στη μη εμφάνιση των αντίστοιχων 

προβλημάτων και λογίζονται ως προληπτικά μέτρα και στρατηγικές για τους 

πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η μη εφαρμογή αυτών των μέτρων. 

Η επιλογή ικανών και γνωστών ανθρώπων αφορά και τους προμηθευτές των 

υλικών και του εξοπλισμού του έργου από την εταιρεία. Το γεγονός αυτό την 

προφυλάσσει από πιθανή καθυστέρηση στην παράδοση των υλικών και από το 

ενδεχόμενο προμήθειας ελαττωματικού ή μη ποιοτικού εξοπλισμού της μονάδας. 

Παράλληλα, η επιλογή ικανού, έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού για την 

κατασκευή συμβάλει στη σωστή βάση προδιαγραφών εκτέλεση του εγχειρήματος. Η 
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επιλογή αυτή οδηγεί και στη σωστή οριοθέτηση του έργου και στην τέλεσή του βάση 

του αρχικώς προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος.  

Ταυτόχρονα, η εμπειρία και η ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού της 

εταιρείας σε αντίστοιχα έργα, συνηγορεί στο να ληφθούν υπόψη από την αρχή 

διάφορα ενδεχόμενα που πιθανά να προκαλέσουν καθυστέρηση στην κατασκευή. 

Αυτά μπορεί να είναι η προμήθεια κυρίως του μετασχηματιστή, αλλά και των άλλων 

υλικών, οι εγκρίσεις και οι αδιοδοτήσεις του έργου και τα καιρικά φαινόμενα. Τα 

ζητήματα αυτά προσμετρούνται στον αρχικό χρονικό σχεδιασμό, έτσι ώστε η 

πιθανότητα εμφάνισής τους, όπως και συνέβη, να έχει ελάχιστη επίπτωση στην 

κατασκευή και να μην προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.  

Θέματα χρηματοδότησης και κυρίως καθυστέρησης των πληρωμών βάση του 

αρχικού σχεδιασμού και χρονοδιαγράμματος, το οποίο οφείλονταν κυρίως στην 

εκταμίευση των ανάλογων ποσών για το έργο από τον αναπτυξιακό νόμο, θα είχαν 

σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διεκπεραίωσης των εργασιών της μονάδας. Η 

δέσμευση όμως από την εταιρεία ενός ποσού ως ταμείου έκτακτης ανάγκης για 

πιθανή χρήση σε περίπτωση εμφάνισης καθυστερήσεων των πληρωμών, όπως και 

από την πλειονότητα των εταιρειών που πραγματοποιούν αντίστοιχα έργα, συνέβαλε 

στη μη καθυστέρηση του έργου, καθώς και στη μη αύξηση του κόστους της 

κατασκευής που ενδεχόμενα αυτή θα προκαλούσε. Τέλος, η ασφάλιση του έργου, των 

υλικών και του εξοπλισμού του εξ αρχής από την τεχνική εταιρεία βοήθησε στην 

εξάλειψη του αντίκτυπου αυτών των κινδύνων.  

 

4.3 Κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού  

Το δεύτερο έργο που μελετήθηκε αφορά την κατασκευή ενός μικρού 

υδροηλεκτρικού σταθμού σε περιοχή του νομού Σερρών. Η ισχύς της μονάδας ήταν 

1,5 MW με κόστος κατασκευής περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ και χρονική διάρκεια 

υλοποίησης σχεδόν 3 έτη. Η κατασκευάστρια εταιρεία πραγματοποίησε το έργο για 

ίδιο όφελος/χρήση και αποτελεί τον κύριο μέτοχο της μονάδας, ενώ η επένδυση 

εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ενέργειας (ΕΣΠΑ). Παράλληλα, η εταιρεία 

έχοντας πρότερη εμπειρία στην κατασκευή τέτοιων μονάδων, καθώς είχε υλοποιήσει 

αντίστοιχο έργο, επίσης σε περιοχή του νομού Σερρών μικρότερης ισχύος (0,9 MW), 
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εφήρμοσε προληπτικά μέτρα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων 

στο συγκεκριμένο υπό μελέτη έργο κυρίως κατά φάση της τέλεσης του σταθμού. 

Πραγματοποιώντας η εταιρεία το έργο για δικό της όφελος, είναι προφανές ότι 

δεν υπήρξε σύναψη συμβολαίου με τον πιθανό πελάτη της μονάδας με τους 

αντίστοιχους όρους και προδιαγραφές που αυτό θα περιείχε. Επομένως, σε σύγκριση 

με την προηγούμενη εταιρεία, η υπό μελέτη εταιρεία δεν εφήρμοσε την αντίστοιχη 

στρατηγική ως ένα μέτρο πρόληψης των ενδεχόμενων κινδύνων που εγείρονται από 

αυτό το έργο. Ως εκ τούτου, τα προληπτικά μέτρα που εφήρμοσε η εταιρεία στην 

κατασκευή της συγκεκριμένης μονάδας, αφορούσαν τη στρατηγική χρήσης 

υπεργολάβων με ανάλογους όρους σύμβασης για την τέλεση τμημάτων του 

συνολικού έργου. Η επιλογή των συγκεκριμένων έγινε και από αυτήν την εταιρεία, 

όπως και από την προηγούμενη, βάση της εμπειρίας και της ικανότητας αυτών των 

ανθρώπων, ενώ επιπλέον σημαντικό ρόλο έπαιξε και η προγενέστερη συνεργασία που 

πιθανά να υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών. 

Σε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή της εμπειρίας και της προηγούμενης συνεργασίας, 

βασίστηκε επίσης η εταιρεία και στην επιλογή των προμηθευτών του εξοπλισμού και 

των υλικών της μονάδας. Με αυτόν τον τρόπο περιόρισε τις πιθανές καθυστερήσεις 

που θα είχε από τις συγκεκριμένες προμήθειες προϊόντων στην τήρηση του αρχικού 

χρονοδιαγράμματος, και κυρίως συνέβαλε στον περιορισμό της ενδεχόμενης 

προμήθειας ελαττωματικού ή κακής ποιότητας εξοπλισμού και υλικών. Η επιλογή και 

η στελέχωση για το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου από έμπειρο, ικανό και 

ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αποτέλεσε βασικό παράγοντα προκειμένου να 

περιοριστούν οι κίνδυνοι εμφάνισης προβλημάτων σχετικών με τα τεχνικά και 

κατασκευαστικά ζητήματα του έργου, όπως ο ελλιπής ή ελαττωματικός σχεδιασμός 

της μονάδας, οι πλημμελείς ή ανεπαρκείς μελέτες και φυσικά η πιθανή εμφάνιση 

κατασκευαστικών σφαλμάτων κατά την τέλεση του έργου. 

Η επιλογή έμπειρου προσωπικού για τη φάση της κατασκευής του έργου, σε 

συνδυασμό με τη χρήση τεχνικού ασφαλείας και της εφαρμογής όλων των κανόνων 

και προτύπων ασφαλείας τόσο του ανθρώπινου δυναμικού του έργου, όσο και του 

εξοπλισμού και των υλικών, βοήθησαν στην μη εμφάνιση αυτών των κινδύνων και 

των ανάλογων επιπτώσεων, που πιθανά αυτοί να επέφεραν στην υλοποίηση της 

μονάδας. Τέλος, η ασφάλιση του εγχειρήματος και του εξοπλισμού, όπως 
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αναφέρθηκε και στο πρώτο υπό μελέτη έργο, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και 

αποτελεσματική στρατηγική τόσο της πρόληψης εμφάνισης ενδεχόμενων κινδύνων, 

αλλά κυρίως του περιορισμού και του μετριασμού του αντίκτυπού τους στο εκάστοτε 

έργο. 

Η παραγωγή ενέργεια από υδροηλεκτρικούς σταθμούς (ΥΗΣ) γίνεται χωρίς να 

προκαλείται ρύπανση του περιβάλλοντος, όμως η κατασκευή αυτών των μονάδων 

έχει υψηλό κόστος, κυρίως λόγω των έργων πολιτικού μηχανικού που απαιτούν αυτοί 

οι σταθμοί, ενώ παράλληλα έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια σχεδίασης και 

κατασκευής (Γιαννακόπουλος και Βοβός, 2008). Οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

(μέχρι 10 MW) παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, εγκαθίστανται 

σε μικρά σχετικά ρεύματα και έχουν σχετικά μικρή επίπτωση στο γύρω από την 

κατασκευή περιβάλλον. Η διάρκεια κατασκευής τους κυμαίνεται από 2 – 4 χρόνια, 

ενώ σε σχέση με άλλες μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

(φωτοβολταϊκά πάρκα, μονάδες βιομάζας) έχουν υψηλότερο κόστος εγκατάστασης 

και για αυτό απαιτούν τη διάθεση πολύ μεγάλου αρχικού κεφαλαίου. Το 

σημαντικότερο στοιχείο για την αποδοτικότητα της εν λόγω επένδυσης αφορά την 

επιλογή θέσης του σταθμού, καθώς και όλη τη σχεδίαση του έργου (Μπάκος, 2004). 

Στον επόμενο πίνακα (4.3) γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων και της επίδρασης στην 

κατασκευή ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού από την αντίστοιχη λίστα κινδύνων 

έργων ΑΠΕ, σύμφωνα με τον υπεύθυνο υλοποίησης αυτών των έργων της 

κατασκευαστικής εταιρείας. 

 

Πίνακας 4.3: Εντοπισμός και Αξιολόγηση Κινδύνων Κατασκευής Μικρού 

Υδροηλεκτρικού Σταθμού. 

a/a Λίστα Κινδύνων Έργων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Πιθανότητα 

Εμφάνισης 

Επίπτωση 

στο Έργο 

Νομικοί Κίνδυνοι 

Νομοθετικών/Κανονιστικών Διατάξεων 

1. Αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου. ΑΧ (1) Μ (3) 

2. Εμφάνιση γεγονότων αντιπαράθεσης εταιρείας και πολιτείας 

(π.χ. αρχαία) και καθυστέρηση/αναμονή αποτελεσμάτων 
(δικαστικών, επιδιαιτησίας) για την επίλυσή τους. 

 

Χ (2) 

 

Μ (3) 

Συμβολαίου/Σύμβασης 

3. Πλημμελής περιγραφή των απαιτήσεων του πελάτη και των 
συμπεριλαμβανόμενων εργασιών, και ενδεχόμενες διαφωνίες επί 

αυτών. 

 
ΑΧ (1) 

 
Χ (2) 
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4. Αλλαγές στο συμβόλαιο και νέες αιτιάσεις από τη μεριά του 
πελάτη. 

ΑΧ (1) Χ (2) 

5. Όροι και συνθήκες αναθεώρησης τιμών συμβολαίου. ΑΧ (1) Μ (3) 

6. Ασαφής/Ανεπαρκής καθορισμός ρητρών κακής εκτέλεσης ή 

καθυστερήσεων. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

Περιβαλλοντικοί/Οικολογικοί 

7. Οικολογικοί/Περιβαλλοντικοί περιορισμοί. ΑΥ (5) Υ (4) 

8. Μόλυνση του περιβάλλοντος από την εκτέλεση του έργου. ΑΧ (1) ΑΧ (1) 

9. Αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και διάφορους φορείς λόγω 
κατασκευής του έργου. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

Οικονομικοί/Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

10. Εσφαλμένη εκτίμηση κόστους εργασιών του έργου. Μ (3) Υ (4) 

11. Πληθωριστικές/Αντιπληθωριστικές πιέσεις και αλλαγές στις τιμές 
των πόρων του έργου (ημερομίσθια, εργολάβοι κτλ). 

Χ (2) Υ (4) 

12. Συναλλαγματικές ισοτιμίες (αγορά προϊόντων από εξωτερικό). ΑΧ (1) Υ (4) 

13. Καθυστέρηση πληρωμών βάση χρονοδιαγράμματος από τον 

κύριο του έργου. 

Χ (2) Υ (4) 

14. Αδυναμία αυτοχρηματοδότησης έργου λόγω έλλειψης 

ρευστότητας. 

ΑΥ (5) ΑΥ (5) 

15. Χρηματοοικονομική αποτυχία αναδόχου. ΑΧ (1) Υ (4) 

16. Κίνδυνοι λόγω μη ασφάλισης του έργου. Χ (2) ΑΥ (5) 

Πολιτικοί Κίνδυνοι 

17. Αλλαγή στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική αναφορικά με το 
έργο. 

Χ (2) Υ (4) 

18. Αστάθεια πολιτικής κατάστασης της χώρας. Μ (3) Υ (4) 

19. Δυσκολία/Καθυστέρηση στη λήψη αδειών και χρονοβόρες 
διαδικασίες. 

ΑΥ (5) Υ (4) 

Οργανωτικοί/Διαχειριστικοί Κίνδυνοι 

Προμηθειών 

20. Καθυστερήσεις λόγω μη έγκαιρης παράδοσης 

εξοπλισμού/υλικών. 

Υ (4) Μ (3) 

21. Ανεπάρκεια προγραμματισμού προμήθειας εξοπλισμού/υλικών. Υ (4) Μ (3) 

Ανθρώπινων Πόρων 

22. Εργατικές διαμάχες και απεργίες. ΑΧ (1) Χ (2) 

23. Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Χ (2) Μ (3) 

24. Εσφαλμένη εκτίμηση παραγωγικότητας εργατικού δυναμικού. Χ (2) Μ (3) 

Προγραμματισμού Έργου 

25. Εσφαλμένη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την 

ολοκλήρωση του έργου. 

ΑΥ (5) Μ (3) 

26. Πλημμελής εκτίμηση καιρικών συνθηκών. Μ (3) Μ (3) 

27. Ανεπαρκής και μη ορθά καθορισμένη οριοθέτηση έργου. Χ (2) Μ (3) 

28. Κακός συντονισμός ενεργειών των διαφόρων συμμετεχόντων του 
έργου. 

Χ (2) Μ (3) 

Υλικών Πόρων/Εξοπλισμού 

29. Εσφαλμένη εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων. ΑΧ (1) Υ (4) 

30. Κακή ή μη επαρκής ποιότητα υλικών. ΑΧ (1) Υ (4) 

31. Μη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και υλικών. Χ (2) Μ (3) 

Διασφάλισης Ποιότητας 

32. Πλημμελής ποιότητα εργασιών και κατασκευαστικά σφάλματα. ΑΧ (1) Υ (4) 

33. Ανεπαρκείς επιθεωρήσεις και πλημμελής έλεγχος ποιότητας. ΑΧ (1) Υ (4) 

34. Έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης 
ποιότητας. 

Μ (3) Μ (3) 

35. Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. Χ (2) Μ (3) 

Διοίκησης 

36. Απώλεια πληροφοριών λόγω μη συστηματοποιημένου και ορθά 
καθορισμένου συστήματος ροής πληροφόρησης. 

ΑΧ (1) Χ (2) 
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37. Ανεπαρκής επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των 
εμπλεκόμενων μελών. 

Μ (3) Μ (3) 

38. Ταχύτητα λήψης αποφάσεων. ΑΧ (1) Χ (2) 

39. Ταχύτητα εγκρίσεων από τον κύριο του έργου. ΑΧ (1) Χ (2) 

40. Ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση έργων. ΑΧ (1) Υ (4) 

41. Ασαφής προσδιορισμός ρόλων και ευθυνών και εσφαλμένη 
διαχείριση ανθρώπινων πόρων. 

Χ (2) Μ (3) 

42. Ανεπαρκής διαχείριση υλικών πόρων. ΑΧ (1) Υ (4) 

43. Μη συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης των εργασιών και 
του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

ΑΧ (1) Υ (4) 

44. Πλημμελής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου. Χ (2) Μ (3) 

45 Πλημμελής παρακολούθηση πληρωμών έργου. Χ (2) Μ (3) 

Υπεργολάβων 

46. Ασαφής οριοθέτηση συνεργασίας. ΑΧ (1) Υ (4) 

47. Ικανότητα εργολάβου. ΑΧ (1) Υ (4) 

Κατασκευαστικοί/Τεχνικοί Κίνδυνοι 

Εγκαταστάσεων 

48. Εσφαλμένη επιλογή τοποθεσίας και δυσκολία πρόσβασης στο 
εργοτάξιο. 

Χ (2) Υ (4) 

49. Έλλειψη παροχής νερού, ρεύματος, ειδών πρώτης ανάγκης. Χ (2) Μ (3) 

Σχεδιασμού/εκτέλεσης 

50. Ασαφείς στόχοι και ελαττωματικός σχεδιασμός έργου. ΑΧ (1) Υ (4) 

51. Εσφαλμένες υποθέσεις περιορισμών, διαδικασιών, 
προδιαγραφών. 

ΑΧ (1) Υ (4) 

52. Πολυπλοκότητα έργου. Υ (4) Μ (3) 

53. Εμφάνιση προβλημάτων κατά την εκτέλεση και αλλαγή σκοπού. Μ (3) Υ (4) 

54. Μη ύπαρξη απαιτούμενης τεχνολογίας. ΑΧ (1) Υ (4) 

55. Εσφαλμένη εκτέλεση δοκιμών. Χ (2) Μ (3) 

Κίνδυνοι Υγιεινής & Ασφάλειας 

Ανθρώπων 

56. Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Χ (2) Μ (3) 

57. Μη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και 
τραυματισμοί/ατυχήματα εργατικού δυναμικού. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

Εξοπλισμού 

58. Έλλειψη πρότυπων ασφαλείας εξοπλισμού/υλικών. Χ (2) Μ (3) 

59. Βλάβη/καταστροφή εξοπλισμού. Χ (2) Υ (4) 

Κίνδυνοι από Απρόοπτα Γεγονότα 

60. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, 

κατολισθήσεις). 

Μ (3) Υ (4) 

61. Ληστεία/Δολιοφθορά. Μ (3) Υ (4) 

 

Μετέπειτα (Πίνακας 4.4) παρατίθεται η κατάταξη των κινδύνων των 

συγκεκριμένων έργων βάση των δύο αυτών μεταβλητών, δηλαδή της πιθανότητας 

εμφάνισης και του αντίκτυπου στο έργο. Από τα αποτελέσματα αυτής της 

αξιολόγησης των κινδύνων που εγείρει η τέλεση ενός μικρού υδροηλεκτρικού 

σταθμού, προκύπτει ότι ο κύριος παράγοντας που μπορεί να εμφανιστεί και 

ταυτόχρονα να επιφέρει το σημαντικότερο αντίκτυπο στην κατασκευή της μονάδας, 

αποτελεί η αδυναμία αυτοχρηματοδότησης του έργου λόγω έλλειψης ρευστότητας. 

Το υψηλό κόστος κτήσης του εξοπλισμού της μονάδας σε συνδυασμό με την 
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αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να υποστηρίξει την εκάστοτε επένδυση, 

συμβάλουν στην αρκετά μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης αυτού του κινδύνου. 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει και η καθυστέρηση εκταμίευση βάση αρχικού 

σχεδιασμού του ποσού, το οποίο αναλογεί από το επενδυτικό πρόγραμμα. 

Ταυτόχρονα, οι επιπτώσεις που θα επιφέρει στην υλοποίηση του έργου είναι 

εξαιρετικά σημαντικές, αφού ο κίνδυνος αυτός είναι ικανός να οδηγήσει σε οριστική 

διακοπή της συνέχισης τέλεσης της μονάδας λόγω χρηματοοικονομικής αδυναμίας να 

διεκπεραιωθούν οι εργασίες κατασκευής. Κρίνεται σκόπιμο, επομένως, να δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση κατά τη φάση της σχεδίαση και του προγραμματισμού του έργου σε 

θέματα διασφάλισης των οικονομικών κεφαλαίων, τα οποία απαιτούνται από την 

εκάστοτε κατασκευή, καθώς και των χρονικών περιόδων που αυτά θα είναι 

διαθέσιμα. 

 

Πίνακας 4.4: Πίνακας Πιθανότητας Εμφάνισης – Επίπτωσης Κινδύνων Κατασκευής 

Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού. 
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Ως αρκετά υψηλής πιθανότητας εμφάνισης και υψηλής επίπτωσης στην 

κατασκευή του έργου κρίνεται ο κίνδυνος των οικολογικών και περιβαλλοντικών 

περιορισμών, που διέπουν την υλοποίησή του, καθώς και ο κίνδυνος καθυστέρησης 

και δυσκολίας στην έγκριση και στη λήψη των αδειών από τους αρμόδιους φορείς, 

όπως και οι αντίστοιχες χρονοβόρες διαδικασίες. Ο υπεύθυνος τέλεσης των 

συγκεκριμένων έργων την κατασκευαστικής εταιρείας τονίζει ότι η εκτέλεσή τους 

διέπεται από πολύ αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και απαιτείται η τήρηση 

αυτών των κανόνων για να μη προκληθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα στην 

αδειοδότηση των μελετών της μονάδας, καθώς και στην έγκριση λειτουργίας του 

σταθμού. Επιπλέον, εξαιτίας όλων των οδηγιών και των διαδικασιών βάση του 

ρυθμιστικού πλαισίου κατασκευής αυτών των έργων, υπάρχει καθυστέρηση στην 

έγκριση των αδειών εκτέλεσης της μονάδας, με άμεσο επακόλουθο την υπέρβαση του 

αρχικού χρονοδιαγράμματος τέλεσης του εγχειρήματος λόγω των χρονοβόρων αυτών 

διαδικασιών. Παράλληλα, είναι πιθανό λόγω των καθυστερήσεων να υπάρξει και 

σχετική υπέρβαση του κόστους του έργου εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πόρων 

του. 

Ο τελευταίος από τους κινδύνους, που αξιολογείται ότι παρουσιάζει αρκετά 

υψηλή πιθανότητα εμφάνισης στην υλοποίηση τέτοιων έργων, είναι αυτός της 

εσφαλμένης αρχικής εκτίμησης του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του 

σταθμού. Το ανθρώπινο δυναμικό μιας κατασκευαστικής εταιρείας μπορεί να έχει 

εμπειρία και ικανότητα στη διεκπεραίωση παρόμοιων έργων, όμως τα ζητήματα των 

χρονοβόρων εγκρίσεων των αδειών αυτών των μονάδων και του υψηλού κόστους για 

την προμήθεια του εξοπλισμού σε συνδυασμό με το ότι γίνεται από το εξωτερικό και 

απαιτεί τον ανάλογο χρόνο συμβάλουν αρκετά συχνά στην υπέρβαση του αρχικά 

σχεδιασμένου χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον, άλλοι παράγοντες που οδηγούν σε αυτό 

το αποτέλεσμα είναι τα περιβαλλοντικά και οικολογικά θεμάτων, που παρουσιάζει η 

τέλεση του έργου, και τα πιθανά γεωτεχνικά και εδαφολογικά απρόοπτα προβλήματα,  

που συνήθως εγκυμονούν αυτά τα έργα. Η ικανότητα όμως και η εμπειρία των 

εταιρειών βοηθά στο να ανταπεξέλθουν σε ικανοποιητικό βαθμό σε αυτά τα θέματα. 

Επομένως, τη μόνη επίπτωση στην κατασκευή φαίνεται να αποτελεί η υπέρβαση του 

αρχικού χρονικού ορίου τέλεσης του έργου, μη προκαλώντας επιπρόσθετα θέματα 

κόστους και ποιότητας εργασιών. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, ο εν λόγω κίνδυνος 

λαμβάνεται ως μέτριου αντίκτυπου. 
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Οι κίνδυνοι της προμήθειας του εξοπλισμού και του προγραμματισμού της είναι 

αρκετά σημαντικοί και πιθανοί να εμφανιστούν, για τους προαναφερθέντες λόγους, 

παρά τα γεγονός ότι οι τεχνικές εταιρείες συνηθίζουν να πραγματοποιούν τις αγορές 

του εξοπλισμού των μονάδων από γνωστούς, ικανούς και φερέγγυους προμηθευτές. 

Η επίπτωση των συγκεκριμένων κινδύνων αφορά την καθυστέρηση τέλεσης και 

συνέχισης των εργασιών του έργου μέχρι να πραγματοποιηθεί η παράδοση των 

υλικών του, και συντελεί λογικά στη συνολική καθυστέρηση υλοποίησης της 

μονάδας. Η υπέρβαση του χρονικού ορίου εκτέλεσης της κατασκευής είναι πολύ 

πιθανόν να προκύπτει και από την πολυπλοκότητα διεκπεραίωσης του έργου. Όπως 

έχει αναφερθεί και προηγουμένως, αυτά τα έργα αποτελούν τις πιο περίπλοκες 

κατασκευές από την κατηγορία των έργων ΑΠΕ.  

Η εσφαλμένη εκτίμηση του κόστους εργασιών, η αστάθεια της πολιτικής 

κατάστασης της χώρας, η εμφάνιση προβλημάτων κατά την εκτέλεση και η αλλαγή 

σκοπού του έργου, καθώς και οι κίνδυνοι από απρόοπτα γεγονότα, δηλαδή φυσικές 

καταστροφές και ληστείες, κατατάσσονται από τον υπεύθυνο αυτών των έργων της 

εταιρείας σαν κίνδυνοι με υψηλό αντίκτυπο στην κατασκευή της μονάδας, αλλά με 

μέτρια πιθανότητα εμφάνισης. Η εσφαλμένη εκτίμηση τους κόστους είναι προφανές 

ότι θα προκαλέσει υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού της κατασκευής και σε 

συνδυασμό με το υψηλό εκ των προτέρων κόστος της μονάδας είναι πιθανό, ανάλογα 

και με το μέγεθος αυτής της διαφοράς, να οδηγήσει σε ανυπέρβλητο κόστος 

συνέχειας του έργου και σε οριστική διακοπή του. Η εμπειρία, η ικανότητα και το 

υψηλής εξειδίκευσης όμως προσωπικό των κατασκευαστικών εταιρειών του χώρου 

συμβάλλουν στο μετριασμό του αντίκτυπου αυτού του κινδύνου, και φυσικά στη 

μείωση της πιθανής εμφάνισής του.  

Η πολιτική αστάθεια της χώρας και τα συνεπακόλουθα με αυτή προβλήματα, 

όπως χρηματοδότησης ή αύξηση του κόστους ασφάλισης του έργου, σε συνδυασμό 

με το μεγάλο χρονικό διάστημα κατασκευής των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών (2 

– 4 χρόνια) συντελούν στην υψηλή επίπτωση αυτού του κινδύνου. Η μεγάλη 

πολυπλοκότητα αυτών των εγχειρημάτων είναι πιθανόν να προκαλέσει την εμφάνιση 

προβλημάτων κατά την τέλεση της μονάδας και τις ανάλογες αλλαγές σε σχέση με 

τον αρχικό σχεδιασμό, προκειμένου να έρθει σε πέρας η διεκπεραίωση της 

κατασκευής. Το γεγονός αυτό μαζί με το υψηλό κόστος υλοποίησης επιφέρουν 

αρκετά σημαντική επίδραση στο έργο, καθώς επηρεάζουν τόσο το χρονικό διάστημα 
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εκτέλεσης του εγχειρήματος, όσο και το κόστος ολοκλήρωσής του. Τέλος, σε τέτοιας  

φύσεως έργα υπάρχει το ενδεχόμενο φυσικών καταστροφών, όσο και ληστειών με 

άμεσα επακόλουθα την καθυστέρηση στην κατασκευή, την υπέρβαση του 

προϋπολογισμού για να καλυφθούν αυτές οι βλάβες και οι ζημιές, καθώς και πιθανά 

προβλήματα που αφορούν την ποιότητα των εργασιών. Όλα αυτά συνάδουν με την 

υψηλή επίπτωση αυτών των κινδύνων και αν δεν έχει προβλεφτεί από την αρχή η 

ασφάλιση έναντι αυτών των ζητημάτων, τότε είναι πιθανό να τεθεί υπό αμφισβήτηση 

η ομαλή και σωστή ολοκλήρωση της μονάδας.  

Κίνδυνοι με μέτρια πιθανότητα εμφάνισης και επίπτωσης αποτελούν η 

πλημμελής εκτίμησης των καιρικών φαινομένων, η έλλειψη συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας και η ανεπαρκής επικοινωνία και πληροφόρηση 

μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πιθανό να 

προκαλέσουν καθυστέρηση στην τέλεση του σταθμού. Συγκεκριμένα, τα καιρικά 

φαινόμενα λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν εξωτερικές εργασίες στην κατασκευή 

της μονάδας. Η έλλειψη συστήματος ελέγχου και ποιότητας πιθανά να επιφέρει 

κάποια μικρά κατασκευαστικά σφάλματα και χρονική καθυστέρηση για την 

επιδιόρθωσή τους. Παράλληλα, η ανεπαρκής επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων 

μελών μπορεί ενδεχόμενα να οδηγήσει σε καθυστερήσεις εγκρίσεων και συντονισμού 

των εργασιών και των διαδικασιών υλοποίησης του σταθμού. 

Τέλος, σημαντικοί επίσης κίνδυνοι με σοβαρό αντίκτυπο, αλλά χαμηλή 

πιθανότητα εμφάνισης αποτελούν και η μη ασφάλιση του έργου και του εξοπλισμού 

του, καθώς και η ενδεχόμενη εμφάνιση πληθωρισμού και η συνεπακόλουθη αύξηση 

των τιμών όλων των πόρων του εγχειρήματος. Επιπρόσθετα, αναφέρονται και η 

καθυστέρηση πληρωμών βάση του σχεδιασμένου χρονοδιαγράμματος, η πιθανή 

αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης έναντι αυτών των έργων, η εσφαλμένη επιλογή 

της τοποθεσίας της μονάδας, καθώς και μια ενδεχόμενη βλάβη ή καταστροφή του 

εξοπλισμού του σταθμού. Από αυτούς τους κινδύνους, αυτός με την μεγαλύτερη 

επίδραση στο έργο είναι ο κίνδυνος μη ασφάλισης αυτού και του εξοπλισμού του 

έναντι οποιουδήποτε απρόοπτου γεγονότων, είτε πρόκειται για φυσικά φαινόμενα, 

είτε για ληστείες ή δολιοφθορές, καθώς και για οποιασδήποτε βλάβη ή καταστροφή 

εξοπλισμού και υλικών της μονάδας. Ο συγκριμένος κίνδυνος, όπως έχει τονιστεί και 

παραπάνω, έχει σημαντικότατο αντίκτυπο και στις τρεις βασικές μεταβλητές του 

έργου (κόστος, χρόνος, ποιότητα) και οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα την 
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κατασκευή, ενώ ενδεχόμενα μπορεί να θέσει και η υπό αμφιβολία την ολοκλήρωσή 

της. 

Η πιθανότητα εμφάνισης πληθωριστικών πιέσεων στις τιμές των πόρων του 

έργου είναι χαμηλή λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και του  

χαμηλού επιπέδου του ετήσιου πληθωρισμού σε αυτή (χαμηλότερος από 3% 

ετησίως). Παρόλα αυτά, το μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή σχεδίασης της 

μονάδας μέχρι και την ολοκλήρωσή της θα επιφέρει την εμφάνιση αυτού του 

ζητήματος. Ο αρχικός σχεδιασμός γίνεται βάση της μελλοντικής (μαζί με τον 

πληθωρισμό) τιμής των πόρων του έργου και αυτό μετριάζει σε μεγάλο βαθμό τις 

επιπτώσεις αυτού του κινδύνου, Αντίθετα, αν δεν υπήρχε ο προκαθορισμένος ετήσιος 

πληθωρισμός της Ευρωζώνης (συνήθως από 1% έως 3%), τότε ο αντίκτυπος θα ήταν 

αρκετά υψηλός και θα έθετε σε κίνδυνο το έργο λόγω υπερβολικής αύξησης του 

κόστους κατασκευής του. 

Η καθυστέρηση πληρωμών βάση αρχικού χρονοδιαγράμματος είτε από τον 

κύριο του έργου, δηλαδή τον πελάτης, αν αυτός υπάρχει, είτε από το κράτος, την 

εκταμίευση δηλαδή του ποσού που αναλογεί στο επενδυτικό πρόγραμμα στο οποίο 

εντάσσεται το έργο, θα προκαλέσει καίρια ζητήματα στη συνέχιση των εργασιών του. 

Για το λόγο αυτό, επισημάνθηκε και στην αρχή αυτής της ενότητας, ότι πρέπει να 

γίνεται λεπτομερής, πολύ προσεκτικός και σχεδιασμένος προγραμματισμός των 

οικονομικών στοιχείων του έργου και κυρίως των πληρωμών του. Επίσης, ως μέτρο 

πρόληψης και αντιμετώπισης ενδεχόμενης οικονομικής ρευστότητας θα πρέπει να 

έχει προβλεφτεί και να δεσμευτεί από την αρχή του εγχειρήματος ένα χρηματικό 

ποσό για κάποια πιθανή έκτακτη ανάγκη. 

Επιπρόσθετα, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος τέλεσης αυτών των 

έργων μπορεί να προκληθεί σημαντική επίπτωση σε αυτά, εάν αλλάξει η κυβερνητική 

πολιτική που σχετίζεται με αυτές τις κατασκευές. Επίσης, η εσφαλμένη επιλογή της 

θέσης της μονάδας θα οδηγήσει σε ανυπέρβλητα προβλήματα λόγω 

κατασκευαστικών ζητημάτων και θα προκαλέσει αύξηση του κόστους, του χρόνου 

και πιθανώς ζητήματα ποιότητας και βιωσιμότητας της κατασκευής. Για το λόγο αυτό 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη μελέτη και στο σχεδιασμό του έργου, 

προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, καθώς και η πιθανή διακοπή της 

κατασκευής του. Τέλος, μια πιθανή βλάβη ή καταστροφή του εξοπλισμού της 
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μονάδας, εάν δεν έχει προβλεφτεί η ασφάλισή του, θα προκαλέσει μεγάλη αύξηση 

στον προϋπολογισμό του εγχειρήματος, θέτοντας σε αμφιβολία τη συνέχισή του.  

Κίνδυνοι, οι οποίοι επίσης είναι σημαντικοί στην υλοποίηση μικρών 

υδροηλεκτρικών σταθμών λόγω του γεγονότος ότι κρίνονται ικανοί να επιφέρουν 

υψηλό αντίκτυπο στην κατασκευή, αλλά παρουσιάζουν ελάχιστη έως μικρή 

πιθανότητα εμφάνισης, αποτελούν οι κίνδυνοι συναλλαγματικών ισοτιμιών, το 

ενδεχόμενο χρηματοοικονομικής αποτυχίας της αναδόχου εταιρείας, η εσφαλμένη 

εκτίμηση, η ανεπαρκής διαχείριση καθώς και η πιθανή κακή ποιότητα των υλικών 

πόρων του έργου. Επιπρόσθετα, προστίθενται η πλημμελής ποιότητα των εργασιών, η 

μη συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης τους και οι ανεπαρκείς επιθεωρήσεις. 

Αυτήν την κατηγορία κινδύνων συμπληρώνουν, ο κίνδυνος από ικανότητα και 

εμπειρία στη διοίκηση αυτών των έργων, οι κίνδυνοι από τους υπεργολάβους, ο 

ελαττωματικός σχεδιασμός και οι εσφαλμένες υποθέσεις περιορισμών και 

διαδικασιών, καθώς, τέλος, και ο κίνδυνος μη ύπαρξης της απαιτούμενης τεχνολογίας 

υλοποίησης της μονάδας. 

Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών, για τους ίδιους λόγου με το κίνδυνο 

από πληθωρισμό, αξιολογείται ως υψηλής επίδρασης στην τέλεση του έργου. 

Τονίζεται ότι και σε αυτόν τον κίνδυνο η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη 

ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις του. Ταυτόχρονα, λόγω του γεγονότος ότι είναι 

ανεξάρτητος από το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της μονάδας, μπορεί να ειπωθεί 

ότι πρακτικά δεν υφίσταται. Από την άλλη, η χρηματοοικονομική αποτυχία της 

αναδόχου εταιρείας εξαιτίας και του μεγάλου κόστους αυτών των εγχειρημάτων είναι 

λογικό να οδηγήσει σε διακοπή του έργου και σε μεγάλο πρόβλημα συνέχισης της 

ολοκλήρωσής του. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να γίνεται, όπως έχει τονιστεί, 

λεπτομερής μελέτη από έμπειρο, ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό στην αρχή 

(φάση σχεδιασμού) κάθε παρόμοιου έργου και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε 

χρηματοοικονομικά θέματα. 

Επιπλέον, στο κομμάτι του σχεδιασμού και των μελετών θα πρέπει να δοθεί 

μεγάλη προσοχή σε θέματα υλικών πόρων, εξοπλισμού και υλικών, διότι τα στοιχεία 

αυτά αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του κεφαλαίου, που απαιτεί η επένδυση στην 

κατασκευή ενός τέτοιου έργου. Η επίπτωση από την εσφαλμένη εκτίμησή τους, από 

την προμήθεια κακής ή μη επαρκής ποιότητας, καθώς και από την ανεπαρκή 
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διαχείρισή τους, θα προκαλέσουν μεγάλη αύξηση στο κόστος του εγχειρήματος, 

οδηγώντας σε υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του και υποσκάπτοντας με 

αυτόν τον τρόπο την πιθανή διεκπεραίωσή του.  

Τα τεχνικά και διοικητικά ζητήματα, λοιπόν, που σχετίζονται με την εμπειρία, 

την ικανότητα και τη γνώση του προσωπικού, το οποίο λαμβάνει μέρος στο 

εγχείρημα (σχεδιασμός και κατασκευή) είναι καίρια θέματα. Αυτά είναι ικανά να 

επιφέρουν σημαντικό αντίκτυπο στη διεκπεραίωση της μονάδας, καθώς επηρεάζουν 

τόσο το κόστος, όσο και το χρόνο και την ποιότητα των εργασιών της. Ο 

ελαττωματικός σχεδιασμός οι εσφαλμένες προδιαγραφές και διαδικασίες κατασκευής 

του σταθμού, καθώς και η ικανότητα και η εμπειρία σε αυτά τα έργα ανήκουν στην 

κατηγορία αυτών των κινδύνων. Η σωστή όμως στελέχωση των τεχνικών εταιρειών 

του χώρου μειώνει σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα εμφάνισής τους. Ταυτόχρονα, 

στους όμοιους με αυτούς κινδύνους, με ίδιες επιπτώσεις αλλά και με ανάλογους 

τρόπους αντιμετώπισης, προστίθενται η πλημμελής ποιότητα εργασιών, οι ανεπαρκείς 

επιθεωρήσεις των εργασιών και η μη συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου του έργου. 

Η προσεκτική επιλογή του εκάστοτε υπεργολάβου, που θα αναλάβει τη 

διεκπεραίωση ενός τμήματος της συνολικής κατασκευή, συνιστά σημαντικό στοιχείο 

για τη μη εμφάνιση του αντίστοιχου κινδύνου με τις ανάλογες επιπτώσεις στην 

κατασκευή, δηλαδή στο κόστος και σε κατασκευαστικά σφάλματα. Επιπλέον, 

προσοχή πρέπει να δοθεί και στη σύμβαση που θα υπογράψει η εταιρεία με τον 

υπεργολάβο. Τέλος, είναι λογικό ότι η μη ύπαρξη της απαιτούμενης τεχνολογίας θα 

επιφέρει οικονομική και χρονική υπέρβαση βάση του αρχικού σχεδιασμού του 

σταθμού, ενώ πιθανά να οδηγήσει σε οριστική διακοπή της εκτέλεσής του.  

Οι υπόλοιποι κίνδυνοι από τη λίστα κινδύνων έργων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας αξιολογούνται από τον υπεύθυνο έργων της εταιρείας ως χαμηλής και 

ελάχιστης πιθανότητας εμφάνισης στην κατασκευή της μονάδας, και από μέτριου έως 

ελάχιστου αντίκτυπου σε αυτήν. Από τους νομοθετικούς κινδύνους, η αλλαγή του 

ρυθμιστικού πλαισίου, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο έργο, σπάνια έχει 

αναδρομική ισχύ και ουσιαστικά επιδρά στη λειτουργία της μονάδας και όχι στην 

κατασκευή της. Από την άλλη πλευρά, γεγονότα αντιπαράθεσης είναι πιθανό να 

εμφανιστούν και να προκαλέσουν καθυστερήσεις στη συνέχιση του έργου. Παρόλα 



73 

αυτά, υπάρχουν τρόποι επίλυσης αυτών των ζητημάτων και μετριασμού των 

επιπτώσεών τους. 

Στη σύναψη των συμβολαίων και των συμβάσεων δίνεται η δέουσα προσοχή 

από τους υπεύθυνους των εταιρειών προκειμένου να μην εμφανιστούν οι αντίστοιχοι 

κίνδυνοι. Πιο σοβαρή επίδραση έχουν οι όροι και οι συνθήκες αναθεώρησης των 

τιμών τους, και ο ανεπαρκής καθορισμός ρητρών κακής εκτέλεσης ή καθυστερήσεων. 

Οι δύο αυτοί κίνδυνοι, αν δεν προβλεφτούν, μπορεί να επιφέρουν οικονομική 

επίδραση στον προϋπολογισμό του έργου. Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος 

μόλυνσης από το έργο δεν υφίσταται, όπως επίσης και ο κίνδυνος από αντιδράσεις 

από την κοινωνία, καθώς θεωρούνται έργα βιώσιμης ανάπτυξης και διέπονται από 

αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα. 

Η στελέχωση των επιχειρήσεων με ικανό, έμπειρο και εξειδικευμένο 

προσωπικό, όπως έχει τονιστεί, ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο εμφάνισης των 

εναπομεινάντων οργανωτικών και διαχειριστικών κίνδυνων στο εγχείρημα, καθώς και 

των κινδύνων από κατασκευαστικά και τεχνικά θέματα της μονάδας. Ο αντίκτυπος 

των ζητημάτων αυτών επιδρά στην κατασκευή, καθυστερώντας την ολοκλήρωσή της, 

ενώ είναι πιθανόν να έχει και οικονομικές συνέπειες, καθώς και επιπτώσεις στην 

ποιότητα των εργασιών. Αντίστοιχα ζητήματα μπορεί να προκληθούν από τους 

κινδύνους υγιεινής και ασφάλειας, δηλαδή του προσωπικού και του εξοπλισμού της 

μονάδας. Μολοταύτα, η χρήση τεχνικού ασφαλείας, η συμμόρφωση και η εφαρμογή 

όλων των ανάλογων μέτρων και προτύπων και η ασφάλιση έναντι αυτών των 

ζητημάτων συμβάλλουν στην μείωση τόσο της πιθανής εμφάνισής τους, όσο και των 

επιδράσεών τους στη διεκπεραίωση του σταθμού.  

Στο συγκεκριμένο έργο που μελετήθηκε, οι κυριότεροι κίνδυνοι, οι οποίοι 

εμφανίστηκαν σύμφωνα με τον υπεύθυνων έργων της τεχνική εταιρείας, ήταν 

ζητήματα καθυστερήσεων εγκρίσεων των αδειών, καθώς και συντονισμού των 

αντίστοιχων υπηρεσιών για την ολοκλήρωσή τους. Επιπρόσθετα, διάφορα 

χρηματοοικονομικά προβλήματα υπήρξαν κατά την τέλεση του έργου, όπως οι 

καθυστερήσεις στην εκταμίευση των ποσών από το επενδυτικό πρόγραμμα, και η 

αδυναμία εύρεσης άλλης πηγής χρηματοδότησης (τραπεζικό σύστημα) για τη 

συνέχιση βάση του προγραμματισμού των εργασιών της μονάδας. Τέλος, σε αυτά 

προστίθενται διάφορα απρόοπτα γεγονότα, που εμφανίστηκαν κατά την υλοποίηση 
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του έργου, λόγω των δύσκολων φυσικών συνθηκών της κατασκευής, και τα οποία 

προκάλεσαν υπέρβαση στον αρχικό προϋπολογισμό του εγχειρήματος.  

Η επιχείρηση αντιμετώπισε τους κινδύνους της κατασκευής, ακολουθώντας τις 

εκάστοτε οδηγίες και τηρώντας τις νομικές διαδικασίες, καθώς και όπως έχει 

αναφερθεί και στην αρχή της ενότητας, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα και 

στρατηγικές απόκρισης στους ενδεχόμενους κινδύνους που έκρυβε η κατασκευής. Σε 

αυτές τις μεθόδους ανήκουν η σωστή στελέχωση του προσωπικού υλοποίησης του 

έργου, η χρήση υπεργολάβων για τμήματα της κατασκευής, η εφαρμογή των 

πρότυπων ασφαλείας του προσωπικού και του εξοπλισμού της μονάδας, καθώς και 

φυσικά η ασφάλιση του έργου για οποιαδήποτε γεγονός προκύψει σε αυτό. 

 

4.4 Κατασκευή Μονάδας Βιομάζας 

Το τελευταίο έργο, το οποίο μελετήθηκε, αφορά στην κατασκευή μιας μονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής με καύση ύλη βιομάζας (καύση βιομάζας σε σύστημα οργανικού 

κύκλου Rankine, Organic Rankine Cycle, ORC). Η μονάδα χρησιμοποιείται για 

παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ORC) 1 ΜWel, με λέβητα 

διαθερμικού ελαίου και καύσιμη ύλη βιομάζας από απορρίμματα εκκοκκιστηρίων 

βάμβακος, wood chips, πυρήνες ροδάκινων, γεωργικά υπολείμματα και άλλα. Το 

χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου ανήλθε σε ένα χρόνο, ενώ το κόστος 

κατασκευής περίπου σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ.  

Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα μέσω της καύσης σε σύστημα ORC 

συνιστά μια σημαντικά εναλλακτική τεχνολογία, σε σύγκριση με τα συμβατικά 

συστήματα καύσης της βιομάζας, ενώ παρουσιάζει ξεχωριστά οικονομικά και 

περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα, αποτελεί εξαιρετικά διαδεδομένη 

τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής και θεωρείται μια αποδεδειγμένα ώριμη τεχνολογία 

συγκριτικά με τα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με αεριοποίηση βιομάζας. 

Ταυτόχρονα, παρουσιάζει υψηλό κόστος επένδυσης, αλλά χαμηλότερα κόστη 

συντήρησης και λειτουργίας, καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού 

(κυρίως του λέβητα). 
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Έχουν επισημανθεί ήδη στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης της 

διαχείρισης κινδύνων σε έργα ΑΠΕ, και κυρίως στην ενότητα ανάλυσης των 

ζητημάτων που εγείρονται από την τέλεση των έργων παραγωγής ενέργειας από 

μονάδες βιομάζας, τα σημαντικότερα ζητήματα αναφορικά με την υλοποίηση αυτών 

των έργων. Αυτά σχετίζονται με τις συχνές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο λόγω 

των περιβαλλοντικών θεμάτων από την κατασκευή της μονάδας και λόγω των 

έντονων αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία. Επιπλέον, αφορούν και τις 

πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης των μελετών και 

γενικά τις οργανωτικές συνθήκες για την υλοποίηση αυτών των έργων (Upreti, 2004; 

Rösch and Kaltschmitt, 1999). 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι στις μονάδες αυτές βασικό ζήτημα τίθεται από 

τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχόμενα να υπάρξουν από τη 

λειτουργία της μονάδας. Τα θέματα αυτά σχετίζονται άμεσα αρχικά με την 

τεχνολογία η οποία θα εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη μονάδα και κατά δεύτερον με 

την εξασφάλιση της πρώτης ύλης (ποιότητα και ποσότητα) (Μπάκος, 2004). Για το 

λόγο αυτό τονίζεται και συνίσταται οι εταιρείες που επενδύουν και πραγματοποιούν 

αυτά τα έργα, αφενός να ενημερώνουν έγκαιρα και αξιόπιστα τους πολίτες, να δίνουν 

λύσεις συμβατές με τις ευαισθησίες των τοπικών κοινωνιών, και αφετέρου να 

εκπονούν άρτιες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), ικανές να πείσουν 

τους κατοίκους για την ασφάλεια και την καταλληλότητα τέτοιων επενδύσεων. 

Στο συγκεκριμένο υπό μελέτη έργο, η εταιρεία ήταν η ανάδοχος 

κατασκευάστρια, ενώ έχει πολυετή και μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων 

μονάδων. Όπως και οι προηγούμενες εταιρείες που μελετήθηκαν, έτσι και αυτή, 

εφήρμοσε τα ίδια προληπτικά μέτρα απόκρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων που 

εγείρει η τέλεση της μονάδας. Αυτά αφορούσαν για τη φάση της προμελέτης, την 

υπογραφή συμβολαίου με τον πελάτη του έργου με εκτενή περιγραφή των όρων, των 

προδιαγραφών και των περιορισμών του υπό κατασκευή έργου, καθώς και τη 

στελέχωση με έμπειρο και ικανό προσωπικό για την υλοποίησή του, δηλαδή το 

σχεδιασμό και την κατασκευή του. 

Επιπρόσθετα, στις φάσεις της μελέτης και της υλοποίησης του εγχειρήματος, ο 

προγραμματισμός και η προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού της μονάδας 

έγιναν λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα και την πρότερη εμπειρία των 
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προμηθευτών αυτών των υλικών. Στα στοιχεία αυτά μάλιστα, της εμπειρίας, της 

ικανότητας και της προγενέστερης συνεργασίας, στηρίχθηκε η εταιρεία για την 

επιλογή των υπεργολάβων στους οποίους ανέθεσε τμήματα της κατασκευής. Αυτές οι 

στρατηγικές βοηθούν την εταιρεία στην ελαχιστοποίηση την πιθανότητας εμφάνισης 

κινδύνων, που αφορούν τεχνικά και κατασκευαστικά θέματα του έργου, ενώ 

μετριάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ενδεχόμενη επίπτωση και επίδραση που θα 

είχαν, εάν εμφανίζονταν κατά την τέλεσή του. Τέλος, στα μέτρα πρόληψης 

προστίθεται φυσικά και η ασφάλιση του έργου και του εξοπλισμού, όπως και η 

τήρηση όλων των νομοθετικών και ρυθμιστικών οδηγιών και προδιαγραφών 

σχεδίασης και τέλεσης, που διέπουν τα έργα αυτά, καθώς και της εφαρμογής όλων 

των κανόνων ασφαλείας και των αντίστοιχων προτύπων, τόσο για τα προσωπικό, όσο 

και για τους υλικούς πόρους. 

Στη συνέχεια, παρατίθεται η αξιολόγηση και η κατάταξη των κινδύνων 

ανάλογων έργων (Πίνακες 4.5 και 4.6) παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, από τον 

υπεύθυνο της τεχνικής εταιρείας. Αυτή έγινε σύμφωνα με τις μεταβλητές της  

πιθανότητας εμφάνισης κάθε κινδύνου και του αντίκτυπου στην κατασκευή από τη 

λίστα κινδύνων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που συστάθηκε βάση της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης της διαχείρισης κινδύνων αυτών των έργων.  

 

Πίνακας 4.5: Εντοπισμός και Αξιολόγηση Κινδύνων Κατασκευής Μονάδας Βιομάζας. 

a/a Λίστα Κινδύνων Έργων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Πιθανότητα 

Εμφάνισης 

Επίπτωση 

στο Έργο 

Νομικοί Κίνδυνοι 

Νομοθετικών/Κανονιστικών Διατάξεων 

1. Αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου. ΑΧ (1) Υ (4) 

2. Εμφάνιση γεγονότων αντιπαράθεσης εταιρείας και πολιτείας 

(π.χ. αρχαία) και καθυστέρηση/αναμονή αποτελεσμάτων 
(δικαστικών, επιδιαιτησίας) για την επίλυσή τους. 

 

ΑΧ (1) 

 

Υ (4) 

Συμβολαίου/Σύμβασης 

3. Πλημμελής περιγραφή των απαιτήσεων του πελάτη και των 

συμπεριλαμβανόμενων εργασιών, και ενδεχόμενες διαφωνίες επί 
αυτών. 

 

ΑΧ (1) 

 

Χ (2) 

4. Αλλαγές στο συμβόλαιο και νέες αιτιάσεις από τη μεριά του 
πελάτη. 

ΑΧ (1) Χ (2) 

5. Όροι και συνθήκες αναθεώρησης τιμών συμβολαίου. ΑΧ (1) Χ (2) 

6. Ασαφής/Ανεπαρκής καθορισμός ρητρών κακής εκτέλεσης ή 
καθυστερήσεων. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

Περιβαλλοντικοί/Οικολογικοί 

7. Οικολογικοί/Περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Υ (4) Υ (4) 

8. Μόλυνση του περιβάλλοντος από την εκτέλεση του έργου. ΑΧ (1) Μ (3) 
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9. Αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και διάφορους φορείς λόγω 
κατασκευής του έργου. 

Μ (3) Υ (4) 

Οικονομικοί/Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

10. Εσφαλμένη εκτίμηση κόστους εργασιών του έργου. Χ (2) Υ (4) 

11. Πληθωριστικές/Αντιπληθωριστικές πιέσεις και αλλαγές στις τιμές 
των πόρων του έργου (ημερομίσθια, εργολάβοι κτλ). 

Χ (2) Μ (3) 

12. Συναλλαγματικές ισοτιμίες (αγορά προϊόντων από εξωτερικό). ΑΧ (1) Μ (3) 

13. Καθυστέρηση πληρωμών βάση χρονοδιαγράμματος από τον 
κύριο του έργου. 

Χ (2) Υ (4) 

14. Αδυναμία αυτοχρηματοδότησης έργου λόγω έλλειψης 
ρευστότητας. 

Υ (4) Υ (4) 

15. Χρηματοοικονομική αποτυχία αναδόχου. ΑΧ (1) Υ (4) 

16. Κίνδυνοι λόγω μη ασφάλισης του έργου. Χ (2) Υ (4) 

Πολιτικοί Κίνδυνοι 

17. Αλλαγή στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική αναφορικά με το 
έργο. 

Χ (2) Μ (3) 

18. Αστάθεια πολιτικής κατάστασης της χώρας. Μ (3) Μ (3) 

19. Δυσκολία/Καθυστέρηση στη λήψη αδειών και χρονοβόρες 

διαδικασίες. 

Υ (4) Υ (4) 

Οργανωτικοί/Διαχειριστικοί Κίνδυνοι 

Προμηθειών 

20. Καθυστερήσεις λόγω μη έγκαιρης παράδοσης 
εξοπλισμού/υλικών. 

Χ (2) Μ (3) 

21. Ανεπάρκεια προγραμματισμού προμήθειας εξοπλισμού/υλικών. Χ (2) Μ (3) 

Ανθρώπινων Πόρων 

22. Εργατικές διαμάχες και απεργίες. ΑΧ (1) ΑΧ (1) 

23. Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. ΑΧ (1) Χ (2) 

24. Εσφαλμένη εκτίμηση παραγωγικότητας εργατικού δυναμικού. ΑΧ (1) Χ (2) 

Προγραμματισμού Έργου 

25. Εσφαλμένη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την 
ολοκλήρωση του έργου. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

26. Πλημμελής εκτίμηση καιρικών συνθηκών. Χ (2) Μ (3) 

27. Ανεπαρκής και μη ορθά καθορισμένη οριοθέτηση έργου. ΑΧ (1) Μ (3) 

28. Κακός συντονισμός ενεργειών των διαφόρων συμμετεχόντων του 
έργου. 

Χ (2) Μ (3) 

Υλικών Πόρων/Εξοπλισμού 

29. Εσφαλμένη εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων. Χ (2) Υ (4) 

30. Κακή ή μη επαρκής ποιότητα υλικών. Χ (2) Μ (3) 

31. Μη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και υλικών. Χ (2) Μ (3) 

Διασφάλισης Ποιότητας 

32. Πλημμελής ποιότητα εργασιών και κατασκευαστικά σφάλματα. ΑΧ (1) Υ (4) 

33. Ανεπαρκείς επιθεωρήσεις και πλημμελής έλεγχος ποιότητας. ΑΧ (1) Μ (3) 

34. Έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης 
ποιότητας. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

35. Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. ΑΧ (1) Χ (2) 

Διοίκησης 

36. Απώλεια πληροφοριών λόγω μη συστηματοποιημένου και ορθά 
καθορισμένου συστήματος ροής πληροφόρησης. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

37. Ανεπαρκής επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των 
εμπλεκόμενων μελών. 

Χ (2) Μ (3) 

38. Ταχύτητα λήψης αποφάσεων. ΑΧ (1) Χ (2) 

39. Ταχύτητα εγκρίσεων από τον κύριο του έργου. Χ (2) Χ (2) 

40. Ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση έργων. ΑΧ (1) Υ (4) 

41. Ασαφής προσδιορισμός ρόλων και ευθυνών και εσφαλμένη 
διαχείριση ανθρώπινων πόρων. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

42. Ανεπαρκής διαχείριση υλικών πόρων. ΑΧ (1) Μ (3) 
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43. Μη συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης των εργασιών και 
του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

ΑΧ (1) Υ (4) 

44. Πλημμελής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου. ΑΧ (1) Μ (3) 

45 Πλημμελής παρακολούθηση πληρωμών έργου. Χ (2) Μ (3) 

Υπεργολάβων 

46. Ασαφής οριοθέτηση συνεργασίας. ΑΧ (1) Υ (4) 

47. Ικανότητα εργολάβου. ΑΧ (1) Υ (4) 

Κατασκευαστικοί/Τεχνικοί Κίνδυνοι 

Εγκαταστάσεων 

48. Εσφαλμένη επιλογή τοποθεσίας και δυσκολία πρόσβασης στο 

εργοτάξιο. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

49. Έλλειψη παροχής νερού, ρεύματος, ειδών πρώτης ανάγκης. ΑΧ (1) Μ (3) 

Σχεδιασμού/εκτέλεσης 

50. Ασαφείς στόχοι και ελαττωματικός σχεδιασμός έργου. ΑΧ (1) Υ (4) 

51. Εσφαλμένες υποθέσεις περιορισμών, διαδικασιών, 
προδιαγραφών. 

Χ (2) Μ (3) 

52. Πολυπλοκότητα έργου. Χ (2) Μ (3) 

53. Εμφάνιση προβλημάτων κατά την εκτέλεση και αλλαγή σκοπού. Χ (2) Μ (3) 

54. Μη ύπαρξη απαιτούμενης τεχνολογίας. Χ (2) Υ (4) 

55. Εσφαλμένη εκτέλεση δοκιμών. ΑΧ (1) Μ (3) 

Κίνδυνοι Υγιεινής & Ασφάλειας 

Ανθρώπων 

56. Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Χ (2) Χ (2) 

57. Μη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και 
τραυματισμοί/ατυχήματα εργατικού δυναμικού. 

ΑΧ (1) Μ (3) 

Εξοπλισμού 

58. Έλλειψη πρότυπων ασφαλείας εξοπλισμού/υλικών. ΑΧ (1) Υ (4) 

59. Βλάβη/καταστροφή εξοπλισμού. ΑΧ (1) Μ (3) 

Κίνδυνοι από Απρόοπτα Γεγονότα 

60. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, 
κατολισθήσεις). 

ΑΧ (1) Υ (4) 

61. Ληστεία/Δολιοφθορά. ΑΧ (1) Υ (4) 

 

Από την ανάλυση των πιθανών κινδύνων και των ενδεχόμενων επιπτώσεών 

τους στο έργο, που πραγματοποίησε ο υπεύθυνος κατασκευής των μονάδων της 

εταιρείας, φαίνεται ότι τα ζητήματα με την υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης και 

παράλληλα με τον υψηλότερο αντίκτυπο στην κατασκευή της μονάδας είναι οι 

οικολογικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί, η αδυναμία αυτοχρηματοδότησης του 

έργου λόγω έλλειψης ρευστότητας, και τέλος οι δύσκολες και χρονοβόρες 

διαδικασίες λήψης των αδειών της μονάδας.  

Τα θέματα περιβαλλοντικών περιορισμών και αδειοδοτήσεων, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, συνάδουν με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, και προκαλούν από χρονικές καθυστερήσεις στη συνέχιση των 

εργασιών του έργου μέχρι και πρόβλημα οριστικής διακοπής της υλοποίησής του. 

Παράλληλα, η αδυναμία αυτοχρηματοδότησης σχετίζεται με τα χρηματοπιστωτικά 

προβλήματα της χώρας και κυρίως με το ζήτημα παροχής ρευστότητας από τον 
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τραπεζικό τομέα προς τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό βεβαίως με το υψηλό κόστος 

κατασκευής του έργου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παύση των εργασιών της 

κατασκευής και να προκαλέσει προβλήματα στη συνέχισή της. 

 

Πίνακας 4.6: Πίνακας Πιθανότητας Εμφάνισης – Επίπτωσης Κινδύνων Κατασκευής 

Μονάδας Βιομάζας. 
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1, 2, 15, 32, 
40, 43, 46, 

47, 50, 58, 
60, 61 

 
 
 

 

Ο κίνδυνος αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία για την τέλεση της μονάδας 

παρουσιάζει μέτρια πιθανότητα εμφάνισης, κυρίως γιατί οι εταιρείες προσπαθούν να 

ενημερώσουν τους κατοίκους των περιοχών κατασκευής των έργων πριν τη φάση του 

σχεδιασμού του σταθμού. Παράλληλα εκπονούν μελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων μετριάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις όποιες ενστάσεις τους. Ο 

αντίκτυπος όμως αυτού του κινδύνου κρίνεται ως υψηλός, καθώς εάν δεν πειστούν 

επαρκώς οι κάτοικοι των περιοχών μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα, 
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όπως η καθυστέρηση στην υλοποίηση της κατασκευής, η αλλαγή του φυσικού 

αντικειμένου του έργου, ή ακόμη και η οριστική διακοπή τέλεσής του.  

Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος πολιτικής αστάθειας της χώρας, αξιολογείται 

από τον υπεύθυνο της κατασκευαστικής εταιρείας, με μέτρια πιθανότητα εμφάνισης, 

καθώς και με μέτρια επίδραση στο εγχείρημα. Το θέμα αυτό, της πολιτικής δηλαδή 

αστάθειας, έχει επίπτωση κυρίως κατά τη φάση λήψης της απόφασης για την 

υλοποίηση του έργου, ενώ εάν παρθεί η απόφαση για την κατασκευή του σπανίως 

έχει αναδρομική ισχύ, προκαλώντας διακοπή της τέλεσης της μονάδας. Τα 

συνεπακόλουθα προβλήματα της πολιτικής αστάθειας της χώρας, σχετίζονται με 

χρηματοοικονομικά ζητήματα και επιβαρύνουν όχι μόνο το χρονικό προγραμματισμό 

του έργου, αλλά και το κόστος του εγχειρήματος. 

Η εσφαλμένη εκτίμηση του κόστους εργασιών, καθώς και η εσφαλμένη 

εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων, ανήκουν στην κατηγορία των κινδύνων 

κατασκευής της μονάδας που κρίνονται ότι έχουν χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης και 

υψηλό αντίκτυπο. Η σωστή στελέχωση της ομάδας εργασιών από τις τεχνικές 

εταιρείες μειώνει την ενδεχόμενη εμφάνιση αυτών των κινδύνων. Από την άλλη, οι 

επιδράσεις που θα έχουν, εάν εμφανιστούν στο έργο, θα είναι σημαντικές. Η 

υπέρβαση του προϋπολογισμού της κατασκευής είναι η σημαντικότερη από αυτές τις 

επιπτώσεις, ενώ πιθανά να προκληθούν και προβλήματα ποιότητας των εργασιών, 

λόγω μείωσης κάποιων στοιχείων της κατασκευής για την εξοικονόμηση πόρων. 

Τέλος, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι τόσο μεγάλος ο αντίκτυπος, που να 

οδηγήσει σε οριστική διακοπή υλοποίησης του έργου.  

Στην ίδια κατηγορία κινδύνων βάση των μεταβλητών πιθανότητας εμφάνισης 

και του αντίκτυπου, ανήκουν επίσης η καθυστέρηση πληρωμών βάση 

χρονοδιαγράμματος, ο κίνδυνος μη ασφάλισης του έργου, καθώς και η έλλειψη της 

απαιτούμενης τεχνολογίας κατασκευής της μονάδας. Οι τεχνικές εταιρείες 

γνωρίζοντας τα πιθανά προβλήματα ρευστότητας που ενδεχόμενα να υπάρξουν κατά 

την εκτέλεση της μονάδας, προβλέπουν και δεσμεύουν ένα χρηματικό ποσό από την 

αρχή του εγχειρήματος για περίπτωση ανάγκης, όπως μια πιθανή καθυστέρηση 

πληρωμών. Ως εκ τούτου, μειώνουν την πιθανή εμφάνιση του αντίστοιχου κινδύνου, 

μη προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο διακοπή της συνέχισης των εργασιών. 
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Η ασφάλιση του έργου και του εξοπλισμού κρίνεται ως ένα πολύ βασικό 

προληπτικό μέτρο απόκρισης των ανάλογων κινδύνων κάθε κατασκευής και για 

αυτόν το λόγο εφαρμόζεται από όλες τις τεχνικές εταιρείες. Η μη ασφάλιση των 

στοιχείων, καθώς και του ίδιου του έργου πιθανότατα να δημιουργούσε προβλήματα 

στο κόστος και στην ποιότητα των εργασιών, καθώς και θέματα χρονικής υπέρβασης 

της τέλεσης της μονάδας. Τέλος, η μη ύπαρξη της απαιτούμενης τεχνολογίας θα 

δυσκόλευε την κατασκευή του έργου και θα επέφερε προβλήματα κόστους, χρόνου 

και ποιότητας εργασιών. Ο ορθός σχεδιασμός, ο σωστός προγραμματισμός και η 

ικανή στελέχωση της ομάδας του έργου βοηθάει στην μη εμφάνιση αυτού του 

κινδύνου. 

Οι κίνδυνοι των νομοθετικών διατάξεων, δηλαδή η αλλαγή ρυθμιστικού 

πλαισίου και τα γεγονότα αντιπαράθεσης της εταιρείας με την πολιτεία, κρίνονται ως 

αρκετά χαμηλής πιθανότητα εμφάνισης. Αυτό συμβαίνει διότι, η μεν αλλαγή του 

πλαισίου δεν έχει αναδρομική ισχύ, επομένως δεν επηρεάζει την κατασκευή του 

έργου, αλλά τη λειτουργία του, τα δε γεγονότα αντιπαράθεσης περιορίζονται με την 

τήρηση των εκάστοτε νόμων και οδηγιών σχεδίασης και τέλεσης του έργου από την 

εταιρεία. Από την άλλη, και οι δύο αυτοί κίνδυνοι έχουν υψηλή επίδραση στο έργο, 

καθώς εάν εμφανιστούν μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή της κατασκευής του.  

Τα ζητήματα των συμβολαίων αξιολογούνται και αυτά με αρκετά μικρό 

ενδεχόμενο εμφάνισης, καθότι δίνεται ιδιαίτερη λεπτομέρεια στη σύνταξή τους και 

στου όρους που περιέχουν από την εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρεία. Ο ανεπαρκής 

καθορισμός ρητρών κακής εκτέλεσης ή καθυστερήσεων αποτελεί τον κίνδυνο αυτής 

της κατηγορίας με την πιο σημαντική επίδραση. Ο εν λόγω κίνδυνος είναι ικανός να 

επιφέρει υπέρβαση χρονικής διάρκειας διαπεραίωσης της μονάδας, καθώς και 

ζητήματα ποιότητας των εργασιών της. Επιπλέον, ο κίνδυνος μόλυνσης του 

περιβάλλοντος από την κατασκευή υπάρχει σε αυτήν την κατηγορία των έργων, 

ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα, για αυτό δίνεται προσοχή σε θέματα επιλογής 

κατάλληλης τεχνολογίας καθώς και εκπόνησης άρτιας μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, οι οποίοι αφορούν τον πληθωρισμό και τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, όπως έχει αναφερθεί και στα δύο άλλα υπό μελέτη έργα, 

θα είχαν επιπτώσεις στο έργο εάν εμφανίζονταν, όπως υπέρβαση κόστους, αλλά η 
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συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη μηδενίζει ουσιαστικά την πιθανότητα 

ύπαρξής τους. Ταυτόχρονα, η αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική που σχετίζεται με 

το έργο, έχει σπάνια αναδρομική ισχύ, για αυτό κρίνεται μέτριου αντίκτυπου, αλλά 

επηρεάζει καίρια τη λειτουργία της μονάδας μετά την κατασκευή της.  

Στην αρχή αυτής της ενότητας επισημάνθηκε ότι η σωστή στελέχωση της 

ομάδας εργασιών του έργου, τόσο του σχεδιασμού και προγραμματισμού του, όσο 

και της κατασκευής του, καθώς και η ορθή επιλογή προμηθευτών και υπεργολάβων 

αποτελούν βασικά και ικανά μέτρα πρόληψης των ενδεχόμενων 

οργανωτικών/διαχειριστικών και κατασκευαστικών/τεχνικών κινδύνων κατά την 

υλοποίησή του. Το γεγονός αυτό φαίνεται και από την αξιολόγηση του υπεύθυνου 

έργων της εταιρείας, ο οποίος έκρινε το σύνολο των κινδύνων των δύο αυτών 

κατηγοριών από χαμηλής έως αρκετά χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης. Ο αντίκτυπος 

των κινδύνων αυτών, σε περίπτωση εμφάνισης τους, ποικίλει και κάποιοι από αυτούς 

είναι σε θέση να επιφέρουν καίρια προβλήματα στο έργο, θέτοντας σε αμφιβολία 

ακόμα και την ολοκλήρωσή του. 

Αναλυτικότερα, από την κατηγορία των οργανωτικών/διαχειριστικών κινδύνων, 

τα ζητήματα των προμηθειών, δηλαδή της καθυστέρηση παράδοσης και της 

ανεπάρκεια προγραμματισμού τους, παρουσιάζουν χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης και 

μέτρια επίδραση. Μάλιστα, λόγω του γεγονότος ότι μέρος του εξοπλισμού και των 

υλικών προέρχονται από τη ξένη αγορά, κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος κάποιων καθυστερήσεων στην παράδοσή τους. Από την 

άλλη πλευρά, ο αντίκτυπος στην κατασκευή σχετίζεται με χρονική υπέρβαση στο 

χρονοδιάγραμμα και καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. Μολοταύτα, οι 

κίνδυνοι των ανθρώπινων πόρων κρίνονται με αρκετά χαμηλό ενδεχόμενο εμφάνισης 

και έχουν και χαμηλότερη πιθανή επίπτωση, καθώς υπάρχει πληθώρα έμπειρου, 

ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο μπορεί να φέρει σε πέρας με 

βέλτιστο τρόπο τη διεκπεραίωση της μονάδας. 

Ο σωστός προγραμματισμός της κατασκευής θεωρείται απαραίτητος, διότι στην 

αντίθετη περίπτωση στη φάση της υλοποίησης θα εμφανιστούν προβλήματα 

καθυστερήσεων, τα οποία μπορεί και να προκαλέσουν ζητήματα αύξησης του 

κόστους της κατασκευής. Οι κίνδυνοι της εν λόγω υποκατηγορίας χαρακτηρίζονται 

ως μέτριας επίδρασης στο έργο, αλλά παρουσιάζουν από χαμηλή έως αρκετά χαμηλή 
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πιθανότητα εμφάνισης. Η πλημμελής εκτίμηση των καιρικών συνθηκών και ο κακός 

συντονισμός των εμπλεκόμενων μελών αποτελούν τους πιο σημαντικούς από αυτούς. 

Το γεγονός ότι η υλοποίηση της μονάδας συνιστά την εκτέλεση εξωτερικών 

εργασιών, συνηγορεί στην επίδραση που θα έχουν στον προγραμματισμό του έργου 

οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες θα επικρατούν κατά την κατασκευή του. Παράλληλα, 

ο σωστός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μελών θα συμβάλει στη γρήγορη 

έγκριση και εκτέλεση του εγχειρήματος, χωρίς τη δημιουργία και την πρόκληση 

προβλημάτων από κάποια μεριά. 

Η κακή ή μη επαρκής ποιότητα των υλικών, καθώς και η μη διαθεσιμότητα 

υλικών και εξοπλισμού για τη μονάδα, προκαλούν θέματα χρόνου, κόστους και 

ποιότητας εργασιών. Για αυτό το λόγο υποδεικνύεται η σωστή επιλογή υλικών, 

εξοπλισμού και προμηθευτών αυτών των προϊόντων για το έργο. Στα ζητήματα 

διασφάλισης ποιότητας δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τον υπεύθυνο εκτέλεσης του 

έργου, έτσι ώστε να μην εμφανιστούν τέτοια προβλήματα κατά την υλοποίησή του. 

Διότι η πλημμελής ποιότητα των εργασιών πιθανά να προκαλέσει κατασκευαστικά 

σφάλματα, με συνεπακόλουθα την αύξηση του κόστους και πρόβλημα ποιότητας των 

εργασιών της κατασκευής. Επιπλέον,  οι ανεπαρκείς επιθεωρήσεις και η έλλειψη 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, είναι πιθανόν να 

εγείρουν τα παραπάνω προβλήματα. Τέλος, οι χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου είναι 

λογικό να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση και την παράδοση της 

μονάδας. 

Οι κίνδυνοι διοίκησης μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο, εάν δεν 

προβλεφτούν. Οι κίνδυνοι ταχύτητας λήψης αποφάσεων και εγκρίσεων από τον κύριο 

του έργου, καθώς και σε μεγαλύτερο βαθμό οι κίνδυνοι απώλειας πληροφοριών και 

ανεπαρκούς επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών είναι 

ικανοί να προκαλέσουν χρονική καθυστέρηση στην κατασκευή. Από την άλλη 

πλευρά, ο κίνδυνος της ανεπαρκής διαχείρισης των υλικών πόρων μπορεί να επιφέρει 

ζητήματα υπέρβασης προϋπολογισμού, λόγω αύξηση του κόστους των εργασιών. 

Τέλος, οι κίνδυνοι που αφορούν την ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση έργων, τη 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και της πλημμελούς παρακολούθησης τόσο του 

χρονοδιαγράμματος, όσο και των πληρωμών μπορεί να οδηγήσουν εκτός από 

χρονικές και οικονομικές υπερβάσεις στην κατασκευή, και σε ζητήματα ποιότητας 

και σε θέματα ικανότητας διεκπεραίωσης της τέλεσης της μονάδας. Όπως έχει 
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αναφερθεί και στα δύο προηγούμενα υπό μελέτη έργα, ίδιες επιδράσεις στο 

εγχείρημα θα επιφέρουν και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τους υπεργολάβους, οι 

οποίοι πιθανά να κλιθούν για να εκτελέσουν κάποιες εργασίες της κατασκευής, εάν 

δεν δοθεί βέβαια έμφαση στη σωστή επιλογή τους. 

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την τοποθεσία της εγκατάστασης της μονάδας 

μπορεί να προκαλέσουν ζητήματα ομαλής διεκπεραίωσης της κατασκευής, και για το 

λόγο αυτό δίνεται η δέουσα προσοχή στα θέματα που αφορούν την εγκατάστασή της. 

Οι κίνδυνοι αυτοί κρίνονται ως μέτριας επίπτωσης, ενώ ως πιο σημαντικοί κίνδυνοι 

της κατηγορίας κατασκευαστικών/τεχνικών προβλημάτων του έργου αξιολογούνται 

αυτοί που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την τέλεση της μονάδας. Ο ελαττωματικός 

σχεδιασμός θα επιφέρει θέματα κόστους, χρόνου και ποιότητας κατασκευής, όπως 

και τα ζητήματα των εσφαλμένων υποθέσεων των διαδικασιών και των 

προδιαγραφών του έργου. Τα θέματα της πολυπλοκότητας και της αλλαγής σκοπού, 

λόγω της εμφάνισης προβλημάτων κατά της εκτέλεση του έργου, θα δυσκολέψουν 

την ομαλή και ορθή διεκπεραίωση της μονάδας, ενώ η εσφαλμένη εκτίμηση των 

δοκιμών θα οδηγήσει σε καθυστέρηση της παράδοσης του έργου στον πελάτη του.  

Η τήρηση όλων των προδιαγραφών και των κανόνων ασφαλείας από το 

προσωπικό του έργου, τόσο των μέτρων που αφορούν τους ανθρώπους που 

εργάζονται για την εκτέλεση της κατασκευής, όσο και αυτών που σχετίζονται με τον 

εξοπλισμό και τα υλικά της μονάδας, καθώς και η χρήση τεχνικού ασφαλείας, ο 

οποίος θα ελέγχει και θα επιτηρεί την εφαρμογή όλων αυτών των κανόνων, συμβάλει 

στη μικρή πιθανότητα εμφάνισης των κινδύνων ασφάλειας και υγιεινής. Σε αντίθετη 

περίπτωση, μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα, όπως εργατικά ατυχήματα με 

αντίκτυπο στη συνέχιση των εργασιών της μονάδας, ή βλάβη και καταστροφή του 

εξοπλισμού του σταθμού, οδηγώντας σε μεγαλύτερο κόστος και σε μεγαλύτερη 

χρονική διάρκεια τη διεκπεραίωση της κατασκευής. Τέλος, οι κίνδυνοι από τα 

απρόοπτα γεγονότα, δηλαδή τις φυσικές καταστροφές και τις ληστείες, 

προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται με την ασφάλιση έναντι αυτών. Διαφορετικά, 

ο αντίκτυπος αυτών των κινδύνων είναι υψηλός και θα προκαλέσει αύξηση των 

ορίων του κόστους και του χρόνου τέλεση του έργου, καθώς και προβλήματα 

ποιότητας των εργασιών και ομαλής και βιώσιμης λειτουργίας της μονάδας.  
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Οι κυριότεροι κίνδυνοι που εμφανίστηκαν κατά την εκτέλεση του υπό μελέτη 

έργου αφορούσαν σε μικρές χρονικές καθυστερήσεις, λόγω των καιρικών συνθηκών 

στις οικοδομικές εργασίες, λόγω μη σωστού και ορθού συντονισμού των 

εμπλεκόμενων στο έργο, και κυρίως λόγω καθυστέρησης της έγκρισης των μελετών 

και των αδειών της μονάδας. Η εφαρμογή από την τεχνική εταιρεία όλων των 

προαναφερθέντων μέτρων πρόληψης και απόκρισης στους ενδεχόμενους κινδύνους, 

που εμπεριέχει η κατασκευή ενός τέτοιου εγχειρήματος, συνέβαλλαν στη μη 

εμφάνιση αυτών και των συνεπακόλουθων επιπτώσεων που θα είχαν στην 

κατασκευή. 

Η σωστή στελέχωση της ομάδας του έργου, με ικανό και έμπειρο προσωπικό, 

συντέλεσαν στο σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου, τόσο από 

χρονικής όσο και από οικονομικής άποψης. Η τήρηση των οδηγιών και των 

προδιαγραφών κατασκευής, και κυρίως των περιβαλλοντικών όρων, συνέβαλαν στη 

μη εμφάνιση τεχνικών και κατασκευαστικών προβλημάτων σχετικά με τις μελέτες 

και την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, η ορθή επιλογή υπεργολάβων και 

προμηθευτών βοήθησε στην μη εμφάνιση των αντίστοιχων  κινδύνων, ενώ η 

εφαρμογή όλων των μέτρων ασφαλείας, τόσο του προσωπικού όσο και των υλικών 

πόρων, καθώς και η χρήση τεχνικού ασφαλείας βοήθησαν στον περιορισμό των 

κινδύνων υγιεινής και ασφάλειας. Τέλος, η ασφάλιση του έργου και του εξοπλισμού 

έναντι οποιουδήποτε γεγονότος ή οποιασδήποτε βλάβης ή καταστροφής αποτέλεσε τη 

σημαντικότερη στρατηγική εξασφάλισης της ομαλής και ορθής διεκπεραίωσης του 

εγχειρήματος. 

 

4.5 Συγκριτική Παράθεση Κύριων Κινδύνων Έργων Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας 

Στον παρακάτω πίνακα (4.7) γίνεται η παράθεση των κύριων κινδύνων που 

εγείρει η τέλεση του εκάστοτε έργου ΑΠΕ. Η κατάταξη των κινδύνων έγινε βάση της 

αναμενόμενης τιμής, δηλαδή του γινομένου των δύο μεταβλητών, πιθανότητας 

εμφάνισης και επίπτωσης στο έργο σύμφωνα με τις οποίες αξιολογήθηκαν οι κίνδυνοι 

των έργων. 
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Πίνακας 4.7: Παράθεση Κύριων Κινδύνων Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

α/α Κύριοι Κίνδυνοι Έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πιθανότητα 

Εμφάνισης 

Επίπτωση 

στο Έργο 

Κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου 

13. Καθυστέρηση πληρωμών βάση χρονοδιαγράμματος από τον 

κύριο του έργου. 

Υ(4) Μ(3) 

19. Δυσκολία/Καθυστέρηση στη λήψη αδειών και χρονοβόρες 
διαδικασίες. 

Υ(4) Μ(3) 

61. Ληστεία/Δολιοφθορά. Υ(4) Μ(3) 

16. Κίνδυνοι λόγω μη ασφάλισης του έργου. Χ(2) Υ(4) 

Κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού 

14. Αδυναμία αυτοχρηματοδότησης έργου λόγω έλλειψης 
ρευστότητας. 

ΑΥ(5) ΑΥ(5) 

7. Οικολογικοί/Περιβαλλοντικοί περιορισμοί. ΑΥ(5) Υ(4) 

19. Δυσκολία/Καθυστέρηση στη λήψη αδειών και χρονοβόρες 
διαδικασίες. 

ΑΥ(5) Υ(4) 

25. Εσφαλμένη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την 
ολοκλήρωση του έργου. 

ΑΥ(5) Μ(3) 

10. Εσφαλμένη εκτίμηση κόστους εργασιών του έργου. Μ(3) Υ(4) 

18. Αστάθεια πολιτικής κατάστασης της χώρας. Μ(3) Υ(4) 

53. Εμφάνιση προβλημάτων κατά την εκτέλεση και αλλαγή σκοπού. Μ(3) Υ(4) 

60. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, 
κατολισθήσεις). 

Μ(3) Υ(4) 

61. Ληστεία/Δολιοφθορά. Μ(3) Υ(4) 

20. Καθυστερήσεις λόγω μη έγκαιρης παράδοσης 
εξοπλισμού/υλικών. 

Υ(4) Μ(3) 

21. Ανεπάρκεια προγραμματισμού προμήθειας εξοπλισμού/υλικών. Υ(4) Μ(3) 

52. Πολυπλοκότητα έργου. Υ(4) Μ(3) 

16. Κίνδυνοι λόγω μη ασφάλισης του έργου. Χ(2) ΑΥ(5) 

26. Πλημμελής εκτίμηση καιρικών συνθηκών. Μ(3) Μ(3) 

34. Έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης 

ποιότητας. 

Μ(3) Μ(3) 

37. Ανεπαρκής επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των 
εμπλεκόμενων μελών. 

Μ(3) Μ(3) 

11. Πληθωριστικές/Αντιπληθωριστικές πιέσεις και αλλαγές στις τιμές 
των πόρων του έργου (ημερομίσθια, εργολάβοι κτλ). 

Χ(2) Υ(4) 

13. Καθυστέρηση πληρωμών βάση χρονοδιαγράμματος από τον 
κύριο του έργου. 

Χ(2) Υ(4) 

17. Αλλαγή στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική αναφορικά με το 
έργο. 

Χ(2) Υ(4) 

48. Εσφαλμένη επιλογή τοποθεσίας και δυσκολία πρόσβασης στο 
εργοτάξιο. 

Χ(2) Υ(4) 

59. Βλάβη/καταστροφή εξοπλισμού. Χ(2) Υ(4) 

Κατασκευή Μονάδας Βιομάζας 

7. Οικολογικοί/Περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Υ(4) Υ(4) 

14. Αδυναμία αυτοχρηματοδότησης έργου λόγω έλλειψης 
ρευστότητας. 

Υ(4) Υ(4) 

19. Δυσκολία/Καθυστέρηση στη λήψη αδειών και χρονοβόρες 

διαδικασίες. 

Υ(4) Υ(4) 

9. Αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και διάφορους φορείς λόγω 
κατασκευής του έργου. 

Μ(3) Υ(4) 

18. Αστάθεια πολιτικής κατάστασης της χώρας. Μ(3) Μ(3) 

10. Εσφαλμένη εκτίμηση κόστους εργασιών του έργου. Χ(2) Υ(4) 

13. Καθυστέρηση πληρωμών βάση χρονοδιαγράμματος από τον 
κύριο του έργου. 

Χ(2) Υ(4) 

16. Κίνδυνοι λόγω μη ασφάλισης του έργου. Χ(2) Υ(4) 

29. Εσφαλμένη εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων. Χ(2) Υ(4) 
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54. Μη ύπαρξη απαιτούμενης τεχνολογίας. Χ(2) Υ(4) 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης των αδειών 

και των εγκρίσεων των έργων ΑΠΕ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα 

για την επένδυση στην υλοποίηση ενός τέτοιου έργου (Μπάκος, 2004). Παράλληλα, 

οι Pietrosemoli και Monroy (2013) τόνισαν ότι οι καθυστερήσεις, που πηγάζουν από 

χρηματοοικονομικά (πληρωμών) ζητήματα, είναι σημαντικοί παράγοντες για την 

ορθή και ομαλή διεκπεραίωση αυτών των έργων.  

Από τον συγκεκριμένο πίνακα (4.7) παρατηρούμαι ότι σαν κύριοι κίνδυνοι και 

για τα τρία διαφορετικά έργα ΑΠΕ, αναφέρονται οι διαδικασίες αδειοδότησης, η 

καθυστέρηση πληρωμών και οι κίνδυνοι από μη ασφάλιση του έργου. Τα δύο πρώτα 

από τα τρία κοινά προβλήματα των έργων ΑΠΕ συνάδουν με τα ευρήματα της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τον κίνδυνο της μη 

ασφάλισης του εγχειρήματος, γίνεται εύλογα αντιληπτός ο δυνητικός αντίκτυπος που 

θα επιφέρει αυτός στην ολοκλήρωση του έργου, εάν εμφανιστεί, και επομένως η 

σοβαρότητα αυτού του ενδεχομένου. 

Η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου παρουσιάζει λιγότερους σημαντικά 

κινδύνους σε σχέση με τις άλλες δύο μονάδας, καθότι αποτελεί μικρότερο έργο τόσο 

από πλευράς κόστους, όσο και από πλευράς χρονικής διάρκειας κατασκευής. 

Ταυτόχρονα με τους τρεις κινδύνους, οι οποίοι αξιολογούνται σημαντικοί για τα έργα 

ΑΠΕ, ανεξαρτήτως από το είδους τους όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην 

κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ελλοχεύει και ο κίνδυνος από ληστείες και 

δολιοφθορά του εξοπλισμού της μονάδας. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα 

αντίστοιχα των Aragonés-Beltrán et al. (2010), οι οποίοι στην εργασία τους, που 

σχετίζεται με τη βέλτιστη επενδυτική επιλογή για την κατασκευή ενός 

φωτοβολταϊκού πάρκου, παρέθεσαν σαν κύριους κινδύνους τις ενδεχόμενες 

δολιοφθορές και καταστροφές του εξοπλισμού της μονάδας από ληστείες, καθώς και 

τις πιθανές καθυστερήσεις λήψης και έγκρισης των αδειών λόγω χρονοβόρων και 

γραφειοκρατικών διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς. 

Από την άλλη πλευρά, η υλοποίηση ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού 

απαιτεί πολύ μεγάλο χρόνο και αρχικό κεφάλαιο συγκριτικά με τα άλλα έργα ΑΠΕ. 

Το γεγονός αυτό συνηγορεί στην ύπαρξη πολλών σημαντικότερων κινδύνων για την 
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τέλεση ενός τέτοιου εγχειρήματος. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα του 

πίνακα (4.7), οι κυριότεροι κίνδυνοι σχετικά με την κατασκευή ενός μικρού 

υδροηλεκτρικού σταθμού είναι χρηματοοικονομικοί και πολιτικοί, καθώς και 

κίνδυνοι σωστού σχεδιασμού και ορθού προγραμματισμού βάση του κόστους και του 

χρόνου τέλεσης της μονάδας. Τα αποτελέσματα αυτά συμπίπτουν με τα ευρήματα 

άλλων ερευνητών σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των κινδύνων τέλεσης 

αυτών των έργων, όπως θα δοθεί παρακάτω. 

Οι Charoenngam και Yeh (1999), καθώς και οι Cunha και Ferreira (2014), οι 

οποίοι μελέτησαν την κατασκευή τέτοιων έργων, τονίζουν ότι τα έργα αυτά 

παρουσιάζουν σημαντικούς κινδύνους. Η καθυστέρησης της κατασκευής της μονάδας 

βάση του αρχικού σχεδιασμού, η μη σωστή διεκπεραίωση λόγω κατασκευαστικών 

σφαλμάτων και η αλλαγή σκοπού, καθώς και τα προβλήματα εξοπλισμού μπορούν να 

δημιουργήσουν κρίσιμα ζητήματα σε τέτοια έργα. Επιπλέον, οι ερευνητές αναφέρουν 

ως βασικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, που εγείρονται από την 

κατασκευή τέτοιων μονάδων, καθώς και θέματα χρηματοοικονομικής και 

οικονομικής φύσεως, όπως είναι ο πληθωρισμός, και η μη σωστή και βάση 

χρονοδιαγράμματος και σχεδιασμού χρηματοδότησή του. Τέλος, επισημαίνουν ότι 

λόγω της φύσεως του έργου, οι γεωτεχνικοί, γεωλογικοί και εδαφολογικοί κίνδυνοι 

είναι πολύ σημαντικοί, καθώς και οι κίνδυνοι από σεισμούς. Ενώ, σύμφωνα με τον 

Μπάκο (2004) η επιλογή της θέσης του σταθμού, καθώς και όλη η σχεδίαση του 

έργου συνιστούν το σημαντικότερο στοιχείο για την αποδοτικότητα της εν λόγω 

επένδυσης. 

Τέλος, στην κατασκευή μιας μονάδας βιομάζας πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή σε περιβαλλοντικά θέματα λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών, σε 

χρηματοοικονομικά θέματα, όπως στη χρηματοδότηση και στην ασφάλιση αυτών των 

έργων, σε ζητήματα επιλογής τεχνολογίας κατασκευής, καθώς και στις πολύπλοκες 

και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης των μελετών (Upreti, 2004; 

Rösch and Kaltschmitt 1999; Μπάκος, 2004). Παρατηρούμε ότι τα ευρήματα της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα αποτελέσματα της 

παρούσας διπλωματικής (Πίνακα 4.7), αναφορικά με τα σημαντικότερα ζητήματα 

στην κατασκευή έργων ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα. 
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Κεφάλαιο 5 

Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως σκοπό την παρουσίαση της 

διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσα από τη μελέτη 

περίπτωσης τριών τεχνικών εταιρειών, οι οποίες κατασκεύασαν τρία 

αντιπροσωπευτικά έργα ΑΠΕ. Αυτά αφορούσαν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ένα μικρό 

υδροηλεκτρικό σταθμό και μία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη βιομάζας. 

Στόχος αυτών των ερευνών ήταν η παράθεση από τον υπεύθυνο αυτών των έργων 

των εταιρειών της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, που εφήρμοσε στην υλοποίηση 

του εκάστοτε έργου. Παράλληλα, κάθε διαχειριστής έργων κλίθηκε να εντοπίσει και 

να αξιολογήσει τους κινδύνους, που γενικά επιφέρει η κατασκευή ενός παρόμοιου 

έργου με αυτό που υλοποίησε, μέσα από μια λίστα που περιλαμβάνει τους 

κυριότερους κινδύνους έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία συντάχθηκε 

βάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας 

παρατίθενται παρακάτω. 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που γενικά εμφανίζουν αυτά τα έργα σε όλη τη φάση 

του κύκλου ζωής τους αφορούν εξωτερικούς κινδύνους από εξωγενείς με την 

κατασκευή πηγές και όχι ζητήματα σχετικά με τεχνικά και κατασκευαστικά θέματα. 

Στο γεγονός αυτό συνηγορούν φυσικά τα προληπτικά μέτρα και οι στρατηγικές που 

εφαρμόζουν οι εταιρείες του χώρου κατά την κατασκευή των μονάδων και οδηγούν 

σε μετριασμό και ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης εμφάνισης και του δυνητικού 

αντίκτυπου των κινδύνων στα έργα. Αυτά τα μέτρα και οι στρατηγικές αφορούν 

αρχικά τη σύναψη συμβολαίου τόσο με τον πελάτη του έργου, αν αυτός υπάρχει, όσο 

και με τους διάφορους υπεργολάβους, στους οποίους πιθανά να αναθέσει η εταιρεία 

τμήματα της κατασκευής. Σε αυτά τα συμβόλαια γίνεται λεπτομερής περιγραφή των 

όρων, των προδιαγραφών και των περιορισμών που θα έχει το έργο. Παράλληλα η 

ασφάλιση του έργου έναντι έκτακτων γεγονότων, όπως οι φυσικές καταστροφές ή οι 

ληστείες και οι δολιοφθορές του εξοπλισμού και των υλικών, εφαρμόζεται από όλες 

τις εταιρείες για την εξάλειψη και την εξασφάλισή τους έναντι τέτοιων ζητημάτων.  
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Επιπλέον, η σωστή στελέχωση της ομάδας έργου και η ορθή επιλογή του 

υπεύθυνου βάση της εμπειρίας, της ικανότητας και της γνώσης που έχουν στην 

τέλεση παρόμοιων έργων, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για το βέλτιστο σχεδιασμό 

και προγραμματισμό, καθώς και την ορθή διεκπεραίωση του εγχειρήματος σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές και τα όρια κόστους – χρόνου – ποιότητας που συμφωνήθηκε να 

φέρει η κατασκευή. Στα χαρακτηριστικά αυτά, δηλαδή της εμπειρίας, της ικανότητας 

και της γνώσης, καθώς και στην πρότερη συνεργασία, στηρίζονται οι εταιρείες για 

την επιλογής των υπεργολάβων και των προμηθευτών των υλικών και του 

εξοπλισμού των μονάδων. 

Επιπρόσθετα, η τήρηση όλων των οδηγιών και των περιορισμών σχετικά με τις 

μελέτες και τις αδειοδοτήσεις των έργων, κυρίως αυτών που αφορούν τους 

περιβαλλοντικούς όρους εκτέλεσής τους, συμβάλει στη μη εμφάνιση των αντίστοιχων 

προβλημάτων, καθώς και των επιπτώσεών τους, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν 

από χρονική καθυστέρηση μέχρι και διακοπή της υλοποίησης του έργου. 

Ταυτόχρονα, για την εξάλειψη των κινδύνων υγιεινής και ασφάλειας της κατασκευής 

ορίζεται από την εταιρεία ένας υπεύθυνος ασφαλείας, ο οποίος επιτηρεί την τήρηση 

των μέτρων και την εφαρμογή των προτύπων ασφαλείας. Τέλος, η δέσμευση ενός 

ποσού από την αρχή του έργου, δηλαδή από τη φάση του σχεδιασμού και του 

προγραμματισμού του, ως ταμείου έκτακτης ανάγκης για πιθανή χρήση σε περίπτωση 

εμφάνισης καθυστερήσεων των πληρωμών, συμβάλει στη μη καθυστέρηση του 

έργου, καθώς και στη μη αύξηση του κόστους της κατασκευής, που ενδεχόμενα αυτή 

θα προκαλούσε. 

Σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους που επιφέρει η τέλεση ενός 

φωτοβολταϊκού έργου, αυτοί αφορούν θέματα καθυστέρησης πληρωμών σύμφωνα με 

τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς και καθυστέρησης που ενδεχόμενα να υπάρξει με τη 

λήψη αδειών και τις αντίστοιχες χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης. Επιπρόσθετα 

τονίζονται ζητήματα, που προκύπτουν από την ασφάλιση του έργου και του 

εξοπλισμού του και από τις συχνές ληστείες και τις καταστροφές, που προκαλούνται 

στον εξοπλισμό και στα υλικά από τις ενέργειες αυτές. Στους σημαντικότερους 

κινδύνους που εμφάνισε η συγκεκριμένη υπό μελέτη κατασκευή φωτοβολταϊκού 

πάρκου σε όλη τη διάρκεια της, αναφέρθηκαν, εκτός από τους παραπάνω βασικούς 

και κύριους κινδύνους αυτών των έργων, η μικρή χρονική καθυστέρηση στην 
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προμήθεια του εξοπλισμού της μονάδας και κυρίως του μετασχηματιστή, καθώς και 

τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν κατά τη φάση κατασκευής. 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την υλοποίηση ενός μικρού 

υδροηλεκτρικού σταθμού ελλοχεύον πιο πολλοί, καθώς και πιο σημαντικοί κίνδυνοι 

συγκριτικά με τα άλλα έργα ΑΠΕ, διότι μία τέτοια κατασκευή απαιτεί πολύ 

μεγαλύτερο χρόνο και πιο υψηλό αρχικό κεφάλαιο. Οι κυριότεροι κίνδυνοι σχετικά 

με την κατασκευή ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού είναι χρηματοοικονομικοί 

και πολιτικοί, καθώς και κίνδυνοι σωστού σχεδιασμού και ορθού προγραμματισμού 

βάση του κόστους και του χρόνου τέλεσης της μονάδας. Αναλυτικότερα αναφέρονται 

οι οικολογικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί, η εσφαλμένη εκτίμηση του κόστους 

της μονάδας, ο κίνδυνος από πληθωρισμό, η καθυστέρηση πληρωμών βάση 

χρονοδιαγράμματος, η αδυναμία αυτοχρηματοδότησης λόγω έλλειψης ρευστότητας, 

καθώς και ο κίνδυνος από μη ασφάλιση του έργου. 

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται η αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με 

αυτά τα έργα, η αστάθεια της πολιτικής κατάστασης της χώρας, η δυσκολία και η 

καθυστέρηση στη λήψη των αδειών και των εγκρίσεων, η καθυστέρηση λόγω μη 

έγκαιρης παράδοσης του εξοπλισμού και των υλικών, καθώς και η ανεπάρκεια 

προγραμματισμού αυτής της προμήθειας. Τονίζονται επίσης θέματα σχετικά με την 

εσφαλμένη εκτίμηση του χρόνου τέλεσης της μονάδας, με την πλημμελή εκτίμηση 

των καιρικών συνθηκών, με την έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και 

διασφάλισης ποιότητας και με την ανεπαρκή επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ 

των εμπλεκόμενων μελών. Τέλος, αναφέρονται και η εσφαλμένη επιλογή τοποθεσίας 

του σταθμού, η ενδεχόμενη πολυπλοκότητα του έργου, η αλλαγή σκοπού λόγω της 

εμφάνισης προβλημάτων κατά την υλοποίηση, μια πιθανή βλάβη ή καταστροφή 

εξοπλισμού, καθώς και οι κίνδυνοι από απρόοπτα γεγονότα, δηλαδή από φυσικές 

καταστροφές, ληστείες ή δολιοφθορές. 

Στο συγκεκριμένο έργο που μελετήθηκε, οι κυριότεροι κίνδυνοι, οι οποίοι 

εμφανίστηκαν ήταν ζητήματα καθυστερήσεων εγκρίσεων των αδειών, καθώς και 

συντονισμού των αντίστοιχων υπηρεσιών για την ολοκλήρωσή τους. Επιπλέον, 

υπήρξαν διάφορα χρηματοοικονομικά προβλήματα, όπως οι καθυστερήσεις στην 

εκταμίευση των ποσών από το επενδυτικό πρόγραμμα και η αδυναμία εύρεσης άλλης 

πηγής χρηματοδότησης για τη συνέχιση βάση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών 
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της μονάδας. Τέλος, σε αυτά προστέθηκαν διάφορα απρόοπτα γεγονότα εξαιτίας των 

δύσκολων φυσικών συνθηκών της κατασκευής, και τα οποία προκάλεσαν υπέρβαση 

στον αρχικό προϋπολογισμό του εγχειρήματος. 

Στην κατασκευή μιας μονάδας βιομάζας πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα σε 

περιβαλλοντικά θέματα λόγω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών, σε 

χρηματοοικονομικά θέματα, όπως στη δυνατότητα και στη ορθή βάση 

προγραμματισμού χρηματοδότηση του έργου, καθώς και στην ασφάλισή του. 

Παράλληλα, απαιτείται η δέουσα προσοχή σε ζητήματα επιλογής τεχνολογίας 

κατασκευής και στις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και 

έγκρισης των μελετών. Επιπρόσθετα, πρέπει να εστιάσουν σε κινδύνους σχετικούς με 

την πολιτική κατάσταση της χώρας, με τη σωστή εκτίμηση του κόστους εργασιών της 

μονάδας και με την εσφαλμένη εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων. Οι κυριότεροι 

κίνδυνοι που εμφανίστηκαν κατά την εκτέλεση του υπό μελέτη έργου αφορούσαν σε 

μικρές χρονικές καθυστερήσεις λόγω των καιρικών συνθηκών στις οικοδομικές 

εργασίες, λόγω μη σωστού και ορθού συντονισμού των εμπλεκόμενων στο έργο, και 

κυρίως λόγω καθυστέρησης της έγκρισης των μελετών και των αδειών της μονάδας. 

Τέλος, για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη διαχείριση 

κινδύνου έργων ανανεώσιμών πηγών ενέργειας της παρούσας διπλωματικής, θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, που εγκυμονεί η τέλεση αυτών των 

έργων, βάση της λίστας με τους κυριότερους αυτών των εγχειρημάτων. Με τον τρόπο 

αυτό θα προκύψουν πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα και θα είναι δυνατή η 

στατιστική ανάλυσής τους. Επιπλέον, δύναται να πραγματοποιηθεί και μια έρευνα με 

μελέτη περίπτωση υλοποίησης ενός έργου ΑΠΕ, όπως έγινε και στην παρούσα 

εργασία, στο οποίο θα ερευνηθεί όλη η διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου και όλες 

οι λειτουργιές της. Ειδικότερα, στη λειτουργία της αξιολόγησης των ενδεχόμενων 

κινδύνων του έργου θα μπορούσε να γίνει εκτός από ποιοτική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και ποσοτική. Μάλιστα, θα ήταν ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί και 

προσημείωση με τη μέθοδο Monte Carlo στη δυνητική επίπτωση, που θα είχαν οι 

διάφοροι κίνδυνοι, στις μετρήσιμες αρηθμιτικά μεταβλητές του εγχειρήματος, δηλαδή 

κυρίως στο κόστος και μετέπειτα στη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσής του.  
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Παράρτημα 

 

Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Κινδύνου Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 

1. Δώστε μια σύντομη περιγραφή του έργου που συμμετείχατε (τι μονάδα ήταν, η 

δυναμικότητα/ισχύς της, το κόστος/προϋπολογισμός της και η χρονική διάρκεια 

κατασκευής της); 

 

 

 

 

 

2. Ποιά ήταν η συμμετοχή σας σε αυτό το έργο; 

 

Ι. Ανάδοχος Εταιρεία. 

ΙΙ. Κατασκευάστρια Εταιρεία και χρήση μονάδας για ίδιο όφελος/χρήση. 

ΙΙΙ. Κατασκευάστρια εταιρεία μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα 

(ΣΔΙΤ). 

ΙV. Άλλο, ______________________________________________________ 

 

3. Είχατε προηγούμενη εμπειρία στη συμμετοχή/κατασκευή παρόμοιου έργου;  

 

I. Όχι. 

II. Ναι (Δώστε μια σύντομη περιγραφική απάντηση). 

 

 

 

 

 

4. Εφήρμοσε η επιχείρησή σας προληπτικά μέτρα εντοπισμού και αντιμετώπισης 

κινδύνων στο συγκεκριμένο έργο, και αν ναι σε ποία φάση του κύκλου ζωής του;  

 

III. Όχι. 

IV. Ναι. 

a. Πριν τη σχεδίαση του έργου (φάση προμελέτης). 

b. Στη φάση της σχεδίασης (φάση μελέτης). 

c. Στη φάση της υλοποίησης (φάση κατασκευής).  

 

5. Ποίο/Ποία στρατηγικές και μέτρα πρόληψης εμφάνισης κινδύνων εφήρμοσε η 

επιχείρησή σας στο έργο;  

 

I. Καμία στρατηγική/Κανένα μέτρο και ανάληψη του σχετικού ρίσκου.  

II. Εκτενής περιγραφή όρων, προδιαγραφών και περιορισμών στο συμβόλαιο 

με τον πελάτη. 

III. Στρατηγική υπεργολαβιών με ανάλογους όρους σύμβασης. 

IV. Ασφάλιση έργου. 

V. Άλλο,_______________________________________________________ 
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6. Στην παρακάτω λίστα κινδύνων έργων, αξιολογήστε την πιθανότητα 

εμφάνισης και την επίπτωσή τους στην κατασκευή ενός έργου σαν και αυτό που 

συμμετείχατε, σημειώνοντας έναν αριθμό από το 1 έως το 5 στα αντίστοιχα 

πεδία. 

 

Αρκετά υψηλή Πιθανότητα/Επίπτωση (5), Υψηλή Πιθανότητα/Επίπτωση (4), Μέτρια 

Πιθανότητα/Επίπτωση (3), Χαμηλή Πιθανότητα/Επίπτωση (2), Αρκετά 

Χαμηλή/Ελάχιστη Πιθανότητα/Επίπτωση (1) 

 

Στην περίπτωση που κάποιος κίνδυνος από την παρακάτω λίστα θεωρείτε ότι 

δεν έχει καμία ή μηδενική πιθανότητα/επίπτωση σε ένα τέτοιο έργο μη 

σημειώσετε τίποτα στα αντίστοιχα πεδία. 

 

Νομικοί Κίνδυνοι 

 

Νομοθετικών/Κανονιστικών Διατάξεων  

1. Αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

2. Εμφάνιση γεγονότων αντιπαράθεσης εταιρείας και πολιτείας (π.χ. αρχαία) και 

καθυστέρηση/αναμονή αποτελεσμάτων (δικαστικών, επιδιαιτησίας) για την 

επίλυσή τους. 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Συμβολαίου/Σύμβασης 

3. Πλημμελής περιγραφή των απαιτήσεων του πελάτη και των 

συμπεριλαμβανόμενων εργασιών, και ενδεχόμενες διαφωνίες επί αυτών. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

4. Αλλαγές στο συμβόλαιο και νέες αιτιάσεις από τη μεριά του πελάτη.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

5. Όροι και συνθήκες αναθεώρησης τιμών συμβολαίου.  
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

6. Ασαφής/Ανεπαρκής καθορισμός ρητρών κακής εκτέλεσης ή καθυστερήσεων.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Περιβαλλοντικοί/Οικολογικοί 

7. Οικολογικοί/Περιβαλλοντικοί περιορισμοί  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

8. Μόλυνση του περιβάλλοντος κατά την υλοποίηση του έργου.  
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

9. Αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία και από διάφορους φορείς λόγω 

κατασκευής του έργου. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Άλλοι νομικής φύσεως κίνδυνοι που δεν υπάρχουν στη λίστα.  

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 
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Οικονομικοί/Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

 

10. Εσφαλμένη εκτίμηση κόστους του έργου. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

11. Πληθωριστικές/Αντιπληθωριστικές πιέσεις και αλλαγές στις τιμές των πόρων 

του έργου (ημερομίσθια, εργολάβοι κτλ). 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

12. Συναλλαγματικές ισοτιμίες (αγορά προϊόντων από εξωτερικό). 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

13. Καθυστέρηση πληρωμών βάση χρονοδιαγράμματος από τον κύριο του έργου.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

14. Αδυναμία αυτοχρηματοδότησης έργου λόγω έλλειψης ρευστότητας.  
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

15. Χρηματοοικονομική αποτυχία αναδόχου.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

16. Κίνδυνοι λόγω μη ασφάλισης του έργου.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Άλλοι οικονομικοί/χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που δεν υπάρχουν στη λίστα.  

 _______________________________________________________________ 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Πολιτικοί Κίνδυνοι 

 

17. Αλλαγή στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική αναφορικά με το έργο.  
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

18. Αστάθεια πολιτικής κατάστασης της χώρας.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

19. Δυσκολία/Καθυστέρηση στη λήψη αδειών και χρονοβόρες διαδικασίες.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Άλλοι πολιτικοί κίνδυνοι που δεν υπάρχουν στη λίστα.  

_______________________________________________________________ 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Οργανωτικοί/Διαχειριστικοί Κίνδυνοι 

 

Προμηθειών 

20. Καθυστερήσεις λόγω μη έγκαιρης παράδοσης εξοπλισμού/υλικών. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

21. Ανεπάρκεια προγραμματισμού προμήθειας εξοπλισμού/υλικών. 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 
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Ανθρώπινων Πόρων 

22. Εργατικές διαμάχες και απεργίες. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

23. Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

24. Εσφαλμένη εκτίμηση παραγωγικότητας εργατικού δυναμικού.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Προγραμματισμού Έργου 

25. Εσφαλμένη εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του 

έργου. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

26. Πλημμελής εκτίμηση καιρικών συνθηκών.  
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

27. Ανεπαρκής προγραμματισμός και μη ορθά καθορισμένη οριοθέτηση έργου.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

28. Κακός συντονισμός ενεργειών των διαφόρων συμμετεχόντων του έργου. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Υλικών Πόρων/Εξοπλισμού 

29. Εσφαλμένη εκτίμηση υλικών πόρων και εξοπλισμού του έργου.  
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

30. Κακή ή μη επαρκής ποιότητα υλικών. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

31. Μη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και υλικών.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Διασφάλισης Ποιότητας 

32. Πλημμελής ποιότητα εργασιών και κατασκευαστικά σφάλματα.  
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

33. Ανεπαρκείς επιθεωρήσεις και πλημμελής έλεγχος ποιότητας.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

34. Έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

35. Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων.  
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Διοίκησης 

36. Απώλεια πληροφοριών λόγω μη συστηματοποιημένου και ορθά 

καθορισμένου συστήματος ροής πληροφόρησης.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

37. Ανεπαρκής επικοινωνία και πληροφόρηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

38. Ταχύτητα λήψης αποφάσεων. 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

39. Ταχύτητα εγκρίσεων από τον κύριο του έργου. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

40. Ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση έργων.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 
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41. Ασαφής προσδιορισμός ρόλων και ευθυνών και εσφαλμένη διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

42. Ανεπαρκής διαχείριση υλικών πόρων. 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

43. Μη συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης των εργασιών και του φυσικού 

αντικειμένου του έργου. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

44. Πλημμελής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

45. Πλημμελής παρακολούθηση πληρωμών έργου.  
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Υπεργολάβων 

46. Ασαφής οριοθέτηση συνεργασίας.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

47. Ικανότητα εργολάβου. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Άλλοι οργανωτικοί/διαχειριστικοί κίνδυνοι που δεν υπάρχουν στη λίστα.  

 _______________________________________________________________ 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Κατασκευαστικοί/Τεχνικοί Κίνδυνοι 

 

Εγκαταστάσεων 

48. Εσφαλμένη επιλογή τοποθεσίας και δυσκολία πρόσβασης στο εργοτάξιο. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

49. Έλλειψη παροχής νερού, ρεύματος, ειδών πρώτης ανάγκης.  
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Σχεδιασμού/εκτέλεσης 

50. Ασαφείς στόχοι και ελαττωματικός σχεδιασμός έργου. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

51. Εσφαλμένες υποθέσεις περιορισμών, διαδικασιών, προδιαγραφών.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

52. Πολυπλοκότητα έργου. 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

53. Εμφάνιση προβλημάτων κατά την εκτέλεση και αλλαγή σκοπού.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 
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54. Μη ύπαρξη απαιτούμενης τεχνολογίας.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

55. Εσφαλμένη εκτέλεση δοκιμών. 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Άλλοι κατασκευαστικοί/τεχνικοί κίνδυνοι που δεν υπάρχουν στη λίστα.  

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

  

Κίνδυνοι Υγιεινής & Ασφάλειας 

 

Ανθρώπων 

56. Επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.  

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

57. Μη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και τραυματισμοί/ατυχήματα εργατικού 

δυναμικού. 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Εξοπλισμού 

58. Έλλειψη πρότυπων ασφαλείας εξοπλισμού/υλικών. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

59. Βλάβη/καταστροφή εξοπλισμού. 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Άλλοι κίνδυνοι υγιεινή και ασφάλειας που δεν υπάρχουν στη λίστα.  

 _______________________________________________________________ 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Κίνδυνοι από Απρόοπτα Γεγονότα 

 

60. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολισθήσεις). 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

61. Ληστεία/Δολιοφθορά. 
Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 

Άλλοι κίνδυνοι που δεν υπάρχουν στη λίστα.  

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 

 _______________________________________________________________ 

Πιθανότητα Εμφάνισης 1 2 3 4 5  Επίπτωση στο Έργο 1 2 3 4 5 
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7. Ποίοι ήταν οι κυριότεροι κίνδυνοι που εμφανίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έργου (από τη λήψη απόφασης κατασκευής, τη σχεδίαση μέχρι και την 

ολοκλήρωση και παράδοσή του); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Με ποίον τρόπο/Με ποίες τεχνικές η επιχείρησή σας αντιμετώπισε αυτούς του 

κινδύνους; 

 


