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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε τεχνικά και οικονομικά η 

εγκατάσταση μιας καινοτόμου μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα ελληνικά 

μη-διασυνδεδεμένα νησιά. Πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα παραγωγής ενέργειας το 

οποίο συνδυάζει συμβατικές αλλά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διασφαλίζοντας την 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των περιοχών αυτών. Στόχος ήταν να μελετηθεί το 

κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μια υβριδική μονάδα (€/kWh) και να 

συγκριθεί με την υπάρχουσα κατάσταση των ελληνικών νησιών που στηρίζονται 

ενεργειακά κατά κύριο λόγο σε συμβατικές μορφές όπως είναι οι γεννήτριες ντίζελ. Η 

μελέτη πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος Homer. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της εργασίας μελετήθηκε ο τρόπος οργάνωσης και δομής του 

έργου. Έγινε ανάλυση τόσο των οικονομικών όσο και των ανθρώπινων πόρων που θα 

χρειαστούν για την υλοποίησή του, αναπτύχθηκε ένα βασικό χρονοδιάγραμμα με όλες 

τις κύριες δραστηριότητες και τον χρόνο εκτέλεσής τους, δημιουργήθηκαν τα απαραίτητα 

οργανογράμματα και μελετήθηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να εμφανιστούν και 

να προκαλέσουν καθυστέρηση ή και ματαίωση του έργου. 

Σκοπός είναι να διερευνηθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών των ελληνικών μη-διασυνδεδεμένων με το ηπειρωτικό δίκτυο 

νησιών, που να ικανοποιεί τόσο τις τεχνικές απαιτήσεις όσο και τις οικονομικές και 

οργανωτικές. Από την επεξεργασία των δεδομένων στο πρόγραμμα Homer προέκυψε ότι 

το σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για το υβριδικό σύστημα είναι 0,175 €/kWh 

ενώ στην περίπτωση που το σύστημα αποτελούνταν αποκλειστικά από γεννήτριες ντίζελ 

το κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας αυξήθηκε κατά 28,6%. Επιπλέον, η συγκέντρωση 

των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων του θερμοκηπίου ήταν πολύ μικρότερη σε σύγκριση 

με τις συμβατικές μονάδες.  
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ABSTRACT 

 

In this dissertation it has been studied the installation of an innovative power plant in 

Greek non-interconnected islands, from the technical and economical aspect. It is a hybrid 

power generation system that combines both conventional and renewable energy sources 

to meet the energy needs of these areas. The aim was to study the cost of electricity 

production from a hybrid unit (€ / kWh) and to compare it with the current situation of 

Greek islands that rely primarily on energy in conventional forms such as diesel 

generators. The study was conducted with the help of the Homer computer software. 

In addition, it has been studied how the project was organized and structured. An 

analysis of both the financial and human resources has been made, a basic timetable has 

been developed with all the main activities and their execution time, the necessary 

organizational charts have been developed and the potential risks that may arise and delay 

or cancel the project.  

The aim is to explore a complete proposal to meet the energy needs of the Greek non-

interconnected islands, satisfying both the technical requirements and the economic and 

organizational requirements. From the data processing on the Homer program, the 

weighted cost of electricity production for the hybrid system was 0.175 € / kWh, whereas 

in the case of system consisted solely of diesel generators, the cost of production of the 

kilowatt hour increased by 28.6%. In addition, the concentration of greenhouse gas 

emissions was much lower compared to conventional units. 
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Σελίδα 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στα πλαίσια των προσπαθειών για την ηλεκτροδότηση των απομονωμένων περιοχών 

με ενέργεια που δεν προέρχεται αποκλειστικά μόνο από συμβατικές μορφές όπως τα 

ορυκτά καύσιμα αλλά και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργήθηκαν τα 

αποκαλούμενα υβριδικά συστήματα που έχουν ως επίκεντρο τις επενδυτικές στρατηγικές 

του ελαχίστου κόστους. Με τη συνεχιζόμενη τεχνολογική πρόοδο και τις φθίνουσες τιμές 

των φωτοβολταϊκών, τα υβριδικά συστήματα που αποτελούνται από φωτοβολταϊκά / 

ντίζελ / μπαταρίες προσελκύουν το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών στοχεύοντας να 

μετριάσουν τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, την μείωση των λειτουργικών 

δαπανών και την βελτίωση της ποιότητας του δικτύου. Ο συνδυασμός διαφορετικών 

τεχνολογιών κάτω από ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης παρέχει ενδιαφέρουσες ευκαιρίες 

τόσο στο να ξεπεραστούν ορισμένοι τεχνικοί περιορισμοί όσο και στο να καταστίσουν 

ένα ανταγωνιστικό από άποψη κόστους σύστημα.  

Η σταδιακή ηλεκτροδότηση των περιοχών που δεν έχουν ακόμη διασυνδεθεί με το 

κύριο ηπειρωτικό δίκτυο αλλά και των περιοχών εκείνων που είναι πολύ απομακρυσμένα 

για να γίνει η επέκταση του δικτύου, έχει επιτευχθεί κυρίως μέσω την εγκατάσταση των 

αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας με γεννήτριες ντίζελ και σε μικρότερο 

βαθμό μέσω συστημάτων που χρησιμοποιούν τοπικούς ανανεώσιμους πόρους (ήλιος, 

άνεμος, γεωθερμία κ.ά.). Κάθε μία από αυτές τις δύο τεχνολογίες έχει και τους δικούς της 

περιορισμούς: για παράδειγμα η επιλογή των γεννητριών ντίζελ βάλλεται από την 

αύξηση των τιμών των καυσίμων, την προστιθέμενη αξία τόσο από τη μεταφορά των 

καυσίμων στις απομακρυσμένες περιοχές όσο και από τα μεγάλα έξοδα για τη λειτουργία 

και τη συντήρησή τους από την άλλη πλευρά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πιο 

συγκεκριμένα η ηλιακή ενέργεια είναι ένας διακεκομμένος ενεργειακός πόρος, ο οποίος 

απαιτεί αποθήκευση όταν δεν χρησιμοποιείται συνεπάγοντας ένα υψηλό επενδυτικό 

κόστος με χαμηλά όμως λειτουργικά κόστη. Ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών καθιστά 

δυνατή την αντιστάθμιση αυτών των περιορισμών. Για το λόγο αυτό, τα υβριδικά 

συστήματα φωτοβολταϊκών / γεννητριών ντίζελ / μπαταριών προσφέρουν ενδιαφέρουσες 

ευκαιρίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα παραγωγής ενέργειας σε τοπικά 

μικρο δίκτυα όπως είναι η περίπτωση των περισσότερων ελληνικών νησιών. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η τεχνική και η οικονομική μελέτη εγκατάστασης 

ενός υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ελληνικό μη 

διασυνδεδεμένο νησί. Στην μελέτη αυτή θα εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να μειωθεί το 

κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με την υπάρχουσα κατάσταση. 
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 Στα πλαίσια της εργασίας εκτός από την έρευνα που διεξήχθη χρησιμοποιήθηκε 

παράλληλα και το υπολογιστικό πρόγραμμα  Homer με το οποίο υπολογίστηκε το 

σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE). Ο υπολογισμός του LCOE είναι 

σημαντικός καθώς αποτελεί το μέτρο σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων 

παραγωγής ενέργειας. Όσο μικρότερες είναι οι τιμές του σταθμισμένου κόστους 

ηλεκτρικής ενέργειας τόσο πιο κερδοφόρο είναι ένα έργο. Η μελέτη που εκπονήθηκε 

αφορά την ηλεκτροδότηση μιας περιοχής που δεν είναι διασυνδεδεμένη σε κάποιο 

ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 200 μόνιμων κατοίκων 

και 500 επιπλέον επισκεπτών κατά τις τουριστικές περιόδους. 

Επιπροσθέτως, ένας επιπλέον στόχος της εργασίας αυτής αποτέλεσε και η προσέγγιση 

της μελέτης της διαχείρισης του έργου ξεκινώντας από την αρχική  φάση του σχεδιασμού 

του, του τρόπου οργάνωσής του και την αξιοποίηση των πόρων του προκειμένου να 

καταλήξει στην επιτυχή ολοκλήρωσή του. Η αποτύπωση της οργανωτικής δομής του 

έργου πραγματοποιήθηκε με τη δημιουργία του αντίστοιχου οργανογράμματος, σε αυτό 

το σημείο θεωρήθηκε απαραίτητο να σχεδιαστεί και ένα επιπλέον χρονοδιάγραμμα το 

οποίο απεικονίζει την οργάνωση της δομής του έργου όταν αυτό θα ανεγερθεί καθότι σε 

εκείνο το στάδιο θα εμπλακούν περισσότερα μέλη. Ως εργαλείο ελέγχου των εργασιών 

καθώς επίσης και της προόδους τους χρησιμοποιήθηκε το διάγραμμα Gantt. Το 

διάγραμμα Gantt είναι χρήσιμο εργαλείο για την μελέτη ενός έργου. Μέσω του 

διαγράμματος αυτού ο υπεύθυνος του έργου μπορεί να ελέγξει άμεσα την χρονική 

εξέλιξη των εργασιών, την διάθεση των πόρων, τα ορόσημα του έργου και την 

ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου. Τέλος, πολύ σημαντικό κομμάτι στην 

διαχείριση ενός έργου αποτελεί και η αναγνώριση των κινδύνων του. Έτσι 

δημιουργήθηκε η λίστα της «Προκαταρκτικής Ανάλυσης Κινδύνου (Preliminary Hazard 

Analysis)» που σχετίζεται με τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση των εν δυνάμει 

κινδύνων του έργου και που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός συστήματος ή μιας 

διεργασίας και την διαδικασία ασφάλειάς τους.  

Στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει τεχνικά, οικονομικά και οργανωτικά την 

εγκατάσταση μιας τεχνολογικά και περιβαλλοντολογικά αναπτυγμένης μονάδας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα ελληνικά νησιά ακολουθώντας την φυσική εξέλιξη 

της τεχνολογίας και των αναγκών των πολιτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΑΠΕ)  

 

1.1 Ορισμοί  

 

Όπως ορίζει η Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

‘‘Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, 

η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα από χώρους 

υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια’’. 

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=285&language=el-GR). 

Η παραγωγή ενέργειας από υδρογονάνθρακες ήταν η κύρια πηγή κάλυψης των 

ενεργειακών αναγκών των πληθυσμών για πολλούς αιώνες. Αυτό οφειλόταν κυρίως στο 

γεγονός ότι οι άνθρωποι ήταν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία της καύσης και η 

τεχνολογική βελτιστοποίησή της ήταν πιο εύκολο να επιτευχθεί εγκαθιστώντας την έτσι 

πιο προσιτή στους διάφορους παραγωγικού κλάδους και ιδιαίτερα αυτόν της ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Η εκμετάλλευση του ενεργειακού επιπέδου των ΑΠΕ διαχρονικά διαμορφωνόταν από 

τους ακόλουθους παράγοντες: από το επίπεδο της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, από 

τα κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας τους, από την ενεργειακή απόδοσή τους και από 

τα επίπεδα των τιμών των υδρογονανθράκων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο). (ICAP 

Κλαδική Μελέτη, 2009). 

Στην ακόλουθη εικόνα 1 παρουσιάζεται το ποσοστό κάλυψης των ενεργειακών 

αναγκών από ΑΠΕ 19.2% όπως αυτό καταγράφτηκε το 2014 σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 

αντίστοιχο επίπεδο των ΑΠΕ στην καταγραφή που έγινε το 2009 ήταν στα 16% (REN21. 

2011. Renewables 2011 Global Status Report). Η χρήση των ορυκτών καυσίμων στο 

διάστημα αυτό σημείωσε πτώση από 81% σε 78.3%. (REN21 Global Status Report, 

2016). 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η/Ε ΣΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΝΗΣΙ 

Σελίδα 4 

 

1.2 Είδη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)  

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι βασικές μορφές των ΑΠΕ και η τεχνολογία 

με την οποία γίνεται η εκμετάλλευσή τους.  

o Ηλιακή Ενέργεια: Η εκπεμπόμενη ενέργεια από τον Ήλιο δεσμεύεται και 

χρησιμοποιείται είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού είτε θερμότητας. Η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθίσταται δυνατή με την χρήση των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων ενώ η παραγωγή θερμότητας γίνεται μέσω των 

θερμικών ηλιακών συστημάτων και των παθητικών ηλιακών συστημάτων. 

o Αιολική Ενέργεια: Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας επιτυγχάνεται με την 

χρήση των ανεμογεννητριών, όπου και μετατρέπεται η κινητική ενέργεια του 

ανέμου σε μηχανική και μετέπειτα σε ηλεκτρική.  

o Βιομάζα: Με τον όρο αυτό εννοούμε την ύλη που προέρχεται από ζωντανούς 

οργανισμούς όπως φυτικά και δασικά υπολείμματα, αστικά απόβλητα και 

απορρίμματα και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο υλικό για 

την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.  

o Υδροηλεκτρική Ενέργεια: Είναι η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση 

είτε της κινητικής είτε της δυναμικής ενέργειας των υδάτινων μαζών (λίμνες, 

ποτάμια). Οι σταθμοί παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας βάσει της ισχύος 

τους διαχωρίζονται σε μικρής και μεγάλης κλίμακας. 

o Γεωθερμική Ενέργεια: Πρόκειται για μια μορφή ενέργειας που παράγεται από την 

εκμετάλλευση γεωθερμικού ατμού ή ρευστού. Χρησιμοποιείται τόσο για την 

Εικόνα 1: Ποσοστό τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, 2016, REN21. 
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παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για την κάλυψη συστημάτων 

θέρμανσης/ψύξης.  

o Ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας: Είναι η ενέργεια που παράγεται από την 

παλινδρομική κίνηση των κυμάτων της θάλασσας.  

o Παλιρροϊκή Ενέργεια: Είναι η ενεργειακή εκμετάλλευση της μεταβολής της 

στάθμης της θάλασσας που οφείλεται στο φαινόμενο της παλίρροιας. Λόγω της 

περιοδικότητας του παλιρροϊκού φαινομένου η ημερήσια παραγόμενη ενέργεια 

δεν ξεπερνάει τις 10 ώρες. (ICAP Κλαδική Μελέτη, 2009). 

 

Σύμφωνα με τον νόμο Ν 2773/1999: ‘‘Η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ 

είναι η Ηλεκτρική Ενέργεια η προερχόμενη από: 

1.Την εκμετάλλευση Αιολικής ή Ηλιακής Ενέργειας ή βιομάζας ή Βιοαερίου. 

2.Την εκμετάλλευση Γεωθερμικής Ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης 

του σχετικού Γεωθερμικού Δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

3.Την εκμετάλλευση της Ενέργειας από την Θάλασσα. 

4.Την εκμετάλλευση Υδάτινου Δυναμικού με Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς 

μέχρι 10 MW. 

5.Συνδυασμό των ανωτέρω. 

6.Τη Συμπαραγωγή, με χρήση των Πηγών Ενέργειας, των (1) και (2) και συνδυασμό 

τους.’’  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  

ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΕ  

 

2.1 Παγκόσμια Αγορά των ΑΠΕ  

 

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συνεχώς αυξάνεται μετά την πετρελαϊκή 

κρίση της δεκαετίας του ’70. Η ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ έρχεται να 

αντικαταστήσει σταδιακά την χρήση των υδρογονανθράκων για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και να θέσει βάσεις για έναν νέο ενεργειακό προσανατολισμό. Η 

στροφή αυτή προς τις ΑΠΕ εντοπίζεται τόσο σε επίπεδο κυβερνήσεων όσο και διεθνών 

οργανισμών ως μέρος μιας ευρύτερης ενεργειακή πολιτικής. Το έτος 2015 η παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ υπολογίστηκε στα 23.7% ενώ των ορυκτών καυσίμων στα 

76.3%. Η αντίστοιχη τιμή των ΑΠΕ για το έτος 2010 ήταν 19.4%. Στην εικόνα 2 φαίνεται 

αναλυτικά και από ποιες μορφές ΑΠΕ διαμορφώθηκε το ποσοστό 23.7%, με εξέχουσα 

θέση αυτή της υδροηλεκτρικής ενέργειας 16.6%.(ICAP Κλαδική Μελέτη, 2009).  

 

Στο τέλος του έτους 2015 οι χώρες με την μεγαλύτερη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 

ήταν η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Βραζιλία, η Γερμανία και ο Καναδάς. 

Το 2015 σε παγκόσμιο επίπεδο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε 

κατά 9.3% σε σχέση με το 2014 (154 gigawatts). Στην εικόνα 3 φαίνεται ο ρυθμός 

αύξησης της παραγόμενης ισχύς από ΑΠΕ μεταξύ των περιόδων 2000-2015. Επίσης, η 

πορτοκαλί γραμμή απεικονίζει τον ετήσιο βαθμό ανάπτυξης των ΑΠΕ την χρονική αυτή 

περίοδο. (REN21 Global Status Report, 2016). 

Εικόνα 2: Ποσοστό παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, 2016, REN21. 
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Η εξέλιξη της παγκόσμια αγορά των ΑΠΕ επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων 

όπως η τεχνολογική ανάπτυξη των υλικών, τα ρυθμιστικά πλαίσια, τον τραπεζικό κλάδο, 

την ανάπτυξη των βιομηχανιών και την θέση εγκατάστασή τους.  

Η ανάπτυξη της αγορά των ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζεται άμεσα από το 

ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα αλλά και από τις πολιτικές στήριξης 

που υιοθετούν.  Στο  τέλος του 2015, 173 χώρες θέσπισαν στόχους ένταξης ή πολιτικής 

στήριξης των ΑΠΕ  σε εθνικό ή κρατικό επίπεδο. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 

118 χώρες. Επίσης,  καταμετρήσεις που έγιναν στο τέλος του 2015 έδειξαν ότι 150 χώρες 

παγκοσμίως έχουν θέσει στόχους που αφορούν την κάλυψη των ενεργειακών τους 

αναγκών σε ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Οι πολιτικές και τα μέτρα που 

υιοθετούνται αναφορικά με τις ΑΠΕ είναι μέτρα εθνικής πολιτικής, ρυθμιστικά όργανα, 

φορολογικά κίνητρα, πρόσβαση στο δίκτυο, πρόσβαση στην χρηματοδότηση και 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη. (REN21 Global Status Report, 2016). 

 

 

Επίσης, οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σημείωσαν σημαντική 

αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες. Ιδιαίτερα μεταξύ των περιόδων 2004-2011 σχεδόν από 

λιγότερα 50 δισεκατομμύρια δολάρια  έφτασαν τα 280 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά 

από μια διετή πτώση, υπήρξε εκ νέου ανάκαμψη το 2015 φτάνοντας το ποσό των 305 

δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη της 

τεχνολογίας και συνεπώς την μείωση του κόστους παραγωγής των εξοπλισμών. Στην 

παρακάτω εικόνα 4 φαίνεται το επενδυμένο ποσό σε ΑΠΕ στις αναπτυγμένες χώρες, στις 

Εικόνα 3: Παραγόμενη ισχύς από ΑΠΕ και ετήσιος βαθμός ανάπτυξης, 2016, REN21. 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η/Ε ΣΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΝΗΣΙ 

Σελίδα 8 

αναπτυσσόμενες χώρες και στην Κίνα. Παρατηρείται ότι η Κίνα στρέφεται ενεργά προς 

την υιοθέτηση των ΑΠΕ ως πηγή ενέργειας. 

Η παγκόσμια αγορά ΑΠΕ εμφάνισε συνολικά κέρδη 602.2 δισεκατομμύρια δολάρια 

το 2015. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς ήταν 7.9% μεταξύ 2011-2015. 

Ο όγκος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 5.8% μεταξύ 

2011-2015, για να φτάσει συνολικά τις 4,991.5 TWh το 2015.  

 

Λόγω της συνεχής ανάπτυξης των ΑΠΕ ο κλάδος αυτός έχει γίνει μια σημαντική πηγή 

εύρεσης εργασίας. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον κλάδο των ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 

5% το 2015 δημιουργώντας 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μάλιστα, τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο εργοδότη προσφέροντας 2.8 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας το έτος 2015, σημειώνοντας αύξηση 11% από το 2014. (REN21 Global Status 

Report, 2016). 

Οι βασικοί παίκτες των ΑΠΕ παγκοσμίως είναι οι εξής: GE Energy, Sharp Solar, Algal 

Biomass Organization, Siemens, AltE, AEG Power Solutions, Applied Energy 

Technologies, First Solar, Gamesa και Q-Cells. 

(http://www.marketresearchreports.com/alternative-sources). 

 

 

Εικόνα 4: Παγκόσμια επένδυση σε ΑΠΕ και ποσοστό ανά γεωγραφία, 2016, REN21. 

(http://www.reportlinker.com/p02659606-summary/Global-Renewable-Energy.html) 

 

 

http://www.marketresearchreports.com/alternative-sources
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o Αιολική Ενέργεια: 

Το τέλος του 2015 μελέτες έδειξαν ότι από τις ΑΠΕ η αιολική ενέργεια ήταν η 

κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, ενώ στην Κίνα κατείχε την δεύτερη θέση. Η συνολική 

παραγόμενη ισχύς από αιολική ενέργεια ανήλθε παγκοσμίως στα 433 GW εκ των 

οποίων τα 63 GW προστέθηκαν μέσα στο 2015. Η αύξηση των εγκαταστάσεων 

πραγματοποιήθηκε κυρίως στην Κίνα και στις νέες αναπτυσσόμενες αγορές της 

Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 

την εκμετάλλευση της αιολικής κατέχει έναν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό 

μίγμα πολλών χωρών όπως για παράδειγμα της Δανίας όπου το έτος 2015 κάλυψε 

το 42% της ζήτησης ενέργειας. (REN21 Global Status Report, 2016). 

o Ηλιακή Ενέργεια: 

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά (PV) αυξήθηκε κατά 25% το 2015, 

φτάνοντας τα 227 GW εγκατεστημένης ισχύος παγκοσμίως. Η Κίνα, η Ιαπωνία 

και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αύξησαν σημαντικά την εγκατάσταση των  

PV καθώς επίσης και οι αναπτυσσόμενες χώρες. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται 

κυρίως στην πτώση του κόστους παραγωγής των PV, στην συνεχώς αυξανόμενη 

ζήτηση για ενέργεια, στις ευνοϊκές πολιτικές στήριξής της καθώς επίσης και στις 

μεταβολές της τιμολόγησης. (REN21 Global Status Report, 2016). 

o Υδροηλεκτρική Ενέργεια: 

Το έτος του 2015, 28 GW προστέθηκαν στην συνολική εγκατεστημένη ισχύ 

αυξάνοντάς την στα 1,064 GW. Υπολογίστηκε ότι η παγκόσμια παραγωγή 

υδροηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,940 TWh. Οι χώρες που εμφάνισαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα αυτόν είναι η Κίνα, η Βραζιλία, η Τουρκία, η 

Ινδία, το Βιετνάμ, η Μαλαισία, ο Καναδάς και η Κολομβία. (REN21 Global 

Status Report, 2016). 

o Βιομάζα: 

Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα συνέχισε την αυξητική της πορεία μέχρι το 

έτος καταγραφής 2015 βοηθώντας με αυτό τον τρόπο πολλές χώρες να καλύψουν 

τις ενεργειακές τους ανάγκες. Συνολικά ο κλάδος εμφάνισε μια αύξηση 5% το 

2015 φτάνοντας τα 106.4 GW.  Η χρήση της για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με το 2014 ( 464 TWh) και ιδιαίτερα στις χώρες 

Κίνα, Ιαπωνία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. (REN21 Global Status Report, 

2016). 
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o Γεωθερμική Ενέργεια: 

Περίπου 315 MW γεωθερμικής ενέργειας προστέθηκαν το 2015 αυξάνοντας έτσι 

την συνολική ισχύ στα 13.2 GW. Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου καθώς επίσης 

και το υψηλό ρίσκο εγκατάστασης ενός γεωθερμικού έργου δεν ευνόησαν 

ιδιαίτερα την ανάπτυξή του. (REN21 Global Status Report, 2016). 

2.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά των ΑΠΕ  

 

Η διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας στην Ευρώπη παρουσιάζει αυξητική 

τάση τα τελευταία χρόνια. Το 2015 το ποσοστό των ΑΠΕ στην συνολική κατανάλωση 

ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 16.7%. Στο διάγραμμα 1 απεικονίζεται το 

μερίδιο ΑΠΕ στην συνολική κατανάλωση ενέργειας από το 2004 έως το 2015. 

(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=

t2020_31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, το 2015 ο μέσος όρος της συμβολής της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 

σύνολο της ΕΕ ήταν 28,8%, ενώ το 2014 ήταν 27,5%. Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει την 

τάση αυτή στην Ε.Ε. (28 χώρες) 

(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=

tsdcc330&toolbox=type).  

Διάγραμμα 1: Ποσοστό μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική  

ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας, Eurostat. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=t2020_31
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=t2020_31
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc330&toolbox=type
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc330&toolbox=type
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Η Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας από ΑΠΕ είχε συνολικά κέρδη 344,156.4 εκατομμύρια 

δολάρια το 2014 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 16.3% για την περίοδο 2010 και 2014.  

Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ είχε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 11.2% μεταξύ των 

περιόδων 2010-2014 φτάνοντας τις 1,554.3 TWh το 2014. (Renewable Energy in Europe, 

MarketPublishers, 2015). 

 

 

 

o Αιολική Ενέργεια: 

Η εγκατεστημένη ισχύς από αιολική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 

2015 ανήλθε στα 12.5 GW. Οι στόχοι του 2020 που θα ακολουθηθούν από τα 

κράτη μέλη της E.Ε. προβλέπουν ότι οι οικονομικές δεσμεύσεις για νέα αιολικά 

πάρκα εκτιμώνται στα 26,4 δις ευρώ, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 40% από 

έτος σε έτος. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (NREAP National Renewable Energy Action Plan) της Ε.Ε. μια αύξηση 

8% στην εγκατεστημένη ισχύ από αιολικά πάρκα θα ήταν επαρκής για να πετύχει 

τον στόχο του 2020. Οι κύριοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής αγοράς είναι η Γερμανία, 

Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία. (Wind Energy 

Barometer,EurObserv’ER,2016).  

 

 

Διάγραμμα 2: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ποσοστό της 

ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΕU 28), Eurostat. 
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o Ηλιακή Ενέργεια: 

Η Ευρωπαϊκή αγορά των φωτοβολταϊκών ανάκαμψε το 2015 μετά από τρία 

συνεχόμενα χρόνια πτωτικής πορείας. Πάνω από 7.2 GW εγκαταστάθηκαν το 

2015, ποσό το οποίο ισοδυναμεί με 3% αύξηση από έτος σε έτος. Η συνολική 

εγκατεστημένη ισχύς στην Ευρώπη είναι 94.6 GW και είναι δυο φορές πιο μεγάλη 

από αυτή της Κίνας. Τα κόστη παραγωγής και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 

πάρκων μειώθηκαν και παράλληλα αυξήθηκε η απόδοσή τους. Στόχος της Ε.Ε. 

για το 2020 είναι η εγκατεστημένη ισχύς από φωτοβολταϊκή ενέργεια να φτάσει 

τα 120 GW καθότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν το βασικό κορμό της 

αγοράς ΑΠΕ στην Ευρώπη. (Photovoltaic  Barometer,EurObserv’ER,2016).

  

o Βιομάζα: 

Το 2015 παρατηρήθηκε μια νέα καταγραφή στην κατανάλωση βιομάζας για την 

κάλυψη ενεργειακών αναγκών στην Ε.Ε. 93.8 Mtoe που ισοδυναμεί με αύξηση 

3.8 Mtoe από το 2014. Μεταξύ των περιόδων 2014-2015 η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από βιομάζα αυξήθηκε κατά 6.7%. Στόχος της Ε.Ε. είναι να επιτευχθεί 

μέχρι το 2020 αύξηση της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε ηλεκτρική 

ενέργεια από την συνεισφορά της βιομάζας, το οποίο ισοδυναμεί με 154.9 TWh 

(113.8 TWh το 2015). Η αύξηση αυτή θα γίνει σε συνδυασμό με την υιοθέτηση 

ευνοϊκότερων πολιτικών στήριξης σε χώρες της Ε.Ε. Οι χώρες που 

δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα αυτό είναι η Φιλανδία, Σουηδία, Δανία, 

Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία και Ολλανδία. (Solid Biomass 

Barometer,EurObserv’ER,2016).  

2.3 Η Ελληνική Αγορά των ΑΠΕ  

 

Το πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς νομοθετικές 

πράξεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος από τις κλιματικές αλλαγές. 

Στόχος του ήταν να δεσμεύσει τις  εκβιομηχανισμένες χώρες αναφορικά με την μείωση 

εκπομπή ορισμένων αέριων ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο τους θερμοκηπίου 

τουλάχιστον κατά 5% την πενταετία 2008-2012 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Σε 

αυτό το νομοθετικό πλαίσιο ανήκε και η Ελλάδα. Μια δεύτερη περίοδος δέσμευσης 

ορίστηκε το 2012 γνωστή ως «Ντόχα» και αποτελεί επέκταση του αρχικού πρωτοκόλλου. 

Σύμφωνα με τους ανωτέρου κανονισμούς η Ελλάδα υποχρεούται να παράγει 20% της 

συνολικής της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 
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Σύμφωνα με την μελέτη της ICAP Group η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα παρουσίασε μέσο 

ετήσιο ρυθμό μεταβολής 22,5% την περίοδο 2002-2015. Παρόλο’ αυτά ο ρυθμός της 

ετήσιας αύξησης την περίοδο 2014 ήταν 4% και την περίοδο του 2015 μόλις 2,7% με την 

εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέρχεται στα 4.948 MW. Η πτώση αυτή των περιόδων 

2014-2015 οφείλεται κυρίως σε αλλαγές του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου.  Ο 

αντίστοιχος ρυθμός της ετήσιας αύξησης για την περίοδο 2012-2013 ήταν 42,5%. 

(http://www.icap.gr/ECPage.aspx?id=2038&nt=149&lang=1&tabID=3).  

Η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (σε MWh) αυξήθηκε την 

περίοδο 2006-2015, με μέσο ετήσιο ρυθμό 19%. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής 

ενέργειας από  μονάδες ΑΠΕ (σε αξία) παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση την περίοδο 

2006-2015 (με μέσο ετήσιο ρυθμό 29,2%). Το Διάγραμμα 3 απεικονίζει την συμμετοχή 

των διαφόρων μορφών ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για το 

έτος 2015. Όπως φαίνεται το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα με 52,1%, ακολουθούν τα αιολικά συστήματα με 42,3%, οι μικροί 

υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΜΥΗΣ) με 4,5% και τέλος η βιομάζα-βιοαέριο με 1,1%.  

(http://www.icap.gr/ECPage.aspx?id=2038&nt=149&lang=1&tabID=3). 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ο δείκτης αυτός είναι ο λόγος μεταξύ της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος. Μετρά ουσιαστικά τη 

συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην εθνική κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. Στο διάγραμμα 4 απεικονίζεται ο δείκτης αυτός για την Ελλάδα 

Διάγραμμα 3: Κατανομή εγκατεστημένης δυναμικότητας μονάδων παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ, ICAP, 

2016. 

http://www.icap.gr/ECPage.aspx?id=2038&nt=149&lang=1&tabID=3
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μεταξύ των περιόδων 2004-2015. 

(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsdcc330&lang

uage=en&toolbox=data).   

Από το  διάγραμμα 4 γίνεται φανερό ότι η Ελλάδα απέχει ακόμα από τον στόχο που 

έχει τεθεί για το 2020 βάσει του Νόμου 3851/2010 "Συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε 

ποσοστό τουλάχιστον 40%." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Η Ελληνική Αγορά Ζήτησης σε Ηλεκτρική Ενέργεια  

 

Όπως προαναφέρθηκε η Ελλάδα καλείται να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Νόμου 

3851/2010 προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πακέτο 

2020. Πιο συγκεκριμένα ο ευρωπαϊκός στόχος αναφέρεται στην μείωση κατά 20% των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, την αύξηση της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. κατά 20% και τέλος την αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης κατά 20%. 

(https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en).  

Διάγραμμα 4: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ποσοστό της 

ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (Ελλάδα), Eurostat. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsdcc330&language=en&toolbox=data
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsdcc330&language=en&toolbox=data
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Στα πλαίσια αυτά η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού προέβλεψε αύξηση της 

ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά της Ελλάδος κατά 55% 

μέχρι το 2020, απαιτώντας την παραγωγή επιπλέον ενέργειας 3,62 TWh ετησίως. 

Επιπλέον, υπολογίστηκε ότι η ετήσια αύξηση σε ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά 

του Αιγαίου είναι σχεδόν διπλάσια από την ζήτηση της ηπειρωτική Ελλάδας. (Filippos 

Rodger Tsakiris, 2011). 

Στον παρακάτω πίνακα 1 παρουσιάζεται η πρόβλεψη της ζήτησης σε ηλεκτρική 

ενέργεια στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου. Τα δυο μεγαλύτερα νησιά, Κρήτη 

και  Ρόδος, παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια. 

Ο δείκτης GGR που δηλώνεται στον παραπάνω πίνακα αναφέρεται στον ετήσιο ρυθμό 

ανάπτυξης παραγωγής ενέργειας εκφρασμένο σε ποσοστιαίες μονάδες. Όπως 

παρατηρείται ο ετήσιος ρυθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη και στην 

Ρόδο αγγίζει μέχρι και το 5% αύξηση, υποδηλώνοντας την ανάγκη για άμεση πρόβλεψη 

της εγκατάστασης περαιτέρω μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα δυο αυτά 

νησιά. Επίσης, παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα μη-διασυνδεδεμένα 

νησιά με το ποσοστό αύξησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να αγγίζει το 4,7%.  Η 

ζήτηση σε ενέργεια στην Κρήτη αλλά και στην Ρόδο αυξάνεται κατά 49% μεταξύ των 

περιόδων 2011-2020 και στα υπόλοιπα μη-διασυνδεδεμένα νησιά αυξάνεται κατά 46,5%.  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια στα μη-

διασυνδεδεμένα νησιά αυξάνεται σημαντικά και θα πρέπει να καλυφθεί εγκαίρως 

διασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών αλλά και την ομαλή λειτουργία του δικτύου 

χωρίς διακοπές.   

Πίνακας 1: Ενεργειακή πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας και ισχύος για τα μη-διασυνδεδεμένα νησιά του 

Αιγαίου (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

 

3.1 Οικονομική Ανάλυση του Κλάδου  

 

Η ICAP στην μελέτη που διεξήγαγε τον Μάρτιο του 2016 σχετικά με τις ΑΠΕ 

δημοσιοποίησε και την χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ανάλυσή της 

αυτή έγινε βάσει του ομαδοποιημένου ισολογισμού που βασίστηκε στα δημοσιοποιημένα 

στοιχεία 111 εταιριών για τις περιόδους 2013-2014. 

(http://www.icap.gr/ECPage.aspx?id=2038&nt=149&lang=1&tabID=3). 

Το περιβάλλον για την μελλοντική πορεία του ενεργειακού κλάδου στον ελληνικό 

χώρο κρίνεται πρόσφορο, καθώς αναμένεται στα επόμενα έτη να αυξηθεί σημαντικά η 

διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, καθώς θα υπάρξει η υλοποίηση και η 

λειτουργία του μεγάλου ενεργειακού χαρτοφυλακίου της Ελλάδας, το οποίο έχει 

αδειοδοτηθεί σε ένα βαθμό και αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται τόσο η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

αναφορικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όσο και η αναβάθμιση και η επέκταση 

του δικτύου μεταφοράς Η/Ε σε εκείνες τις περιοχές που έχουν υψηλό ηλιακό και αιολικό 

δυναμικό. Οι προαναφερθέντες λόγοι αποτελούν κρίσιμους παράγοντες καθώς θα θέσουν 

τα θεμέλια για την εφαρμογή των στόχων της ενεργειακής πολιτικής που προβλέπει στην 

μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τους συμβατικούς πόρους (π.χ. λιγνίτης) αλλά 

και την ισχυροποίηση της χώρας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. (ICAP Κλαδική 

Μελέτη, 2016). 

Από την ανάλυση αυτή που δημοσιοποιήθηκε το έτος 2016, έδειξε ότι το σύνολο του 

ενεργητικού καθώς επίσης και του παθητικού μεταβλήθηκε και πιο συγκεκριμένα 

μειώθηκε κατά 3,23% μεταξύ των ετών 2013-2014. Οι πωλήσεις των εταιριών μειώθηκαν 

επίσης κατά 5,23% μειώνοντας τα μικτά κέρδη κατά 19,29%. Σημαντική πτώση κατά 

338,14% εμφάνισαν τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος για το 2013-2014. Επίσης, πτώση 

σημειώθηκαν και στα κέρδη προ φόρου, αποσβέσεων και τόκων κατά 13,32%. Στην 

εικόνα 5 φαίνεται και ο συνοπτικός πίνακας του ομαδοποιημένου ισολογισμού των 

επιχειρήσεων του κλάδου για τα έτη 2013-2014. (ICAP Κλαδική Μελέτη, 2016). 

http://www.icap.gr/ECPage.aspx?id=2038&nt=149&lang=1&tabID=3
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3.2 Συμπεράσματα και Προοπτικές βάσει SWOT Ανάλυσης  

 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν διαγραμματικά τα δυνατά σημεία του 

κλάδου των ΑΠΕ στην Ελλάδα καθώς επίσης και τα αδύνατα σημεία. Επίσης, θα 

καταγραφούν οι απειλές αλλά και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα αυτό για 

τα επόμενα χρόνια. Η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο αυτό είναι συνεχής, καθότι 

ο κλάδος αυτός βρίσκεται σχετικά στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξής του και έχει σημαντική 

μελλοντική εξέλιξη. Αυτό οφείλεται στην εξέλιξη της προόδου της τεχνολογίας, στα 

νομοθετικά πλαίσια, στην χρηματοδότηση, και στην τιμή πώλησης της ενέργειας (kWh). 

(ICAP Κλαδική Μελέτη, 2016).  

Εικόνα 5: Συνοπτικός Πίνακας Ομαδοποιημένου Ισολογισμού 

Επιχειρήσεων, ICAP, 2016. 
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Δυνατά Σημεία

• Το υψηλό εκμεταλλεύσιμο 
ενεργειακό δυναμικό της χώρας 
(αιολικό δυναμικό, ηλιοφάνεια 
κτλ.).

• Η φύση των ΑΠΕ (ανεξάντλητοι/ 
ανανεώσιμοι πόροι).

• Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η 
συνεχής βελτίωση της 
τεχνογνωσίας, το χαμηλό 
λειτουργικό κόστος των μονάδων 
ΑΠΕ.

• Τα (συγκριτικά) υψηλά περιθώρια 
κέρδους των εταιρειών του κλάδου.

Αδύνατα Σημεία

• Η καθυστέρηση στην υλοποίηση 
υποδομών (ηλεκτρικών δικτύων) 
που ενισχύουν τη διείσδυση των 
ΑΠΕ.

• Ο κορεσμός των δικτύων σε 
περιοχές με υψηλό ενεργειακό 
δυναμικό.

• Οι αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών 
σε εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ.

• Ο αργός ρυθμός υλοποίησης 
επενδύσεων έργων εκμετάλλευσης 
ΑΠΕ, συγκριτικά με τις υπάρχουσες 
δυνατότητες.

Ευκαιρίες

• Τα μεγάλα  περιθώρια ανάπτυξης 
του κλάδου των ΑΠΕ.

• Η εκμετάλλευση του υψηλότατου 
ενεργειακού δυναμικού των νησιών 
εφόσον ολοκληρωθεί η 
διασύνδεσή τους.

• Η θεσμοθέτηση των έξυπνων 
δικτύων διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας (smart grids).

• Το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών να 
επενδύσουν σε ΑΠΕ στην εγχώρια 
αγορά.

Απειλές

• Συνθήκες οικονομικής ύφεσης και η 
συρρίκνωση των τραπεζικών 
χρηματοδοτήσεων, με συνέπεια 
την αναβολή ή/και ακύρωση 
σημαντικών επενδύσεων.

• Οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία 
και τις κυβερνητικές στρατηγικές, 
που οδηγούν σε μείωση της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών.

• Η αποκλιμάκωση των τιμών 
πώλησης Η/Ε από ΑΠΕ.

• Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές 
Η/Ε από το ΛΑΓΗΕ.

Εικόνα 6: SWOT ανάλυση για τον κλάδο των ΑΠΕ, 2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΜΗ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΝΗΣΙ 

4.1 Σημασία Υβριδικού Συστήματος  

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό οφείλεται αφενός στην τεχνολογική εξέλιξη που 

υπάρχει στον κλάδο και αφετέρου στην μείωση του κόστους κατασκευής του εξοπλισμού. 

Το κύριο πρόβλημα που παρατηρήθηκε είναι ότι η ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ είναι 

αρκετά ασταθής καθιστώντας την ακατάλληλη ως την μόνη πηγή ενέργειας για τις 

βιομηχανικές επιχειρήσεις, για τα μεγάλα συστήματα καταναλωτών και για τις 

απομονωμένες περιοχές.  Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 

μεταβλητότητας των ΑΠΕ δημιουργήθηκαν τα αποκαλούμενα "Υβριδικά Συστήματα". 

Ένα υβριδικό σύστημα αποτελείται τόσο από ΑΠΕ όσο και από συμβατικές μορφές 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι οι γεννήτριες ντίζελ. Στην εικόνα 7 

περιγράφεται σχηματικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά την διάρκεια μιας 

ημέρας από ένα υβριδικό σύστημα. (Hybrid Power Plants for Independent Power Supply, 

GE, 2016). 

 

Στην εικόνα 7 φαίνεται ότι κατά τις πρωινές ώρες όπου τα φωτοβολταϊκά δεν 

λειτουργούν η παραγόμενη ενέργεια προέρχεται από συνδυασμένες μονάδες θερμότητας 

και ισχύος (Combined Heat and Power Units). Στο διάστημα 6-18 ωρών παράγεται 

ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά και μάλιστα σε περίσσεια. Προκειμένου να μην χαθεί η 

περίσσεια αυτή της ενέργειας επιλέγεται να αποθηκευτεί σε μπαταρίες, οι οποίες 

αποφορτίζονται κατά την διάρκεια της νύχτας παράγοντας με την σειρά τους ηλεκτρική 

Εικόνα 7: Διάγραμμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας/χρόνο, GE 2016. 
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ενέργεια. Η παραπάνω λύση είθισται να ακολουθείτε σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν 

περιορισμοί στην ενέργεια που μπορεί να δεχτεί το δίκτυο από ΑΠΕ. 

Η χρήση των υβριδικών συστημάτων στοχεύει να αντικαταστήσει τις συμβατικές 

πετρελαϊκές γεννήτριες που χρησιμοποιούνται ως η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας 

στις μη διασυνδεδεμένες περιοχές. Με τον όρο μη διασυνδεδεμένες περιοχές 

αποκαλούνται εκείνες οι περιοχές που δεν έχουν συνδεθεί με το κύριο ηλεκτρικό δίκτυο 

και στηρίζονται αποκλειστικά στην χρήση αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής 

ενέργειας. Η ανάπτυξη ενός τοπικού δικτύου για την κάλυψη αυτών των αναγκών 

αποκαλείται μικρο-δίκτυο (minigrid). Στην εικόνα 8 παρουσιάζεται η σχετική διάταξη 

ενός μικρο-δικτύου. (Rural Electrification with PV Hybrid Systems, IEA, 2013). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα μικρο-δίκτυο μπορεί να συνδεθεί στο κύριο ηλεκτρικό δίκτυο, εφόσον υπάρχει 

αυτή η δυνατότητα. Αυτή η διασύνδεση προσφέρει σταθερότητα στο δημόσιο δίκτυο 

καθότι σταθεροποιείται η συχνότητά του.  

Η τυπική κατανομή φορτίου για την κάλυψη των αναγκών ενός απομακρυσμένου 

χωριού παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά την διάρκεια της ημέρας. Παρατηρούνται 

δηλαδή σημεία αιχμής και σημεία καμπής της ζήτησης. Η ζήτηση σε ενέργεια είναι 

σημαντική κυρίως της απογευματινές ώρες ενώ αντίθετα τις βραδινές ώρες πέφτει. Η 

αύξηση του φορτίου αιχμής κατά τις βραδινές ώρες μπορεί να είναι δυο έως και πέντε 

φορές υψηλότερη από το υψηλότερο επίπεδο ισχύος του βασικού φορτίου. Η εικόνα 9 

απεικονίζει διαγραμματικά την τάση αυτή. (Rural Electrification with PV Hybrid 

Systems, IEA, 2013). 

Εικόνα 8: Σχηματική απεικόνιση ενός μικρο δικτύου, IEA report, 2013. 
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4.2 Ορισμός Υβριδικού Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας  

 

Βάσει του Νόμου 3468/2006 υβριδικά χαρακτηρίζονται τα συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

o ‘‘Χρησιμοποιούν τουλάχιστον μια μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. 

o Η ενέργεια που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο να μην υπερβαίνει 

το 30% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται για την πλήρωση του 

συστήματος αποθήκευσης του σταθμού αυτού.  

o Η μέγιστη ισχύς παραγωγής των μονάδων του σταθμού Α.Π.Ε. δεν μπορεί να 

υπερβαίνει την εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων αποθήκευσης του σταθμού 

αυτού, προσαυξημένη κατά ποσοστό μέχρι 20%’’. (Ν. 3468/2006) 

4.3 Ορισμός Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών  

 

Ως μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ) χαρακτηρίζονται εκείνα τα νησιά των οποίων το 

δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι συνδεδεμένο με το υπόλοιπο ηπειρωτικό 

δίκτυο διανομής της χώρας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα περισσότερα ελληνικά 

νησιά.  Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ΜΔΝ γίνεται από αυτόνομα συστήματα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η λειτουργία αυτών των συστημάτων βασίζεται είτε 

σε συμβατικές θερμικές μονάδες με κύρια καύση ύλη το πετρέλαιο είτε σε σταθμούς 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκούς ή αιολικούς).  

(http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/mdn.csp). 

Βάσει του ελληνικού νόμου υπ’ αριθμόν Ν.3468/2006, ως αυτόνομο ηλεκτρικό 

σύστημα μη διασυνδεδεμένων νησιών ορίζεται: ‘‘Το ηλεκτρικό σύστημα που τροφοδοτεί 

τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ενός ή περισσότερων νησιών, διασυνδεδεμένων 

Εικόνα 9: Σχηματική απεικόνιση ενός τυπικού φορτίου σε απομακρυσμένη περιοχή, ΙΕΑ report, 2013. 
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μεταξύ τους, το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Σύστημα 

και περιλαμβάνει, ιδίως, σταθμούς παραγωγής, δίκτυο χαμηλής, μέσης ή και υψηλής 

τάσης, υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης και κάθε άλλο εξοπλισμό αναγκαίο για τη 

λειτουργία του’’. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 32 αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα μη διασυνδεδεμένων 

νησιών (Κρήτη, Ρόδος, Λέσβος, Κως-Κάλυμνος, Λήμνος, Μήλος, Πάρος, Χίος, Σύρος, 

Σάμος, Κάρπαθος, Μύκονος, Άγιος Ευστράτιος, Αγαθονήσι, Αμοργός, Ανάφη, 

Αντικύθηρα, Αρκιοί, Αστυπάλαια, Γαύδος, Δονούσα, Ερεικούσσα, Θήρα, Ικαρία, 

Κύθνος, Μεγίστη, Οθωνοί, Πάτμος, Σέριφος, Σίφνος, Σκύρος και Σύμη. Στην παρακάτω 

εικόνα 10 απεικονίζονται με κόκκινη σήμανση ο αριθμός των μονάδων μαζί με την 

παραγόμενη ισχύ τους. (http://www.rae.gr). 

 

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας) 

για το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2017 η μέγιστη ετήσια αιχμή ζήτησης στα ΜΔΝ 

ξεπέρασε τα 100ΜW μόνο στα νησιά Κρήτη και Ρόδο. Τα συστήματα αυτά βάσει της 

Εικόνα 10: Αυτόνομα Συστήματα Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, 

(http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/mdn.csp). 
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μεγάλης ζήτησης σε ενέργεια χαρακτηρίζονται ως «μεγάλου μεγέθους» αυτόνομα 

συστήματα. Τα 11 από τα 32 αυτόνομα συστήματα εμφάνισαν μέγιστη ετήσια αιχμή 

ζήτησης από 10 έως 100MW και για αυτό χαρακτηρίζονται ως «μεσαίου μεγέθους» 

αυτόνομα συστήματα. Τέλος, τα υπόλοιπα 19 αυτόνομα συστήματα εμφάνισαν μέγιστη 

ετήσια αιχμή ζήτησης  έως 10MW και για αυτό χαρακτηρίζονται ως «μικρού μεγέθους» 

αυτόνομα συστήματα. Το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην κάλυψη των 

προαναφερθέντων ενεργειακών αναγκών για το μήνα Σεπτέμβριο 2017 ήταν 14,71%.  

(https://www.deddie.gr/el/kentro-enimerwsis/nea-anakoinwseis). 

Ο λόγος για τον οποίο τα ΜΔΝ δεν έχουν διασυνδεθεί μέχρι και σήμερα με το 

υπόλοιπο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, είναι κυρίως εξαιτίας της εμφάνισης τεχνικών 

και τεχνολογικών δυσκολιών. Επιπλέον, επειδή πρόκειται για έργα μεγάλης έντασης 

κεφαλαίου υπάρχει οικονομική δυσχέρεια προς την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

4.4 Τεχνική Ανάλυση -  Μελέτη Περίπτωσης Εγκατάστασης Υβριδικού 

Συστήματος σε Ελληνικό Μη-Διασυνδεδεμένο Νησί  

 

Στην παρούσα παράγραφο θα μελετηθεί η εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα τυπικό ελληνικό μη-διασυνδεδεμένο με το 

ηπειρωτικό δίκτυο νησί. Η μελέτη εγκατάστασης αυτού του υβριδικού συστήματος 

μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 200 μόνιμων κατοίκων και 500 επιπλέον επισκεπτών 

κατά τις τουριστικές περιόδους. Στο διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η ηλεκτρική 

κατανάλωση στην διάρκεια ενός έτους. Στον οριζόντιο άξονα έχουν καταγραφεί οι μήνες 

ενώ στον κατακόρυφο άξονα έχει καταγραφεί η κατανάλωση σε kW. Από το διάγραμμα 

γίνεται φανερό ότι η μέγιστη κατανάλωση πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες καθώς επίσης και τον μήνα Σεπτέμβριο. Αυτό οφείλεται στον έντονο τουρισμό που 

παρουσιάζεται αυτές τις περιόδους. Επίσης, η κατανάλωση είναι αυξημένη, σε μικρότερο 

βέβαια βαθμό από ότι το καλοκαίρι, και κατά την περίοδο των χειμερινών μηνών όπου 

γίνεται χρήση της θέρμανσης.   
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Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες σε ζήτηση ενέργειας μελετήθηκε η λύση της 

εγκατάστασης ενός υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για την 

μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραμμα Homer.  Η δομή που 

προτείνεται για αυτό το υβριδικό σύστημα είναι αυτή του διαγράμματος 6. 

    

Διάγραμμα 5: Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε kW. 

Διάγραμμα 6: Σχηματική απεικόνιση της δομής του έργου. 
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Η ετήσια ζήτηση σε ενέργεια υπολογίστηκε στις 1.419.237 kWh. Προκειμένου να 

καλυφθούν αυτές οι ενεργειακές ανάγκες απαιτείται η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού 

πάρκου ονομαστικής χωρητικότητας 700 kW,  δυο γεννητριών ντίζελ ισχύος 330 kW η 

κάθε μια και μια συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου ονομαστικής χωρητικότητας 721 

kWh. Επειδή η συστοιχία των μπαταριών είναι σε εναλλασσόμενο ρεύμα πρέπει να 

μετατραπεί σε συνεχές, αυτή την λειτουργία επιτελεί ο μετατροπέας.  Το φωτοβολταϊκό 

πάρκο λειτουργεί τις ημερήσιες ώρες καλύπτοντας την ζήτηση σε ενέργεια. Οι  γεννήτριες 

ντίζελ και οι μπαταρίες λειτουργούν τις νυχτερινές ώρες όπου το φωτοβολταϊκό πάρκο 

είναι εκτός λειτουργίας. Η φόρτιση των μπαταριών γίνεται κατά την λειτουργία του 

φωτοβολταϊκού πάρκου. Γενικά η χρήση των μπαταριών γίνεται υποστηρικτικά και 

κυρίως για την διατήρηση της συχνότητας στα 50 Hz. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ακόμα και αν η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια αυξηθεί κατά 

59% η προτεινόμενη λύση εγκατάστασης του υβριδικού συστήματος μπορεί να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές.  

Η ανάλυση του υβριδικού συστήματος έγινε για μια διάρκεια λειτουργίας του έργου 

25 ετών. Στο πρόγραμμα του Homer εισήχθησαν επίσης παράμετροι όπως ο πληθωρισμός 

της χώρας και τα ονομαστικά προεξοφλητικά επιτόκια. Βάσει των επίσημων στοιχείων 

της υπηρεσίας Eurostat ο πληθωρισμός της Ελλάδας από το 2012 και μετά κυμαίνεται 

κάτω της μονάδας. Προκειμένου όμως να διεξαχθεί η ανάλυση με μεγαλύτερη ακρίβεια 

λήφθηκε υπόψιν ο μέσος όρος του πληθωρισμού στην Ευρώπη που είναι 1.1%. 

Επιπροσθέτως, δεδομένου του γεγονότος της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και την 

έξοδό της από τις διεθνείς αγορές δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια το ονομαστικό 

προεξοφλητικό επιτόκιο. Βάσει της έκθεσης που πραγματοποίησε η WWF για την 

Ελλάδα τον Οκτώβριο του έτους 2017 με τίτλο «Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα για το 

Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα»  το ονομαστικό προεξοφλητικό επιτόκιο στον κλάδο των 

βιομηχανιών με μακροπρόθεσμη βάση θεωρήθηκε 6%. Αυτό το ποσοστό λήφθηκε 

υπόψιν και στην ανάλυση του προγράμματος του Homer.  

Τέλος, για να υπολογιστεί η τιμή κόστους της κιλοβατώρας για το συγκεκριμένο 

υβριδικό σύστημα έπρεπε να υπολογιστούν όχι μόνο οι κεφαλαιουχικές δαπάνες 

(CAPEX) αλλά και οι δαπάνες που σχετίζονται με την λειτουργία και την συντήρηση του 

εξοπλισμού (OPEX). Τα κόστη αυτά πρόκειται να αναλυθούν στην αμέσως επόμενη 

ενότητα. 
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4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση -  Μελέτη Περίπτωσης Εγκατάστασης 

Υβριδικού Συστήματος σε Ελληνικό Μη-Διασυνδεδεμένο Νησί  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της κάλυψης των αναγκών μιας 

απομακρυσμένης περιοχής ενός ελληνικού μη διασυνδεδεμένου νησιού. Η περιοχή αυτή 

δεν είναι διασυνδεδεμένη με το υπόλοιπο ηλεκτρικό δίκτυο του νησιού και το υβριδικό 

αυτό σύστημα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες αυτής της περιοχής. 

Η μελέτη εγκατάστασης ενός υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

σε ένα ελληνικό μη-διασυνδεδεμένο νησί γίνεται με στόχο να αυξηθεί η διείσδυση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ενεργειακό τομέα αλλά ταυτοχρόνως να επιτευχθεί 

και μείωση της τιμής κόστους της κιλοβατώρας ελαφρύνοντας κατά επέκταση τους 

καταναλωτές. Μέχρι και τώρα το κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας στα μη 

διασυνδεδεμένα νησιά είναι ακριβότερο σε σχέση με το αντίστοιχο της ηπειρωτικής 

Ελλάδας. Για παράδειγμα για την ηλεκτροδότηση του νησιού του Αγίου Ευστρατίου, η 

συνολική παραγωγή ρεύματος προήλθε αποκλειστικά από θερμικές μονάδες οι οποίες 

παρήγαγαν 79,58 MWh διαμορφώνοντας το μέσο πλήρες κόστος παραγωγής στα 

1.800,33 €/MWh, ή αλλιώς 1,8 €/kWh. Ταυτόχρονα στην ηπειρωτική Ελλάδα το 

αντίστοιχο κόστος διαμορφώθηκε στα 0,0946 €/kWh. Στην Δονούσα το κόστος 

παραγωγής της κιλοβατώρας είναι 1,376 €/kWh. Η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας 

γίνεται αισθητή σε νησιά όπως η Κρήτη και η Ρόδος όπου εκτός από θερμικές μονάδες 

διαθέτουν και ανανεώσιμες μονάδες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώσει το μέσο 

κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας στα 0,192 €/kWh. 

(http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%

CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/8243-sta-ypsh-to-kostos-paragwghs-

energeias-sta-mh-syndedemena-nhsia-%E2%80%93-ews-1-800-panw-apo-ekeino-sthn-

hpeirwtikh-chwra).  

 

4.5.1 Υπολογισμός Σταθμισμένου Κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας (LCOE) 

 

Προκειμένου να είναι εφικτή η οικονομική σύγκριση των διαφορετικών μεθόδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται η μαθηματική φόρμουλα του 

σταθμισμένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας (levelized cost of electricity – LCOE). Το 

LCOE εκφράζει ουσιαστικά το μέσο ελάχιστο κόστος παραγωγής μιας κιλοβατώρας 

προκειμένου να διατηρείται μια ισορροπία καθ’ όλη  τη διάρκεια ζωής του έργου. 

https://www.translatum.gr/forum/index.php?PHPSESSID=b6496a6dfd75753a87c0e8e395bf9647&topic=261700.msg465588#msg465588
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Πρόκειται για μια πρώτη εκτίμηση της τιμής κόστους της κιλοβατώρας καθώς 

ενσωματώνει όλα τα κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου για όλη τη διάρκεια 

ζωής του έργου. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή τα κόστη του αρχικού κεφαλαίου, κόστη 

λειτουργίας και συντήρησης, κόστη αντικατάστασης εξοπλισμού, κόστος καυσίμου.  

Στην παρακάτω εξίσωση απεικονίζεται η μορφή του LCOE: 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑

𝐼𝑡+𝑀𝑡+𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

 (
€

𝑘𝑊ℎ
) 

It = Επενδυτικές δαπάνες στον χρόνο t 

Mt = Δαπάνες λειτουργία και συντήρησης στον χρόνο t 

Ft = Δαπάνες καυσίμου στον χρόνο t 

Εt  = Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον χρόνο t 

r = Προεξοφλητικό επιτόκιο 

n = Διάρκεια ζωής του έργου 

Στο πρόγραμμα Homer που χρησιμοποιήθηκε υπολογίζεται εξίσου το LCOE το οποίο 

εκφράζεται με το ακόλουθο μαθηματικό μοντέλο  LCOE =
Cann,tot −cboiler×Hserved

Eserved
  όπου: 

Cann,tot  = Συνολικό ετήσιο κόστος του συστήματος €/έτος 

Cboiler = Οριακό κόστος λέβητα €/ kWh 

Hserved = Το συνολικό θερμικό φορτίο που εξυπηρετείται kWh/έτος 

Eserved = Το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο που εξυπηρετείται kWh/έτος 

Σε συστήματα όπου δεν υπάρχει θερμικό φορτίο (αιολικά ή ηλιακά) ο όρος Hserved είναι 

μηδέν. 

Ο όρος Cann,tot  προέρχεται από την εξίσωση 𝐶𝑎𝑛𝑛, 𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑅𝐹 × (𝑖, 𝑅𝑝𝑟𝑜𝑗) ×

 𝐶𝑁𝑃𝐶, 𝑡𝑜𝑡, στην οποία συνυπολογίζεται η συνολική καθαρή παρούσα αξία, το ετήσιο 

προεξοφλητικό επιτόκιο, η διάρκεια ζωής του έργου και ο συντελεστής ανάκτησης του 

κεφαλαίου.   

Από την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων στο πρόγραμμα Homer προέκυψε ότι 

το σταθμισμένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για το υβριδικό σύστημα είναι 0,175 

€/kWh. Επίσης, υπολογίστηκε και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 

περίπτωση που το σύστημα αποτελούνταν αποκλειστικά από γεννήτριες ντίζελ. Στη 
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δεύτερη περίπτωση το κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας αυξήθηκε κατά 28,6% σε 

σύγκριση με την τιμή κόστους κιλοβατώρας του υβριδικού συστήματος. 

4.5.2 Συνολικό Καθαρό Τρέχον Κόστος (NPC) του Έργου 

 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστεί το συνολικό καθαρό τρέχον κόστος του έργου 

για την εγκατάσταση και λειτουργία του υβριδικού συστήματος δεδομένου ότι η διάρκεια 

ζωής του έργου είναι 25 έτη. Πρόκειται για μια χρηματοοικονομική ανάλυση του 

εξοπλισμού λαμβάνοντας υπόψιν το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης, τις λειτουργικές 

δαπάνες, τα έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού, τους απαιτούμενους πόρους (π.χ. ντίζελ) 

και την υπολειμματική αξία. Στον πίνακα 2 απεικονίζονται τα καθαρά τρέχοντα έξοδα 

αλλά και έσοδα του υβριδικού συστήματος  

 

Πίνακας 2: Συνολικό Καθαρό Τρέχον Κόστος Υβριδικού Συστήματος. 

  

Το πρόγραμμα του Homer χρησιμοποιεί το συνολικό καθαρό τρέχον κόστος (Net 

Present Cost) για να παρουσιάσει το κόστος του κύκλου ζωής του συστήματος. Το 

συνολικό NPC υπολογίζει όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα που προκύπτουν στην διάρκεια 

ζωής του έργου στην χρονική στιγμή μηδέν του έργου, με τις μελλοντικές ταμειακές ροές 

προεξοφλημένες στο έτος μηδέν του έργου με την χρήση του προεξοφλητικού επιτοκίου. 

ΟΝΟΜΑ 
Αρχικό 

Κεφάλαιο 

Έξοδα 

Συντήρησης 

& 

Λειτουργίας 

Έξοδα 

Αντικατάστασης 

Υπολειμματική 

Αξία 
Πόροι Σύνολο 

Γεννήτρια 

Diesel 1 

(330KW) 

68.300 € 26.086 € 108.832 € -9.707 € 
1,562 

Μ€ 

1,755 

Μ€ 

Γεννήτρια 

Diesel 2 

(330KW) 

68.300 € 607 € 0,00 € -18.539 € 
47.497 

€ 

97.866 

€ 

Φ.Β. Πλαίσια 

(700KW) 
406.000 € 100.192 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

506.192 

Μ€ 

Αντιστροφέας 

(60KW) 
88.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

88.000 

€ 

Μπαταρίες 

Li-Ion 

(721kWh) 

224.000 € 32.061 € 339.014 € -51.381 € 0,00 € 
543.695 

€ 

Μετατροπέας 

(800KW) 
104.000 € 0,00 € 40.359 € -23.891 € 0,00 € 

120.468 

€ 

Σύστημα 

Συντονισμού 

& Ελέγχου 

62.200 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
62.200 

€ 

Λοιπός 

Εξοπλισμός 
400.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

400.000 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1,421 Μ€ 158.946 € 488.205  € -103.518 € 
1,609 

Μ€ 

3,573 

Μ€ 
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Η διαφορά με τον όρο της καθαρής παρούσας αξίας (NPV) είναι ότι τα έσοδα στον 

υπολογισμό του NPC εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο και τα κόστη με θετικό.  

Το αρχικό κόστος κεφαλαίου αναφέρεται στο συνολικό κόστος εγκατάστασης του 

εξοπλισμού στην αρχή του έτους, πρόκειται για μια κεφαλαιουχική δαπάνη (CAPEX). 

 Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης (O&M) εξοπλισμού είναι το κόστος που 

συνδέεται με τη λειτουργία και τη συντήρησή του. Το συνολικό κόστος O&M του 

συστήματος είναι το άθροισμά τους, πρόκεινται για λειτουργικά έξοδα (ΟPEX).   

Τα έξοδα αντικατάστασης αναφέρονται στο κόστος αντικατάστασης του εξοπλισμού 

ή ενός εξαρτήματός του στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Το κόστος αυτό μπορεί να 

διαφέρει από το αρχικό κόστος κεφαλαίου για διάφορους λόγους, πρόκειται για 

λειτουργικό έξοδο (ΟPEX).    

Με την έννοια «πόρος» αναφερόμαστε στην πηγή ενέργειας που απαιτείται για την 

λειτουργία του εξοπλισμού, αυτός μπορεί να είναι είτε ανανεώσιμος πόρος (ήλιος, αέρας) 

είτε συμβατικός πόρος (ντίζελ, πετρέλαιο) . Δεδομένου ότι οι γεννήτριες ντίζελ απαιτούν 

την κατανάλωση ορυκτού καυσίμου υπολογίστηκαν και τα κόστη που αφορούν την 

κατανάλωση του πόρου αυτού. 

Στα λοιπά έξοδα έχουν υπολογιστεί μικρο υλικά όπως τα καλώδια, υλικά γείωσης, 

κάμερες και φωτισμός. Επίσης, υπολογίστηκαν έξοδα για την ασφάλεια του έργου, έξοδα 

μεταφοράς εξοπλισμού, έξοδα ταξιδιών και διαμονής του προσωπικού.  

Για κάθε εξοπλισμό που απεικονίζεται στον πίνακα 2 υπολογίστηκε και η 

υπολειμματική αξία (residual value) του. Με τον όρο υπολειμματική αξία αναφερόμαστε 

στην τρέχουσα αξία της επένδυσης στη λήξη του έργου, πρόκειται δηλαδή για απομείωση 

της αρχικής αξίας του αγαθού στο πέρασμα του χρόνου λόγω της φυσικής φθοράς. Η 

υπολειμματική αξία επισημαίνεται με αρνητικό πρόσημο καθότι αφαιρείται από το 

άθροισμα του αρχικού κεφαλαίου, των λειτουργικών εξόδων, των εξόδων συντήρησης 

Διάγραμμα 7: Γραφική απεικόνιση του συνολικού κόστους του έργου, Homer Program. 
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και τους πόρους. Η γραφική απεικόνιση του διάγραμματος 7 παρουσιάζει την κατανομή 

των εξόδων του πίνακα 2.  

Από το διάγραμμα 7 γίνεται αντιληπτό ότι τόσα τα έξοδα συντήρησης και 

αντικατάστασης όσο και οι απαιτούμενοι πόροι διαφέρουν μεταξύ των δυο μηχανών 

ντίζελ. Αυτό οφείλεται στην διάρκεια λειτουργίας τους ανά έτος. Πιο συγκεκριμένα η 

γεννήτρια ντίζελ 1 λειτουργεί 2.120 ώρες/έτος και θέλει αντικατάσταση ανά 7.08 έτη ενώ 

η γεννήτρια ντίζελ 2 λειτουργεί 66 ώρες/έτος και δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί στην 

εικοσιπενταετία. Ο ρόλος της γεννήτρια ντίζελ 2 είναι υποστηρικτικός καθώς τίθεται σε 

λειτουργία μόνο στις πολύ υψηλές καταναλώσεις και όταν η γεννήτρια ντίζελ 1 βγαίνει 

εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης.  Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε το παρόν 

δίκτυο μπορεί να εξυπηρετήσει και την αύξηση της ηλεκτρικής ζήτησης για μελλοντικές 

καταναλώσεις, όπου εκεί η γεννήτρια ντίζελ 2 θα χρησιμοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. 

Οι μπαταρίες λιθίου ιόντος εξασφαλίζουν στο σύστημα αυτονομία 4 ωρών και έχουν 

ετήσια παραγωγή 506.423 kWh και έχουν διάρκεια ζωής για 3.894.240 kWh. 

Χρειάζονται αντικατάσταση ανά 7.69 έτη. 

 

4.5.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών του Έργου 

 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν οι ταμειακές ροές του έργου. Η κατάσταση 

των ταμειακών ροών δίνει μια σύντομη εικόνα των ταμειακών ροών μιας επιχείρησης για 

μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κατάσταση αυτή παρέχει πληροφορίες για την 

προέλευση των ταμειακών ροών (εισροές) και για τον τρόπο εκμετάλλευσής τους 

(εκροές). Στο διάγραμμα 8 απεικονίζονται οι ταμειακές ροές του έργου σε  βάθος 25ετίας. 

Κάθε γραμμή στο διάγραμμα 8 αντιπροσωπεύει είτε συνολική εισροή είτε συνολική 

εκροή μετρητών για ένα μόνο έτος. Η πρώτη γραμμή, για το έτος μηδέν, δείχνει το κόστος 

κεφαλαίου του συστήματος. Μια αρνητική τιμή αντιπροσωπεύει μια εκροή η οποία 

αποτελεί είτε μια δαπάνη για πόρους όπως τα καύσιμα, αντικατάσταση εξοπλισμού ή 

λειτουργία και συντήρηση (O & M) εξοπλισμού. Μια θετική τιμή αντιπροσωπεύει μια 

εισροή, η οποία μπορεί να είναι το εισόδημα από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή η 

υπολειμματική αξία του εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας ζωής του έργου. Επίσης, οι 

εισροές και εκροές του διαγράμματος 8 αναφέρονται σε ονομαστικές ταμειακές ροές και 

όχι σε προεξοφλημένες ταμειακές ροές. 
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Στο διάγραμμα 8 στον χρόνο μηδέν καταγράφονται τα έξοδα από το αρχικό κεφάλαιο 

της επένδυσης και είναι 1.420.800€. Από το 1ο μέχρι και το 7ο έτος τα έξοδα είναι 

σταθερά στα 123.559€ και οφείλονται στα έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού και στο 

κόστος αγοράς του καυσίμου για τις ντίζελ. Στον 8ο χρόνο έχουμε τα ίδια ακριβώς έξοδα 

όπως στο 1ο μέχρι και το 7ο έτος με επιπλέον τα έξοδα αντικατάστασης των μπαταριών 

και της γεννήτριας ντίζελ 1,  έτσι το ποσό διαμορφώνεται στα 415.859€. Μεταξύ του 9ου 

μέχρι και του 14ου έτους τα έξοδα είναι σταθερά στα 123.559€ και οφείλονται στα έξοδα 

συντήρησης του εξοπλισμού και στο κόστος αγοράς του καυσίμου για τις ντίζελ. Στο 15ο 

έτος υπάρχει το επιπλέον κόστος αντικατάστασης της γεννήτριας ντίζελ 1 

διαμορφώνοντας τα έξοδα στα 191.859€. Στο 16ο έτος καταγράφονται τα κόστη 

λειτουργίας, τα κόστη του καυσίμου και το κόστος αντικατάστασης των μπαταριών 

διαμορφώνοντας τα συνολικά έξοδα στα 347.059€. Στο 17ο έτος τα κόστη συντήρησης 

των ντίζελ αυξήθηκαν λόγω λειτουργίας διαμορφώνονται τα έξοδα στα 124.059€. 

Μεταξύ των ετών 18ο και 19ο τα έξοδα είναι στα 123.559€. Στο 20ο έτος χρειάζεται να 

αντικατασταθεί και ο μετατροπέας καταγράφοντας έτσι τα συνολικά έξοδα στα 227.559€. 

Το 21ο έτος είναι ίδιο με τα έτη 1ο έως 7ο έχοντας έξοδα στα 123.559€. Τα έξοδα του 22ου  

έτους είναι ίδια με του 15ου έτους όπου αντικαθίσταται η γεννήτρια ντίζελ 1 δηλαδή 

191.859€.  Τα έξοδα του 23ου  έτους είναι ίδια με του 21ου έτους. Τα έξοδα του 24ου  έτους 

είναι ίδια με του 16ου έτους όπου οι μπαταρίες αντικαθίστανται. Τέλος, στο 25ο έτος έχουν 

καταγραφεί τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα των καυσίμων τα οποία αφαιρούνται από 

την υπολειμματική αξία του εξοπλισμού καταγράφοντας έσοδα στα 214.415€.  

Όπως προαναφέρθηκε το διάγραμμα 8 απεικονίζει την ονομαστική κατάσταση των 

ταμειακών ροών του έργου. Η προεξοφλημένες ταμειακές ροές φαίνονται στο διάγραμμα 

9. 

Διάγραμμα 8: Κατάσταση Ταμειακών Ροών του Έργου, Homer Program. 
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4.5.4 Ανάλυση Ευαισθησίας  

 

Στην παράγραφο αυτή θα μελετηθεί η ανάλυση ευαισθησίας που έγινε ως προς την 

διακύμανση της τιμής του καυσίμου ντίζελ. Για τους παραπάνω υπολογισμούς 

χρησιμοποιήθηκε η τιμή ντίζελ στα 0.6 €/l. Επειδή η τρέχουσα τιμή αγοράς ντίζελ 

κυμαίνεται σημαντικά ανά έτος αλλά και ανά χώρα πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

ευαισθησίας ως προς την τιμή αυτή. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε για τιμές ντίζελ 

0.4 €/l, 0.5 €/l, 0.6 €/l, 0.7 €/l, 0.8 €/l και 0.9 €/l. Στο παρακάτω διάγραμμα 10 

απεικονίζεται η τρέχουσα τιμή αγοράς ντίζελ εκφρασμένη σε δολάρια ανά γαλόνι (1 $/US 

gallon = 0.220 €/liter). 

 

 

Στο διάγραμμα 11 φαίνονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση ευαισθησίας ως προς 

την τιμή του καυσίμου ντίζελ.  

Διάγραμμα 9: Γραφική απεικόνιση του συνολικού κόστους του έργου, Homer Program. 

Διάγραμμα 10: Τρέχουσα τιμή αγοράς ντίζελ εκφρασμένη σε δολάρια ανά γαλόνι, U.S. Energy 

Information Administration. 
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Σύμφωνα με το διάγραμμα 11 υπάρχει μια γραμμική συσχέτιση μεταξύ της τιμής 

κόστους παραγωγής της κιλοβατώρας και της αύξησης της τιμής πώλησης καυσίμου 

ντίζελ. Ο πίνακας 3 δημιουργήθηκε προκειμένου να γίνει πιο ευδιάκριτο ότι το ποσοστό 

αύξησης της τιμής του καυσίμου ντίζελ είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με το ποσοστό 

αύξησης της τιμή κόστους παραγωγής της κιλοβατώρας, πιο συγκεκριμένα: 

 

Πίνακας 3: Αύξηση τιμών καυσίμου ντίζελ και επίδραση στην τιμή πώλησης της κιλοβατώρας.  

Τιμή Καυσίμου 

(€/l) 

Ποσοστιαία 

Αύξηση 

Τιμή Πώλησης 

Κιλοβατώρας 

(€/kWh) 

Ποσοστιαία 

Αύξηση 

0.4 - 0.149 - 

0.5 25% 0.163 9.4% 

0.6 20% 0.175 7.4% 

0.7 16.7% 0.189 8.0% 

0.8 14.3% 0.202 6.9% 

0.9 12.5% 0.216 6.9% 

 

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται αντιληπτό ότι η χρήση ενός υβριδικού 

συστήματος μειώνει σε σημαντικό βαθμό την ευαισθησία μιας μονάδας παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στις διακυμαινόμενες τιμές του πετρελαίου.   

Διάγραμμα 11: Αποτελέσματα από την ανάλυση ευαισθησίας, Homer Program. 
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  4.5.5 Εκπομπές Αέριων Ρύπων  

 

Με τον όρο «εκπομπές» νοείται η απελευθέρωση αερίων θερμοκηπίου (CO2, CH4, 

N2O, HFCs, PFCs, SF6) ή / και των προδρόμων τους στην ατμόσφαιρα σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή και σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (UNFCCC, 1998).  

Ως «αέρια θερμοκηπίου» (Greenhouse gases – GHG) νοούνται τα αέρια συστατικά 

της ατμόσφαιρας, τα οποία προέρχονται τόσο από φυσική όσο και από ανθρωπογενή 

δραστηριότητα, απορροφώντας και εκπέμποντας εκ νέου υπέρυθρη ακτινοβολία, 

συμβάλλοντας ως ενδογενείς παράγοντες του «φαινομένου του θερμοκηπίου»  

(UNFCCC, 1998).     

Το «Πρωτόκολλο του Κιότο» υπογράφηκε μεταξύ 141 χωρών το 1997 στοχεύοντας 

στην συνολική μείωση των αέριων εκπομπών του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 5% 

την πενταετία 2008-2012 σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990. Το Πρωτόκολλο 

τέθηκε σε ισχύ το 2005. (http://www.ypeka.gr/?tabid=443). Στο διάγραμμα 12 

απεικονίζεται η εκπομπή των αέριων θερμοκηπίου ανά τομέα δραστηριότητας σε 

παγκόσμια κλίμακα. Στον κατακόρυφο άξονα είναι καταγεγραμμένες οι τιμές των 

εκπομπών εκφρασμένες σε  εκατομμύρια τόνου ισοδύναμου μονοξειδίου του άνθρακα, 

CO2 (MtCO2e), ενώ στον οριζόντιο άξονα είναι η χρονολογική σειρά από το 2000 έως το 

2013.(http://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-

emitters-and-how-theyve-changed). 

 

Παρατηρείται ότι ο ενεργειακός τομέας κατέχει τις μεγαλύτερες εκπομπές από 

οποιονδήποτε άλλο τομέα αντιπροσωπεύοντας το 72% των παγκόσμιων εκπομπών για το 

Διάγραμμα 12: Αέρια θερμοκηπίου ανά τομέα δραστηριότητας, World Resource Institute, 

(http://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-

changed). 
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έτος 2013. Προκειμένου να περιοριστούν οι εκπομπές των GHG στις αναπτυγμένες 

χώρες θεσπίστηκαν στο Πρωτόκολλο του Κιότο  τέσσερις δυνατοί τρόποι για τις εταιρίες 

και είναι οι ακόλουθοι: 

o Πληρωμή ακριβών προστίμων. 

o Μείωση GHG μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών. 

o Αγορά πιστώσεων εκπομπών μέσω του συστήματος εμπορίας εκπομπών 

(Emission Trading System –ETS). 

o Μείωση GHG μέσω του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (Clean 

Development Mechanism - CDM) ή Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation 

– JI). 

Λαμβάνοντας υπόψιν την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και την επιβολή 

χρηματικών προστίμων σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις, η χρήση 

των υβριδικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας χρίζεται υψίστης σημασίας. Ο 

συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με συμβατικές μειώνει το ποσό των 

εκπεμπόμενων ρύπων ανά μονάδα παραγωγής. Στον πίνακα 4 έχουν υπολογιστεί σε 

ετήσια βάση οι εκπομπές αέριων ρύπων για το υβριδικό σύστημα εκφρασμένες σε κιλά 

ανά έτος. 

 

Πίνακας 4: Εκπομπές αέριων ρύπων σε κιλά ανά έτος για το υβριδικό σύστημα, Homer Program. 

Εκπομπές Αέριων Ρύπων Συγκέντρωση (κιλά/έτος) 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 490.179 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 3.335 

Άκαυστοι υδρογονάνθρακες (HC) 135 

Αιωρούμενα σωματίδια (SS) 13,3 

Διοξείδιο του θείου (SO2) 1.201 

Οξείδια του αζώτου (NOx) 267 

 

Γνωρίζοντας τα μέγιστα επιτρεπτά όρια των εκπομπών σε αέριους ρύπους θα 

μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε ανάλυση ευαισθησίας απορρίπτοντας ένα σύστημα το 

οποίο εκπέμπει περισσότερο από την επιτρεπόμενη ποσότητα του συγκεκριμένου ρύπου 

που έχουμε επιλέξει.    
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  4.5.6 Χρήση Συμβατικού Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας για το Έργο  

 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση του προγράμματος Homer αντικαθιστώντας στο υβριδικό σύστημα που 

μελετάται, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με συμβατικές μορφές όπως οι γεννήτριες 

ντίζελ. Στο διάγραμμα 13 φαίνεται η νέα δομή του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί στις προηγούμενες ενότητες τα περισσότερα ελληνικά μη 

διασυνδεδεμένα νησιά τροφοδοτούνται με ρεύμα προερχόμενο από γεννήτριες ντίζελ. 

Αυτό έχει σαν φυσικό επακόλουθο το κόστος παραγωγής ενέργειας να είναι ιδιαίτερα 

αυξημένο καθότι υπάρχουν πολλά λειτουργικά έξοδα.  

 

Πίνακας 5: Συνολικό Καθαρό Τρέχον Κόστος Συμβατικού Συστήματος, Homer Program. 

ΟΝΟΜΑ 
Αρχικό 

Κεφάλαιο 

Έξοδα 

Συντήρησης 

& 

Λειτουργίας 

Έξοδα 

Αντικατάστασης 

Υπολειμματική 

Αξία 
Πόροι Σύνολο 

Γεννήτρια 

Diesel 1 

(198KW) 

68.300 € 83.452 € 249.620 € -844,11 € 
1,80 

Μ€ 

2,18 

Μ€ 

Γεννήτρια 

Diesel 2 

(330KW) 

68.300 € 48.770 € 156.240 € -340,41 € 
1,53 

Μ€ 

1,81  

Μ€ 

Γεννήτρια 

Diesel 3 

(330KW) 

48.000 € 1.493 € 0,00 € -16.756 € 
56.832 

€ 

109.868 

€ 

Σύστημα 

Συντονισμού 

& Ελέγχου 

62.200 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
62.200 

€ 

Λοιπά Έξοδα 400.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
400.000 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 646.800 € 133.715 € 405.860 € -17.941 € 
3,39 

Μ€ 

4,56 

Μ€ 

Διάγραμμα 13: Σχηματική απεικόνιση της δομής του 

έργου. 
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Επιπλέον, η παραγωγή ενέργειας από συμβατικές μορφές απαιτεί και σημαντικά έργα 

υποδομής, όπως είναι για παράδειγμα οι δεξαμενές αποθήκευσης του καυσίμου, 

προωθητικές αντλίες καυσίμου, φίλτρα καθαρισμού καυσίμου κ.ά. αυξάνοντας έτσι το 

κόστος της επένδυσης. Στο πίνακα 5 παρουσιάζεται η οικονομική ανάλυση του έργου. 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 5 το συνολικό καθαρό κόστος του έργου ανέρχεται 

στα 4.560.000€ σε αντίθεση με το υβριδικό σύστημα που κοστίζει 3.573.000€. Η 

σημαντική διαφορά των δυο συστημάτων έγκειται στα κόστη του καυσίμου όπου και 

στους δυο πίνακες φαίνονται σαν Πόροι. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση του 

υβριδικού συστήματος τα κόστη για την κατανάλωση των καυσίμων υπολογίστηκαν στα 

1.609.000€ ενώ στην περίπτωση του συμβατικού συστήματος ανήλθαν στα 3.390.000€.  

Στο διάγραμμα 14 που ακολουθεί φαίνονται οι συνολικές καθαρές ταμειακές ροές του 

έργου. Το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης είναι συγκριτικά μικρότερο με εκείνου του 

υβριδικού συστήματος, τα έξοδα αντικατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού είναι 

παραπλήσια, ενώ σημαντική διαφορά παρατηρείται στα έξοδα των καυσίμων τα οποία 

είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια ζωής του έργου μιας και αποτελούν την μοναδική πηγή 

ενέργειας. Προκειμένου να διατηρείται σταθερό το φορτίο για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών οι γεννήτριες ντίζελ δουλεύουν συνεχώς χωρίς περικοπές. Η 

υπολειμματική αξία του έργου στο τέλος του 25ου έτους είναι μικρότερη από αυτή του 

υβριδικού συστήματος 17.941€ έναντι 103.518€. 

 

Επίσης, το κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας διαμορφώθηκε στα 0,225€ έναντι 

0,175€, αυξήθηκε δηλαδή κατά 28,6%. Όπως διαπιστώθηκε τα κόστη εγκατάστασης του 

εξοπλισμού είναι μικρότερα σε σύγκριση με τα κόστη εγκατάστασης του υβριδικού 

συστήματος. Με την χρήση όμως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιτυγχάνεται η 

μείωση της εξάρτησης από το καύσιμο εξοικονομώντας καθ’ αυτόν τον τρόπο τα έξοδα 

Διάγραμμα 14: Κατάσταση Ταμειακών Ροών του Συμβατικού Έργου, Homer Program. 
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που προέρχονται από την αγορά του. Πιο συγκεκριμένα με το υβριδικό σύστημα 

απαιτούνταν 187.407 λίτρα καυσίμου/έτος ενώ με το συμβατικό σύστημα 395.261 λίτρα 

καυσίμου/έτος. 

Επιπλέον, στον πίνακα 6 έχουν υπολογιστεί σε ετήσια βάση οι εκπομπές αέριων 

ρύπων για το συμβατικό σύστημα εκφρασμένες σε κιλά ανά έτος. Όπως ήταν 

αναμενόμενο οι τιμές αυτές αυξήθηκαν σε σχέση με τις τιμές του υβριδικού συστήματος. 

 

Πίνακας 6: Εκπομπές αέριων ρύπων σε κιλά ανά έτος για το συμβατικό σύστημα, Homer Program. 

Εκπομπές Αέριων Ρύπων Συγκέντρωση (κιλά/έτος) 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 1.033.837 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 7.033 

Άκαυστοι υδρογονάνθρακες (HC) 285 

Αιωρούμενα σωματίδια (SS) 28,1 

Διοξείδιο του θείου (SO2) 2.534 

Οξείδια του αζώτου (NOx) 563 

 

Βάσει της νομοθεσίας υπάρχουν ποινικές ρήτρες στις μονάδες που εκπέμπουν 

καυσαέρια παραπάνω από τα επιτρεπτά όρια και θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν στον 

σχεδιασμό του έργου. Επίσης, σε περίπτωση που αυξηθούν οι απαιτήσεις σε ζήτηση 

ενέργειας η συμβατική μονάδα μπορεί να εξυπηρετήσει μια αύξηση 10% της αρχικής 

κατανάλωσης. 

Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση της Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμό 313/4.6.2014 ‘‘Ο καθορισμός 

του απολογιστικού μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, απολογιστικά για το 2013, είναι 177,34 €/MWh’’ ή 

0,17734 €/kWh. (https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19125). 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι η χρήση του υβριδικού συστήματος για 

την παραγωγή ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά κερδίζει όλο και περισσότερο 

έδαφος καθότι προσφέρει όχι μόνο οικονομικά οφέλη αλλά και περιβαλλοντολογικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η διαχείριση του έργου μέσα από το 

οργανόγραμμά του καθώς επίσης και η σταδιακή εκτέλεση των εργασιών με βάσει το 

χρονοδιάγραμμα. 

 

5.1 Διαχείριση του Έργου  

 

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η συνολική διαχείριση και οργάνωση του έργου 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην φάση του σχεδιασμού του έργου, των 

παραγγελιών των υλικών, της ανέγερσης, της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία 

του υβριδικού συστήματος. Η προσέγγιση διαχείρισης για το έργο συνοψίζεται ως εξής: 

• Κατανόηση όλων των επιμέρους στόχων του έργου καθώς επίσης και των 

συμβατικών απαιτήσεων. 

• Καθορισμός και ταξινόμηση των εργασιών που απαιτούνται για την επίτευξη της 

αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης αυτών των στόχων και 

απαιτήσεων. 

• Λεπτομερής οργάνωση του έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία με τον 

πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

• Καθορισμός και δέσμευση του προσωπικού το οποίο θα στελεχώσει το έργο. 

Προσδιορισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που απαιτούνται για την 

εκτέλεση του έργου. 

• Δημιουργία των απαιτούμενων επικοινωνιών με τον πελάτη για την εξασφάλιση 

ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού. 

• Καθορισμός του συστήματος μέτρησης της απόδοσης του έργου. 

Το έργο θα στελεχωθεί από έμπειρους διευθυντές, μηχανικούς και επόπτες οι οποίοι 

θα αναλάβουν την δέσμευση να ολοκληρώσουν το έργο εγκαίρως και βάσει των 

προδιαγραφών. Το ενδεικτικό διάγραμμα 15 που ακολουθεί παρουσιάζει την συνολική 

δομή του έργου.  

Το βασικό προσωπικό για την οργάνωση του έργου είναι: 

o Διευθυντής Έργου: Ο διευθυντής του έργου είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για 

όλες τις πτυχές της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου. Αποτελεί τον συνδετικό 

κρίκο μεταξύ του εργολάβου και τον εργοδότη. Έχει την εξουσία λήψης 
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αποφάσεων για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων των διαφόρων επιμέρους 

οργανισμών που συμμετέχουν στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Ο 

διευθυντής του έργου χρησιμοποιεί μια οργάνωση ομαδοποίησης με ξεχωριστά 

τμήματα, κάθε τμήμα αποτελείται από επιλεγμένο προσωπικό το οποίο επιτελεί 

συγκεκριμένες λειτουργίες. Η εξέλιξη του έργου καθώς επίσης και οι επιδόσεις 

του θα αναφέρονται και θα γνωστοποιούνται τόσο στον διευθυντή του έργου και 

αυτός με την σειρά του θα ενημερώνει και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

οργανισμούς. 

o Βοηθός Διευθυντή Έργου: Ο βοηθός διευθυντή έργου παρακολουθεί στενά την 

εξέλιξη του έργου και βοηθάει τον διευθυντή του έργου όπου κρίνεται 

απαραίτητο.  

o Σχεδιαστής Έργου: Ο υπεύθυνος του σχεδιασμού του έργου είναι αρμόδιος για 

την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την ανάλυση του χρονοδιαγράμματος των 

επιμέρους δραστηριοτήτων  καθώς επίσης και του εξοπλισμού. Ο υπεύθυνος 

σχεδιασμού του έργου καταρτίζει και κοινοποιεί το χρονοδιαγράμματα του έργου, 

παρακολουθεί την πρόοδό του, παρέχει ανάλυση προβλημάτων και προτείνει 

διορθωτικές ενέργειες σε συνεννόηση πάντα με τον διευθυντή του έργου. 

o Διευθυντής Τμήματος Σχεδιασμού: Ο διευθυντής του τμήματος του σχεδιασμού 

είναι υπεύθυνος για την συνολική απόδοση του αρχικού σχεδιασμού αλλά και της 

τελικής λειτουργίας της μονάδας. Είναι αρμόδιος να οργανώνει και να κινητοποιεί 

την απαραίτητη ομάδα των μηχανικών. Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν τον 

καθορισμό και την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος της εκπόνησης των 

μελετών, τη διεξαγωγή των απαραίτητων συνεδριάσεων για την αναθεώρηση του 

σχεδιασμού  με τους συμμετέχοντες των διαφόρων οργανισμών. 

o Διευθυντής Τμήματος Προμηθειών: Ο διευθυντής του τμήματος των προμηθειών 

είναι υπεύθυνος της συντονιστικής ομάδας του για την ζήτηση, αξιολόγηση και 

παραγγελία του απαραίτητου εξοπλισμού λαμβάνοντας υπόψιν τις συμβατικές 

απαιτήσεις του έργου (χρόνοι εγγύησης του εξοπλισμού, χρόνος και τόπος 

παράδοσης, τρόπος μεταφοράς κ.ά.). Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με 

τον διευθυντή του έργου όσο και με τον υπεύθυνο του χρονοδιαγράμματος 

προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη αγορά και μεταφορά του εξοπλισμού στο 

έργο. 

o Διευθυντής Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας: Ο διευθυντής του τμήματος 

διασφάλισης ποιότητας είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την επίβλεψη της 

ομάδας του. Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές 
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όλων των εξοπλισμών. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται είτε στις 

εγκαταστάσεις των προμηθευτών είτε στο εργοτάξιο. Στόχος είναι να 

διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τους κώδικες της βιομηχανίας 

καθώς επίσης και με τις συμβατικές προδιαγραφές του έργου. Εάν διαπιστωθεί 

ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών ή των επιθεωρήσεων είναι ελλιπή, βοηθούν 

στην επίλυση και στην προετοιμασία αποδεκτών διαδικασιών. Με το πέρας των 

επιτυχών δοκιμών θα εκδίδονται και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία 

απαιτούνται τόσο για τα εσωτερικά αρχεία της εταιρίας όσο και για τη χρήση από 

τον πελάτη.  

o Διευθυντής Τμήματος Μεταφορών: Ο διευθυντής του τμήματος μεταφορών είναι 

υπεύθυνος για τον συντονισμό και την επίβλεψη της ομάδας του. Το τμήμα 

μεταφορών είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των 

αποστολών, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και επικοινωνίας μεταξύ 

των διαφόρων υπηρεσιών μεταφοράς καθώς επίσης και για την έκδοση των 

απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή του 

εξοπλισμού. 

o Διευθυντής Τμήματος Ελέγχου Κόστους: Ο διευθυντής του τμήματος ελέγχου 

κόστους είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την επίβλεψη της ομάδας του. 

Το τμήμα ελέγχου κόστους  είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί, να καταγράφει και 

να ενημερώνει τον διευθυντή του έργου αναφορικά με την πορεία των 

χρηματικών κινήσεων του έργου, την επίβλεψη του προϋπολογισμού του έργου 

και τυχόν αποκλίσεις από αυτό.  

Σε συνέχεια της συνολικής δομής του έργου, της κατανομής των εργασιών και των 

ευθυνών θα αναπτυχθεί και το οργανόγραμμα για την περίοδο των εργασιών στο έργο. Η 

ομάδα οργάνωση του έργου θα αποτελείται από έμπειρους διευθυντές, μηχανικούς, 

επιβλέποντες, συμβούλους και υπεργολάβους προκειμένου να διασφαλιστεί η κατασκευή 

του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τις προδιαγραφές ποιότητας και τον 

προϋπολογισμό. Το ενδεικτικό διάγραμμα 16 που ακολουθεί παρουσιάζει το 

οργανόγραμμα για τις εργασίες στο έργο. 

 

Το βασικό προσωπικό για την οργάνωση της δομής στο έργο είναι: 

o Διευθυντής Έργου: Ο διευθυντής έργου είναι υπεύθυνος για την επιτόπια 

εκτέλεση των εργασιών και για την επίτευξη της έγκαιρης, ασφαλούς και 

ποιοτικής ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εκκίνησης. Αυτό 

το άτομο αναλαμβάνει να οδηγήσει μια ομάδα αποτελούμενη από μηχανικούς, 
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υπεργολάβους, τεχνικούς συμβούλους, προμηθευτών στην ολοκλήρωση της 

εγκατάστασης, στην εκκίνηση, τη θέση σε λειτουργία και τη δοκιμή της μονάδας. 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Συντονίζει τις επιτόπιες εργασίες και είναι σε συνεχή επικοινωνία με 

τον πελάτη. 

• Διαβεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρητά οι διαδικασίες που συνιστούν το 

πρόγραμμα ποιότητας. 

• Συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ των υπεργολάβων, του τμήματος 

μελετών, του τμήματος προμηθειών και μεταφορών. 

• Επικοινωνεί με όλους τους προμηθευτές για ζητήματα εγγύησης του 

εξοπλισμού. 

• Ελέγχει την διασφάλιση της ποιότητας. 

o Υπεύθυνος Υγείας και Ασφάλειας στο Έργο: Βασικός του στόχος είναι η 

δημιουργία και η διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο να 

χαρακτηρίζεται από μηδενικά ατυχήματα και επαγγελματικά νοσήματα στον 

χώρο εργασίας. Κύριο μέλημά του είναι η εξάλειψη ατυχημάτων στην 

παραγωγική μονάδα και η διατήρηση των υψηλών δεικτών ασφαλείας στις 

εγκαταστάσεις. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ακολουθούνται αυστηρά 

προγράμματα προστασίας και πρόληψης ατυχημάτων, σχέδια δράσης και 

βελτίωση της ποιότητας στον χώρο εργασίας. Η πολιτική που ακολουθείται θα 

πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με το διεθνές πρότυπο ΟΗSAS 18001 

αλλά και με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801. Στα πλαίσια αυτά ο υπεύθυνος 

υγείας και ασφάλειας θα πρέπει να είναι ικανός να αναγνωρίσει, να αξιολογήσει 

και να γνωστοποιήσει τους κινδύνους αλλά και την λήψη των απαραίτητων 

μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του και η 

ενημέρωση του προσωπικού μέσα από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα.  

o Υπεύθυνος Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας: Είναι αρμόδιος να επιθεωρεί 

και να σχολιάζει όλες τις δοκιμές που γίνονται στον χώρο εργασίας και αφορούν 

την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. Ο συντονιστής πρέπει να επαληθεύει ότι 

οι διαδικασίες των δοκιμών εκτελούνται σύμφωνα με τους κώδικες της 

βιομηχανίας, των συμβατικών προδιαγραφών και των προτύπων. Εάν κάποια 

δοκιμή ή επιθεώρηση αποδειχθεί ότι ήταν ανεπαρκής θα πρέπει να ληφθούν 

άμεσα οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και να διεξαχθεί εκ νέου η δοκιμή. 

Εφόσον η δοκιμή πραγματοποιηθεί με επιτυχία ο υπεύθυνος ελέγχου εκδίδει 
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πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμών το οποίο καταχωρείται εσωτερικά και ένα πιστό 

αντίγραφό του καταβάλλεται στον πελάτη.  

o Υπεύθυνος Θέσης σε Λειτουργία: Είναι το άτομο το οποίο διαχειρίζεται μια 

επίλεκτη ομάδα μηχανικών του έργου που έχουν ως στόχο την θέση σε λειτουργία 

της μονάδας και την διεξαγωγή των επιτυχών δοκιμών καλής απόδοσής της. 

Συνεργάζεται άμεσα με τον διευθυντή του έργου, την ομάδα του σχεδιασμού 

καθώς επίσης και με τους υπεργολάβους προκειμένου να επιτύχει τη σωστή 

διαχείριση και τον έλεγχο των σειρών λειτουργίας για την ομαλή και ασφαλή 

μετάβαση στην θέση εκκίνησης της μονάδας. Είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει 

την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών της μονάδας και την ομαλή μετάβασή της 

σε λειτουργία. Παράλληλα οργανώνει και καθοδηγεί την έκδοση των 

απαιτούμενων εγγράφων που πρέπει να προσκομισθούν στον πελάτη όπως για 

παράδειγμα τα τεχνικά εγχειρίδια των εξοπλισμών. 

o Διεύθυνση Αδειών Εργασίας στο Έργο: Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα 

τμήματα που δημιουργούνται στο έργο κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών. Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την διασφάλιση της προστασίας  του 

προσωπικού από ατυχήματα στον χώρο εργασίας. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται 

ειδικό εγχειρίδιο με τις απαραίτητες οδηγίες ασφάλειας, διεξάγονται τακτά 

σεμινάρια στο χώρο εργασίας και ακολουθείται αυστηρά το σύστημα 

"απομόνωση και σήμανση" καθ’ όλη την διάρκεια εργασιών ("Lockout/Tagout"). 

Πιο αναλυτικά το "Lockout/Tagout" σύστημα αναφέρεται σε συγκεκριμένες 

πρακτικές και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τους εργαζομένους 

για την αποφυγή ανεπιθύμητων τραυματισμών σε περίπτωση απροσδόκητης 

ενεργοποίησης και/ή εκκίνησης μηχανημάτων και εξοπλισμών. Ακόμα 

περιλαμβάνει την αποφυγή ανεπιθύμητης απελευθέρωσης επικίνδυνης ενέργειας 

(για παράδειγμα ηλεκτρισμού) κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης και 

συντήρησης εξοπλισμού. (Occupational Safety and Health Administration, 2002). 

Το «Lockout/Tagout» σύστημα θέτει ρητά ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι 

μηχανικοί μπορούν να απενεργοποιήσουν και να αποσυνδέσουν τα μηχανήματα 

ή τον εξοπλισμό από τις πηγές ενέργειας και να τοποθετήσουν στον χώρο ειδικές 

σημάνσεις ενημέρωσης του προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών. Σε 

περίπτωση που μια εργασία δεν αναφέρεται στο ειδικό εγχειρίδιο ο υπεύθυνος 

μηχανικός του συστήματος θα πρέπει να εκδίδει ειδικές οδηγίες οι οποίες θα 

πρέπει να περιγράφουν ως ελάχιστο το πεδίο εφαρμογής της εργασίας, τον σκοπό, 

τα εξουσιοδοτούμενα άτομα, τους κανόνες και τις τεχνικές που θα 
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χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι για τον έλεγχο των επικίνδυνων πηγών 

ενέργειας, καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της 

συμμόρφωσης. (Occupational Safety and Health Administration, 2002). 

Το διάγραμμα 15 που ακολουθεί απεικονίζει την προτεινόμενη δομή του 

οργανογράμματος του έργου και όλα τα υπεύθυνα μέλη που θα ασχοληθούν. Αντιστοίχως 

έγινε και ένα δεύτερο οργανόγραμμα, το οποίο απεικονίζεται στο διάγραμμα 16, και 

αφορά την οργάνωση της δομής κατά την περίοδο ανέγερσης του έργου. Η δημιουργία 

ενός ξεχωριστού οργανογράμματος για την εκτέλεση των επιτόπιων εργασιών αποτελεί 

επιμέρους ανάλυση του κυρίως οργανογράμματος και θεωρήθηκε σημαντικό και 

απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και εκτέλεση των 

εργασιών. 
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Διάγραμμα 15: Συνολικό οργανόγραμμα του έργου. 
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5.2 Σχεδιασμός & Έλεγχος Προόδου του Έργου  

 

Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος του έργου αναφέρει τη διαδικασία με την οποία γίνεται o  

καθορισμός της μεθόδου λειτουργίας, των ευθυνών, του πεδίου εργασίας και των 

παραδοτέων εγγράφων που είναι συγκεκριμένα για το έργο. Η διαδικασία αυτή 

εκπονείται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό αμέσως μετά την ανάθεση του 

έργου. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού του 

έργου το οποίο θα περικλείει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Γενική περιγραφή των διαδικασιών η οποία θα εκτυλίσσεται σε πιο 

λεπτομερή και περιγραφικά επίπεδα, αντανακλώντας όχι μόνο τις συμβατικές 

απαιτήσεις του έργου αλλά στοχεύοντας και στην βελτιστοποίηση των 

δαπανών σε πόρους, χρόνο και κόστος.  

• Τακτικές εκθέσεις αναφορικά με την πρόοδο του έργου, την κατάσταση των 

πόρων και την εξέλιξη των εργασιών των υπεργολάβων. 

Διάγραμμα 16: Οργανόγραμμα για την εκτέλεση των εργασιών στο έργο. 
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• Έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αποκλίσεις από το πρόγραμμα προκειμένου να 

είναι δυνατή η άμεση επέμβαση για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών 

επιπτώσεων. 

Ο διευθυντής του έργου φέρει την συνολική ευθύνη για την επίτευξη του έργου και σε 

συνεργασία με τον μηχανικό σχεδιασμού καταρτίζουν το πρόγραμμα ελέγχου της 

προόδου. Ο διευθυντής του έργου και ο μηχανικός σχεδιασμού είναι υπεύθυνοι και για 

τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

• Ο διευθυντής του έργου μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καλεί σε συνεδρίαση 

τους διευθυντές των επιμέρους τμημάτων και τους γνωστοποιεί την διαδικασία 

σχεδιασμού και ελέγχου του έργου, η οποία πρέπει να εγκριθεί.  

• Καταγράφουν τη δομή κατανομής των εργασιών (WBS) σε συνεργασία με το 

τμήμα ελέγχου κόστους. 

• Αναπτύσσουν προγράμματα και χρονοδιαγράμματα τόσο σε συνοπτικό όσο και 

σε λεπτομερές επίπεδο για την καθοδήγηση και τον έλεγχο των τμημάτων 

σχεδιασμού, προμήθειας, κατασκευής, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. 

• Επιβεβαιώνουν ότι όλες οι απαραίτητες επικοινωνίες μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων είναι ενσωματωμένες εντός των ορίων του προγράμματος, των 

οροσήμων και των βασικών ημερομηνιών του έργου.  

• Κατανέμουν τους πόρους εντός του χρονοδιαγράμματος προκειμένου να 

καθορίσουν τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό καθ’ όλη την διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου. 

• Καθιερώνουν το σύστημα ελέγχου του έργου. 

• Παρακολουθούν, καταγράφουν και πιστοποιούν την απόδοση όλων των σταδίων 

του έργου προκειμένου να εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και/οι 

αποκλίσεις από το πρόγραμμα του έργου έτσι ώστε να λάβουν άμεσα τις 

απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. 

• Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου παρουσιάζονται εβδομαδιαίες και 

μηνιαίες αναφορές, στις οποίες φαίνεται η εξέλιξη του έργου και τυχόν 

καθυστερήσεις από το πρόγραμμα. 

• Αναπτύσσουν το περίγραμμα και εν συνεχεία ενσωματώνουν τα λεπτομερή 

προγράμματα των υπεργολάβων στα συνολικό πρόγραμμα του έργου. 

Βασικό εργαλείο του σχεδιασμού και ελέγχου του έργου αποτελεί το χρονοδιάγραμμα 

του έργου. Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα τέσσερα βασικά επίπεδα σχεδιασμού του 

χρονοδιαγράμματος.  
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o Επίπεδο Πρώτο – Κύριο Πρόγραμμα Έργου: 

Οι εργασίες απεικονίζονται με την μορφή μπάρας καλύπτοντας τη συνολική διάρκεια 

του έργου και περιγράφοντας όλες τις σημαντικές δραστηριότητες σε ένα ενιαίο φύλλο 

για να είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Σε αυτό το επίπεδο εμφανίζονται όλες οι φάσεις του 

έργου, όπως ο λεπτομερής σχεδιασμός, οι προμήθειες, τα στάδια της κατασκευής και 

θέσης σε λειτουργία. Ταυτόχρονα σκιαγραφούνται όλα τα στρατηγικά ορόσημα και 

εντοπίζονται όλες οι σημαντικές διεπαφές. Το πρόγραμμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει τη στρατηγική σχεδιασμού και θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το 

πρόγραμμα του επιπέδου δυο, αποτελώντας το πρόγραμμα διαχείρισης της σύμβασης. 

o Επίπεδο Δεύτερο – Πρόγραμμα Ελέγχου: 

Το δεύτερο επίπεδο αντανακλά τα στρατηγικά ορόσημα του χρονοδιαγράμματος που 

απεικονίστηκαν στο πρώτο επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό θα αναπτυχθεί ανά περιοχή και 

θα καλύψει τη συνολική διάρκεια του έργου. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι 

σημαντικές δραστηριότητες της περιόδου του σχεδιασμού, της προμήθειας, της 

κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία του έργου. Το πρόγραμμα ελέγχου πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο επισκόπησης της διαχείρισης του έργου απεικονίζοντας τις 

κυριότερες δραστηριότητες και διεπαφές του έργου σε σχέση με την σύμβαση. Το 

πρόγραμμα αυτό θα παρουσιάζεται μέσα από τις μηνιαίες εκθέσεις.  

o Επίπεδο Τρίτο – Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών: 

Το στάδιο αυτό επίσης θα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες όπως τις μελέτες, τις 

προμήθειες, την κατασκευή και την θέση σε λειτουργία δίνοντας έμφαση στην λογική 

και ομαλή ακολουθία των δραστηριοτήτων.  Επιπλέον, απεικονίζει τυχόν διεπαφές 

μεταξύ των διαφόρων φάσεων του έργου, του κύριου εργολάβου, των υπεργολάβων και 

των τρίτων μερών αν υπάρχουν. Προσδιορίζονται με σαφήνεια τα ορόσημα και οι 

κρίσιμες ημερομηνίες του έργου. 

Ο υπεύθυνος σχεδιασμού του χρονοδιαγράμματος συμβουλεύεται τόσο το τμήμα 

σχεδιασμού όσο και το τμήμα ανέγερσης προκειμένου το χρονοδιάγραμμα να συμβαδίζει 

πλήρως με την εξέλιξη των εργασιών και την διαθεσιμότητα των πόρων. Σε περίπτωση 

που σημαντικές εργασίες παρεκκλίνουν από την εξέλιξη του προγράμματος πρέπει να 

επισημανθούν έγκαιρα και να δοθούν άμεσα μέτρα πρόληψης και/ή αντιμετώπισης του 

προβλήματος. Σε αυτό το στάδιο καταλυτικό ρόλο έχει η υποβολή των εβδομαδιαίων 

αλλά και μηνιαίων εκθέσεων που αναφέρουν λεπτομερώς την εξέλιξη του έργου δίνοντας 

έτσι μια ακριβή εικόνα της εξέλιξής του και την επίτευξη των αρχικών στόχων. Το 

χρονοδιάγραμμα ενημερώνεται σε μηνιαία βάση, προκειμένου να συμβαδίζει και με την 

φυσική εξέλιξη των εργασιών.  
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Στην περίοδο της κατασκευής, δημιουργείται ένα επιπλέον χρονοδιάγραμμα το οποίο  

βασίζεται στις παραμέτρους του κυρίου προγράμματος του έργου, παρουσιάζοντας 

οποιεσδήποτε διασυνδέσεις μεταξύ του τμήματος σχεδιασμού και του τμήματος 

προμηθειών. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα εγκρίνεται από τον διευθυντή ανέγερσης και 

θα γνωστοποιείται σε όλα τα αρμόδια μέλη του έργου. Σκοπός του είναι να παρακολουθεί 

την εξέλιξη των εργασιών των υπεργολάβων.  

Το χρονοδιάγραμμα στην περίοδο της κατασκευής περιλαμβάνει δραστηριότητες που 

αντιπροσωπεύουν το πεδίο εφαρμογής του έργου πιο συγκεκριμένα: 

• Αριθμός δραστηριότητας και περιγραφή εργασίας 

• Χρονική διάρκεια της δραστηριότητας 

• Κωδικοί WBS που επιτρέπουν τη συγκέντρωση δεδομένων για σκοπούς 

υποβολής εκθέσεων 

• Κατανομή πόρων και ανθρωποωρών 

o Επίπεδο Τέταρτο – Βάσεις Δεδομένων: 

Ο υπεύθυνος σχεδιασμού χρονοδιαγράμματος είναι αρμόδιος και για την δημιουργία 

ενός μητρώου εγγράφων το οποίο θα περιλαμβάνει όλο τα έγγραφα που πρέπει να 

εκπονηθούν για το έργο. Στο μητρώο εγγράφων θα καταχωρούνται όλα τα έγγραφα με 

τις αντίστοιχες ημερομηνίες υποβολής τους αλλά και με την περιγραφή της αρμοδιότητάς 

τους, για παράδειγμα θα αναγράφεται αν πρόκειται για έγγραφο μελέτης ή εγκεκριμένο 

σχέδιο κατασκευής. Η υποβολή των εγγράφων θα φαίνεται και στο επίπεδο τρία για την 

παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος. Επίσης, θα γίνεται επισήμανση όλων εκείνων 

των εγγράφων που πρέπει να προσκομισθούν έγκαιρα στον πελάτη για την έγκρισή τους. 

Σε περίπτωση που ο πελάτης απαντήσει με σχόλια θα πρέπει τα έγγραφα να 

αναθεωρηθούν και να υποβληθούν εκ νέου εντός δέκα ημερών.  

Στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να γίνεται η μέτρηση και ο έλεγχος της προόδου του έργου 

από τον υπεύθυνο του έργου σε συνεργασία με το τμήμα ελέγχου κόστους. Λαμβάνοντας 

υπόψιν τις εβδομαδιαίες και μηνιαίες εκθέσεις των τμημάτων γίνεται μια σύγκριση 

μεταξύ του αρχικού προγράμματος και της τρέχουσας κατάστασης. Σε περίπτωση που 

υπάρχει απόκλιση από το πρόγραμμα ή σε περίπτωση που διακρίνεται πρόβλημα θα 

πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης για να διασφαλιστεί η ομαλή 

εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος.  

Στο διάγραμμα 17 απεικονίζεται το χρονοδιάγραμμα του έργου όπως δημιουργήθηκε 

σύμφωνα με τα παραπάνω τέσσερα στάδια.
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Διάγραμμα 17: Χρονοδιάγραμμα έργου. 
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5.3 Διαχείριση Κινδύνων του Έργου  

 

Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί μια αναγκαία δραστηριότητα για τη λήψη 

αποφάσεων στον χώρο εργασίας μιας επιχείρησης καθότι συνδέεται άμεσα με την 

ασφάλεια του προσωπικού της. Ο αναπτυσσόμενος αυτός κλάδος στοχεύει να 

αξιολογήσει την αβεβαιότητα αλλά και την πιθανότητα εμφάνισης μελλοντικών 

συμβάντων και/ή συνθηκών στον χώρο εργασίας,  που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα 

την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και την απόκλισή της από τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. (ΕΛΟΤ, 2012). 

5.3.1 Ορισμοί  

 

Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 73:2009, η έννοια της «διακινδύνευσης» 

περιλαμβάνει πλέον την έννοια της αβεβαιότητας. Πιο συγκεκριμένα ο ορισμός 

αποδίδεται ως ‘‘ η αρνητική ή θετική επίδραση της αβεβαιότητας στην επίτευξη των 

στόχων ’’ (An  effect is a deviation from the expected – positive and/or negative). 

(ISO/Guide 73:2009(en)). 

Η έννοια της αβεβαιότητας αποδίδεται ως ‘‘ η κατάσταση μερικής τουλάχιστον 

έλλειψης πληροφόρησης και γνώσης για μελλοντικά συμβάντα, της πιθανότητας 

εμφάνισης και των συνεπειών τους ’’ (Uncertainty is the state, even partial, of deficiency 

of information related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or 

likelihood). (ISO/Guide 73:2009(en)). 

Επιπλέον,  στον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.) οι λέξεις «hazard» 

και «risk» αποδίδονται αντίστοιχα με την ελληνική μετάφραση ως «κίνδυνος» και 

«διακινδύνευση». (ΕΛΟΤ,  2012). 

Οι αλλαγές  που έγιναν στους ορισμούς είχαν ως σκοπό να αποδώσουν με περισσότερη 

ακρίβεια την έννοια του κινδύνου δίνοντας μια νέα ερμηνεία αυτή του αιτίου/παράγοντα 

που μπορεί να προκαλέσει βλάβη και όχι τόσο με την σημασία της απειλής. Η 

διακινδύνευση αποτελεί έναν συνδυασμό της συνέπειας που έχει ένα συμβάν και της 

σχετικής πιθανότητάς του να συμβεί.  (ISO/Guide 73:2009(en)). 

Στο τομέα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης υπάρχουν πάντοτε γεγονότα και 

συνέπειες που συνιστούν είτε ευκαιρίες είτε απειλές για την επιχείρηση. Οι 

διακινδυνεύσεις σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση μπορούν να σχετίζονται με τους 

ακόλουθους παράγοντες: την οικονομική απόδοση, την εταιρική φήμη, τον 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο, το κοινωνικό αντίκτυπο. (IEC 31010:2009(en)). 
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5.3.2 Διαφορά μεταξύ Ανάλυσης Κινδύνων και Αξιολόγηση Διακινδύνευσης 

 

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο, όταν οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί αναφέρονται στα 

συστήματα διαχείρισής τους να κάνουν λόγο για «διαχείριση κινδύνων» και όχι για 

«αξιολόγηση διακινδύνευσης». Η «αξιολόγηση διακινδύνευσης» αναφέρεται στην 

συνολική διαδικασία προσδιορισμού των  διακινδυνεύσεων, της ανάλυσής τους και της 

εκτίμησης της επικινδυνότητάς τους. (ISO/Guide 73:2009(en)). 

 

5.3.2.1 Ανάλυση Κινδύνων 

 

Η μεθοδολογία της ανάλυσης κινδύνων είναι η διαδικασία της αναγνώρισης των 

κινδύνων που μπορεί να προκύψουν είτε από το ίδιο το σύστημα είτε από το περιβάλλον 

του προσδιορίζοντας τις ανεπιθύμητες συνέπειες καθώς επίσης και τις πιθανές αιτίες που 

τις προκάλεσαν. Ο βασικός στόχος της ανάλυσης κινδύνου είναι η αναγνώριση της 

επικινδυνότητας  και η επίτευξη βελτιωμένης ασφάλειας στον χώρο εργασίας. (IEC, 

61508). 

Η διαδικασία ανάλυσης κινδύνων περιλαμβάνει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές 

μεθόδους. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται παρέχουν μηχανισμούς για: 

o Την αναγνώριση των κινδύνων. 

o Την ανάλυση του μεγέθους της επικινδυνότητάς τους. 

o Την μελέτη της πιθανότητας εμφάνισή τους. 

o Την μελέτη της καταλληλόλητας αλλά και τις επάρκειας των προτεινόμενων 

μέτρων προστασίας. 

Εάν η διαδικασία ανάλυσης των κινδύνων μιας διεργασίας δείξει ότι δεν υπάρχουν 

σημαντικές συνέπειες ή ότι η συχνότητα εμφάνισής τους είναι τόσο μικρή που τις 

καθιστά αναξιόπιστες, τότε η περαιτέρω ανάλυση αυτών θα αποδειχθεί άκαρπη. 

Η ανάλυση κινδύνων είναι μια δυναμική διαδικασία που ξεκινάει από την αρχή του 

έργου και συνεχίζεται καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν από 

την ανάλυση που διενεργήθηκε στην αρχή του έργου θα αποτελέσουν την βάση για τις 

μελλοντικές αποφάσεις.  

Τα βασικά βήματα της ανάλυσης των κινδύνων μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

o Κατηγοριοποίηση των κινδύνων ανάλογα με την φύση τους, την επικινδυνότητά 

τους και τις συνέπειές τους. 
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o  Ανάλυση των συνεπειών στο ανθρώπινο δυναμικό, στο φυσικό περιβάλλον και 

στην ιδιοκτησία. 

o Αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης ενός τέτοιου κινδύνου και της 

επάρκειας των μέτρων ασφαλείας. 

o  Υπολογισμό του επιπέδου κινδύνου (Επίπεδο Διακινδύνευσης = Πιθανότητα 

Εμφάνισης Κινδύνου x Διάρκεια Έκθεσης στον Κίνδυνο x Επίπεδο 

Σοβαρότητας Κινδύνου). 

o Σύγκριση των αποτελεσμάτων κινδύνου με τα καθορισμένα επίπεδα κινδύνου 

προκειμένου να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα μείωσή τους.  

(State of New South Wales through the Department of Planning, 2011). 

 

Στο ακόλουθο διάγραμμα 18 απεικονίζεται συνοπτικά η διαδικασία ανάλυσης 

επικινδυνότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως είναι φανερό από το διάγραμμα 18 η ανάλυση κινδύνου διαχωρίζεται σε δυο 

βασικά στοιχεία: 

o Στην ανάλυση των κινδύνων όπου γίνεται ο προσδιορισμός των κινδύνων, των 

επιπτώσεών τους και της πιθανότητας εμφάνισής τους δημιουργώντας κατ’ αυτό 

τον τρόπο το αντίστοιχο επίπεδο διακινδύνευσης. 

Διάγραμμα 18: Βασική μεθοδολογία ανάλυσης κινδύνων, State of New South Wales 

through the Department of Planning, 2011.  
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o Στην αξιολόγηση όπου πλέον οι εξακριβωμένες διακινδυνεύσεις συγκρίνονται 

με τα αρχικά κριτήρια του έργου και εκτιμώνται οι επιλογές του περιορισμού 

και της διαχείρισης των διακινδυνεύσεων. 

  

5.3.2.2  Αξιολόγηση Διακινδύνευσης (Risk Assessment) 

 

Σύμφωνα με την επίσημη απόδοση του οργανισμού ΕΛΟΤ η έννοια της αξιολόγησης 

της διακινδύνευσης (risk assessment) αποδίδεται ως «το μέρος της διαχείρισης 

διακινδύνευσης που εξετάζει το βαθμό επηρεασμού των στόχων, της πιθανότητας και 

των συνεπειών, προκειμένου να αποφασιστεί η αναγκαία πρόσθετη αντιμετώπιση της 

διακινδύνευσης». (ΕΛΟΤ,  2012). 

Όταν η ανάλυση κινδύνου γίνεται με κύριο γνώμονα την επιλογή του ελάχιστου 

κινδύνου τότε διεξάγεται η διαδικασία της αξιολόγησης της διακινδύνευσης. Πρόκειται 

για μια ανάλυση όπου τα αποτελέσματα της διακινδύνευσης συγκρίνονται με τα ποιοτικά 

και τα ποσοτικά κριτήρια των κινδύνων που είχαν οριστεί στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού.  

Η «αξιολόγηση διακινδύνευσης» είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για μια 

επιχείρηση καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προτύπων υγιεινής και  

ασφάλειας της επιχείρησης. Στόχοι της είναι να: 

o Αναγνωριστούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι. 

o Προσδιοριστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (για παράδειγμα οι εργαζόμενοι, οι 

επισκέπτες κ.ά.). 

o Καθοριστούν αν τα ήδη υπάρχοντα μέτρα πρόληψης είναι ικανοποιητικά ή είναι 

ελλιπή. 

o Καθοριστεί αν απαιτείται ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης για την αποφυγή 

ενός συγκεκριμένου κινδύνου. 

o Κατηγοριοποιηθούν οι κίνδυνοι ανάλογα με την σοβαρότητα επίπτωση που 

μπορεί να έχουν. 

o Κατηγοριοποιηθούν τα μέτρα ασφάλειας. 

o Ικανοποιηθούν οι νομικές απαιτήσεις αναφορικά με το θέμα ασφάλειας. 

o Καθοριστούν οι αρμόδιοι που θα χειρίζονται έκτακτες καταστάσεις.  

o Καθοριστούν τα χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία πρέπει να επιλυθεί ένας 

πιθανός κίνδυνος. 

o Καθοριστούν ημερομηνίες επανεξέτασης ενός πιθανού κινδύνου. 

(https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/risk_assessment.html). 
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5.3.3. Τεχνικές Ανάλυσης Κινδύνου 

 

Στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστούν εν συντομία οι διάφορες τεχνικές 

ανάλυσης κινδύνων που μπορούν να εφαρμοσθούν από έναν οργανισμό. Με τον όρο 

τεχνική ανάλυσης κινδύνου υποδεικνύεται μια συγκεκριμένη και μοναδική μεθοδολογία 

ανάλυσης κινδύνων η οποία διέπετε από ένα σύνολο κανόνων και σταδίων που στοχεύουν 

στην εξαγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Η ύπαρξη διαφορετικών τεχνικών 

δημιουργήθηκε από την ανάγκη εντοπισμού και κάλυψης διαφορετικών τύπων κινδύνων. 

Για παράδειγμα, τεχνικές όπως η Ανάλυση Κινδύνου και Λειτουργίας (HAZOP) και 

Ανάλυση Ανώμαλης Λειτουργίας και Επιπτώσεων (FMECA) χρησιμοποιούνται κυρίως 

για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε μια διεργασία και για εντοπισμό αστοχιών εξοπλισμού, 

δεν μπορούν να αναγνωρίσουν άλλους κινδύνους που μπορεί να προέρχονται από 

εξωτερικές επιδράσεις. (State of New South Wales through the Department of Planning, 

2011). 

Η ανάπτυξη των τεχνικών ανάλυσης κινδύνων είναι ραγδαία. Μέχρι σήμερα έχουν 

καταγραφεί πάνω από 100 διαφορετικές τεχνικές και ο αριθμός αυτός προβλέπεται να 

αυξηθεί. Πολλές από τις τεχνικές αυτές δεν έχουν ευρεία χρήση όπως επίσης υπάρχουν 

τεχνικές που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους. Ο αρχηγός της ομάδας που θα κληθεί να 

εκπονήσει μια τεχνική ανάλυσης κινδύνου θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με όλες τις 

τεχνικές προκειμένου να επιλέξει την κατάλληλη για την εκάστοτε περίπτωση. (Vladimir 

Popović et al., 2008). 

Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής ανάλυσης κινδύνων για μια διεργασία γίνεται 

βάσει των εγγενών χαρακτηριστικών της. Εγγενή χαρακτηριστικά είναι εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν μια τεχνική από μια άλλη όπως για παράδειγμα: 

προσέγγιση μιας ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυσης, το βάθος ανάλυσης που επιδιώκεται, 

ο όγκος των πληροφοριών που απαιτείται για την ανάλυση, χρονικοί περιορισμοί, η 

χρήση επαγωγικής ή συλλογικής λογικής, ο βαθμός δυσκολίας της ανάλυσης, η 

περιπλοκότητά της, η τεχνική κατάρτιση που απαιτείται, τα διαθέσιμα εργαλεία, το 

κόστος της ανάλυσης κ.ά. (Vladimir Popović et al., 2008). 

Παρακάτω παρατίθενται οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές ανάλυσης 

κινδύνων: 

o Προκαταρκτική Λίστα Κινδύνων (PHL) 

o Προκαταρκτική Ανάλυση Κινδύνων (PHA) 

o Ανάλυση Κινδύνων Υποσυστήματος (SSHA) 

o Ανάλυση Κινδύνων Συστήματος (SHA) 
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o Ανάλυση Κινδύνων Λειτουργίας & Συστημάτων (O&SHA) 

o Αξιολόγηση Κινδύνου Υγείας (ΗΗΑ) 

o Ανάλυση Απαιτήσεων / Κριτηρίων Ασφαλείας (SRCA) 

o Δενδρική Ανάλυση Σφαλμάτων (FTA) 

o Δενδρική Ανάλυση Συμβάντων (ΕΤΑ) 

o Αντιμετώπιση Προβλημάτων & Ανάλυση Αποτελεσμάτων (FMEA) 

o Ανάλυση Κινδύνων Σφάλματος (FaHA) 

o Ανάλυση Κινδύνων Λειτουργίας (FuHA) 

o Ανάλυση Κρυφών Κινδύνων (SCA) 

o Ανάλυση Κινδύνου και Λειτουργικότητας (HAZOP) 

o Ανάλυση Δικτύων Petri (ΡΝΑ) 

o Ανάλυση Markov (ΜΑ) 

o Ανάλυση Εμποδίων (ΒΑ) 

o Ανάλυση Αιτίας – Αιτιατού (CCA) 

o Αξιολόγηση Ασφάλειας Λογισμικού (SWSA) 

 

Η ανάλυση των τεχνικών κινδύνων εκπονείται προκειμένου να εξαλειφθούν ή να 

περιοριστούν στο ελάχιστο οι πραγματικοί ή οι πιθανοί κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι δηλαδή που 

μελετώνται μπορείτε να πραγματοποιηθούν ή να μην πραγματοποιηθούν. Οι πραγματικοί 

κίνδυνοι είναι αυτοί που έχουν συμβεί στο παρελθόν και συνεπώς μπορούν να 

εντοπιστούν και να καταγραφούν βάσει της εμπειρίας. Οι πιθανοί κίνδυνοι είναι κίνδυνοι 

που δεν έχουν εμφανισθεί στο παρελθόν αλλά μπορούν να αναγνωριστούν και να 

εξεταστούν μέσα από την ανάλυση των τεχνικών κινδύνων.      

5.3.3.1 Μεθοδολογία Ανάπτυξης Προκαταρκτικής Λίστας Κινδύνων Έργου  

 

Η Προκαταρκτική Ανάλυση Κινδύνου (Preliminary Hazard Analysis) είναι συνήθως η 

πρώτη προσπάθεια που γίνεται για τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση των εν 

δυνάμει κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός συστήματος ή μιας διεργασίας 

και την διαδικασία ασφάλειάς τους.  

Η Προκαταρκτική Ανάλυση Κινδύνου είθισται να προηγείται με την προετοιμασία 

μιας Προκαταρκτικής Λίστας Επικινδυνότητας (Preliminary Hazard List). Η λίστα αυτή 

καταγράφει τους πιθανούς κινδύνους και παρέχει τη λογική για τον έλεγχό τους.  
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Στην παρούσα παράγραφο περιγράφεται η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί  

για την  δημιουργία μιας τέτοιας λίστας, παρουσιάζοντας στο τέλος ένα παράδειγμα από  

τη μελέτη του υβριδικού συστήματος. 

o Βήμα Πρώτο – Σύσταση Ομάδα: 

Για την δημιουργία της Προκαταρκτικής Λίστας Κινδύνων απαιτείται η σύσταση 

ειδικής ομάδας ατόμων. Η ομάδα αυτή αποτελείται από έναν έμπειρο και με ικανότητες 

ηγέτη (team leader), από έναν γραμματέα  που θα καταγράφει τα πρακτικά των 

συζητήσεων και από τα μέλη της τα οποία πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις 

και εμπειρία της διαδικασίας. Η ομάδα πυρήνας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2-6 

άτομα.  

o Βήμα Δεύτερο – Αναγνώριση των Κινδύνων: 

 Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες της αξιολόγησης καθότι σε 

αυτό το στάδιο απαιτείται η ακριβής ταυτοποίηση όλων των πιθανών κινδύνων του 

έργου.    Οι κίνδυνοι σε ένα έργο μπορεί να οφείλονται τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε 

εξωτερικούς παράγοντες. Με την σειρά τους αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την επίδραση που έχουν στην επιχείρηση για παράδειγμα 

κίνδυνοι στο ανθρώπινο δυναμικό, κίνδυνοι στο περιβάλλον, κίνδυνοι για τον εξοπλισμό 

κ.ά.. (IRM, 2007). 

Η εξέταση αυτή είναι μια δημιουργική διαδικασία, η οποία διευκολύνεται με την 

χρήση μια σειράς λέξεων κλειδιά (guide words) από τα μέλη της ομάδας που εξετάζουν 

το ζήτημα αυτό.  Ο προσδιορισμός των κινδύνων σε ένα έργο είναι μια απαιτητική 

διαδικασία για αυτό συνήθως απασχολούνται παραπάνω από ένα άτομα τα οποία 

διαθέτουν καλή γνώση  του αντικειμένου και μπορούν να εντοπίσουν όλους τους 

πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα  προστασίας που  χρειάζονται για την αντιμετώπισή 

τους. Η εικόνα 11 απεικονίζει  όλους τους πιθανούς παράγοντες που μπορεί να 

αποτελέσουν πιθανούς κινδύνους για ένα έργο. Όπως προαναφέρθηκε η εικόνα 11 

αποτελεί μια γενική κατευθυντήρια οδηγία για την κατηγοριοποίηση των πιθανών 

κινδύνων ενός έργου. Απαιτείται λεπτομερέστερη ανάλυση για κάθε έργο ξεχωριστά.  

Η αναγνώριση των κινδύνων σε ένα έργο πρέπει να προσεγγίζεται με έναν μεθοδικό 

τρόπο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι σημαντικές δραστηριότητες εντός του 

έργου έχουν καταγραφεί και πιστοποιηθεί και ότι οι πιθανοί κίνδυνοι που απορρέουν από 

αυτές τις δραστηριότητες έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια και λεπτομέρεια. (IRM, 

2007). 
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o Βήμα Τρίτο – Αξιολόγηση των Κινδύνων: 

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των πιθανών κινδύνων για το έργο ακολουθεί 

το στάδιο της αξιολόγησής τους και της σύγκρισής τους έναντι των κριτηρίων κινδύνου 

που έχει υιοθετήσει ο οργανισμός. Τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η αξιολόγηση των 

κινδύνων μπορεί να περιλαμβάνουν νομικές απαιτήσεις, περιβαλλοντικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες, οικονομικές απαιτήσεις, έννομα ενδιαφέροντα από τα 

Εικόνα 11: Παραδείγματα οδηγών βασικών κινδύνων, IRM, 2007. 
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ενδιαφερόμενα μέρη κ.ά. Συνεπώς, η αξιολόγηση των κινδύνων γίνεται για να 

αποφασισθεί ο βαθμός σημαντικότητάς τους για το έργο και κατά πόσον μπορεί ο κάθε 

κίνδυνος να γίνει αποδεκτός ή αν κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα 

προστασίας για την αντιμετώπισή του. 

Σε αυτό το στάδιο εξετάζεται επίσης για κάθε κίνδυνο που έχει καταγραφεί ποιος/ποιοι 

επηρεάζονται άμεσα και σε τι βαθμό, συνήθως για ευκολία προσδιορίζονται ομάδες 

ατόμων . 

o Βήμα Τέταρτο – Χειρισμός Κινδύνων: 

Ο χειρισμός των κινδύνων είναι η διεργασία κατά την οποία επιλέγονται και 

εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα εξάλειψης του κινδύνου. Ο κύριος μηχανισμός του 

βασίζεται στον τακτικό έλεγχο και στην έγκαιρη αντιμετώπισή του. Σε αρκετές όμως 

μελέτες και περιπτώσεις  οι χειρισμοί στοχεύουν ακόμα και στην αποφυγή του κινδύνου, 

τη μεταφορά του κινδύνου, την πρόληψη του κινδύνου, την χρηματοδότηση του κινδύνου 

κ.ά.  Οποιοδήποτε σύστημα χειρισμού κινδύνου εφαρμοστεί θα πρέπει να εξασφαλίζει 

κατά το ελάχιστο την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του οργανισμού, να 

διασφαλίζει την συμμόρφωση του οργανισμού με τους νόμους και τους κανονισμούς και 

τέλος να παρέχει αξιόπιστες μεθόδους εσωτερικού ελέγχου. (IRM, 2007). 

Οι μέθοδοι εσωτερικού ελέγχου στοχεύουν να εξαλείψουν ή να ελαχιστοποιήσουν τον 

κίνδυνο λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η αποτελεσματικότητα των 

μέτρων εσωτερικού ελέγχου  σχετίζεται άμεσα με το κόστος εφαρμογής τους σε σύγκριση 

με τα οφέλη που θα  προσκομίσει ο οργανισμός με την εξάλειψη του κινδύνου.  Ο 

οργανισμός θα πρέπει να μελετήσει  ποια είναι τα οικονομικά του οφέλη από την 

εξάλειψη του κινδύνου ή όχι σε σύγκριση με τις δαπάνες που απαιτούνται για την 

εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων ελέγχου του κινδύνου. Σε αυτό το στάδιο πρέπει 

να γίνει και μια κοστολογική προσέγγιση  σε σχέση με τη δυνητική οικονομική επίπτωση 

που θα αντιμετωπίσει ένας οργανισμός σε περίπτωση που δεν λάβει οποιαδήποτε 

ενέργεια πρόληψης του κινδύνου. (IRM, 2007). 

Η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς αποτελεί υποχρέωση για έναν 

οργανισμός. Συνεπώς ο οργανισμός θα πρέπει να ακολουθεί ρητά το εκάστοτε σύστημα 

μέτρων ελέγχου όταν αυτό ορίζεται από τον ίδιο τον νόμο. (IRM, 2007). 

o Βήμα Πέμπτο – Παρακολούθηση και Αναθεώρηση των Διεργασιών Διαχείρισης 

Κινδύνων: 

Οι οργανισμοί είναι δυναμικοί και δρουν μέσα σε δυναμικά περιβάλλοντα τα οποία 

επηρεάζονται και μεταβάλλονται τόσο από ενδογενείς όσο και από εξωγενείς 

παράγοντες. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται αυτές οι αλλαγές 
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και να λαμβάνονται υπόψιν από τους οργανισμούς προσδιορίζοντας τις κατάλληλες 

μεταβολές που πρέπει να εφαρμοστούν εντός του συστήματος. Η ορθή πρακτική της 

διαχείρισης των κινδύνων καθώς επίσης και όλων των διεργασιών και των 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε έναν οργανισμό για την επίτευξη των στόχων 

του δημιουργεί την ανάγκη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την συνεχή 

παρακολούθηση της διαχείρισής τους. Πρόκειται για μια επαναληπτική διαδικασία που 

στοχεύει στην συνεχή αναγνώριση των κινδύνων, στη βελτίωση της διαχείρισής τους και 

στον ανασχεδιασμό των διεργασιών τους όπου κρίνεται απαραίτητο.  (ΕΛΟΤ,  2012).  

Προκειμένου να επιτευχθεί μια αποτελεσματική παρακολούθηση ο οργανισμός θα 

πρέπει να εφαρμόζει τακτικές επιθεωρήσεις ελέγχου που στοχεύουν στην διαφύλαξη της 

πολιτικής του οργανισμού και στην εναρμόνιση της λειτουργίας του με τα πρότυπά του. 

Με αυτό τον τρόπο ο οργανισμός διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες είναι κατανοητές και 

εφαρμόσιμες από όλα τα μέλη του. Επίσης, οι διαδικασίες παρακολούθησης και 

αναθεώρησης της διαχείρισης των κινδύνων  θα πρέπει να  ελέγχουν κατά πόσον  τα 

μέτρα προστασίας που λήφθηκαν κατάφεραν να επιτύχουν τον αρχικό στόχο, την 

καταλληλόλητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και 

τέλος να αποτελέσουν μελλοντικά διδάγματα. 

Ο παρακάτω  πίνακας 7 αποτελεί μια Προκαταρκτική Λίστα Κινδύνων της μελέτης 

του υβριδικού συστήματος. Στην λίστα αυτή καταγράφηκαν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι του 

έργου (εσωτερικοί και εξωτερικοί), οι συνέπειές τους καθώς επίσης και οι δράσεις 

αντιμετώπισής τους.  Πρόκειται για ένα πρώιμο στάδιο της αναγνώρισης των κινδύνων 

του έργου χωρίς να έχει  προσδιοριστεί η στάθμη διακινδύνευσή τους  (level of risk). Η 

αρίθμηση που δόθηκε στους κινδύνους είναι τυχαία καθότι σε μετέπειτα στάδιο θα πρέπει 

να καθοριστεί από ειδική ομάδα ατόμων ο βαθμός της διακινδύνευσής τους.   
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Πίνακας 7: Προκαταρκτική Λίστα Κινδύνων Εγκατάστασης Υβριδικού Συστήματος. 

A/A Αναθεώρηση 
Πιθανός 

Κίνδυνος 
Λέξη Κλειδί Πιθανά Αίτια 

Κίνδυνος για 

το έργο 
Σχόλια Συνέπειες Δράσεις Υπεύθυνος Έναρξη Λήξη 

    

Φυσικοί 

Κίνδυνοι 

Ακραίες 

καιρικές 

συνθήκες 

Ακραίες 

θερμοκρασίες 

Έλλειψη 

ψύξης/θέρμαν

σης του 

συστήματος. 

Ο εξοπλισμός 

σχεδιάστηκε 

λαμβάνοντας 

υπόψιν τις 

συνθήκες 

περιβάλλοντος 

(-5°C÷+45°C). 

Οι συνθήκες 

σχεδιασμού 

είναι 

αποδεκτές. 

Καμία       

    Κύματα Κανένας 

Το έργο 

απέχει 4km 

από την 

θάλασσα. 

  Καμία       

    Άνεμος 

Κανένας, έχει 

ληφθεί υπόψιν 

στον 

σχεδιασμό του 

έργου.  

Ο εξοπλισμός 

είναι 

κατάλληλος 

για τις 

καιρικές 

συνθήκες που 

επικρατούν 

στο έργο. 

  Καμία       

    

Σκόνη 

Ο εξοπλισμός 

ίσως να 

επηρεαστεί.   

Ο εξοπλισμός 

είναι 

κατάλληλος 

για τις 

καιρικές 

συνθήκες που 

επικρατούν 

στο έργο. 

Οι συνθήκες 

σχεδιασμού 

είναι 

αποδεκτές. 

Καμία       

1   

Το σύστημα 

air-

conditioning 

ίσως 

επηρεαστεί. 

  

Τα φίλτρα 

γεμίζουν 

σκόνη και 

δεν γίνεται 

καλή 

ψύξη/θέρμαν

ση. 

Περιοδικός 

έλεγχος 

και 

καθάρισμα

. 

Θα 

καθοριστεί 

σε  

μετέπειτα 

στάδιο. 

- - 
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A/A Αναθεώρηση 
Πιθανός 

Κίνδυνος 
Λέξη Κλειδί Πιθανά Αίτια 

Κίνδυνος για 

το έργο 
Σχόλια Συνέπειες Δράσεις Υπεύθυνος Έναρξη Λήξη 

    Πλημμύρες Κανένας 

Το έργο 

απέχει από 

ποτάμια και 

λίμνες. 

  Καμία       

    Πάγος 

Κανένας, έχει 

ληφθεί υπόψιν 

στον 

σχεδιασμό του 

έργου.  

Ο εξοπλισμός 

είναι 

κατάλληλος 

για τις 

καιρικές 

συνθήκες που 

επικρατούν 

στο έργο. 

  Καμία       

    Γείωση 

Έλλειψη 

γείωσης-

ζημιές στον 

εξοπλισμό. 

Έχει 

προβλεφθεί η 

εγκατάστασή 

του στην 

μελέτη.  

  Καμία       

2   Σεισμική Δραστηριότητα 

Εγκατάσταση 

έργου σε 

σεισμογενή 

περιοχή. 

Να συζητηθεί 

η σεισμική 

ζώνη στην 

οποία ανήκει 

η περιοχή του 

έργου κατά 

την επιτόπια 

επίσκεψη. 

Πριν από την 

εκτέλεση του 

έργου να γίνει 

γεωτεχνική 

ανάλυση. 

  

Αντίστοιχα 

μέτρα θα 

ληφθούν 

από τα 

ευρήματα 

της 

έρευνας. 

Θα 

καθοριστεί 

σε  

μετέπειτα 

στάδιο. 

- - 

    

Διάβρωση 

Ολίσθηση Κανένας     Καμία       

    
Παράκτια 

εγκατάσταση 
Αμελητέος 

Ο εξοπλισμός 

είναι 

κατάλληλος 

για τις 

περιβαλλοντικ

ές συνθήκες 

που 

  Καμία       
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A/A Αναθεώρηση 
Πιθανός 

Κίνδυνος 
Λέξη Κλειδί Πιθανά Αίτια 

Κίνδυνος για 

το έργο 
Σχόλια Συνέπειες Δράσεις Υπεύθυνος Έναρξη Λήξη 

επικρατούν 

στο έργο. 

    

Εγκατάσταση 

κοντά σε 

ποτάμι 

Κανένας     Καμία       

3   

Υποχώρηση  

Δομή εδάφους Αμελητέος 

Η δομή του 

εδάφους θα 

καθορίσει αν 

είναι αναγκαία 

τα έργα 

πολιτικών 

μηχανικών. 

  

Πριν από 

την μελέτη 

εγκατάστα

ση του 

υβριδικού 

πάρκου και 

πριν από 

οποιεσδήπ

οτε 

εργασίες 

θα γίνει 

γεωτεχνική 

μελέτη. 

Θα 

καθοριστεί 

σε  

μετέπειτα 

στάδιο. 

- - 

    Θεμέλια 

Διαφορετικό 

επίπεδο στα 

θεμέλια λόγω 

καθίζησης. 

Τα υπόγεια 

νερά ίσως να 

επηρεάσουν 

τον σχεδιασμό 

του έργου. 

  

Πριν από 

την μελέτη 

εγκατάστα

ση του 

υβριδικού 

πάρκου και 

πριν από 

οποιεσδήπ

οτε 

εργασίες 

θα γίνει 

γεωτεχνική 

μελέτη. 

Θα 

καθοριστεί 

σε  

μετέπειτα 

στάδιο. 

- - 
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A/A Αναθεώρηση 
Πιθανός 

Κίνδυνος 
Λέξη Κλειδί Πιθανά Αίτια 

Κίνδυνος για 

το έργο 
Σχόλια Συνέπειες Δράσεις Υπεύθυνος Έναρξη Λήξη 

    

Περιβαλλοντ

ική 

επίπτωση 

Αέριοι ρύποι 
Καύση 

Κανένας, ο 

προσφερόμενο

ς εξοπλισμός 

έχει 

σχεδιαστεί με 

την τελευταία 

τεχνολογία. 

    Καμία       

    Εξαερισμός Κανένας     Καμία       

    
Απόρριψη 

λυμάτων 

Όλα τα στερεά 

απόβλητα 

διαχειρίζονται 

βάσει των 

κανονισμών. 

Η παραγωγή 

στερεών 

λυμάτων είναι 

περιορισμένη, 

όλα τα υλικά 

είναι 

ανακυκλώσιμ

α. 

    Καμία       

    

 Διάταξη – 

Εγκατάστασ

η 

Περιοχή - 

Διάταξη 

εξοπλισμού 

Προηγούμενη 

χρήση γης 
Κανένας 

Ανεπτυγμένος 

χώρος για 

εμπορική 

ανάπτυξη ή 

εκμετάλλευση. 

  Καμία       

    

Ευάλωτη 

χλωρίδα και 

πανίδα 

Κανένας 

Ανεπτυγμένος 

χώρος για 

εμπορική 

ανάπτυξη ή 

εκμετάλλευση 

βάσει της 

νομοθεσίας. 

  Καμία       

    
Οπτική 

επίδραση 
Κανένας 

Υπάρχει άδεια 

για 

εγκατάσταση 

διάταξης 

συστήματος 

παραγωγής 

ενέργειας. 

  Καμία       
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A/A Αναθεώρηση 
Πιθανός 

Κίνδυνος 
Λέξη Κλειδί Πιθανά Αίτια 

Κίνδυνος για 

το έργο 
Σχόλια Συνέπειες Δράσεις Υπεύθυνος Έναρξη Λήξη 

    

 Διάταξη - 

Εγκατάστασ

η 

Περιοχή - 

Διάταξη 

εξοπλισμού 

Τοπικός 

πληθυσμός 
Κανένας 

Η τοποθεσία 

του έργου 

βρίσκεται σε 

απόσταση 

1km από τις 

κατοικήσιμες 

περιοχές. 

Είναι φιλικό 

προς τον 

χρήστη έργο. 

  Καμία       

    Διάταξη έργου Αμελητέος 

Η περιοχή 

κατασκευής 

του έργου 

είναι επαρκής 

ακόμα και 

στην περίοδο 

της 

ανέγερσης. 

Αποθηκευτικο

ί χώροι είναι 

διαθέσιμοι. 

  Καμία       

4   

Εξωτερικός 

Κίνδυνος / 

Κίνδυνος 

από Τρίτα 

Μέρη 

Σαμποτάζ 
Εσωτερικό ή 

εξωτερικό 

Καθυστερήσει

ς, υλικές 

ζημιές, 

οικονομική 

επιβάρυνση. 

    

Το έργο θα 

ασφαλιστεί

. Επιπλέον, 

θα 

παρθούν 

τα 

ανάλογα 

μέτρα 

προστασία

ς (π.χ. 

κατασκευή 

φράχτη, 

τοποθέτησ

η 

συστήματο

ς καμερών, 

προσωπικό 

Θα 

καθοριστεί 

σε  

μετέπειτα 

στάδιο. 

- - 
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A/A Αναθεώρηση 
Πιθανός 

Κίνδυνος 
Λέξη Κλειδί Πιθανά Αίτια 

Κίνδυνος για 

το έργο 
Σχόλια Συνέπειες Δράσεις Υπεύθυνος Έναρξη Λήξη 

ασφαλείας 

κ.ά). 

    

Τρομοκρατι

κή ενέργεια 

Ταραχές 

Αμελητέος 
Το έργο θα 

ασφαλιστεί. 
  Καμία       

    
Αστική 

διαταραχή 

    Απεργία 

    
Στρατιωτική 

δράση 

    Ακτιβιστές 

    

Δραστηριότ

ητες τρίτων 

μερών 

Αγρότες 

Αμελητέος 
Το έργο θα 

ασφαλιστεί. 
  Καμία       

    Ψαράδες 

    
Τοπικές 

διαμαρτυρίες 

    

Πτώση 

αεροπλάνου/

ελικοπτέρου 

  Αμελητέος     Καμία       

    
Κίνδυνος 

Διεργασιών 

Ανίχνευση 

αερίων & 

αέριων 

σωματιδίων 

- Μη 

αναφλέξιμα 

Ανίχνευση 

αερίων 
Κανένας 

Δεν 

περιλαμβάνετ

αι ανίχνευση 

αερίων, καθώς 

δεν παρέχεται 

καύσιμο 

αερίου εντός 

του πεδίου 

εφαρμογής της 

εγκατάστασης. 
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A/A Αναθεώρηση 
Πιθανός 

Κίνδυνος 
Λέξη Κλειδί Πιθανά Αίτια 

Κίνδυνος για 

το έργο 
Σχόλια Συνέπειες Δράσεις Υπεύθυνος Έναρξη Λήξη 

    
Ανίχνευση 

σκόνης 
  

Δεν υπάρχει 

παραγωγή 

εύφλεκτης 

σκόνης από 

την 

εγκατάσταση. 

          

    

Ανίχνευση 

αερίων & 

αέριων 

σωματιδίων 

- 

Αναφλέξιμα 

Φωτιά Αμελητέος 

Περιορισμένη 

καταγραφή 

εύφλεκτων 

υλικών. 

          

    Έκρηξη Κανένας     Καμία       

    Θερμότητα Κανένας     Καμία       

    Καπνός Κανένας     Καμία       

5   

Σύστημα 

πυρανίχνευση

ς 

Αμελητέος 

Η 

προδιαγραφή 

του 

συστήματος 

ανίχνευσης 

πυρκαγιάς θα 

αποτελεί 

μέρος του 

προμηθευτή 

της μπαταρίας. 

  

Πλήρεις 

προδιαγρα

φές 

πυρανίχνευ

σης. 

Προμηθευτ

ής του 

συστήματο

ς των 

μπαταριών. 

- - 

    

Σχέδιο 

αντιμετώπισης 

φωτιάς 

Αμελητέος 

Σχέδιο 

αντιμετώπισης 

πυρκαγιάς για 

το σύστημα 

των 

μπαταριών 

από τον 

προμηθευτή 

του 

αντίστοιχου 

εξοπλισμού. 

  Καμία       

    Ανίχνευση 

αερίων & 

αέριων 

Τοξικά αέρια Κανένας             

    

Τοξικά 

συστατικά 
Κανένας 
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A/A Αναθεώρηση 
Πιθανός 

Κίνδυνος 
Λέξη Κλειδί Πιθανά Αίτια 

Κίνδυνος για 

το έργο 
Σχόλια Συνέπειες Δράσεις Υπεύθυνος Έναρξη Λήξη 

σωματιδίων 

- Τοξικά 

    

Θερμοκρασί

ες 

διεργασιών 

Υψηλές 

Το σύστημα 

έχει 

σχεδιαστεί για 

θερμοκρασίες 

λειτουργίας 

μέγιστη 

45degC.             

    Χαμηλές Κανένας             

    

Αποτυχία 

λειτουργιών 

Ηλεκτρική 

ενέργεια 
Αμελητέος 

Η γεννήτρια 

έκτακτης 

ανάγκης 

προβλέπεται 

ως εφεδρικός 

πόρος.   

Καμία 

      

    

Αποτυχία του συστήματος 

ελέγχου 

Μη ασφαλή 

διακοπή 

λειτουργίας σε 

περίπτωση 

βλάβης του 

συστήματος. 

Το σύστημα 

ελέγχου θα 

διαθέτει 

εφεδρεία. 

Καμία Καμία 

      

6 

  

Περιοχές 

Διεργασιών 

Ηλεκτρολογι

κοί χώροι 

Σύστημα 

ελέγχου της 

μονάδας 

Πυρκαγιά 

Θα 

προβλεφθεί 

σύστημα 

πυρανίχνευση

ς και 

πυρόσβεσης 

για τους 

ηλεκτρολογικ

ούς χώρους. 

Ειδικότερα 

στον χώρο του 

διακοπτών θα 

εγκατασταθεί 

σύστημα   

Θα 

υποβληθού

ν 

λεπτομερή 

σχέδια και 

οδηγίες 

τόσο για το 

σύστημα 

της 

πυρανίχνευ

σης όσο 

και για το 

σύστημα 

της 

Θα 

καθοριστεί 

σε  

μετέπειτα 

στάδιο. 

- - 
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A/A Αναθεώρηση 
Πιθανός 

Κίνδυνος 
Λέξη Κλειδί Πιθανά Αίτια 

Κίνδυνος για 

το έργο 
Σχόλια Συνέπειες Δράσεις Υπεύθυνος Έναρξη Λήξη 

πυρόσβεσης 

με αέριο. Στον 

χώρο του 

κέντρου 

ελέγχου θα 

εγκατασταθού

ν 

πυροσβεστήρε

ς χειρός. 

κατάσβεση

ς. 

  

  

Εργασίες σε 

ύψη 
  

Τραυματισμός 

προσωπικού 

Θα 

προβλεφθεί 

εξοπλισμός 

ατομικής 

προστασίας 

κατάλληλος 

για 

περιπτώσεις 

εργασίας σε 

ύψη (πάνω 

από 2 μέτρα).   

Καμία       

  

  

Μετακινήσει

ς οχημάτων 

Εσωτερικές 

παραδόσεις 
Αμελητέος 

Μετακινήσεις 

κυρίως από 

και προς την 

αποθήκη και 

στους χώρους 

παράδοσης 

των υλικών. 

Καλύπτεται 

από 

εσωτερικές 

διαδικασίες.   

Καμία       

  
  Κίνδυνοι 

υγείας 

Κίνδυνοι 

ασθένειας 

Ενδημικές 

ασθένειες 
Αμελητέος   

  
Καμία       

    Μόλυνση Αμελητέος     Καμία       
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A/A Αναθεώρηση 
Πιθανός 

Κίνδυνος 
Λέξη Κλειδί Πιθανά Αίτια 

Κίνδυνος για 

το έργο 
Σχόλια Συνέπειες Δράσεις Υπεύθυνος Έναρξη Λήξη 

  

  

Μολυσμένο 

νερό / τρόφιμα 
Αμελητέος 

Κατανάλωση 

εμφιαλωμένου 

νερού, σίτηση 

σε 

καθορισμένες 

περιοχές.   

Καμία       

  
  

Κοινωνική 

π.χ. HIV 
Αμελητέος   

  
Καμία       

  

  

Περιβάλλον 

εργασίας 

Φυσικό 

Πόσιμο νερό Αμελητέος 

Κατανάλωση 

εμφιαλωμένου 

νερού.   

Καμία       

  
  

Φωτισμός Αμελητέος 
Επαρκές 

φωτισμός.   
Καμία       

  

  

Θόρυβος Αμελητέος 

Στην περίοδο 

της ανέγερσης 

θα είναι 

αυξημένος, 

στην περίοδο 

λειτουργίας θα 

είναι εντός 

των 

επιτρεπτών 

ορίων.   

Καμία       

  

  

Θερμοκρασί

α 

Υπερβολικό 

κρύο/ζέστη 

Υπερβολικές 

θερμοκρασίες 

σε χώρους 

όπως του 

ελέγχου / 

μπαταριών / 

διακοπτών, 

λόγω της 

λειτουργίας 

του 

εξοπλισμού. 

Κλιματισμός 

στο δωμάτιο 

ελέγχου και 

στην αίθουσα 

των 

μπαταριών. 

Υπερθέρμαν

ση των 

χώρων 

εργασίας  

και του 

προσωπικού. 

Εγκατάστα

ση 

συστήματο

ς 

κλιματισμο

ύ στους 

αντίστοιχο

υς χώρους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

6.1 Συμπεράσματα  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει το όφελος της εγκατάστασης ενός 

υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ελληνικό μη 

διασυνδεδεμένο νησί τόσο με οικονομικούς όσο και με περιβαλλοντικούς όρους. Όπως 

αποδείχθηκε το κόστος συντήρησης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν 

αποκλειστικά με γεννήτριες ντίζελ στα ελληνικά νησιά είναι σημαντικό και για αυτό το 

λόγο θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τεράστιοι ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι. Αν δεν 

επιτευχθεί η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)  στο ενεργειακό 

μίγμα των νησιών  η τιμή κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί 

έως 30% δεδομένου και της επιβάρυνσης που θα υπάρξει λόγω των αδειών CO2 που θα 

απαιτηθούν.  

Το υβριδικό σύστημα που προτάθηκε στην παρούσα εργασία αποτελείται από τον 

συνδυασμό ενός φωτοβολταϊκού πάρκου - γεννήτριες ντίζελ - συστοιχία μπαταριών. Η 

διείσδυση του φωτοβολταϊκού πάρκου στο ενεργειακό μίγμα σημειώθηκε στα 82,5%. Οι 

μπαταρίες λειτουργούσαν τις ώρες που δεν ήταν αποδοτικό το φωτοβολταϊκού πάρκο 

όπως και οι γεννήτριες ντίζελ. Ο λόγος για τον οποίο προστέθηκαν οι δυο γεννήτριες 

ντίζελ ήταν αφενός της διατήρησης του φορτίου μιας και οι ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας είναι ευμετάβλητες και αφετέρου λόγου του υψηλού κόστους αγοράς των 

μπαταριών. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων επιλέχθηκε εκείνος ο σχεδιασμός 

που ανταποκρινόταν πλήρως στις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις διαμορφώνοντας 

το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στα 0,175 €/kWh που είναι 28,6% 

φθηνότερο αν παραγόταν αποκλειστικά από συμβατικές μορφές ενέργειας.  

Επιπλέον, στην παρούσα εργασία προτάθηκε η συνολική διαχείριση και η δομή 

οργάνωσης του έργου όταν αυτό βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάθεσης. 

Δημιουργήθηκαν οργανογράμματα που αφορούν την συνολική δομή του συγκεκριμένου 

έργου και των ατόμων που πρόκειται να απασχολήσει καθώς επίσης και την δομή του 

έργου στην περίοδο της ανέγερσης. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε για την καλύτερη 

εκτέλεση των διεργασιών. Σημαντικό μέρος της μελέτης ήταν και η δημιουργία του 

σκελετού του χρονοδιαγράμματος του έργου, όπου καταγράφηκαν οι κύριες 

δραστηριότητες με τους αντίστοιχους χρόνους εκτέλεσής τους προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου. Τέλος, μέσω της προκαταρκτικής 
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λίστα των κινδύνων εγκατάστασης του υβριδικού συστήματος έγινε μια προσπάθεια της 

καταγραφής των κυριότερων κινδύνων που θα μπορούσαν να εμφανισθούν στο έργο πριν 

ακόμα και από τη εκτέλεσή του. Στόχος ήταν η διεξαγωγή μιας πρώιμης μελέτης 

προκειμένου να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι διάφοροι πιθανοί κίνδυνοι.  

 

6.2 Προτάσεις  

 

Συνοψίζοντας την προηγηθείσα ανάλυση και τα τεχνικό-οικονομικά στοιχεία που 

παρατέθηκαν θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα σημεία για μελλοντική 

μελέτη: 

o Ανάλυση ευαισθησίας ως προς τα μέγιστα επιτρεπτά όρια εκπομπής αέριων 

ρύπων.  Να εισαχθούν στο πρόγραμμα του Homer τα όρια αυτά βάσει της 

νομοθεσίας καθώς επίσης και οι οικονομικές ποινικές τους ρήτρες σε περίπτωση 

που υπερβαίνουν. 

o Να μελετηθούν σε περισσότερο βάθος ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και ο έλεγχος 

της προμήθειας, της μετακίνησης και της τοποθέτησης των υλικών, του 

προσωπικού και άλλων πόρων για την επίτευξη των στόχων του έργου. 

o Να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα και οι επιμέρους 

δραστηριότητες κατόπιν της ανάθεσης του έργου.  

o Να προσδιοριστεί στην προκαταρκτική λίστα των κινδύνων εγκατάστασης του 

υβριδικού συστήματος ο συντελεστής του κινδύνου, ο συνδυασμός δηλαδή της 

πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου με την σοβαρότητά του δημιουργώντας το 

αντίστοιχο φύλλο Αξιολόγησης Κινδύνου (Risk Assessment).  
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