
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

 

 

 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ  

ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΩΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΑΦΑΛΑΣΩΖ 

ΘΑΛΑΗΟΤ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 

ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

 

 
Γηπισκαηηθή Δξγαζία ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

σο κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ  

Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 

 

 

 

ΠΔΗΡΑΗΑ, ΗΟΤΝΗΟ 2014 



 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

UNIVERSITY OF PIRAEUS 

DEPARTMENT OF ECONOMICS 

 

 

 
 

 

MASTER PROGRAM IN 

ECONOMIC AND BUSINESS STRATEGY 

 

 

ECONOMIC INVESTIGATION OF THE 

PROBABILITIES FOR SEAWATER DESALINATION 

PLANTS OPERATION FOR ELECTRICITY 

GENERATION 

 

 

By 

SPYROPOULOS D. VASILEIOS 

 

 
Master Thesis submitted to the Department of Economics of the University of Piraeus  

in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Economic and Business Strategy 

 

 

 

PIRAEUS, GREECE, JUNE 2014 

 



 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηελ Εύα, γηα ηελ 

πνιύηηκε ζηήξημε ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 



 vii 

Δπραξηζηίεο 

 
ηελ Δχα θαη ηε Ναηάζζα γηα ηελ θηινινγηθή επηκέιεηα ηεο εξγαζίαο. 

ηελ Δχε γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ηερληθά ζέκαηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ. 

ηελ Ησάλλα γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε. 

ηνλ θ. ακπξάθν πνπ κε θαζνδήγεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο κνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ix 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΩΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΑΦΑΛΑΣΩΖ ΘΑΛΑΗΟΤ 

ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 

 
εκαληηθνί όξνη: Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε, Αλάιπζε Κφζηνπο, Μνλάδα 

Ζιεθηξνπαξαγσγήο, Μνλάδα Αθαιάησζεο. 

 

 

 

Πεξίιεςε 

 
 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη αλάιπζε 

θφζηνπο, κε βάζε νηθνλνκνηερληθέο κεζφδνπο, ησλ πηζαλψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ ελ 

δπλάκεη πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο απφ ην ζεκείν εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο 

εηαηξείαο ζε ρψξν εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλείηαη ε 

βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο ηεο ζηξαηεγηθή απφθαζεο ηεο εηαηξείαο γηα κεηαθνξά ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη εηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ηηο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο, κνλάδεο αθαιάησζεο θαη ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θαχζηκν ην θπζηθφ 

αέξην. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο ηεο 

επέλδπζεο θαη νη ηξφπνη εθνδηαζκνχ ηνπ έξγνπ. Αθνινπζεί ε SWOT αλάιπζε ηεο κνλάδαο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επέλδπζεο. 

Σέινο, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο 

επέλδπζεο, ρξεζηκνπνηνχκε εξγαιεία φπσο ην MS Project θαη ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο 

Παξνχζαο Αμίαο γηα λα νδεγεζνχκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε βησζηκφηεηα ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ εμεηάδνπκε ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ην ξφιν 

πνπ δηαδξακαηίδεη ε κνλάδα αθαιάησζεο ζε ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο. 
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ECONOMIC INVESTIGATION OF THE PROBABILITIES 

FOR SEAWATER DESALINATION PLANTS OPERATION 

FOR ELECTRICITY GENERATION 

 

 

 

 
Keywords: Economic and technical study, Cost analysis, Power plant, Desalination plant. 

 

 

 

Abstract 

 
 The objective of the present paper is to present the economic and cost analysis, based 

on economic and technical methods, of the potential investment projects about the possibility 

of transferring the desalination plant inside the facilities of the company. In particular, the 

viability of the investment of the strategic decision of the company about the desalination 

plant transfer is explored. At first, introductory elements about power and desalination plants 

are presented, as well as elements about the electricity generation department, that is natural 

gas-operated combined cycle units. Then, the selection process of the right location of the 

investment and the different ways to supply the project are described. This is followed by the 

SWOT analysis of the combined cycle power plant and the strategic planning of the 

investment. Finally, as far the scheduling of the project and the financial analysis of the 

investment are concerned, tools such as MS Project and the Net Present Value method are 

used in order to conclude to safe conclusions about the viability of the investment projects 

explored with a view to the current situation and the function of the desalination plant in 

power stations. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΔ ΑΦΑΛΑΣΩΖ 

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη παγθνζκίσο είλαη απφ ζηαζκνχο 

φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα νξπθηά 

θαχζηκα θαη ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα. Γηα ηελ απφιπηε θαηαλφεζε ηεο κνλάδαο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα 

αλαθεξζνχκε ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζε ηερληθά ζέκαηα γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Οη ζεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί δηαθξίλνληαη ζε αηκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο, φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αηκφ θαη αηκνζηξφβηινπο, ζε αεξηνζηξνβηιηθνχο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαπζαέξηα θαη αεξηνζηξφβηινπο, ζε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν φπσο απνηειεί ε κνλάδα ηελ 

νπνία εμεηάδνπκε θαη νλνκάδνληαη ζηαζκνί ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη ηέινο ζε ζηαζκνχο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηήξεο ληίδει. Με ιίγα ιφγηα, νη ζεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί 

δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ην κέζν θαη ηηο κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ζεξκνδπλακηθφ 

ηνπο θχθιν.  

Δπίζεο ζα αλαθέξνπκε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη κηα κνλάδα αθαιάησζεο ζε κηα κνλάδα 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. ηελ Διιάδα εθηηκάηαη πσο πάλσ απφ ην 90% ηεο ζεξκηθήο 

παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ αηκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο (ΑΖ). Δλψ ε ρξήζε 

αεξηνζηξφβηισλ γίλεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θάιπςε αηρκψλ 

δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
1
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1.2 Αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί 

 

ε γεληθά πιαίζηα ε θαχζε γαηάλζξαθα, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ιηγλίηεο (κε πνζνζηφ 

53,15% απνηειεί ηελ θχξηα εγρψξηα ελεξγεηαθή πεγή, φπσο αλαθέξνπκε ζην 2
ν
 θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο), πεηξειαίνπ (ληίδει, καδνχη) θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηνπο ιέβεηεο θαη 

κπνξεί λα παξάγεη αηκφ πςειήο ζεξκνθξαζίαο, πεξίπνπ 540-570
ν
C θαη πίεζεο, πεξίπνπ 160at 

γηα ηελ απαξαίηεηε ηξνθνδνζία ησλ αηκνζηξφβηισλ. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ππξεληθή ζράζε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο 

αηκνζηξφβηινπο. ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνζηξφβηισλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ θχθινπ ηνπ Rankine 

φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα 1.1, ηξνπνπνηεκέλνο έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη 

ππέξζεξκν αηκφ, αλαζέξκαλζε αηκνχ θαη ηξνθνδνζία ζεξκνχ λεξνχ. Γηα λα επηηεπρζεί 

αχμεζε ζηε ζεξκηθή απφδνζε ζα πξέπεη λα γίλεη ρξήζε αηκνχ ζηε κέγηζηε δπλαηή πίεζε θαη 

ζεξκνθξαζία. Απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο ζρεηηθά κε ηνπο αηκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο ην 

θφζηνο θεθαιαίνπ ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά φζν κεγαιχηεξν είλαη ην κέγεζνο ησλ ζηξνβίισλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία. Απηφ απνηειεί θχξην ιφγν ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα 

ηελ θαηαζθεπή ζηξνβίισλ 500 MW θαη άλσ. Πην εηδηθά, ε απφδνζή ηνπο απμάλεη ηελ 

αλαζέξκαλζε ηνπ αηκνχ κέζσ εμσηεξηθήο πεγήο ζεξκφηεηαο, αθνχ πξηλ έρεη εθηνλσζεί ζηε 

πξψηε βαζκίδα φπσο παξαηεξείηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. ηε ζπλέρεηα ν αλαζεξκαζκέλνο 

αηκφο αλαηξνθνδνηείηαη ζην ζηξφβηιν θαη δηνρεηεχεηαη ζηηο ηειεπηαίεο βαζκίδεο ηνπ 

ζηξνβίινπ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο ζηελ ηερλνινγία θαη πην εηδηθά ζηε ζρεδίαζε 

ιεβήησλ. Ωζηφζν, ε θχζε ηνπ ζεξκηθνχ θχθινπ είλαη ηέηνηα, πνπ ε απφδνζε έρεη κηθξφ 

πνζνζηφ, γχξσ ζηελ ηάμε ηνπ 40% θαη αθνξά θπξίσο κεγάιεο κνλάδεο ηέηνηνπ ηχπνπ. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο ράλνληαη ζηνλ ζπκππθλσηή.
2
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Δηθόλα 1.1 Ο θύθινο ηνπ Rankine 

 

Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Rankine_cycle 

 

Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζε ηέηνηνπ ηχπνπ κνλάδεο δηαδξακκαηίδεη ε έλλνηα ηεο 

ζπκπαξαγσγήο. Ζ ζπκπαξαγσγή απνηειεί ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη αηκνχ ή αιιηψο ζεξκνχ λεξνχ απφ ηελ ίδηα ηε κνλάδα. Με ιίγα ιφγηα, ε ζπκπαξαγσγή 

έρεη λα θάλεη κε ηελ εθκεηάιιεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ 

απειεπζεξψλνληαη ζην πεξηβάιινλ απφ ηνπο ζεξκηθνχο ζηαζκνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Δπίζεο κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνζφηεηεο αηκνχ γηα ηελ 

παξαγσγή (π.ρ. ρεκηθέο, πεηξειατθέο), κπνξνχλ κέζσ ηεο απνβαιιφκελεο ζεξκφηεηαο λα 

απμήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν πνπ νλνκάδεηαη ηδηνπαξαγσγή, κπνξνχλ λα πεηχρνπλ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

γηα δηθή ηνπο ρξήζε ή θαη ηξνθνδνζία ζην δίθηπν, πνπ πιένλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηέηνηνπ 

είδνπο βηνκεραληθέο κνλάδεο.
3
  

 

1.3  Αεξηνζηξνβηιηθνί ζηαζκνί 

 

Οη αεξηνζηξνβηιηθέο κνλάδεο απνηεινχληαη απφ ηα εμήο θχξηα κέξε: έλα ζπκπηεζηή, έλα 

ζάιακν θαχζεο θαη έλα ζηξφβηιν πνπ ζηξέθεη ηε γελλήηξηα. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Δηθφλα 1.2 ε ζρεκαηηθή παξάζηαζε ελφο αεξηνζηξνβηιηθνχ ζηαζκνχ κε ηα θχξηα κέξε, φπνπ 

                                                 
3
 Γηαλλαθφπνπινο Γ. θαη Βνβφο Ν., (2007) Δηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζει. 72 
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ζην πξψην ζηάδην δηαθξίλνπκε ηελ είζνδν ηνπ αέξα ζηνλ ζπκπηεζηή (compressor), ζην 

δεχηεξν ζηάδην ην ζάιακν θαχζεο (combustion chamber) κέζσ ηνπ θαπζίκνπ (πεηξέιαην ή 

θπζηθφ αέξην), ζην ηξίην ζηάδην ηνλ αεξηνζηξφβηιν θαη ζην ηέηαξην ζηάδην φπνπ ζηξέθεη ν 

αεξηνζηξφβηινο ηε γελλήηξηα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη παξάιιεια έρνπκε 

ηελ έμνδν αεξίσλ. 

 

Δηθόλα 1.2 ρεκαηηθή παξάζηαζε αεξηνζηξνβηιηθνύ ζηαζκνύ 

 

Πεγή: http://www.eac.com.cy/GR/Pages/ΖιεθηξνπαξαγσγήοΑεξηνζηξφβηισλ.aspx 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζπκπηεζκέλνο αέξαο 10 bar πίεζεο, δηνρεηεχεηαη ζηνλ ζάιακν 

θαχζεο (combustion chamber), φπνπ αθνινπζεί ε ζπλερήο θαχζε ηνπ ηξνθνδνηνχκελνπ 

θαπζίκνπ (πεηξέιαην ή θπζηθφ αέξην). Σα ζεξκά αέξηα ηεο θαχζεο φπνπ έρνπλ πεξίπνπ 

850
ν
C ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δψζνπλ θίλεζε ζηνλ αεξηνζηξφβηιν, αιιά ζπλερίδνπλ λα 

δηαηεξνχλ θαη κεηά ηελ ρξήζε ηνπο ζεκαληηθή ζεξκηθή ελέξγεηα πεξίπνπ ζηνπο 600
ν
C. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε απψιεηα ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

πξψην ζηάδην ζην ζπκπηεζηή (compressor), ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο απφδνζεο ηεο 

κνλάδαο πεξίπνπ ζην 25-30%. 

ε ζχγθξηζε κε ηνπο αηκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο νη αεξηνζηξνβηιηθέο κνλάδεο ζε 

θαλνληθή ιεηηνπξγία είλαη αληηνηθνλνκηθέο. Ωζηφζν, ην κεγάιν ηνπο πιενλέθηεκα 

εληνπίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ γηα γξήγνξε εθθίλεζε θαη αλάιεςε θνξηίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη αεξηνζηξνβηιηθνί ζηαζκνί είλαη ηθαλνί λα ηξνθνδνηνχλ ηηο αηρκέο θνξηίνπ. 

Έηζη, απνηεινχλ νηθνλνκηθφηεξε ιχζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηέηνησλ αηρκψλ θνξηίνπ αλ 
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ιάβνπκε ππφςε καο ηελ εθθίλεζή ηνπο απφ ζηαζηκφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ 

αηκνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ζε εθεδξεία. πκπεξαζκαηηθά, νη αεξηνζηξνβηιηθνί ζηαζκνί 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο αληηζηαζκηζηέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο ζην δίθηπν 

ζηε ζχγρξνλε αγνξά.
4
  

 

1.4  ηαζκνί ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ 

 

Όπσο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ δηαθεχγεη ζην 

πεξηβάιινλ απφ ηνπο αεξηνζηξνβηιηθνχο ζηαζκνχο είλαη αξθεηά κεγάιε ζε πνζνζηφ. Μέζσ 

ηεο αλάγθεο γηα εθκεηάιιεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο πξνέθπςε ε θαηαζθεπή 

κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνλάδσλ είλαη πσο ηα 

ζεξκά αέξηα απφ ηελ ρξήζε ησλ αεξηνζηξφβηισλ, θαηαιήγνπλ ζε εηδηθνχο ιέβεηεο πνπ 

νλνκάδνληαη «ιέβεηεο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο» γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ, φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αηκνζηξφβηιν. ηελ παξαθάησ Δηθφλα 1.3 παξνπζηάδεηαη ε 

ζρεκαηηθή παξάζηαζε κηαο κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. 

 

Δηθόλα 1.3 ρεκαηηθή παξάζηαζε κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ 

 

Πεγή: http://www.eac.com.cy/GR/Pages/ΖιεθηξνπαξαγσγήπλδπαζκέλνπΚχθινπ.aspx 

 

                                                 
4
 Γηαλλαθφπνπινο Γ. θαη Βνβφο Ν., (2007) Δηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζει. 72-73 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θαχζηκν πεηξέιαην ή 

θπζηθφ αέξην κπνξεί λα απνδψζεη ην κέγηζην έσο 60%, απφδνζε πνιχ πςειφηεξε ζε ζρέζε 

κε ηελ απφδνζε ηνπ απνδίδνπλ κεγάιεο αηκνειεθηξηθέο κνλάδεο, φπνπ θηάλνπλ πεξίπνπ ζην 

40%. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο γηα κηα κνλάδα ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 

35% ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο κηαο αηκνειεθηξηθήο κνλάδαο. 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ είλαη φηη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ γηα θαχζηκν πεηξέιαην ή θπζηθφ αέξην. Δπίζεο ιφγσ 

ηνπ φηη κεζνιαβεί ν αηκνζηξφβηινο, ε εθθίλεζε ησλ κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη ε 

αλάιεςε ηνπ θνξηίνπ ηνπο γίλεηαη πην αξγά ζε ζρέζε κε ηνπο αεξηνζηξνβηιηθνχο ζηαζκνχο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εηήζηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχο κνλάδσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ έρεη 

μεπεξάζεη ηελ αληίζηνηρε ηζρχ ησλ αηκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ θαη πιένλ απνηειεί κηα λέα θαη 

πην νηθνλνκηθή πεγή γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παγθνζκίσο.
5
  

ηελ παξαθάησ Δηθφλα 1.4 παξνπζηάδεηαη ε εμσηεξηθή ζρεκαηηθή παξάζηαζε κηαο 

κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ φπνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απφ αξηζηεξά πξνο ηα 

δεμηά ηα θχξηα κέξε ηεο, φπσο είλαη ν αηκνζηξφβηινο, ε γελλήηξηα, ν αεξνζηξφβηινο θαη ε 

γελλήηξηα αηκνχ κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο. 

 

Δηθόλα 1.4 Δμσηεξηθή ζρεκαηηθή παξάζηαζε κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ 

 

Πεγή: http://kireas.org/gas.htm 

 

                                                 
5
 Γηαλλαθφπνπινο Γ. θαη Βνβφο Ν., (2007) Δηζαγσγή ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζει. 73-74 
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1.5  Μνλάδεο αθαιάησζεο 

 

Ζ επξεία πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ γηα ηα εξγνζηάζηα ζπκπαξαγσγήο ζε 

ζπλδπαζκφ  κε ηελ επηινγή κνλάδσλ αθαιάησζεο θαη ε επηξξνή ησλ ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ απφ θάζε ζπλδπαζκφ, θάλεη ηε ρξήζε νηθνλνκνηερληθψλ κνληέισλ 

απαξαίηεην εξγαιείν.
6
 Οη κνλάδεο αθαιάησζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ελφο ζηαζκνχ 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο κνλάδαο ζε παξνρή λεξνχ πςειήο πνηφηεηαο. 

Παξφηη ε αμία ηελ εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο απνηειεί ην 3-5% ηεο αξρηθήο 

επέλδπζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε νιφθιεξεο ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ, δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν γηα ηελ απφδνζε ηεο. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ αληιεί ε κνλάδα αθαιάησζεο δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν 

ζηε επηινγή ηνπνζεζίαο κηαο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. Ζ επηινγή 

ηεο νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεο γηα κηα κνλάδα ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

αλάιπζε θφζηνπο ηνπ θχθινπ δσήο, ε νπνία πξέπεη λα ιακβάλεη παξάιιεια ππφςε ηελ 

θιίκαθα ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ηκεκάησλ Ο&M 

(Operation and Maintenance)  κε ζθνπφ λα θηάζεη ζηελ εθηίκεζε θφζηνπο γηα θάζε επηινγή 

γηα ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο.
7
  

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα κειεηήζνπκε ηελ αλάιπζε θφζηνπο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ζα πξνρσξήζνπκε ζε ζχγθξηζε κε ην ζρέδην κεηαθνξάο ηεο 

εληφο ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο κε αιιαγή νξηζκέλσλ θνκκαηηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί, 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο.  

Οη ηερλνινγίεο γηα ηε βηνκεραληθή ρξήζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: ηηο ζεξκηθέο κεζφδνπο απφζηαμεο (πνιπβάζκηα 

εθηφλσζε, multi-stage flash distillation-MSF θαη πνιπβάζκηα εμάηκηζε, multi-effect 

distillation-MED) θαη δηαρσξηζκνχ κεκβξάλεο, δειαδή ηε κέζνδν ηεο αληίζηξνθεο 

φζκσζεο-reverse osmosis (reverse osmosis-RO). ε κηθξφ πνζνζηφ ζηε κέζνδν κεκβξαλψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ειεθηξνδηάιπζεο (electrodialysis-ED). Δπίζεο ππάξρνπλ 

πβξηδηθέο κνλάδεο πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο θαηεγνξίεο γηα ηελ αθαιάησζε λεξνχ, νη νπνίεο είλαη 

                                                 
6
 Ali M. El-Nashar, (2001) Cogeneration for power and desalination–state of the art review, Desalination 134 

(2001) 7-28, ζει. 27 
7
 Ali M. El-Nashar, (2001) Cogeneration for power and desalination–state of the art review, Desalination 134 

(2001) 7-28, ζει. 27 
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αθφκα ππφ αλάπηπμε, φπσο ε ηερλνινγία χγξαλζεο-αθχγξαλζεο (humidification-

dehumidification-HDH), απφζηαμε κε κεκβξάλεο (membrane distillation-MD) θαη ε κέζνδνο 

ειηαθήο εμάηκηζεο (solar distillation-SD).
8
  

ην Γηάγξακκα 1.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη αθαιάησζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξεο κνλάδεο αθαιάησζεο παγθνζκίσο.  

 

 

Πεγή: Mezher, T., Fath, H., Abbas, Z., and Khaled, A. (2011). Techno-economic assessment and 

environmental impacts of desalination technologies, Desalination 266 (2011) 263-273, ζει. 264 

Γηάγξακκα 1.1  

Μέζνδνη αθαιάησζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε παγθόζκηα θιίκαθα 

 

ην επφκελν Γηάγξακκα 1.2 παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ηξνθνδνζίαο ησλ κνλάδσλ 

αθαιάησζεο παγθνζκίσο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηξνθνδνζίαο πξνέξρεηαη απφ ην 

ζαιαζζηλφ λεξφ, φπνπ κε πνζνζηφ 67% ππεξηεξεί θαηά πνιχ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. 

 

                                                 
8
 Mezher, T., Fath, H., Abbas, Z., and Khaled, A. (2011). Techno-economic assessment and environmental 

impacts of desalination technologies, Desalination 266 (2011) 263-273, ζει. 264 
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Πεγή: Mezher, T., Fath, H., Abbas, Z., and Khaled, A. (2011). Techno-economic assessment and 

environmental impacts of desalination technologies, Desalination 266 (2011) 263-273, ζει. 264 

Γηάγξακκα 1.2  

Πεγέο ηξνθνδνζίαο κνλάδσλ αθαιάησζεο παγθνζκίσο 

 

Οη ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο αθαιάησζεο ζπλδπάδνληαη κε ηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

γηα λα απμήζνπλ ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απφδνζε ησλ κνλάδσλ θαη λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν 

ηεο αληίζηξνθεο φζκσζεο-reverse osmosis (RO), ιφγσ ησλ ζπλερψλ βειηηψζεσλ ησλ 

κεκβξαλψλ, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ απαηηεί ε κνλάδα 

ειεθηξνπαξαγσγήο.
9
 Παξαθάησ, ζα αλαιχζνπκε ηελ νηθνλνκηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 

κέζνδν γηα ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ, ηε κέζνδν αληίζηξνθεο φζκσζεο. 

 

1.6 Ζ κέζνδνο ηεο αληίζηξνθεο όζκσζεο 

 

ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο ε κέζνδνο ηεο αληίζηξνθεο φζκσζεο-reverse osmosis (RO) κε 

ηελ ηερληθή ησλ κεκβξαλψλ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηνπο θχθινπο ησλ κεραληθψλ κηαο θαη 

παξνπζηάδεη κηα ηερλνινγηθή επειημία. Ζ επειημία απηή επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή δηαηάμεσλ 

θαη ζπζηεκάησλ απφ ηελ πην κεγάιε εγθαηάζηαζε γηα ηελ χδξεπζε κηαο κηθξνκεζαίαο πφιεο 

                                                 
9
 Mezher, T., Fath, H., Abbas, Z., and Khaled, A. (2011). Techno-economic assessment and environmental 

impacts of desalination technologies, Desalination 266 (2011) 263-273, ζει. 272 
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έσο ηελ θαηαζθεπή κηθξφηεξεο κνλάδαο γηα ηηο αλάγθεο κηαο κηθξήο επηρείξεζεο, γηα ηελ 

παξνρή αθαιαησκέλνπ λεξνχ.
10

  

Ζ κνλάδα αθαιάησζεο κε ηε κέζνδν ηεο αληίζηξνθεο φζκσζεο-reverse osmosis (RO) 

ιεηηνπξγεί σο εμήο: ην ζαιαζζηλφ λεξφ δηνρεηεχεηαη κέζσ κηαο αληιίαο πςειήο πίεζεο ζην 

ζχζηεκα κεκβξαλψλ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ε πίεζε είλαη πεξίπνπ 80-82 

at, ελψ γηα ηα πθάικπξα λεξά ε πίεζε αλέξρεηαη ζε 27-42 at. Ζ δηαθνξά απηή πξνέξρεηαη απφ 

ηε δηαθνξεηηθή ζπγθέληξσζε αιάησλ θαη ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. ηε 

ζπλέρεηα, ην λεξφ πεξλάεη απφ ην ζχζηεκα κεκβξαλψλ, φπνπ έρνπλ θπιηλδξηθφ ζρήκα γηα δχν 

βαζηθνχο ιφγνπο. Πξψηνλ, βάζεη ηνπ θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο ησλ κεκβξαλψλ νη πηέζεηο πνπ 

αζθεί ην λεξφ ζηε κεκβξάλε θαηαλέκνληαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα εζσηεξηθά ηνπ θπιίλδξνπ, 

εθεί φπνπ εμηζνξξνπνχληαη. Γεχηεξνλ, ζ’ απηήλ ηε ιεηηνπξγία ηεο κεκβξάλεο ζηεξίδεηαη φιε 

ε δηαδηθαζία κε ηε ζπλερή ξνή ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Σν ζαιαζζηλφ λεξφ δηνρεηεχεηαη ζηνλ 

θχιηλδξν ηεο κεκβξάλεο κε πςειή πίεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ κέζα ζ’ 

απηφλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αθαιάησζε. Σν πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ (NaOH) παξέρεηαη κε 

ζθνπφ λα βειηηψζεη ηελ απνβνιή ηνπ άιαηνο απφ ηηο κεκβξάλεο. Έηζη θάζε γξακκή 

επεμεξγαζίαο απνηειείηαη απφ κεκβξάλεο θαη κηα θπγφθεληξε αληιία πςειήο πίεζεο κε 

ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ πίεζε ηεο ηξνθνδνζίαο λεξνχ ζην εζσηεξηθφ ησλ κεκβξαλψλ.
11

  

ηελ Δηθφλα 1.5 παξνπζηάδεηαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο αληίζηξνθεο φζκσζεο, ελψ ζηελ 

Δηθφλα 1.6 παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηεο κεκβξάλεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αληίζηξνθεο 

φζκσζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Αιεμάθεο Α., (2003), Φχζε θαη πνιηηηζκφο: Αθαιάησζε, ζει. 98 
11

 Αιεμάθεο Α., (2003), Φχζε θαη πνιηηηζκφο: Αθαιάησζε, ζει. 115-116 
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Δηθόλα 1.5 Αξρή ιεηηνπξγίαο αληίζηξνθεο όζκσζεο 

 

Πεγή: http://www.waterpan.gr/faq.html 

 

Δηθόλα 1.6 Ρόινο κεκβξάλεο ζηελ αληίζηξνθε όζκσζε 

 

Πεγή: http://www.prochemwater.com/systems-reuse-recycle/high-pressure-ro/ 
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ηελ πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε εγθαηάζηαζε 

ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο πνπ δηαζέηεη θαη ζρεδηάδεηαη λα κεηαθεξζεί εληφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο έρεη πνιιέο ηέηνηνπ ηχπνπ κεκβξάλεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ζε 

παξάιιειε ζπζηνηρία. Με ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ε παξαγσγή αθαιαησκέλνπ 

λεξνχ, απμάλνληαο παξάιιεια ηελ ηθαλφηεηα απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηθαλφηεηα απηή 

κπνξεί λα νξηζηεί σο βαζκφο κεηαηξνπήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ πξνο αθαιάησζε (m
3
/h) κε ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ λεξνχ 

(m
3
/h). ηελ Δηθφλα 1.7 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ην ζρεδηάγξακκα ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο αληίζηξνθεο φζκσζεο-reverse osmosis (RO) κέζσ ησλ 

κεκβξαλψλ ζε παξάιιειε ζπζηνηρία.
12

  

 

Δηθόλα 1.7 ρεδηάγξακκα κνλάδαο αθαιάησζεο ζπζηήκαηνο αληίζηξνθεο 

όζκσζεο

 

Πεγή: http://www.timex.com.tr/EN/Filtration_Systems/16-Reverse_Osmosis_Systems.html 

 

                                                 
12

 Αιεμάθεο Α., (2003), Φχζε θαη πνιηηηζκφο: Αθαιάησζε, ζει. 116 
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Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαπάλσ Δηθφλα 1.7 ην ζαιαζζηλφ λεξφ κεηαθέξεηαη κέζσ 

ζσιελψζεσλ κε ηε βνήζεηα αληιηψλ ρακειήο πίεζεο, κε απνηέιεζκα ην λεξφ λα αλεβαίλεη σο 

ην επίπεδν ηεο αθηήο εθεί φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο. Σν λεξφ ηεο 

ζάιαζζαο εηζέξρεηαη ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν 

αγσγνχο, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο αθνινπζεί ηηο εμήο δηαδηθαζίεο. 

 Γηχιηζε-Filtration 

 Ultra Filtration 

 Αληίζηξνθε φζκσζε-reverse osmosis (RO) 

 Απηνληζκφο-electro deionization 

 Πνζηκφηεηα λεξνχ-potabilization 

Κάζε ζχζηεκα είλαη πιήξσο εθνδηαζκέλν κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηα 

απαξαίηεηα ζπζηήκαηα γηα ηηο ρεκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ην ζαιαζζηλφ λεξφ. 

Ύζηεξα ην λεξφ δηέξρεηαη απφ ηα θίιηξα δηαρσξηζκνχ ζσκαηηδίσλ (δηαρσξηζηήξαο). Σα 

θίιηξα απηά είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζξαθίηε, ελεξγφ άλζξαθα θαη άκκν. ηελ 

πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε ε πξνεξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα απηνκαηνπνηεκέλα 

θίιηξα άκκνπ (Sand Filters) θαη ηέζζεξα θίιηξα ελεξγνχ άλζξαθα (Carbon Filters). Γχν 

θίιηξα ηνπ θάζε ηχπνπ (άκκνπ θαη ελεξγνχ άλζξαθα) αληηζηνηρνχλ ζε θάζε αγσγφ-γξακκή 

ηεο επεμεξγαζίαο λεξνχ. Σν ζαιαζζηλφ λεξφ θηιηξάξεηαη κέζα απφ ηα θίιηξα άκκνπ γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηπρψλ ζηεξεψλ, πξηλ απφ ηελ δηαδηθαζία Ultra Filtration γηα λα εκπνδίζεη ηελ 

είζνδν βιαβεξψλ νπζηψλ. Δπίζεο, ην ζαιαζζηλφ λεξφ πξηλ πεξάζεη απφ ηα ζηάδηα ηεο 

αληίζηξνθεο φζκσζεο, αλακεηγλχεηαη κε κηα ζεηξά απφ νμέα. Σα νμέα απηά ρξεζηκεχνπλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θίιηξσλ, έηζη ψζηε λα κε θξάδνπλ νη πφξνη ηνπο θαη λα απνκαθξχλνπλ 

θάζε ζηεξεφ ζσκαηίδην πνπ ήηαλ ηθαλφ λα επηθαζήζεη ζην θίιηξν. Tα θίιηξα αιιάδνπλ 

απηφκαηα ηελ θαηεχζπλζε ηνπ λεξνχ βαζηδφκελα ζηηο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θαη ζε 

βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν θάζε θίιηξν απνηειείηαη απφ δεμακελή θαηαζθεπαζκέλε απφ κέηαιιν, ζρήκαηνο 

θπιίλδξνπ θαη πεξηιακβάλεη ζε ζηξψζεηο ηα πιηθά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, φπσο είλαη ν 

αλζξαθίηεο, ε άκκνο θαη ν ελεξγφο άλζξαθαο. Σν λεξφ θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ κέζα απφ ηελ 

θπιηλδξηθή δεμακελή θαζαξίδεηαη απφ ζηεξεά (π.ρ. άκκνο, θχθηα, ζθνπξηέο), νξγαληθέο θαη 

αλφξγαλεο ρεκηθέο νπζίεο, θαζψο επίζεο θαη απφ κηθξννξγαληζκνχο. Σα θίιηξα ζπλδένληαη 

παξάιιεια κε ζθνπφ λα δηέξρεηαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ θαη λα 

θαζαξίδνληαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο. ηελ Δηθφλα 1.8 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην 



 14 

θίιηξν θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο κε ηηο εζσηεξηθέο κεκβξάλεο γηα λα επηηεπρζεί ε αληίζηξνθε 

φζκσζε. 

 

Δηθόλα 1.8 Φίιηξν αληίζηξνθεο όζκσζεο 

 

Πεγή: http://www.usbr.gov/lc/yuma/facilities/ydp/yao_ydp_operations_ro.html 

 

Σν ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο είλαη ρσξηζκέλν ζε κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια, 

παξνπζηάδνληαο έηζη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα. Πξψηα απ’ φια βνεζάεη ζηελ επθνιία 

ηνπνζέηεζεο θαη κεηαθνξάο ηεο θάζε κνλάδαο μερσξηζηά, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο επηρείξεζεο ηεο νπνία εμεηάδνπκε. Γεχηεξνλ, ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απνηειεί φηη ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ή ζε πεξίνδν ζπληήξεζεο θάπνηαο κνλάδαο κπνξεί λα επηζθεπαζηεί ή λα 

ζπληεξεζεί ε αληίζηνηρε κνλάδα ρσξίο λα επέιζεη δηαθνπή ζηηο ππφινηπεο κνλάδεο. Κάζε 

γξακκή επεμεξγαζίαο απνηειείηαη απφ κεκβξάλεο θαη κηα αληιία πςειήο πίεζεο, ε νπνία 

εληζρχεη ηελ πίεζε ηνπ αθαηέξγαζηνπ λεξνχ ζηελ είζνδν ησλ κεκβξαλψλ, φπνπ εμαξηάηαη 

απφ ηελ αικπξφηεηα θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αθαηέξγαζηνπ πγξνχ.  

ην εζσηεξηθφ ησλ κεκβξαλψλ ην λεξφ ρσξίδεηαη ζε δχν ξνέο: ην αθαιαησκέλν λεξφ 

πεξλάεη κέζα απφ ηα ζηνηρεία ησλ κεκβξαλψλ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα δηαιπκέλα άιαηα 

παξακέλνπλ ζηε ξνή απφξξηςεο. Σν λεξφ κεηαθέξεηαη απφ ηηο αληιίεο ζηηο θχξηεο κνλάδεο 
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αθαιάησζεο, δειαδή ζηηο ζπζθεπέο αληίζηξνθήο φζκσζεο ζε κηα δηάηαμε πνπ πεξηιακβάλεη 

κνλάδεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ ζηαδίνπ. Οη κνλάδεο ζηα δχν ζηάδηα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια 

γηα λα αμηνπνηεζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε. To επεμεξγαζκέλν λεξφ ζπιιέγεηαη ζηελ 

πξψηε δεμακελή, ελψ ην λεξφ πνπ έρεη απνξξηθζεί ζπιιέγεηαη ζηε δεμακελή άικεο. 

Oη παξάκεηξνη ηεο θχξηαο ιεηηνπξγίαο, φπσο ε παξαγσγή, ε απφξξηςε, ε 

επαλαθπθινθνξία θαη ε πςειή πίεζε ξπζκίδνληαη απφ ηε βαιβίδα απφξξηςεο. Απηή ε 

βαιβίδα ξπζκίδεη ην ξπζκφ κεηαμχ ηεο ξνήο παξαγσγήο θαη απφξξηςεο. Τπφ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ε ξνή ηεο παξαγσγήο είλαη ιίγν πεξηζζφηεξε απφ ηε κηζή ξνή 

απφξξηςεο θαη ελεξγνπνηείηαη απφ ηα ξπζκηζκέλα ξνφκεηξα (flowmeters). 

Σν ζχζηεκα Ultra Filtration απνηειείηαη απφ κεκβξάλεο ζε θάζε γξακκή ηεο θαηεξγαζίαο. 

Σν λεξφ νδεγείηαη κέζσ ησλ κεκβξαλψλ κε ηελ ρξήζε κηαο αληιίαο, ε νπνία είλαη 

εμνπιηζκέλε κε έλα κεηξεηή κεηάδνζεο ηεο ηαρχηεηαο. Ο ξπζκηζηήο απηφο είλαη 

απαξαίηεηνο, θαζψο θάλεη ηνπο επαξθείο γηα ηε ξνή ειέγρνπο, ξπζκίδνληαο ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ησλ κεκβξαλψλ θαη ειαρηζηνπνηψληαο  ηελ θαηαλάισζε. Οη βαιβίδεο γηα ηνλ 

έιεγρν ξνήο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ζσζηή δηαλνκή ηεο ξνήο θάζε θνξά κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ ηκεκάησλ. Σν θηιηξάξηζκα ηεο κεκβξάλεο δηεμάγεηαη απφ κέζα πξνο ηα έμσ, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη θάπνηεο νπζίεο ζπγθξαηνχληαη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ 

κεκβξαλψλ. Σν λεξφ πνπ έρεη δηαπεξάζεη ζπιιέγεηαη ζηε δεμακελή θηιηξαξηζκέλνπ 

ζαιαζζηλνχ λεξνχ. ηε ζπλέρεηα νη κεκβξάλεο θαζαξίδνληαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ηε κέζνδν 

ηεο αληίζηξνθεο πιχζεο (backwash) θαη αληίζηξνθεο πιχζεο κε ρεκηθέο δηαδηθαζίεο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ μεπιχκαηνο νη κεκβξάλεο θαη νη βαιβίδεο πςειήο πίεζεο μεπιέλνληαη κε ην 

ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο λεξνχ πνπ αλαθέξακε θαη ην μέπιπκα ιακβάλεη ρψξα θάζε θνξά πνπ 

θιείλεη ην ζχζηεκα. 

Σέινο, ην ζχζηεκα ηεο αληίζηξνθεο φζκσζεο-reverse osmosis (RO) έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα 

ιεηηνπξγεί ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπζηήκαηα ξχζκηζεο πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία ηνπ λεξνχ ηξνθνδνζίαο.
13

  

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Αιεμάθεο Α., (2003), Φχζε θαη πνιηηηζκφο: Αθαιάησζε, ζει. 119-121 
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1.7 Αλαθεθαιαίσζε 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ εηζαγσγηθέο έλλνηεο γηα ηηο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο θαη πην εηδηθά κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη κνλάδεο αθαιάησζεο ζε ηέηνηνπ ηχπνπ 

κνλάδεο. 

’ απηφ ην θεθάιαην, αλαθεξφκαζηε ζηνπο ζεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο, νη νπνίνη 

δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ην κέζν θαη ηηο κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ζεξκνδπλακηθφ 

ηνπο θχθιν. Οη ζεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί φπσο αλαθέξακε δηαθξίλνληαη ζε αηκνειεθηξηθνχο 

ζηαζκνχο, ζε αεξηνζηξνβηιηθνχο θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν (ζηαζκνί ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ), φπσο απνηειεί ε κνλάδα ηελ νπνία εμεηάδνπκε. Ζ ρξήζε ησλ αεξηνζηξφβηισλ ζε 

κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, φπσο αλαθέξακε, γίλεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε θάιπςε αηρκψλ δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σέινο, παξνπζηάζακε 

εηζαγσγηθέο έλλνηεο ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο, ηνπ ξφινπ ηνλ νπνίν δηαδξακαηίδνπλ ζε 

ηέηνηνπ ηχπνπ κνλάδεο θαη ηεο κεζφδνπ ηεο αληίζηξνθεο φζκσζεο-reverse osmosis (RO). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΛΑΓΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη πιένλ ζηελ Διιάδα ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή επλνεί κεγάιεο επελδχζεηο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ Invest in Greece, εθηηκάηαη φηη επελδχζεηο άλσ 

ησλ 30 δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ ζα είλαη απαξαίηεηεο κέρξη ην 2020 γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη 

θαηαζθεπή κνλάδσλ ελέξγεηαο, ηφζν γηα ηε δηαλνκή θαη κεηαθνξά ελέξγεηαο, φζν θαη γηα ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.  

Ζ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη σο θχξηνο ελεξγεηαθφο θφκβνο αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη Γχζε. 

Καη απηφ δηφηη ε θαίξηα ζηξαηεγηθή θαη γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο καο, απνηειεί δίαπιν 

ησλ κεηαθνξψλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, θαζψο επίζεο βξίζθεηαη αλάκεζα ζε πεξηνρέο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, φπσο είλαη νη ρψξεο ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο, ε Μέζε Αλαηνιή θαη νη 

πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο. Πιένλ ε Διιάδα θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηνλ ελεξγεηαθφ 

άμνλα ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο έρνληαο θάλεη ζσζηά εγρεηξήκαηα ζην ηνκέα ηνπ 

πεηξειαίνπ, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. ’ απηφ ην 

θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία πνπ ζα 

εμεηάζνπκε.
14

 

 

2.2 Ννκνζεηηθό πιαίζην 

 

Με ζηφρν λα δεκηνπξγεζνχλ βηψζηκεο θαη αζθαιείο πεγέο ελέξγεηαο, νη νπνίεο ζα είλαη 

παξάιιεια θαη αληαγσληζηηθέο, έρεη αλαπηπρζεί έλα λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη πιαίζην 

                                                 
14 http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&sectorID=38&la=2 
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αγνξάο γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδαο. Πιένλ αλακέλνληαη επθαηξίεο γηα 

επελδχζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

επελδχζεσλ ηεο ρψξαο καο. 

ην παξειζφλ ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ ΑΔ (ΓΔΖ Α.Δ.) θαηείρε ην κνλνπψιην 

ηεο παξάγσγεο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. χκθσλα 

κε ην Νφκν 2773/1999, απειεπζεξψζεθε ε αγνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ε παξαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο λα γίλεη 

πιένλ ειθπζηηθή ζε ηδηψηεο επελδπηέο γηα ηελ εγρψξηα αγνξά. Ζ αγνξά ειεθηξηζκνχ θαη 

ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο πιαηζίνπ κεηαηξάπεθε ζε 

έλαλ απφ ηνπο πην ειπηδνθφξνπο ηνκείο γηα επθαηξίεο θέξδνπο θαη αλάπηπμεο ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν. 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) ν Νφκνο 

2773/1999 ΦΔΚ Α’ 286/22-12-99 θαζνξίδεη ην βαζηθφ πιαίζην ξχζκηζεο ηεο 

απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2001 ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 96/92 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ο λφκνο 2773/1999 ΦΔΚ Α’ 286/22-12-99  πξνβιέπεη ηα εμήο: 

 Σε ζχζηαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) σο αλεμάξηεηεο θαη απηνηεινχο 

δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο. 

 Σε ζχζηαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο πνπ ζα επνπηεχεηαη απφ 

ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ). 

 Σελ απειεπζέξσζε ηεο παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), πκπαξαγσγή αιιά θαη απφ 

ζπκβαηηθά θαχζηκα. 

 Σελ κεηαηξνπή ηεο ΓΔΖ ζε Αλψλπκε Δηαηξεία.
15

 

χκθσλα κε ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) ν Ζκεξήζηνο Δλεξγεηαθφο 

Πξνγξακκαηηζκφο (ΖΔΠ) ζπλίζηαηαη ζηνλ εκεξήζην θαζνξηζκφ ηεο σξηαίαο ηηκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ δεκνπξαζηψλ. ηνλ ΖΔΠ 

ελζσκαηψλνληαη νη εμήο επηκέξνπο αγνξέο, νη νπνίεο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπο, θαηαθέξλεη 

λα κεγηζηνπνηείηαη ην θνηλσληθφ φθεινο: 

                                                 
15

http://www.rae.gr/site/categories_new/global_regulation/global_national/global_national_laws/law1/.csp?view

Mode=normal 
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 Ζκεξήζηα ρνλδξεκπνξηθή αγνξά ελέξγεηαο, φπνπ ζπλαιιάζζεηαη ην ζχλνιν ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη θαη θαηαλαιψλεηαη ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζθέξνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ακείβνληαη νη εγρψξηνη παξαγσγνί 

θαη εηζαγσγείο θαη αληίζηνηρα απνξξνθνχλ θαη ρξεψλνληαη νη εθπξφζσπνη ηνπ εγρψξηνπ 

θνξηίνπ θαη νη εμαγσγείο. 

 Ζκεξήζηα αγνξά επηθνπξηθψλ ππεξεζηψλ, φπνπ εμαζθαιίδνληαη νη επηθνπξηθέο 

ππεξεζίεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπο. 

 Δθθαζάξηζε απνθιίζεσλ, φπνπ εθθαζαξίδνληαη νη έθηαηεο ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά 

ηελ εκέξα θαηαλνκήο. 

 Αγνξά καθξνρξφληαο αμηνπηζηίαο ηζρχνο, φπνπ νη παξαγσγνί ακείβνληαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ησλ κνλάδσλ ηνπο ζε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα θαη ε νπνία έρεη ζέζεη σο ζηφρν 

ηε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ησλ παξαγσγψλ, έηζη ψζηε λα είλαη ειθπζηηθή ε 

αγνξά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο.
16

 

χκθσλα κε ην Νφκν 4001/2011 ζπζηάζεθε ν Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ Α.Δ.) ε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 2009/72/ΔΚ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη 

αλαιάβεη ηα θαζήθνληα δηαρεηξηζηή ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (ΔΜΖΔ). Ο ΑΓΜΖΔ ζπζηάζεθε κε ζηφρν ηε ζσζηή ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΜΖΔ) έηζη 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη κε ηξφπν αζθαιή, απνδνηηθφ θαη αμηφπηζην ν εθνδηαζκφο ηεο 

Διιάδαο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. απνηειεί 100% ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΖ Α.Δ., 

σζηφζν είλαη πιήξσο αλεμάξηεηνο ηφζν ζε δηνηθεηηθφ φζν θαη ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. 

Πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ειιεληθή αγνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη εμαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ΔΜΖΔ.
17

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4001/2011 θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ 

εθδηδνκέλσλ πξάμεσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ (ΖΔΠ), 

ππεχζπλνο γηα λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

                                                 
16

 http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/wholesale/individual_markets.csp 

17 http://www.admie.gr/i-etaireia/apostoli/rolos-armodiotites/ 
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είλαη ν «Λεηηνπξγφο ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ΑΔ» (ΛΑΓΖΔ Α.Δ). Βαζηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ΛΑΓΖΔ Α.Δ. ζχκθσλα κε ηνλ Ζκεξήζην Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ 

(ΖΔΠ), απνηεινχλ νη εμήο: 

 Πξνγξακκαηίδεη ηηο εγρχζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Διιεληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΜΖΔ), θαζψο επίζεο ηηο απνξξνθήζεηο ειεθηξηθήο ζ’ απηφ, 

βάζεη ηνπ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. 

 Γηεπζεηεί ηηο ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ ΑΓΜΖΔ. 

 Δθθαζαξίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ζην πιαίζην ηνπ Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ.
18

 

Δπίζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 4001/2011, ζπζηάζεθε ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ 

Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.) κε ηελ απφζρηζε ηνπ 

θιάδνπ δηαλνκήο ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ. (ΓΔΖ Α.Δ.) θαη ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 2009/72/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε 

ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε θχξην ζθνπφ ηνπ λα αλαιάβεη θαζήθνληα δηαρεηξηζηή 

ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απνηειεί 100% ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΖ 

Α.Δ., σζηφζν ηφζν ιεηηνπξγηθά φζν θαη δηνηθεηηθά ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα, ηεξψληαο φιεο ηηο 

απαηηήζεηο γηα αλεμαξηεζία πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ. Κχξηνο ζθνπφο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. απνηειεί ε ιεηηνπξγία, ε ζπληήξεζε θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, θαζψο επίζεο θαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθαλνχο θαη ακεξφιεπηεο πξφζβαζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ρξεζηψλ ηνπ 

δηθηχνπ πνπ είλαη ππεχζπλε.
19

 

Ζ εηαηξεία πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο 

κε θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην θαη είλαη ζπλδεδεκέλε ζην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ 

(ΔΦΑ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Νφκν 3428/2005 ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο 

θπζηθνχ αεξίνπ (ΦΔΚ Α/313/27.12.2005) ζε εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 55/2003/ΔΚ, 

ηδξχζεθε ε εηαηξεία Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ Α.Δ.), ε 

νπνία απνηειεί 100% ζπγαηξηθή ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ (ΓΔΠΑ Α.Δ.). 

Γξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΦΑ Α.Δ. απνηειεί ε κεηαθνξά, απνζήθεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

θαη ε αεξηνπνίεζε ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΦΑ) εληφο ηεο ειιεληθήο 

                                                 
18

 http://www.lagie.gr/etaireia/skopos-armodiotites/ 
19 http://www.deddie.gr/el/i-etaireia/profil 
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επηθξάηεηαο. Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΓΔΦΑ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 68 ηνπ Νφκνπ 

4001/2011 γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ελεξγεηαθψλ αγνξψλ ειεθηξηζκνχ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

(ΦΔΚ Α/179/22.08.2011).
20

 

Οη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο ΓΔΦΑ Α.Δ. είλαη νη εμήο:  

 Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΔΦΑ) κε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

αχμεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε δηαθαλείο θαλφλεο θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ζε θαζεζηψο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

 Αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε ελεξγεηαθφ θφκβν, κέζσ ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Δθπφλεζε κειεηψλ αλάπηπμεο ηνπ ΔΦΑ θαη εθηίκεζε δήηεζεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο δήηεζεο ησλ κνλάδσλ γηα θπζηθφ αέξην. 

Σν θξάηνο κέζσ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ), ηνπ Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή 

Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΑΓΜΖΔ), ηνπ Λεηηνπξγνχ ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο ΑΔ (ΛΑΓΖΔ ΑΔ) θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

(ΓΔΦΑ) πξνζπαζεί λα ραξάμεη ηελ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο. Ο ξφινο ηνπο είλαη 

ε παξαθνινχζεζε ηεο δήηεζεο ηεο ελέξγεηαο ζηε ρψξα καο θαζψο επίζεο θαη ν έιεγρνο ησλ 

απνζεκάησλ ηεο. Δπίζεο παξαθνινπζνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν φιεο νη εμειίμεηο, θαη γίλνληαη 

εθηηκήζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηεο ελέξγεηαο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ψζηε λα ιεθζνχλ 

νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εληζρχζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Δπίζεο ζηφρνο ηνπ 

θξάηνπο κέζσ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ, ζεσξείηαη ν έιεγρνο ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο έηζη ψζηε λα απνθέξνπλ ην κέγηζην δπλαηφ θέξδνο θαη ηελ 

απνδνηηθφηεξε ιχζε κέζα απφ ηελ θαηάιιειε επηινγή γηα ην κείγκα ησλ πεγψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηε ρψξα καο. Σέινο θξνληίδνπλ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξψησλ 

πιψλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ. 

 

 

 

 

                                                 
20 http://www.depa.gr/content/article/002001012001/288.html 

 



 22 

2.3 Κιάδνο Ζιεθηξνπαξαγσγήο 

 

 Ο θιάδνο ν νπνίνο ζα αλαιχζνπκε ζηελ εξγαζία είλαη απηφο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

χκθσλα κε φζα αλαθέξακε ζηελ ελφηεηα 2.2 γηα ην Ννκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Αγνξάο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα, ε απεηθφληζε ηεο Αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα 2.1. 

 

Δηθόλα 2.1 Απεηθόληζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
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χκθσλα κε ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ) ν θιάδνο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαηαηάζζεηαη ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή. Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ν θιάδνο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη νη 

εμήο: 

 Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεγέο ελέξγεηαο 

νξπθηά ζηεξεά, πγξά ή αέξηα θαχζηκα. 

 Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ε νπνία ζε ζρέζε κε ηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, ρξεζηκνπνηεί πεγέο δηαρξνληθέο νη νπνίεο δελ 

εμαληινχλ πεξηνξηζκέλα ελεξγεηαθά απνζέκαηα. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο 

ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε θπζηθά θαηλφκελα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ 

πεξηνδηθφηεηα ή ηελ ζηνραζηηθφηεηα απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ.  

Αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, θάζε θξάηνο επηιέγεη ην δηθφ ηνπ ζπλδπαζκφ 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή. Όπσο είλαη θπζηθφ ν ζπλδπαζκφο απηφο δηαθέξεη 

απφ ρψξα ζε ρψξα θαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη ηνλ επεξεάδνπλ είλαη νη εμήο: 

 Γηαζέζηκνη εγρψξηνη ελεξγεηαθνί πφξνη. 

 Δλεξγεηαθή πνιηηηθή θάζε θξάηνπο. 

 Γεσινγηθέο, γεσγξαθηθέο, γεσθπζηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε θάζε ρψξα.
21

 

Οη δηαζέζηκνη εγρψξηνη πφξνη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο είλαη: 

 Οη γαηάλζξαθεο. 

 Σν πεηξέιαην θαη ηα πξντφληα ηνπ. 

 Σν θπζηθφ αέξην. 

 Βηνκάδα, βηναέξην πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε θηελνηξνθηθψλ 

θπξίσο απνβιήησλ (π.ρ. ιχκαηα απφ ρνηξνζηάζηα θαη βνπζηάζηα), αγξνηνβηνκεραληθψλ 

απνβιήησλ θαη ιπκάησλ θαζψο επίζεο θαη απφ αζηηθά νξγαληθά απνξξίκκαηα. 

 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηα (π.ρ. αηνιηθή ελέξγεηα, γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ειηαθή 

ελέξγεηα, πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα). 

                                                 
21 http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=277&language=el-GR 
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χκθσλα κε ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζηελ Διιάδα πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ζεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 

πεξίπνπ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ελέξγεηαο, ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ζεξκνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ζηε Βφξεηα Διιάδα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο χπαξμεο πινχζησλ θνηηαζκάησλ ιηγλίηε ζηηο πεξηνρέο απηέο, ην 

νπνίν απνηειεί βαζηθφ θαχζηκν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηαζκψλ.  Όπσο είλαη θπζηθφ ε 

ζπγθέληξσζε ησλ ζεξκνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο δεκηνπξγεί 

απψιεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηε κεηαθνξά ηεο απφ ηνπο ζηαζκνχο πξνο ηα θέληξα 

θαηαλάισζεο. Οη πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζηηο νπνίεο ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε ιηγλίηε 

είλαη ε πεξηνρή ηεο Γξάκαο, ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ε 

Διαζζφλα θαη ε πεξηνρή ηεο Μεγαιφπνιεο. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο ΡΑΔ (National 

Report RΑΔ 2012) γηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα γηα ηελ 

ρξνλνινγία 2011 αθνινπζεί ην παξαθάησ Γηάγξακκα 2.1, φπνπ παξαηεξείηαη φηη ην 66,5% 

ηεο εγθαηεζηεκέλεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ζην ζχλνιν ησλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ 

απνηεινχλ ζεξκηθνί ζηαζκνί. Σν 19,6% απνηεινχλ πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί, ελψ ην ππφινηπν 

13,9% απνηειείηαη απφ κνλάδεο ΑΠΔ (Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο).
22

  

 

                                                 
22 http://www.rae.gr/site/categories_new/consumers/know_about/electricity/production.csp 

 



 25 

 

Πεγή: National Report ΡΑΔ 2012 

Γηάγξακκα 2.1  

Δγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο ειεθηξνπαξαγσγηθώλ κνλάδσλ γηα ην 2011 

 

χκθσλα κε ηελ ίδηα έθζεζε ηεο ΡΑΔ γηα ην 2011, ν ιηγλίηεο κε πνζνζηφ 53,15% 

απνηειεί ηελ θχξηα εγρψξηα ελεξγεηαθή πεγή, κε ην θπζηθφ αέξην λα έξρεηαη δεχηεξν κε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 28,30%. Πξνηεξαηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ ΡΑΔ γηα ηα επφκελα ρξφληα 

απνηειεί ε πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ (Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί γηα ηα επφκελα ρξφληα είλαη ε αχμεζε ζπκκεηνρήο 

ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ψζηε λα θηάζεη έσο ην 2020 

ην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 34%. ην ίδην πιαίζην γίλνληαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζηε 

δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο γίλνληαη γηα 

ην ιφγν φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα δσήο ησλ απνζεκάησλ ηνπ ιηγλίηε δελ ππεξβαίλεη ηα 35 

ρξφληα. Θα πξέπεη κέζα ζηα επφκελα ρξφληα λα δεκηνπξγεζνχλ ζηξαηεγηθέο πνιηηηθέο θαη λα 

εηζέιζνπλ ζην ειιεληθφ ηζνδχγην ειεθηξηζκνχ λέα θαχζηκα φπσο απνηειεί γηα παξάδεηγκα ν 

ιηζάλζξαθαο. Οη ελέξγεηεο απηέο ζα είλαη ρξήζηκεο γηα λα παξαηαζεί ε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε ζε 

βάζνο ρξφλνπ, φπνπ ε ηερλνινγία ζα έρεη εμειηρζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε 

ηνπ. ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΡΑΔ (Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο) νη κνλάδεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ σο βαζηθφ θαχζηκν ηνλ άλζξαθα επηηπγράλνπλ πςειφηεξν βαζκφ απφδνζε ζε 
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ζρέζε κε ηηο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο θαχζηκν ηνλ ιηγλίηε, εθπέκπνληαο παξάιιεια 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλά παξαγφκελε κνλάδα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ηνπ «Πξσηνθφιινπ ηνπ 

Κηφην» θαη ησλ Δπξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο απνηειεί 

απαξαίηεην ζηνηρείν ε αμηνπνίεζε ηνπ άλζξαθα σο θαχζηκν κέζα ζηα επφκελα ρξφληα απφ 

ηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο, έηζη ψζηε κε ρακειφηεξν θφζηνο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε 

απνδνηηθφηεξεο θαη πην θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγίεο θαχζεο.
23

   

ην επφκελν Γηάγξακκα 2.2 εθθξάδεηαη ε ζπλνιηθή παξαγφκελε ελέξγεηα ζηελ Διιάδα 

απφ ην 2002 έσο ην 2011 αλά  ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ελέξγεηαο μερσξηζηά. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 http://www.rae.gr/site/categories_new/consumers/know_about/electricity/production.csp 

http://www.rae.gr/site/categories_new/consumers/know_about/electricity/production.csp
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Πεγή:http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=GREECE&product=ElectricityandHeat&

year=2011, Γηάγξακκα: Ηδία επεμεξγαζία 

Γηάγξακκα 2.2  

πλνιηθή παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ Διιάδα αλά θαηεγνξία, 2002-2011 
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Παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηελ 

πνξεία ηεο απφ ην 2002 έσο ην 2011, φπνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Σελ απμαλφκελε παξαγσγή ηεο ελέξγεηαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απμαλφκελε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ην 

2002 έσο ην 2008, ελψ ηηο ρξνληέο 2009 θαη 2010 παξαηεξείηαη πηψζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Δηδηθά ην 2010 έρνπκε ζπλνιηθή κείσζε θαηά 6,47%. Ζ κείσζε 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε κεησκέλε δήηεζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ιφγσ ηεο Οηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ άξρηζε απφ ην 2009 ζηε ρψξα καο. Σν 2011 

φκσο ηζνξξφπεζε ζε επίπεδα 2004, ζπλνιηθά 59.436 GWh θάλνληαο κηθξή αχμεζε 3,56% 

ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή παξαγφκελε ελέξγεηα ηνπ 2010. 

 Παξαηεξνχκε επίζεο ην κεγάιν κεξίδην πνπ θαηέρεη ν ιηγλίηεο επί ηεο εηήζηαο 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηα, αιιά ηαπηφρξνλα ηε ζπλερφκελε κείσζε ηνπ σο πξνο 

ηελ εηήζηα ζπλνιηθή παξαγσγή. Ο ιηγλίηεο ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ) απνηειεί 

εγρψξην πξντφλ θαη πνιιά θνηηάζκαηα βξίζθνληαη ζηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα. Όπσο είλαη 

θπζηθφ, ν ιηγλίηεο θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εγθαηεζηεκέλεο ειεθηξνπαξαγσγηθήο 

ηζρχνο. 

 Όπσο κε ην ιηγλίηε έηζη θαη κε ηελ εηήζηα παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ 

πεηξέιαην, δηαηεξείηαη ζηαζεξή σο πνζφηεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηή ε 

ζηαζεξφηεηα ζχκθσλα κε ην ΤΠΔΚΑ νθείιεηαη ζην γεγνλφο χπαξμεο ηεο λεζησηηθήο 

Διιάδαο θαη ησλ δπζθνιηψλ δηαζχλδεζήο ηεο. Ωζηφζν παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ σο πξνο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο εηήζηαο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

 Παξαηεξνχκε επίζεο ηε ζεκαληηθή είζνδν ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ ζπλνιηθή 

παξαγφκελε Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα ηεο Διιάδαο θπξίσο κεηά ην 2006 θαη ηε ζηαδηαθή 

αχμεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο έσο ην 2008. Απηφ νθείιεηαη ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο 

λέσλ κνλάδσλ Ζιεθηξνπαξαγσγήο κε βάζε ην Φπζηθφ Αέξην θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αγσγνχ κεηαθνξάο ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ Διιάδα. Απηφ ζπκβαίλεη επίζεο ιφγσ ηεο 

απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ είζνδν λέσλ επελδπηψλ. 

εκαληηθή πηψζε παξαηεξείηαη ην 2009 κε πνζνζηφ 20,11% φζνλ αθνξά ηελ παξαγφκελε 

ελέξγεηα απφ ην θπζηθφ αέξην θαη ην 2010 ε κείσζε αλέξρεηαη ζην 10,83%. Αληίζεηα ην 

2011 παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 41,79% ζηελ παξαγσγή ιφγσ ηεο εηζφδνπ 

λέσλ εηαηξεηψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 
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 Ζ παξαγφκελε ελέξγεηα απφ πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπνπ νθείιεηαη ζηηο εηήζηεο βξνρνπηψζεηο ησλ πεξηνρψλ 

εγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ. 

 Δπίζεο παξαηεξείηαη ε είζνδνο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ε βαζκηαία 

αχμεζε παξαγσγήο ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα.
24

 

Ζ ζπλνιηθή εμέιημε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε GWh ζηελ Διιάδα αλά έηνο, απφ ην 

2002 έσο ην 2011, παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.3. 

 

 

Πεγή:http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=GREECE&product=ElectricityandHeat&

year=2011 

Γηάγξακκα 2.3  

πλνιηθή παξαγόκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ Διιάδα, 2002-2011 

 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.3 θαη ζρνιηάζακε παξαπάλσ, ε κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε κεησκέλε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα απφ ην 2009. Σν 2011 παξαηεξνχκε πσο 

ηζνξξφπεζε ζε επίπεδα 2004, θάλνληαο κηθξή αχμεζε 3,56% ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή 

παξαγφκελε ελέξγεηα ηνπ 2010, ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή: 

Διιεληθά Πεηξέιαηα, Motor Oil, Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ), Πξνκεζέαο Gas Α.Δ., 

                                                 
24 http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=277&language=el-GR 
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ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο Α.Δ., Όκηινο Μπηειηλαίνπ, ΣΔΡΝΑ Δλεξγεηαθή, Global Energy, Energy 

Solutions, Solar Cells Hellas, Next Solar, Enova, EDF, Edison, Conergy, EGL, Acciona, 

Enel, Eurus Energy, Gamesa, Ρφθαο-Iberdrola, Endesa, WPD θαη Atel 

Οη πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκψλ πεγψλ ελέξγεηαο, ν νπνίνο 

αλαπηχζζεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, θαη ζηε δηαλνκή ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ.  

 

2.4 Δηζαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Διιάδα  

 

Ζ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) απνηειεί ηνλ θχξην εηζαγσγέα θπζηθνχ αεξίνπ 

αγσγψλ θαη Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΦΑ) ή Liquefied Natural Gas (LNG) ζηελ 

Διιάδα. ηφρνο ηεο ΓΔΠΑ είλαη λα επηηχρεη ηελ θαιχηεξε ζχδεπμε κεηαμχ δηεζλνχο 

πξνζθνξάο θαη εγρψξηαο δήηεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ ε 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί είλαη λα εμαζθαιίδεη γηα ηνπο πειάηεο ηεο επαξθείο πνζφηεηεο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, απφ αμηφπηζηεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο πεγέο, 

κεγηζηνπνηψληαο ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ. Ζ ΓΔΠΑ κέρξη ζηηγκήο έρεη ππνγξάςεη 

καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο αεξίνπ κε ηελ Gazprom (Ρσζία), BOTAS (Σνπξθία) θαη 

Sonatrach (Αιγεξία). 

ην Γηάγξακκα 2.4 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ ζπκβνιαηνπνηεκέλσλ 

πνζνηήησλ ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ κε ηηο εηαηξείεο Gazprom, BOTAS θαη 

Sonatrach. 
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Πεγή: http://www.depa.gr/content/article/002003006/160.html 

Γηάγξακκα 2.4  

πκβνιαηνπνηεκέλεο πνζόηεηεο ΓΔΠΑ 

 

ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ αλαθέξνληαη νη ζπκβάζεηο κε 

ηηο ηξεηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο. ην ζπκβφιαην ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ κε ηε 

Ρσζηθή Gazprom εμαζθαιίδεηαη ν εθνδηαζκφο ηεο Διιεληθήο αγνξάο κε 2,8 δηζεθαηνκκχξηα 

θπβηθά κέηξα (Nm
3
) αεξίνπ θάζε ρξφλν, έσο ην 2016. Οη εηζαγφκελεο πνζφηεηεο εγρένληαη 

ζην Δζληθφ πζηήκα Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΔΦΑ) ζηα ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα ζην 

ηξπκνλνρψξη ηδεξνθάζηξνπ. Σν ζπκβφιαην κε ηε Σνπξθηθή BOTAS αθνξά ηελ πξνκήζεηα 

0,7 δηζεθαηνκκχξησλ θπβηθψλ κέηξσλ (Nm
3
) αλά έηνο, κέρξη ην 2021. Οη πνζφηεηεο 

εγρένληαη κέζσ ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ 

Αεξίνπ ζηελ πεξηνρή Κήπνη Έβξνπ. ην ηξίην ζπκβφιαην κε ηελ Αιγεξηλή Sonatrach  

εμαζθαιίδεηαη ε ίδηα πεξίπνπ πνζφηεηα κε ηελ Σνπξθηθή BOTAS, δειαδή 0,7 

δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα (Nm
3
) θάζε ρξφλν κέρξη ην έηνο 2021. Ζ παξάδνζε ηνπ 

Liquified Natural Gas (LNG) απφ ηελ Αιγεξία πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Ρεβπζνχζα Μεγάξσλ, 

φπνπ γίλεηαη ε απνζήθεπζε θαη επαλαεξηνπνίεζε  ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ 

(ΤΦΑ) ζηνλ Διιεληθφ ηαζκφ. 

Δπίζεο ε ΓΔΠΑ γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ επαξθή ηξνθνδνζία ηεο Διιεληθήο Αγνξάο ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη απμεκέλε δήηεζε απφ ηνπο πειάηεο ηεο, πξνκεζεχεηαη πνζφηεηεο 

Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΤΦΑ) απφ ηελ παγθφζκηα επθαηξηαθή αγνξά (spot), φηαλ 



 32 

απηφ βξίζθεηαη ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. εκαληηθφ γεγνλφο επίζεο απνηειεί ε αλαθνξά ζην 

φηη ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ παξαθνινπζεί ηελ παγθφζκηα αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ γηα 

ηελ εμεχξεζε λέσλ πξνκεζεπηψλ. Οη πξνκεζεπηέο απηνί ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηδίαο παξαγσγήο θπξίσο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο θεληξηθή Αζίαο θαη λα 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ εθνδηαζκφ ηεο Διιεληθήο αγνξάο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο.
25

  

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.1 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ζπκθσλεζέληα ζπκβφιαηα, 

πνζφηεηεο θαη ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ κε ηηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο. 

 

Πίλαθαο 2.1 πκβόιαηα ΓΔΠΑ 

 

Πεγή: http://www.depa.gr/content/article/002003006/160.html 

 

Ζ ΓΔΠΑ απνηειεί άκεζν παξνρέα θπζηθνχ αεξίνπ, ζε ηνκείο φπσο: 

 Ζιεθηξνπαξαγσγήο. 

 Μεγάινπο θαηαλαισηέο, θπξίσο βηνκεραληθνχο (κε εηήζηα θαηαλάισζε άλσ ησλ 10 

εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ). 

 ε πθηζηάκελεο Δηαηξείεο Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ). 

 ε θαηαλαισηέο ζε πεξηνρέο φπνπ δελ έρνπλ ζπζηαζεί εηαηξείεο παξνρήο θπζηθνχ 

αεξίνπ. 

 Δπίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο αεξνθίλεζεο, ηξνθνδφηεζεο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη 

νρεκάησλ ησλ δήκσλ. 

Δπίζεο ε ΓΔΠΑ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ηνκείο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε εθαξκνγέο, φπσο είλαη: 

 Ζ ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ-ζεξκφηεηαο θαη θιηκαηηζκνχ. 

 Ζ ηξνθνδφηεζε απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ κε CNG (Compressed Natural Gas) ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ θφζηνπο δηθηχνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ΓΔΠΑ κειεηά ηε δεκηνπξγία κηθξψλ 

                                                 
25

 http://www.depa.gr/content/article/002003006001/186.html 
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απηφλνκσλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ, φπνπ ε ηξνθνδνζία ζα γίλεηαη κε ζπκπηεζκέλν 

θπζηθφ αέξην.
26

 

 Ζ ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ζην ηνκέα ηεο Γεσξγίαο.
27

  

ην παξαθάησ Γηάγξακκα 2.5 παξαηεξνχκε ηηο πσιήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ αλά ηνκέα 

θαηαλάισζεο γηα ηε ρξνληά 2012, φπνπ ζην ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

ΓΔΠΑ, είρακε 3,943 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πσιήζεσλ αεξίνπ εμηζνξξφπεζεο. 

 

 

Πεγή:http://www.depa.gr/content/article/002003007/112.html 

Γηάγξακκα 2.5 

Πσιήζεηο θπζηθνύ αεξίνπ αλά ηνκέα θαηαλάισζεο γηα ην 2012 

                                                 
26

 http://www.energypress.gr/news/desfa/Delivery-fysiko-aerio-gia-nhsia-kai-apomakrysmenes-periohes 
27 http://www.depa.gr/content/article/002003007/112.html 
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ην επφκελν Γηάγξακκα 2.6 παξαηεξνχκε ηα πνζνζηά ησλ πσιήζεσλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

αλά ηνκέα θαηαλάισζεο απφ ην 2003 έσο ην 2012, ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ 

ηφπν ηεο ΓΔΠΑ. 

 

 

Πεγή: http://www.depa.gr/content/article/002003007/112.html, Γηάγξακκα: Ηδία επεμεξγαζία 

Γηάγξακκα 2.6 

Δκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα-Πσιήζεηο ΓΔΠΑ, πνζνζηά αλά ηνκέα 2003-2012 

 

Οη ζπλνιηθέο ηηκέο ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ αλά έηνο, απφ ην 2003 έσο 

ην 2012, παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 2.7. 
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Πεγή: http://www.depa.gr/content/article/002003007/112.html, Γηάγξακκα: Ηδία ρξήζε 

Γηάγξακκα 2.7  

πλνιηθνύ όγθνπ πσιήζεσλ θπζηθνύ αεξίνπ, 2003-2012 

 

ην Γηάγξακκα 2.7 γηα ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ παξαηεξνχκε κεησκέλε 

δήηεζε ζηνπο φγθνπο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην 2009 ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

Διιάδα κε ην 2010 λα θηάλνπλ ζηα επίπεδα ηνπ 2006. Σν 2011 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

αχμεζε 32,77% ζε ζρέζε κε ην 2010 ζηηο πσιήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

2.5 Ζιεθηξνπαξαγσγή κε βαζηθό θαύζηκν ην θπζηθό αέξην 

 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ ζχκθσλα κε ην Νφκν 2773/1999, ην θπζηθφ αέξην δηείζδπζε κε ξαγδαίνπο 

ξπζκνχο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Με βάζε ηε ΓΔΠΑ 

νη ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο απνηεινχλ φρη κφλν ηε 

βέιηηζηε επηινγή φζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θφζηνπο παξαγσγήο, αιιά θαη 

ε θαιχηεξε επηινγή ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζπκβαηηθά θαχζηκα, απφ ηελ άπνςε 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.2 παξνπζηάδνληαη νη εηαηξείεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε βαζηθφ θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην.  
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Πίλαθαο 2.2 Μνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε θαύζηκν θπζηθό αέξην ζπλδεδεκέλεο ζην 

Δζληθό ύζηεκα Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΔΦΑ) 

 

Πεγή: ΓΔΦΑ, Μειέηε Αλάπηπμεο ΔΦΑ 2013-2022 

 

Πξψηνο πειάηεο ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ απνηειεί ε «Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Ζιεθηξηζκνχ Α.Δ.». Ο πξψηνο ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ Διιάδα ηξνθνδνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1997 ζην ζηαζκφ ηεο Γεκφζηαο 

Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ) ζηνλ Άγην Γεψξγην Κεξαηζηλίνπ. Μέρξη ζηηγκήο ην θπζηθφ 

αέξην ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηνπο ηαζκνχο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ηεο ΓΔΖ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Λαπξίνπ θαη ηεο Κνκνηελήο.
28

  

Σελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ηνπ 2004 ζπλδέζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ζην Δζληθφ χζηεκα 

Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ν πξψηνο ηδησηηθφο ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

αλνηθηνχ θχθινπ 147,8 MW, ηεο εηαηξείαο «ΖΡΩΝ ΘΔΡΜΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ Α.Δ.».  

Σνλ Μάην ηνπ 2005 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ν ηαζκφο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

πλδπαζκέλνπ Κχθινπ 390 MW ηεο εηαηξείαο «ELPEDISON ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ.» ζηελ 

πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 

Elpedison, ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ θφζηνπο ησλ πεξηθεξεηαθψλ έξγσλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο κνλάδαο κε ην δίθηπν 

πςειήο ηάζεο θαη ην δίθηπν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, αλήιζε ζην πνζφ ησλ 250 εθαηνκκπξίσλ 

επξψ.
29

  

                                                 
28

 http://www.depa.gr/content/article/002003004/115.html 
29

http://www.elpedison.gr/gr/o-omilos/epiheirimatikes-drastiriotites/paragogi-energeias/oi-monades-

ilektroparagogis/ 
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Σνλ Μάην ηνπ 2008, ιεηηνχξγεζε ε κνλάδα πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 334 MW γηα λα επηηεπρζεί ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο 

«ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ Α.Δ.». ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο αλαθέξεηαη φηη ε ίδηα 

απνηειεί ηε κνλαδηθή κεγάιε κνλάδα ζπκπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δπίζεο ζπκβάιεη κε πνιχ απνδνηηθφ ηξφπν ζηε 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζε εζληθφ επίπεδν, 

ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Πξσηφθνιινπ ηνπ Κηφην.
30

 

Σν 2010 ιεηηνχξγεζε ε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θαχζηκν ην 

Φπζηθφ Αέξην ηεο εηαηξείαο «ΖΡΩΝ ΗΗ ΘΔΡΜΟΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΒΟΗΩΣΗΑ 

Α.Δ.» ζηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο, εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 435 MWe.  

Σνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ιεηηνχξγεζε ε δεχηεξε κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ηεο εηαηξείαο «ELPEDISON ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ.», 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 421,6 MW ζηελ πεξηνρή Θίζβεο Βνησηίαο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε 

θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο δηήξθεζε πεξίπνπ 3 ρξφληα θαη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζχκθσλα 

κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο θφζηηζε 275 εθαηνκκχξηα επξψ (ζην θφζηνο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζχλδεζε κε ην δίθηπν πςειήο ηάζεο, θαζψο επίζεο θαη ην δίθηπν 

θπζηθνχ αεξίνπ).
31

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 μεθίλεζε ππφ δνθηκαζηηθή αξρηθά ιεηηνπξγία γηα λα ηεζεί ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2011 ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία ε κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ «PROTERGIA Α.Δ.» εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 432,7 MW ζηελ 

πεξηνρή Αγίνπ Νηθνιάνπ Βνησηίαο.  

Σέινο, ε «ΚΟΡΗΝΘΟ POWER A.E.» ε νπνία βξηζθφηαλ ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2011 θαη ηέζεθε ζε εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνλ Απξίιην ηνπ 2012. Ζ 

«ΚΟΡΗΝΘΟ POWER Α.Δ.» απνηειεί κνλάδα ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θαχζηκν ην Φπζηθφ 

Αέξην εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 435 MW. Απνηειεί ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Protergia (65%) 

θαη Motor Oil (35%) ζηελ πεξηνρή Αγίσλ Θενδψξσλ Κνξηλζίαο.
32

 

 

 

 

                                                 
30

 http://www.mytilineos.gr/el-gr/power/and-natural-gas 
31

http://www.elpedison.gr/gr/o-omilos/epiheirimatikes-drastiriotites/paragogi-energeias/oi-monades-

ilektroparagogis/ 
32

 http://www.mytilineos.gr/el-gr/power/and-natural-gas 
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2.6 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Όπσο αλαθέξακε ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζχκθσλα κε ην Νφκν 2773/1999, 

απειεπζεξψζεθε ε αγνξά ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γεγνλφο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ε παξαγσγή, κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο λα γίλεη πιένλ ειθπζηηθή ζε 

ηδηψηεο επελδπηέο γηα ηελ εγρψξηα αγνξά. 

ε πξψηε θάζε αλαιχζακε ην λνκηθφ πιαίζην ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζακε ηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέζσ 

επίζεκσλ θνξέσλ φπσο είλαη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

(ΤΠΔΚΑ), ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) θαη ην International Energy Agency (IEA). 

Σέινο, αλαθεξζήθακε ζε γεληθά πιαίζηα ζηελ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα 

θαη πην εηδηθά ζηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην, νη νπνίεο είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΔΦΑ).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ-ΥΩΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο γίλεηαη κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη 

πιένλ θαηάιιεινη ρψξνη γηα ην επελδπηηθφ ζρέδην ζην νπνίν γίλεηαη ε κειέηε. Σν επελδπηηθφ 

ζρέδην κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε πνιιέο ελαιιαθηηθέο ηνπνζεζίεο θαη ε ηειηθή επηινγή ζα 

επηηεπρζεί χζηεξα απφ ηελ εμέηαζε θαη ηελ απφξξηςε φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ.  

Ζ αλάιπζε ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρηεθαλ νη 

ελαιιαθηηθέο ηνπνζεζίεο θαη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν απνξξίθηεθαλ πεξηνρέο πνπ αξρηθά ήηαλ 

θαηάιιειεο γηα ηελ επέλδπζε. Με ιίγα ιφγηα ζ’ απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη 

παξάγνληεο θαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε βέιηηζηε επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο κηαο 

επέλδπζεο, φπσο είλαη απηή πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 

3.2 Γεληθή αλάιπζε ηνπνζεζίαο κηαο επέλδπζεο  

 

Ζ ηειηθή επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο δελ είλαη απαξαίηεην λα ζηεξίδεηαη ζε ζπζηεκαηηθή 

αλάιπζε φισλ ησλ επηινγψλ θαη ηελ απφξξηςε κε ξεαιηζηηθψλ πεξηνρψλ γηα ηελ εχξεζε ηεο 

άξηζηεο ιχζεο. “Η ηνπνζεζία κπνξεί, κεξηθέο θνξέο, λα πξνηείλεηαη ζην αξρηθό ζηάδην από 

ηνπο ίδηνπο ηνπο πξνσζεηέο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ. Όκσο, ε κεζνδνινγία αλαιύζεσο κηαο 

ηέηνηαο πξνηάζεσο είλαη ε ίδηα θαη ε ηνπνζεζία πνπ εμεηάδεηαη, αθόκα θαη ζ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε, πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ ζεσξνύληαη σο νη απαξαίηεηεο ή 

θξίζηκεο γηα εθηθηή θαη βηώζηκε εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ” . 

Καξβνχλεο (2006).
33

 Γηα παξάδεηγκα κε βάζε ηα παξαπάλσ αλ απαηηνχληαη γηα ηελ επηινγή 

ηεο ηνπνζεζίαο λα ιεθζνχλ ππφςε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζηελ επέλδπζε ηεο εηαηξείαο 

ρξεζηκνπνηνχκε πάληα ηελ ίδηα κεζνδνινγία αλαιχζεσο ηνπ ρψξνπ. 

                                                 
33

 σηήξεο Κ. Καξβνχλεο, (2006) Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Θεσξία γηα Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, ζει. 573 
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Ζ αλάιπζε ηεο ηνπνζεζίαο απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή αιιηψο 

ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. πλνπηηθά, αλαθέξνπκε φηη ην επελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν 

αλαιακβάλεη έλαο επελδπηηθφο θνξέαο, είηε είλαη ηδησηηθφο είηε είλαη θξαηηθφο, απνηειεί κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνιπδηάζηαηε θαη απαηηείηαη κηα ζεηξά απφ ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

θνπφο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα κνλάδα (ή λα γίλεη 

επέθηαζε ηεο παιηάο, π.ρ. ην επελδπηηθφ ζρέδην πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία) γηα 

ηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ ζηφρν έρνπλ λα θαιχςνπλ αλάγθεο ή λα 

ηθαλνπνηήζνπλ επηζπκίεο (σθέιεηεο, θέξδνο) κέζσ ηεο δηάζεζεο ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ πνπ 

απαηηνχληαη.
34

 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο θαη επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ 

γηα ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο απνηειεί ε ππάξρνπζα βηνκεραληθή ππνδνκή, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ αλαιχνπκε. Δπίζεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 

απαηηήζεηο αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ππνδνκή ή αθφκα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη 

ζε ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο σο πξνο ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο. εκαληηθέο απαηηήζεηο κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγεζνχλ αλάινγα κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή αλάινγα κε ηηο γεσθπζηθέο 

απαηηήζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην επελδπηηθφ ζρέδην. Οη νηθνινγηθέο επηπηψζεηο απνηεινχλ 

ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ην επελδπηηθφ ζρέδην, φπσο επίζεο θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο, θξαηηθά ζρέδηα θαη πνιηηηθνί πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

ηνπνζεζίαο.
35

 

Γηα ηελ ζσζηή επηινγή θαη ηνλ θαηάιιειν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ σο πξνο ηνλ θαηάιιειν 

ρψξν πξέπεη λα εθηηκεζνχλ γεληθά ζέκαηα φπσο απηφ ηεο αγνξάο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. ηελ 

πεξίπησζε φκσο ηεο εηαηξείαο πνπ αλαιχνπκε, ε θαηάιιειε ηνπνζεζία γηα ηνλ άξηζην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θξίζηκσλ εηζξνψλ γηα ην ζρέδην, 

φπσο απνηεινχλ νη πξψηεο χιεο θαη ηα εθφδηα πνπ ζα ρξεηαζηεί ε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο 

γηα ηε λέα επέλδπζε. εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ απνηειεί αθφκα ν 

ηχπνο ηεο βηνκεραλίαο, νη ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, ην 

θφζηνο ειεθηξηθήο παξαγσγήο θαη ρξήζεο λεξνχ. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο απαηηείηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη νξγαλσηηθέο αλάγθεο θαη ε 

δηνηθεηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο ρσξνηαμηθά.
36

  

                                                 
34

 σηήξεο Κ. Καξβνχλεο, (2006) Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Θεσξία γηα Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, ζει. 45 
35

 Industrial Economics and Organization: A European Perspective, (1996) David Jacobson D. and O’Callaghan 

B. A., ζει. 111 
36
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Οη απαηηήζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ βνεζνχλ ζηνλ αξρηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ 

ρψξσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο, απνξξίπηνληαο ηνπνζεζίεο νη νπνίεο είλαη ιηγφηεξν 

ειθπζηηθέο θαη κε ξεαιηζηηθέο. πκπεξαζκαηηθά ε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ θαη 

ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο γίλεηαη βάζεη πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη φρη απαξαίηεηα βάζεη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

3.3 Παξάγνληεο επηινγήο ηόπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

 

Παξαπάλσ αλαθεξζήθακε ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο κηαο επέλδπζεο ζε γεληθφ επίπεδν. ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαθέξνπκε ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηελ ηειηθή επηινγή 

ηεο ηνπνζεζίαο εγθαηάζηαζεο κηαο νπνηαδήπνηε επέλδπζεο θαη πην εηδηθά γηα ηελ επέλδπζε 

πνπ εμεηάδνπκε. ηελ παξνχζα εξγαζία δειαδή ζα κειεηήζνπκε ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο απφ ην ρψξν ηεο επηρείξεζεο ε νπνία ελνηθηάδεη ην ρψξν, ζηελ πεξηνρή ηεο 

κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ εμεηάδνπκε ζηελ εξγαζία, κε ζθνπφ ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο 

απφ ηελ εηαηξεία. 

 

3.3.1 Τπνδνκέο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο 

 

χκθσλα κε ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο, απαηηείηαη ε άξηζηε γλψζε ησλ ππνδνκψλ θαζψο 

επίζεο θαη ησλ ηερλννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ κεηαθνξά ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε βέιηηζηε επηινγή ηφπνπ εγθαηάζηαζεο 

πξέπεη λα ειέγμνπκε ζε κηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηηο ηερληθέο ππνδνκέο θαη ηηο κεηαθνξηθέο 

δηεπθνιχλζεηο γηα ην έξγν. Γηα ηηο ηερληθέο ππνδνκέο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη πνζφηεηεο πνπ 

ζα απαηηεζνχλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο, θαζψο επίζεο ε πνηφηεηα θαη ε 

αμηνπηζηία πνπ πξνζθέξνπλ γηα ην έξγν απηφ. Όζνλ αθνξά ηηο κεηαθνξηθέο δηεπθνιχλζεηο ζα 

πξέπεη ζηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο λα αλαιπζνχλ ιεπηνκεξψο ην κέγεζνο ησλ πνζνηήησλ πνπ 

ζα κεηαθεξζνχλ απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν, θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο κεηαθνξάο γηα λα 

πινπνηεζεί ην έξγν. Με ιίγα ιφγηα, ν παξάγνληαο «Τπνδνκέο» απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ λένπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ εμεηάδνπκε. Όπσο είλαη θπζηθφ, ε 

ηνπνζεζία ζα επηιερηεί κε βάζε ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο 

θαη βάζεη ηεο βέιηηζηεο κεηαθνξηθήο δηεπθφιπλζεο κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο θαη ηελ 
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αζθαιέζηεξε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην έξγν. ηελ πεξίπησζε ηεο 

εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε, ε πιένλ βέιηηζηε ιχζε, κε βάζε ηηο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη, 

απνηειεί ε ηνπνζεζία θνληά ζηα φξηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επηρείξεζε πνπ λνηθηάδεη ην ρψξν, 

ην νπνίν ιφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο ειαρηζηνπνηεί ηα έμνδα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ αγσγψλ 

θαη γηα ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. 

 

3.3.2 Δθόδηα από ηε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο 

 

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηεο λέαο επέλδπζεο απνηειεί ν 

εθνδηαζκφο ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ νκαιή 

κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. Πξψηα απ’ φια πξέπεη λα θαζνξηζηεί 

ε δηαζεζηκφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπ λεξνχ γηα ηελ παξνρή ζηηο ππεξεζίεο πνπ ην έρνπλ 

αλάγθε. Με ιίγα ιφγηα ζα πξέπεη απφ ηελ επηρείξεζε λα εμεηαζηνχλ ηα ζηνηρεία ρξήζεο 

λεξνχ ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο κε βάζε ηελ ηνπνζεζία πνπ ζα επηιερηεί. ε δεχηεξε θάζε 

είλαη απαξαίηεην λα νξηζηεί ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηε λέα επέλδπζε 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη απαξαίηεην λα δηαηεζεί 

πφζηκν λεξφ γηα νξηζκέλνπο αγσγνχο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηε λέα κνλάδα (π.ρ. 

δνθηκαζηηθή ρξήζε). 

ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο ε ξεπκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε λέα 

πεξηνρή, νχηε θαη ε ξεπκαηνδφηεζε ησλ λέσλ αληιηψλ ζαιαζζηλνχ λεξνχ εληφο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ λνηθηάδεη ην ρψξν απηή ηε ζηηγκή. Σν δεδνκέλν απηφ απνηειεί ζεκαληηθή 

παξάκεηξν γηα ηελ ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπο έξγνπ πνπ ζα απαηηεζεί, θαζψο επίζεο ηα 

ζεκεία ζπλδέζεσο κε ηνπο αγσγνχο. Δπίζεο ζεκαληηθφ γεγνλφο απνηειεί θαη ην θφζηνο πνπ 

ζα απαηηεζεί γηα ηε ξεπκαηνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ λέσλ αληιηψλ, νπφηε ζα είλαη 

αλαγθαίν ζηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ λα επηιερηεί ε πεξίπησζε κε 

ζπλδπαζκφ ρακειφηεξνπ θφζηνπο θαη βέιηηζηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

αλαιάβνπλ θνκκάηη απηνχ ηνπ έξγνπ.  
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3.3.3 Αλζξώπηλνη πόξνη 

 

Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ε εηδηθεπκέλε εξγαζία 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμέιημε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ωο πξνο ηελ 

ηνπνζεζία πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηνπο δηαζέζηκνπο εξγαηηθνχο πφξνπο ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα θαζνξηζηεί απφ ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ ν ηχπνο εηδηθεχζεσλ ησλ εξγαηψλ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε γηα ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο, ε 

πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ηελ αλαιάβεη, κε βάζε ηελ πξνζθνξά πνπ θαηέζεζε απνηειεί 

turn key (δειαδή κε ην θιεηδί ζην ρέξη) θαη πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλν ην ζχλνιν ησλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθίλεζε θαη κεηεγθαηάζηαζε ηεο 

κνλάδαο. Ωζηφζν εθηφο απφ ηνπο εξγνιάβνπο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε ξεπκαηνδφηεζε θαη 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ηα ζηειέρε 

ηεο επηρείξεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Δπίζεο ηελ πεξίνδν ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη ε κνλάδα 

ειεθηξνπαξαγσγήο λα δηαζέζεη ηα θαηάιιεια ζηειέρε, αιιά θαη ην θαηάιιειν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ γηα ηελ επίβιεςε θαη ην ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ.
37

 Οπφηε ν παξάγνληαο αλζξψπηλν δπλακηθφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε δηφηη ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηνπνζεζία. Έηζη ζα είλαη εθηθηφ απφ ηελ 

επηρείξεζε λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ θαη λα ηεξεί ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ 

έρεη ζρεδηαζηεί. 

 

3.3.4 Υξεκαηννηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

 

Μεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο παξάγνληαο γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ 

έξγνπ απνηεινχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, θαζψο επίζεο θαη νη θνξνινγηθνί 

θαλνληζκνί πνπ επηβάιεη ην θξάηνο. Έηζη ζε κηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

νη παξάγνληεο απηνί θαη λα γίλεηαη αλαιπηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ππνςήθησλ πεξηνρψλ γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ηεο λέαο επέλδπζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε, νη 

θνξνινγηθνί θαη νηθνλνκηθνί θαλνληζκνί απφ ην θξάηνο παξακέλνπλ ίδηνη γηα φιεο ηηο πηζαλέο 

ιχζεηο, δηφηη ε επέλδπζε ζα ιάβεη ρψξα εληφο ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο. Ωζηφζν, 

πξέπεη λα αλαιπζεί ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

θαη ηε δηέιεπζε ησλ αγσγψλ, έηζη ψζηε λα επηιεγεί ε ηνπνζεζία πνπ ζα απνθέξεη ην 

                                                 
37
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ρακειφηεξν θφζηνο θαη ζα απνηειεί βάζε γηα ηε κειινληηθή θεξδνθνξία θαη ηε κέγηζηε 

απφδνζε ηνπ λένπ έξγνπ. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο, ε 

νπνία ζα είλαη ζε ηέηνηα απφζηαζε ψζηε λα απαηηνχληαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα κέηξα 

αγσγψλ. 

 

3.3.5 Γηαρείξηζε εθπνκπώλ θαη απνβιήησλ- Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ηνπνζεζίαο απνηειεί ε δηαρείξηζε ησλ 

εθπνκπψλ θαη ησλ απνβιήησλ. Απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα δηφηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε ην θφζηνο ηεο θαηεξγαζίαο ησλ ξχπσλ θαη θπζηθά ην θφζηνο ησλ απνβιήησλ, 

ην νπνίν ε εηαηξεία έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηεο ηε κείσζε ηνπ. ε πξψην ζηάδην ζα πξέπεη λα 

κειεηεζεί ε πηζαλή πνζφηεηα απφ ηα πξνθχπηνληα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο 

πγξά απφβιεηα, ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά. ηε δεχηεξε θάζε ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ εμεχξεζε ηεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ 

απνβιήησλ θαη ε πξνζαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ αληηξξχπαλζεο. Δπίζεο κπνξεί 

λα γίλεη έξεπλα σο πξνο ηε δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ή λα ππάξμνπλ 

ππνςήθηεο ηνπνζεζίεο αλάινγα κε ηα κέηξα ειέγρσλ απηψλ (ηνπνζεζία αλάινγα κε ηελ 

επηινγή κεζφδσλ παξαγσγήο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε ξχπαλζε ησλ πδάησλ). εκαληηθή 

παξάκεηξν σο πξνο ηελ επηινγή ηνπνζεζίαο αλάινγα κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

απνηειεί ε κειέηε σθεαλνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ζαιάζζηα ξεχκαηα, θπκαηηζκνί) φπσο 

θαη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε, φπνπ ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ 

γίλεηαη ζηε ζάιαζζα.
38

 Με βάζε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ παξάγνληα “Γηαρείξηζε εθπνκπψλ θαη 

απνβιήησλ”, ζα πξέπεη ε ηνπνζεζία ε νπνία ζα επηιεγεί λα απνηειεί ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

κε ην δπλαηφ ειάρηζην θφζηνο ησλ απνβιήησλ θαη ξχπσλ ηεο λέαο κνλάδαο αθαιάησζεο. ηε 

πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε, ηα απφβιεηα είλαη θπξίσο πγξά, φπνπ κε ηηο 

θαηάιιειεο αληιίεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηε λέα επέλδπζε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ λεξνχ, ζα 

απνξξίπηνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε πνπ έρεη νξηζηεί απφ θνηλνχ απφ ηελ εηαηξεία πνπ 

ζα αλαιάβεη ην έξγν θαη ηε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε 

θαηάιιειε ηνπνζεζία γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 
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 πχξνο Παπαγξεγνξίνπ, Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ: Πιαίζην εθαξκνγήο, δνκή, εηδηθά ζέκαηα 
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ζεσξείηαη ε ηνπνζεζία θνληά ζηα φξηα κε ηελ εηαηξεία πνπ λνηθηάδεη ην ρψξν γηα ηε κνλάδα 

αθαιάησζεο. 

Σέινο, είλαη αλαγθαία ε πιήξεο αλάιπζε ησλ πηζαλψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. Οη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο πνιιέο θνξέο επεξεάδνπλ εθηφο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο φζν πεξηζζφηεξεο είλαη, ηφζν 

κεγαιχηεξν ζα είλαη ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο. Πξέπεη λα γίλεη έξεπλα θαη έιεγρνο σο πξνο 

ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο πνπ εμεηάδνπκε. Πξέπεη λα ειεγρζνχλ δειαδή, νη πηζαλέο 

ηνπνζεζίεο γηα λα αλαδείμνπλ ην πνζνζηφ επηπηψζεσλ ηεο επηξξνήο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

αλάινγα κε ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο. Δίλαη επίζεο απαξαίηεηε ε κειέηε γηα ηελ 

πηζαλφηεηα επεξεαζκνχ ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ηεο πεξηνρήο ιφγσ ηεο χπαξμεο 

απνβιήησλ απφ ηελ εηαηξεία πνπ παξέρεη ηνλ ρψξν, ζηελ ήδε ππάξρνπζα ηνπνζεζία ηεο 

κνλάδα αθαιάησζεο. Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

απνηεινχλ νη εθπνκπέο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, φπσο είλαη αέξηα, ζηεξεά ή πγξά απφβιεηα. 

Όπσο είλαη ινγηθφ ζε φ,ηη αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ελφο έξγνπ, ε πιήξεο 

απνθπγή ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο ζεσξείηαη ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα 

ηελ επηινγή ηνπνζεζίαο απφ ηε απιή άκβιπλζε ηεο. Με ιίγα ιφγηα κπνξνχλ λα ππάξμνπλ 

ελαιιαθηηθά ζρέδηα επηινγήο ηνπνζεζίαο κε απεηξνειάρηζηεο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ 

ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο, (φπσο απνηειεί ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ην 

νπνίν θχξσζε ε Διιάδα κε ην Νφκν 3017/2002 (ΦΔΚ Α’117),
39

 φπσο θαη ηα ππφινηπα 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνλ Μάην ηνπ 2002, ζηνρεχνληαο ζηε ζπλνιηθή κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ) πνπ ίζσο λα είλαη κε ζπκθέξνπζα ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο.
40

 Ωζηφζν, 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ηα απφβιεηα πγξά ζα πεξηνξηζηνχλ ζηε λέα 

επέλδπζε ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηηο εθπνκπέο ηεο 

κνλάδαο θαη βνεζψληαο παξάιιεια ζηελ θαιχηεξε απφδνζή ηεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

δεδνκέλα. Οπφηε ε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο είλαη απνδεθηή ηφζν κε 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα φζν θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά.  
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 Environmental Management Plans.World Bank-Environmental Sourcebook Update/No 25, January 1999-pg 
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3.4 Σειηθή επηινγή ηνπνζεζίαο 

 

Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί ε δνκή αλάιπζεο ηνπ ρψξνπ πξνρσξάκε ζηελ αλάιπζε ηεο 

ηνπνζεζίαο ηεο επέλδπζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηνλ ηειηθφ ρψξν εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο. Δπφκελν ζηάδην 

απνηεινχλ νη απαηηήζεηο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ, φπσο είλαη νη γεσινγηθέο ζπλζήθεο ηεο 

ηνπνζεζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην έδαθνο γηα ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

πνπ ζα ρξεηαζηνχλ. Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, γεληθνί πεξηνξηζκνί θαη πξφηππα βάζεη 

λφκσλ, φπσο απνηειεί ν ηχπνο ησλ έξγσλ ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή, 

δηαδξακαηίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ δηαζεζηκφηεηα θξίζηκσλ εηζξνψλ θαη ησλ 

απαξαίηεησλ πιηθψλ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε απνηεινχλ βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο ηειηθήο 

επηινγήο. Θα πξέπεη  επίζεο λα εθηηκεζνχλ επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο είλαη νη 

κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο κνλάδαο θαη πνιηηηθέο εθνδηαζκνχ. Σέινο, απαηηείηαη ζρεδηαζκφο 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ην θφζηνο, βάζεη ηεο ζπκθσλεζείζαο 

πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

θαη ησλ εξγνιάβσλ πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζην έξγν.  

Όπσο είλαη θαηαλνεηφ κε βάζε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη παξακέηξνπο πνπ 

αλαιχζακε, ε ηειηθή επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πξνσζεηέο ηνπ έξγνπ 

ζπκθσλεί απφιπηα κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ηελ αλάιπζε ηεο εηαηξείαο πνπ 

ζα αλαιάβεη ηελ αθαιάησζε. Ζ κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο ζα ιάβεη ρψξα θνληά ζηα 

ζχλνξα κε ηελ εηαηξεία πνπ απηή ηελ πεξίνδν ελνηθηάδεη ηνλ ρψξν ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο, 

θαζψο ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη παξάκεηξνη, πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 

βησζηκφηεηα ηεο λέαο επέλδπζεο κε ην δπλαηφηεξν ρακειφ θφζηνο. Ζ λέα επέλδπζε, φπσο ζα 

αλαιχζνπκε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, θαιχπηεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο θαη απνηειεί 

βηψζηκε εθαξκνγή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Γηα ην ηειηθφ θφζηνο είλαη απαξαίηεην λα εληνπηζηνχλ φια ηα πηζαλά θφζηε, λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα ππνινγηζηνχλ ζε εγρψξην λφκηζκα. ην θφζηνο ηεο κειέηεο ζα 

πξέπεη λα εληνπηζηνχλ εηήζηα θφζηε, φπσο είλαη ηα ελνίθηα, εηήζηεο επηβαξχλζεηο, 

δηθαηψκαηα δηέιεπζεο ή αθφκα θαη ελνίθηα δηέιεπζεο αγσγψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε κε ηελ ελνηθίαζε ηκήκαηνο ησλ αγσγψλ απφ ηελ 
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επηρείξεζε φπνπ βξίζθεηαη απηή ηελ πεξίνδν ε κνλάδα αθαιάησζεο.
41

 ην επφκελν 

θεθάιαην (4
ν
 θεθάιαην) παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα θφζηε ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο 

πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο πνπ ζα αλαιάβεη ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο, 

ελψ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θφζηνπο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο.  

 

3.5 Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπνζεζίαο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο 

 

Ζ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηε κεηαθνξά θαη ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαζθεπαζηέο κνλάδσλ αθαιάησζεο 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ παξνρή λεξνχ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ απφ κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο, φπσο ε εηαηξεία ηελ νπνία εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Κχξηα 

δξάζε ηεο απνηειεί ε κειέηε, ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία έξγσλ κε ηερλνινγηθή αηρκή ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ επεμεξγαζία λεξνχ. Ζ επέλδπζε ηελ νπνία ζα κειεηήζνπκε θαη έρεη αλαιάβεη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο απφ ηελ επηρείξεζε φπνπ 

λνηθηάδεη ηελ ηνπνζεζία ζηελ εηαηξεία πνπ εμεηάδνπκε, ζην ρψξν ηεο εηαηξείαο, εληφο ηεο 

κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο. ηφρνο απνηειεί ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κέζσ εμειηγκέλσλ ηερλνινγηψλ. 

 

3.5.1 Δγθαηάζηαζε θαη ζρεδηαζκόο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

 

χκθσλα κε ηελ εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο γηα λα επηηχρεη ε εγθαηάζηαζή ηεο ζηε λέα πεξηνρή απαηηείηαη κηα δφθηκε 

ηερλνινγηθή ζρεδίαζε, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλεκπφδηζηε 

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θξίζηκνη παξάκεηξνη 

ζρεδηαζκνχ: 

 Πξψηε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζεσξείηαη ε κέζνδνο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

γίλεη ε αλαξξφθεζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ. Καζψο είλαη απμεκέλνο ν βαζκφο ηεο 

δπζθνιίαο θαη ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ, ε επηρείξεζε πνπ ζα 

αλαιάβεη ηελ επέλδπζε ηεο εηαηξείαο έρεη αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη θαηέρεη 
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 σηήξεο Κ. Καξβνχλεο, (2006), Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Θεσξία γηα Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, ζει. 
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ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, φπσο ηελ νξηδφληηα αλαξξφθεζε λεξνχ θάησ απφ ηελ 

παξαιία. 

 Οη δεμακελέο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ην έξγν θαη ε επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ πξηλ ηελ 

είζνδν ζηε κνλάδα θαη έπεηηα γηα ηελ παξαγσγή (δειαδή ζα πξέπεη λα επηιπζνχλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα δηάβξσζεο θαη βηνινγηθήο αλάπηπμεο). 

 Σέινο, βαζηθή παξάκεηξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ απνηειεί ν δηαρσξηζκφο δηθηχσλ 

θαη ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ πνπ ζα εθνδηάδεη ηε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο γηα ηελ κνλάδα αθαιάησζεο λεξνχ 

πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλν ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

κεηαθίλεζε θαη κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

ελέξγεηεο: 

 Να πξνεγεζεί κηα αλαιπηηθή κειέηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ. 

 Γεχηεξν βήκα απνηειεί ε δεκηνπξγία λέαο πιαηθφξκαο πνπ ζα θηινμελήζεη ηνλ 

ππάξρνληα εμνπιηζκφ ζηνλ ρψξν ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

 Δπφκελν ζηάδην ζπζηήλεηαη ε κεηαθνξά θαη ε κεηεγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κε ηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη ζηηο αληιίεο κεηαθνξάο άικεο θαη μεπιπκάησλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο θαηλνχξγηαο κνλάδαο αθαιάησζεο, πνπ έρεη νξηζηεί χζηεξα απφ ηελ 

αλαιπηηθή κειέηε. 

 Αθνινπζεί ε πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε λέσλ αληιηψλ ηξνθνδνζίαο ζηε δεμακελή 

ηξνθνδνζίαο ζαιαζζηλνχ λεξνχ. 

 Απαξαίηεην βήκα πξηλ νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο απνηειεί ε πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ζηαζκνχ εμνπδεηέξσζεο μεπιπκάησλ ζαιαζζηλνχ λεξνχ απφ θίιηξα UF 

(Ultra Filtration), SF (Sand Filters) θαη CF (Carbon Filters) γηα ηελ απφξξηςε ηνπο ζηνλ 

αγσγφ άικεο θαη δεμακελήο ζπιινγήο απνβιήησλ ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ. 

 Σέινο, αθνχ έρνπλ νινθιεξσζεί ηα πξναλαθεξζέληα βήκαηα αθνινπζεί ε επαλεθθίλεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο θαη νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο πξηλ απηφ λα ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία. 
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3.5.2 Γηακόξθσζε λένπ ρώξνπ 

 

Γηα ηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: 

 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια ην έδαθνο πξηλ γίλεη ε ηειηθή 

κεηαθνξά ηεο λέαο κνλάδαο αθαιάησζεο ζηε λέα πεξηνρή πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ 

εηαηξεία Ζιεθηξνπαξαγσγήο. 

 Ζ απαξαίηεηε ζθπξνδέηεζε ηεο πιαηθφξκαο πνπ ζα θηινμελήζεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο. 

 Καη ηέινο ε θαηαζθεπή αγσγνχ φκβξησλ θαη ππεξρεηιίζεσλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο 

ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπέο. 

χκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ ηελ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηε 

κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο, ε πιαηθφξκα ζα απνηειείηαη απφ 510-525 m
2
 

(ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ) θαη ζα έρεη πάρνο 55-60 cm (εθαηνζηά) καδί κε ηα απαξαίηεηα 

θαλάιηα απνξξνήο κε ζράξεο. Απηά ζα ιεηηνπξγνχλ σο νδεχζεηο αγσγψλ θαη θαισδίσλ φπσο 

αθξηβψο γίλεηαη έσο ηψξα κε ηελ πιαηθφξκα ζηελ νπνία εδξάδνληαη ηα container ζηνλ ρψξν 

ηεο επηρείξεζεο πνπ έσο ζήκεξα λνηθηάδεη ηελ ηνπνζεζία ζηελ εηαηξεία πνπ εμεηάδνπκε. 

 

3.5.3 Μεηαθνξά από ηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε ζηε λέα 

 

Πξψηε απαξαίηεηε θίλεζε απνηειεί ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαισδίσλ θαη ησλ αγσγψλ 

πνπ βνεζνχλ ζηε ζχλδεζε ησλ δεμακελψλ κε ην container. ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ε ζηαδηαθή κεηεγθαηάζηαζε φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ζηε ζέζε φπνπ έρεη επηιερηεί 

απφ ηελ εηαηξεία Ζιεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. ρεδφλ 

φιν ην ζχλνιν ησλ θαισδηψζεσλ θαη ζσιελψζεσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη ζα 

ζπλαξκνινγεζνχλ απφ ηελ αξρή ζηε λέα πεξηνρή νξηνζέηεζεο ηνπ έξγνπ. Παξαθάησ 

αθνινπζεί ε Δηθφλα 3.1, πνπ δείρλεη αθξηβψο ην πεξηερφκελν πνπ ζα κεηαθεξζεί απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε Α ζηε λέα εγθαηάζηαζε Β. 
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Δηθόλα 3.1 Work flow κνλάδαο αθαιάησζεο 

 

 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα παξαηεξνχκε ηηο δηεξγαζίεο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο θαη ηα 

απαξαίηεηα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο Α, ηα νπνία ζα κεηαθεξζνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε Β 

 

3.6 Αλαθεθαιαίσζε  

 

 ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη παξάγνληεο θαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα 

ηε βέιηηζηε επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο κηαο επέλδπζεο. Ζ επηινγή ηνπνζεζίαο θάζε λένπ έξγνπ, 

απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, δηφηη θξίλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

βησζηκφηεηα κηαο επέλδπζεο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθεξζήθακε ζε γεληθά πιαίζηα ζηελ αλάιπζε ηεο επηινγήο ηεο 

ηνπνζεζίαο κηαο επέλδπζεο. ηε ζπλέρεηα αλαιχζακε ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο επηινγήο 

ηεο ηνπνζεζίαο ηεο λέαο επέλδπζεο φπσο είλαη, νη ππνδνκέο ηεο κνλάδαο, ηα εθφδηα ηνπ 

έξγνπ, νη αλζξψπηλνη πφξνη ηεο κνλάδαο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη θαη ε δηαρείξηζε 

εθπνκπψλ θαη απνβιήησλ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε ηειηθή επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο θαη ε 

ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ρψξνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηελ επέλδπζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΔΦΟΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιχζνπκε ηελ επηινγή θαη ηα θφζηε ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ γηα 

ηε κεηαθνξά ηεο εγθαηάζηαζεο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ξφιν ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ εξγνιάβνπ πνπ ζα αλαιάβεη 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ έξγνπ.  

Δίλαη απαξαίηεην ζηάδην κεηά ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηεο επέλδπζεο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν θαζνξηζκφο ησλ εθνδίσλ κε βάζε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο φισλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ 

πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. 

 

4.2 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ επηινγή πξώησλ πιώλ θαη εθνδίσλ 

 

Οη ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ε αλάιπζε ηεο πξνζθνξάο ηεο αγνξάο απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ πνπ ζα ιάβνπλ 

κέξνο ζην έξγν βάζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.“Η θπξηόηεξε βάζε γηα ηελ επηινγή ησλ 

πξώησλ πιώλ θαη ησλ άιισλ εθνδίσλ είλαη ε αλάιπζε ηεο δεηήζεσο, ην πξόγξακκα 

παξαγσγήο θαη ε δπλακηθόηεηα ηεο κνλάδαο.” (Καξβνχλεο, 2006).
42

 

Σν θφζηνο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο γηα ην πφζν εθηθηφ είλαη ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο θάζε εηαηξείαο πνπ επηζπκεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε επέλδπζε. Όπσο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο 

ηνπνζεζίαο ηεο επέλδπζεο, έηζη θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ θαη λα 

θνζηνινγεζνχλ ηα εθφδηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά γηα ην έξγν ηεο 

κεηαθνξάο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. εκαληηθφο παξάγνληαο ζε κηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο 

                                                 
42

 σηήξεο Κ. Καξβνχλεο, (2006), Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Θεσξία γηα Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, ζει. 367 
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απνηειεί ν εληνπηζκφο ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ζε εηζξνέο θαη αλαιψζηκα πιηθά φπσο 

είλαη ν ειεθηξηζκφο, ηα θαχζηκα θαη ην λεξφ πνπ ζα ρξεηαζηεί ε κνλάδα γηα ηε κεηαθνξά ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο. Ζ λέα επέλδπζε ζα ρξεηαζηεί θαηάιιειν ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ 

γηα ηε ξεπκαηνδφηεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο θαη ησλ λέσλ αληιηψλ. Έηζη ζα 

πξέπεη λα νξηζηεί δηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή ηνπ εξγνιάβνπ θαη λα επηιερηεί ν 

θαηάιιεινο, βάζεη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη βάζεη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα 

θαηαηεζεί ζηελ εηαηξεία. Δπίζεο πξέπεη λα πνζνηηθνπνηεζεί θαη λα θνζηνινγεζεί αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνιάβνπ, ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ην έξγν ηεο 

αθαιάησζεο. Σν παξαπάλσ απνηειεί ην ακέζσο επφκελν βήκα κεηά ηελ επηινγή ηνπ 

εξγνιάβνπ ψζηε ην ηκήκα πξνκεζεηψλ λα αλαδεηήζεη ζηελ αγνξά ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο 

γηα ηνλ απαξαίηεην ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ εξγνιάβν πνπ ζα 

αλαιάβεη ηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηεο λέαο κνλάδαο. Δπίζεο θαη νη αλάγθεο ηνπ 

έξγνπ ζε λεξφ πξέπεη λα νξηζηνχλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ απφ ηελ εηαηξεία, θαζψο εθηφο 

απφ ην φηη απνηειεί παξάκεηξν γηα ηελ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο φπσο αλαθέξακε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, απνηειεί παξάιιεια θαη αλαγθαία πξψηε χιε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νξηζκέλα θνκκάηηα ηνπ έξγνπ.     

ε γεληθά επίπεδα πξέπεη ε θάζε εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη λα ζρεδηάζεη κηα επέλδπζε, λα 

εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο ζε αλαιψζηκα αγαζά θαη λα πξνβιέςεη ην θφζηνο 

ηνπο βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θάζε έξγνπ. ε δεχηεξε θάζε νη πνζφηεηεο ζα πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ απφ πξηλ θαη λα εληνπηζηνχλ νη αλάγθεο ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Έλα 

παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξήζε πφζηκνπ λεξνχ ή ρξεζηκνπνίεζε λεξνχ γηα βνεζεηηθέο ρξήζεηο 

(π.ρ. γηα ηε δνθηκαζηηθή ρξήζε ησλ λέσλ αγσγψλ). 

Δπίζεο είλαη αλαγθαίν γηα ηελ επηρείξεζε λα πξνβιέςεη ηα έμνδα ζε αληαιιαθηηθά πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ ζηε κνλάδα αθαιάησζεο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο, φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, φπσο ζπκβαίλεη πάληα ζε ηέηνηνπ ηχπνπ 

κνλάδεο γηα ηε βέιηηζηε απφδνζή ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ. “Η ζπνπδαηόηεηα ηνπ ζσζηνύ 

θαζνξηζκνύ ησλ βαζηθώλ αληαιιαθηηθώλ, νη πνζόηεηεο πνπ απαηηνύληαη θαη νη πξνκεζεπηέο 

ηνπο δελ πξέπεη λα ππνηηκώληαη, επεηδή, ζπρλά, δηαθνπή ηεο παξαγσγήο νθεηιόκελε ζε έιιεηςε 

βαζηθώλ αληαιιαθηηθώλ είλαη ν ιόγνο γηα απνηπρία ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ.” Καξβνχλεο 

(2006).
43

 Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε εηαηξεία γηα ην έξγν ηεο επέλδπζεο πνπ ζα 

αλαιάβεη, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο επελδχζεσο. Γηα ην ιφγν φηη ηα 

                                                 
43

 σηήξεο Κ. Καξβνχλεο, (2006) Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Θεσξία γηα Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο,  ζει. 379 
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αληαιιαθηηθά ζεσξνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο επελδχζεσο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

θαη ζην εηήζην θφζηνο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο.  

Ηζρπξή επίδξαζε ζηελ ηειηθή επηινγή ησλ απαηηνχκελσλ πξψησλ πιψλ θαη εθνδίσλ 

γίλεηαη κε βάζε ηερληθνχο παξάγνληεο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη νηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηεο επηρείξεζεο. Γηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ν ηχπνο ηεο βηνκεραλίαο ζηελ νπνία αλήθεη ε 

εηαηξεία ηελ νπνία εμεηάδνπκε, φπσο θαη ν θιάδνο ηεο εηαηξείαο, φπσο είλαη ε παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη απαηηήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ κνλάδσλ είλαη απαηηεηηθέο ζε φ,ηη έρεη 

ζρέζε κε ηερλνινγίεο αηρκήο θαη επηινγήο ηεο θαηάιιειήο ηερλνινγίαο ζε ζεκαληηθά 

θνκκάηηα ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηέηνην θνκκάηη απνηειεί ε κνλάδα 

αθαιάησζεο πνπ εμεηάδνπκε θαη ν ξφινο ηνλ νπνίν δηαδξακαηίδεη ζε κηα κνλάδα 

ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηψλνληαο 

παξάιιεια ην εηήζην θφζηνο. Οπφηε νη απαηηνχκελεο εηζξνέο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα ηνπνζεηεζεί ν θαηάιιεινο ηχπνο 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηεί ε επηρείξεζε πνπ ζα αλαιάβεη ηελ κεηεγθαηάζηαζε 

ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο εληφο ηεο εηαηξείαο ειεθηξνπαξαγσγήο. Οη απαηηήζεηο ζε πιηθά 

θαη εθφδηα, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ζα εμαξηεζνχλ θαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο φπσο απνηειεί γηα παξάδεηγκα ην κέγεζνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ε δήηεζε 

ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ αγνξά γηα λα κπνξέζεη ε εηαηξεία λα επηηχρεη πνηνηηθέο θαη 

αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ έξγνπ. Σέινο, ε νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή 

ηεο εηαηξείαο ζα επεξεάζεη ηηο απαηηνχκελεο πξψηεο χιεο θαη ηα εθφδηα κέζσ ησλ ππεξεζηψλ 

ππνδνκήο πνπ δηαζέηεη γηα ηελ ηειηθή επηινγή θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

εηζξνψλ κέζσ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα θαηαξηηζηεί. 

πκπεξαζκαηηθά, ε θαηάξηηζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ εθνδίσλ γηα ηε 

λέα επέλδπζε ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα γίλεη ζπληνληζκέλα θαη βάζεη ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ζην επφκελν ζηάδην λα πξνζδηνξηζηνχλ ιεπηνκεξψο νη 

απαξαίηεηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηζξνψλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ επέλδπζε ηεο 

εηαηξείαο κε ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδα αθαιάησζεο. 

 

4.3 Πξνκήζεηα ησλ εηζξνώλ ηνπ έξγνπ 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηζξνψλ ηνπ έξγνπ εμαξηψληαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα απφ 

ηνλ ππάξρνληα κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη απφ ηελ επηινγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο λέαο 



 54 

επέλδπζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βηνκεραληψλ, ην επελδπηηθφ ηνπο ζρέδην επεξεάδεηαη 

απφ ηηο δηαζέζηκεο πνζφηεηεο ζηελ αγνξά. Γη’ απηφλ ην ιφγν ζα πξέπεη ζην επελδπηηθφ ζρέδην 

λα αλαθέξνληαη ζηνηρεία δηαζεζηκφηεηαο ησλ απαξαίηεησλ εηζξνψλ ηνπ έξγνπ (π.ρ. πξψηεο 

χιεο, εθφδηα λένπ εμνπιηζκνχ θαη αληαιιαθηηθά), ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ, θφζηνο 

ησλ εηζξνψλ θαη νη πεγέο πξνκεζεηψλ. Με ιίγα ιφγηα ε ηειηθή επηινγή ησλ απαηηνχκελσλ 

εηζξνψλ ηεο λέαο επέλδπζεο κε ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο ζα πξέπεη λα 

πινπνηεζεί κε ηνλ θαζνξηζκφ φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην 

έξγν, ηελ ππάξρνπζα δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηέινο ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
44

 

 

4.3.1 Ρόινο ηκήκαηνο πξνκεζεηώλ ηεο εηαηξείαο 

 

Όπσο αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε εηαηξεία ζα αλαζέζεη ην έξγν ηεο 

κεηαθνξάο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο απφ ηελ επηρείξεζε πνπ ελνηθηάδεηαη ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή ζην δηθφ ηεο ρψξν, ζε εηαηξεία πνπ εηδηθεχεηαη ζε ηέηνηνπ ηχπνπ κνλάδεο θαη κε ηελ 

νπνία είρε ζπλεξγαζηεί ζην παξειζφλ γηα ηελ αξρηθή θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζε φ,ηη είρε λα θάλεη κε ζέκαηα επεμεξγαζίαο λεξνχ, φπνπ θαη απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο. Σν θνκκάηη ηνπ έξγνπ πνπ θαηέρεη θαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, δειαδή απηφ ηεο κεηαθνξάο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο θαη ζχλδεζεο ησλ αγσγψλ 

ζα ην αλαιάβεη εμ’ νινθιήξνπ έλαο ππεξγνιάβνο, ελψ ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ε θαηάιιειε 

επηινγή πξνκεζεπηψλ θαη εξγνιάβσλ γηα ηα ζπλνδεπηηθά θνκκάηηα ηνπ έξγνπ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ξεπκαηνδφηεζε θαη ε εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα φιεο ηηο 

παξαπάλσ ελέξγεηεο ππεχζπλν είλαη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο ειεθηξνπαξαγσγήο, 

ψζηε λα επηιέμεη ηνπο θαηάιιεινπο εξγνιάβνπο θαη πξνκεζεπηέο ηεο λέαο επέλδπζεο, κε 

βάζε πνηνηηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

“Σν θόζηνο ησλ εηζξνώλ κπνξεί λα κεηώλεηαη κεηαμύ άιισλ θαη κε ηελ επηινγή θαηάιιεισλ 

πξνκεζεπηώλ, θαζώο θαη κε παξαγγειίεο ζσζηνύ όγθνπ θαη ζπρλόηεηαο. Επθαηξίεο 

ειαρηζηνπνηήζεσο ηνπ θόζηνπο πνπ δελ εληνπίδνληαη θαηά ηεο δηάξθεηα εθπνλήζεσο ηεο 

κειέηεο ζθνπηκόηεηαο είλαη δύζθνιν λα εληνπηζζνύλ αξγόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 
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ηεο κνλάδαο.” Καξβνχλεο (2006).
45

 Με ιίγα ιφγηα ε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο κέζσ ηνπ 

ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ κε ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ θαη εξγνιάβσλ ηεο 

λέαο επέλδπζεο κπνξεί λα κεηψζεη ηα θφζηε έηζη ψζηε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφςεσο ην 

επελδπηηθφ ζρέδην λα είλαη εθηθηφ. Έηζη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα επηηπρίαο ηεο εηαηξείαο γηα ηε βηψζηκε ιχζε ηνπ λένπ έξγνπ. 

Οη ζηφρνη ελφο ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ, φρη απαξαίηεηα γηα λέεο επελδχζεηο κηαο 

επηρείξεζεο αιιά γεληθά θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, απνηεινχλ ε δπλαηφηεηα 

ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο κέζσ ησλ απαξαίηεησλ πξνκεζεηψλ, ε ζχλαςε θαιψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη εξγνιάβνπο, θαζψο επίζεο θαη ε θαηάθηεζε αμηνπηζηίαο 

απέλαληη ζηνπο εξγνιάβνπο θαη πξνκεζεπηέο.  

ε γεληθά επίπεδα έλα ηκήκα πξνκεζεηψλ κηαο επηρείξεζεο έρεη σο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ απφθηεζε αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ιεηηνπξγίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ελφο ηκήκαηνο 

πξνκεζεηψλ αθνξνχλ φιεο ηηο αγνξαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ε 

επηρείξεζε. Δπίζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηε κειέηε ησλ πιηθψλ θαη ησλ εθνδίσλ θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ αμηψλ απηψλ. Καζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη δεκηνπξγεί ηελ θαηάξηηζε ησλ 

απαξαίηεησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ εηζξνψλ ηεο εηαηξείαο. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ έξεπλα ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο ησλ εθνδίσλ ηεο εηαηξείαο θαη επίζεο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνκεζεπηψλ, αθφκα θαη ησλ εξγνιάβσλ φπσο ζπκβαίλεη 

κε ηελ επηρείξεζε ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ εμεηάδνπκε. Σέινο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο εληάζζνληαη ε θαηάξηηζε ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ε δηνίθεζε αλάθηεζεο επελδχζεσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

πνπ εμεηάδνπκε κε ηελ επέλδπζε ζηε κνλάδα αθαιάησζεο.
46

 

 

4.3.2 Λεηηνπξγία ησλ πξνκεζεηώλ ζε κηα επηρείξεζε 

 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ πξνκεζεηψλ κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα πεξηγξαθηεί βάζεη ελφο πιαηζίνπ 

εηζξνψλ-απνθάζεσλ-εθξνψλ κε ζπγθεθξηκέλνπο νξγαλσηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη παξάγνληεο 
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δεηήζεσο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηειηθέο εθξνέο.
47

 Ζ παξαθάησ Δηθφλα 4.1 απνηππψλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ζε νπνηαζδήπνηε εηαηξεία. 

 

Δηθόλα 4.1 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηώλ 

 

Πεγή: σηήξεο Κ. Καξβνχλεο (2006), Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Θεσξίεο γηα Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, 

ζει. 573 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ ζρήκα, νη εηζξνέο γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ έρεη αλάγθε 

ε εηαηξεία έξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο. Σέηνηεο εηζξνέο είλαη νη 

αηηήζεηο αγνξάο, φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα εθφδηα πξνο δήηεζε θαη απνηεινχλ ηε λνκηθή βάζε 

γηα δξάζε. Μπνξεί λα είλαη θνηλή αίηεζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο ή ηνπ ίδηνπ 

ηνπ πξνκεζεπηή ή επίζεο κπνξεί λα είλαη θαηάινγνο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ. εκαληηθφ 

θνκκάηη ησλ εηζξνψλ γηα ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο απνηεινχλ νη πξνδηαγξαθέο 

πξντφληνο. Οη πξνδηαγξαθέο πξντφληνο είλαη απαξαίηεηεο θαη ζπλνδεχνπλ πνιιέο θνξέο ηελ 
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αίηεζε αγνξάο. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο εθηεινχλ ηνπο εμήο ζθνπνχο: γλσζηνπνηνχλ ζηνλ 

πξνκεζεπηή ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο γηα εθφδηα, επηηξέπνπλ επίζεο ηελ επαιήζεπζε ησλ 

εθνδίσλ ζην έληππν ηεο παξαγγειίαο, ελψ ηέινο ππάξρνπλ νξηζκέλνη ηχπνη πξνδηαγξαθψλ 

γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ πνπ έρεη αλάγθε ε εηαηξεία, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 

θάπνην κεραλνινγηθφ ζρέδην, εκπνξηθά πξφηππα, θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θ.ιπ. 

Οη πεξηνξηζκνί απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο 

πξνκεζεηψλ, δηφηη κεηψλνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Οη 

πεξηνξηζκνί απηνί κπνξεί λα είλαη λνκηθήο θχζεσο, πνιηηηθέο ηεο θάζε εηαηξείαο, 

πεξηνξηζκέλνη πφξνη ηεο ίδηαο (π.ρ. νηθνλνκηθνί, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, αλζξψπηλν 

δπλακηθφ), ζπλζήθεο αγνξάο θαη πνιηηηζκηθέο επηδξάζεηο, φπσο νη ψξεο ιεηηνπξγίαο 

πξνκεζεπηψλ, νη εκέξεο απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ, νη δηαθνπέο θ.ιπ. 

Ο ηχπνο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκεζεηψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία εμαξηάηαη απφ ηνλ 

ηχπν δήηεζεο γηα ηα εθφδηα πνπ έρεη αλάγθε. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία γηα εθφδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλερψο είλαη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε κηθξήο αμίαο πξνκήζεηεο. Γειαδή, 

νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο παξαγγειηψλ πξέπεη λα έρνπλ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ην 

ηκήκα ησλ πξνκεζεηψλ. Σα πξντφληα πνπ πξνκεζεχεηαη κηα εηαηξεία αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

δήηεζεο κπνξνχκε λα ηα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζε εθφδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλερψο, ζε 

κεγάιεο εληαίεο παξαγγειίεο, ζε κηθξνχ φγθνπ αγνξέο θαη ζε θαλνληθέο αγνξέο κε ζρεηηθά 

κέζε ζπρλφηεηα δήηεζεο. 

Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο εηζξνέο γηα πξνκήζεηεο, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ θαη ηνπο παξάγνληεο δεηήζεσο ζα πξέπεη λα πάξεη 

ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο πνπ νδεγνχλ ζηε ιεηηνπξγηθή, παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή 

επίδξαζε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο. Οη απνθάζεηο πνπ ζα ιάβεη ην ηκήκα 

πξνκεζεηψλ ζα θαηαιήμνπλ ζηηο εθξνέο, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα θαζνξίζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο γηα ην κέιινλ. 

Οη εθξνέο γηα πξνκήζεηεο απνηεινχλ ηελ εμέιημε ηεο αίηεζεο αγνξάο ζε εληνιή αγνξάο 

πξνκεζεηψλ. Οη ηχπνη ησλ εληνιψλ απηψλ πνηθίινπλ απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία θαη νπζηαζηηθά 

απνηεινχλ έλα λνκηθφ έγγξαθν κεηαμχ εηαηξείαο θαη πξνκεζεπηή. Γηα ην ηκήκα ησλ 

πξνκεζεηψλ νη εθξνέο απηέο ηεο ιεηηνπξγίαο δελ γίλνληαη κε ζθνπφ κφλν ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ πξνκεζεπηή θαη ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο, αιιά γίλνληαη κε 



 58 

ζηφρν ηελ ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα αθνινπζεί ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα γηα 

ηηο κειινληηθέο αγνξέο.
48

  

  

4.3.3 Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ εθνδηαζκνύ 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο γηα ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ 

εθνδηαζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο λέαο επέλδπζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο εμήο ελέξγεηεο: 

 Αλάπηπμε απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ησλ εηζξνψλ. 

 Απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα ηηκνινγηαθψλ θαη θνζηνινγηθψλ αλαιχζεσλ ησλ εηζξνψλ ηεο 

επέλδπζεο. 

 Έξεπλα θαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνκεζεπηή θαη εξγνιάβνπ. 

 Πξνεηνηκαζία ηεο αλάζεζεο πξνκήζεηαο ή ηεο ζχκβαζεο αλάινγα κε ηηο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο θάζε εηαηξείαο. 

 Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθνδηαζκνχ, αλάινγα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ πνπ ζα 

ιάβεη κέξνο ε παξαγγειία ή εάλ πξφθεηηαη γηα αληαιιαθηηθά πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ σο 

απαξαίηεηα απνζέκαηα ζηελ απνζήθε ηεο (logistics).
49

  

 

4.3.4 Δπηινγή πξνκεζεπηή-εξγνιάβνπ 

 

Ζ ζσζηή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή ή εξγνιάβνπ γηα κηα επέλδπζε απνηειεί ζπνπδαία 

ππνρξέσζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εμαζθάιηζε ησλ πξψησλ πιψλ 

θαη εθνδίσλ ζην ζσζηφ θφζηνο θαη ζην ζσζηφ ρξφλν απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 

επηηπρίαο.
50

  

Γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή πξνκεζεπηή ζα πξέπεη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο θάζε 

εηαηξείαο λα αμηνινγεί βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ θάζε πξνκεζεπηή-εξγνιάβνπ. Σα θξηηήξηα γηα ηε ζσζηή 

αμηνιφγεζε θαη ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

 Οη παξαγγειίεο πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί λα εθηεινχληαη ζηελ ψξα ηνπο θαη βάζεη ηεο 

ζσζηήο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο πνπ έρεη δεηήζεη ε εηαηξεία. 
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 Ζ ζσζηή θνζηνιφγεζε θαη ηηκνιφγεζε ησλ εθνδίσλ-ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν 

πξνκεζεπηήο-εξγνιάβνο. 

 Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή-εξγνιάβνπ λα αληηδξά ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ παξνρή εθνδίσλ ή ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα αιιαγή ζηνλ ρξφλν 

παξάδνζεο ή πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 Δπηπιένλ πξνζφλ-θξηηήξην γηα θάπνηνλ πξνκεζεπηή ή εξγνιάβν απνηειεί ε ηθαλφηεηα 

λα εμειίζζεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ελεκεξψλνληαο γη’ απηέο ηηο 

εμειίμεηο ηελ θάζε εηαηξεία πνπ ζπλεξγάδεηαη.
51

 

Σα παξαπάλσ θξηηήξηα είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ φια ζε έλαλ πξνκεζεπηή. Ωζηφζν, ην 

ηκήκα πξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα έρεη γλψζε ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ θαη ε επηινγή ηνπ 

πξνκεζεπηή ή ηνπ εξγνιάβνπ λα κε γίλεηαη κε βάζε ησλ ζεσξηψλ θφζηνπο. Έηζη ην ηκήκα 

πξνκεζεηψλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε λέσλ πξνκεζεπηψλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξακε. Γηα ηε ζσζηή 

επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ-εξγνιάβσλ απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ έρνπλ αλαπηπρηεί 

θαηάιιεια κνληέια. Σα πξνγξάκκαηα απηά νλνκάδνληαη SRM (Supplier Relationship 

Management) θαη δηεπθνιχλνπλ ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ππνζηεξίδνπλ ζηξαηεγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηάιιειεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ, βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή 

πξνκεζεπηή-εξγνιάβνπ, απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπκβάζεσλ 

θαη ηέινο βνεζνχλ ηελ θάζε εηαηξεία ζηελ αλάιπζε πξνκεζεπηηθψλ δαπαλψλ  (spend 

analysis). Απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα ηεο αγνξάο απνηεινχλ ην SAP θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην θνκκάηη ηνπ SRM.
52

 

Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ γηα ηελ επηινγή πξνκεζεπηή φπσο είλαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηηο παξαγγειίεο, ε επειημία ηνπ ζε νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ ζηαζεξφηεηα, ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ ηνπ θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξεη, απνηεινχλ έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην θξηηεξίσλ γηα ηε ζσζηή επηινγή 

πξνκεζεπηή θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κηαο εηαηξείαο.
53

 

Γηα κηα επηρείξεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο, γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλίζηαηαη ε χπαξμε πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ, έηζη ψζηε λα 
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ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πεγέο πξνκεζεηψλ. Έλαο ιφγνο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ χπαξμε 

πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ, απνηειεί πξψηνλ ν κεησκέλνο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο ζε 

ζχγθξηζε κε κηα πεγή γηα ηηο πξνκήζεηεο. Γηα παξάδεηγκα αλ πξνκεζεχεηαη ε εηαηξεία κφλν 

απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή θάπνην αληαιιαθηηθφ, απμάλεη ηνλ θίλδπλν κε 

εθηειέζεσο ηεο παξαγγειίαο ιφγσ πηζαλψλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ή ιφγσ πηζαλήο δεκηάο ζε 

κέξνο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή. Γεχηεξνο ιφγνο απνηειεί ε ζεκηηή 

χπαξμε αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ή ησλ εξγνιάβσλ. Με ιίγα ιφγηα ε εηαηξεία 

κε ηελ χπαξμε πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ θαηαθέξλεη λα θξαηάεη ηνπο πξνκεζεπηέο ζε 

εγξήγνξζε γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ή ηελ πνηνηηθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο απηή, πεηπραίλνληαο θαιχηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο πξνζθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή 

θαη ζπλεξγαζία κφλν κε έλα πξνκεζεπηή. 

 

4.3.5 Σειηθή επηινγή πξνκεζεπηή θαη εξγνιάβνπ γηα ηε λέα επέλδπζε 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ-

εξγνιάβσλ γηα ην έξγν ηεο επέλδπζεο θαηέρνπλ ηδηαίηεξε αμία ψζηε λα γίλεη ε θαιχηεξε 

δπλαηή κεηεγθαηάζηαζε θαη  ιεηηνπξγία ηεο λέαο κνλάδαο, θαζψο επίζεο θαη λα απνηειέζεη 

βηψζηκε επέλδπζε ηνπ έξγνπ απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο. Έηζη, νη εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ κηα 

ζσζηά δνκεκέλε πξνκεζεπηηθή βάζε κε αμηφινγνπο πξνκεζεπηέο, είλαη βέβαην φηη ζα 

κπνξέζνπλ λα απνδψζνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πςειήο αμίαο. Ζ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 75% 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ εμαζθαιίδεηαη απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο, θαηαδεηθλχνληαο πφζν ζεκαληηθφο παξάγνληαο απνηειεί ε ζσζηή επηινγή 

ησλ πξνκεζεπηψλ.
54

 

ηε πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε γηα ην έξγν ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο, ν 

πξνκεζεπηήο-εξγνιάβνο Α πνπ έρεη επηιεγεί απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο, 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαζθεπαζηέο κνλάδσλ αθαιάησζεο ζηελ Διιάδα, 

θαζψο θαηέρεη ηηο απαξαίηεηεο ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ απαηηεί κηα κνλάδαο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ γηα αθαιαησκέλν λεξφ, φπσο είλαη ε εηαηξεία ηελ 

νπνία εμεηάδνπκε. Δπίζεο ε εηαηξεία ειεθηξνπαξαγσγήο έρεη ζπλεξγαζία κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή-εξγνιάβν, απφ ηελ αξρηθή θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο έσο θαη 
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ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε κνλάδα 

αθαιάησζεο, δειαδή ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο πνπ ελνηθηάδεηαη έσο ζήκεξα, γηα ηε ζσζηή 

παξνρή αθαιαησκέλνπ λεξνχ. Οπφηε ν ζπγθεθξηκέλνο πξνκεζεπηήο γλσξίδεη ζε βάζνο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ζε επηπιένλ εθφδηα πνπ ζα αλαιάβεη ν ίδηνο λα 

ηνπνζεηήζεη ζηε λέα επέλδπζε. Σέινο, ν πξνκεζεπηήο-εξγνιάβνο Α θαηέρεη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ θφζηνπο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο φπσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα κε ηα θφζηε.  

Δπίζεο θξίλεηαη απαξαίηεην ε εηαηξεία λα εμαζθαιίζεη ηα απαξαίηεηα ειεθηξνινγηθά 

εθφδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ην έξγν ηεο αθαιάησζεο θαη ηνλ θαηάιιειν εξγνιάβν πνπ ζα 

αλαιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζχλδεζε. Ζ ηειηθή επηινγή έγηλε αλάκεζα απφ ηξείο 

εξγνιάβνπο πνπ θαηέρνπλ κεγάιε εκπεηξία ζε ηέηνηνπ είδνπο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Όπσο είλαη θπζηθφ επηιέρηεθε ν εξγνιάβνο κε ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά θαη ν νπνίνο 

κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη 

ν βαζηθφο πξνκεζεπηήο-εξγνιάβνο ηνπ έξγνπ (δειαδή ν πξνκεζεπηήο-εξγνιάβνο Α πνπ ζα 

αλαιάβεη ηε κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο). 

Σέινο, είλαη απαξαίηεηε ε εμαζθάιηζε απφ ηελ εηαηξεία εξγνιάβνπ γηα ηε ρξήζε 

γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ βαζηθφ εξγνιάβν ηνπ έξγνπ λα κεηαθέξεη φιν 

ηνλ εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο, θαζψο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ηειηθή 

πξνζθνξά ηνπ. Σν ηκήκα πξνκεζεηψλ επέιεμε γηα ηε ρξήζε γεξαλνχ ηελ νηθνλνκηθφηεξε 

ιχζε ζε ζρέζε κε ηηο εξγαηνψξεο πνπ πξνζθέξεη. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ θάζε πξνκεζεπηή-εξγνιάβνπ 

αλά ηνκέα ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο. πκπεξαζκαηηθά, ν 

πξνκεζεπηήο-εξγνιάβνο Α εμαζθαιίδεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηε κεηαθνξά θαη 

εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο. Ο 

πξνκεζεπηήο-εξγνιάβνο Β είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε 

ηνπ λένπ έξγνπ. Ο πξνκεζεπηήο-εξγνιάβνο Γ, ν νπνίνο θαηέρεη θαη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ 

θφζηνπο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ρξήζε γεξαλνθφξνπ 

νρήκαηνο θαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ απαξαίηεησλ θνκκαηηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ ρψξν 

φπνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζηε λέα ηνπνζεζία. Παξαθάησ ην Γηάγξακκα 4.1 παξνπζηάδεη, 

βάζεη ηνπ θφζηνπο αλά πξνκεζεπηή-εξγνιάβνπ αλάινγα κε ην θνκκάηη ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ 

αλαινγεί. 
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Γηάγξακκα 4.1  

Πνζνζηό θόζηνπο πξνκεζεπηώλ-εξγνιάβσλ ηνπ έξγνπ ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

 

Ζ πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ αλά θνκκάηη ηνπ έξγνπ θαη 

αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ηνπο, παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 4.4 πνπ αθνινπζεί. 
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4.4 Κόζηνο εθνδίσλ ηνπ έξγνπ ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

 

χκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ έξγνπ φπσο παξνπζηάζηεθε ζην 3
ν
 θεθάιαην θαη ηελ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ-εξγνιάβσλ γηα ην λέν έξγν ηεο επέλδπζεο, ζηνλ ππάξρνλ 

ρψξν ηεο επηρείξεζεο φπνπ βξίζθεηαη πξνο ην παξφλ ε κνλάδα αθαιάησζεο δελ ζα 

παξακείλεη θαλέλα ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ αθαιάησζεο. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 4.1, 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη αιιαγέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο. 

 

Πίλαθαο 4.1 Πεξηγξαθή εξγαζηώλ θαη θόζηνπο εθνδίσλ-ππεξεζηώλ ηεο επέλδπζεο 

 

 

 Σν θφζηνο απνμήισζεο ησλ container, ησλ δεμακελψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή ησλ 

δηθηχσλ (ειεθηξνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ) ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο ζηε λέα ζέζε 

εγθαηάζηαζεο πνπ έρεη επηιερηεί απφ ηελ εηαηξεία, αλέξρεηαη ζηηο 40.000 €. ην 

παξαπάλσ θφζηνο ηνπ βαζηθνχ πξνκεζεπηή θαη εξγνιάβνπ ηνπ έξγνπ, δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ρξήζεο γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο γηα ηελ απαηηνχκελε 

κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, 

ε αλάζεζε ζα γίλεη ζε επηρείξεζε κε γεξαλνθφξα νρήκαηα πνπ είρε ζπλεξγαζηεί θαηά ην 

παξειζφλ ζε παιαηφηεξα επελδπηηθά έξγα θαη απνηεινχζε παξάιιεια ηελ νηθνλνκηθφηεξε 

πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εξγνιάβνπο. Ζ ρξήζε γεξαλνχ ζα δηαξθέζεη 4 

εκέξεο, κε ην θφζηνο αλά εκέξα λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.000 €. 

 ρεηηθά κε ην θφζηνο αγσγψλ ηξνθνδνζίαο θαη απφξξηςεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζα 

δηαηεξεζεί ε φδεπζε ησλ αγσγψλ έσο ηα φξηα κε ηελ εηαηξεία πνπ ελνηθηάδεη ηελ 

απαξαίηεηε ηνπνζεζία ηεο κνλάδα αθαιάησζεο θαη απφ εθεί έσο ηε λέα πεξηνρή 
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νξηνζέηεζεο ζα θαηαζθεπαζηεί λέν ηκήκα αγσγνχ κήθνπο 1.600 κέηξσλ εληφο ηεο 

κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο. Δπίζεο ζα δηαηεξεζνχλ νη ππάξρνπζεο αληιίεο ηεο 

ηξνθνδνζίαο ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαη ν αγσγφο ηξνθνδνζίαο έσο ηε δεμακελή Inlet ζην 

ρψξν ηεο εηαηξείαο φπνπ βξίζθεηαη ηψξα ε κνλάδα αθαιάησζεο. ηε ζπλέρεηα ζα 

εηζαρζνχλ δχν πξνσζεηηθέο αληιίεο θαη ζα θαηαζθεπαζηεί έλαο λένο αγσγφο. Οη 

παξαπάλσ ελέξγεηεο έρνπλ σο ζηφρν ηε κεηαθνξά ζαιαζζηλνχ λεξνχ κέρξη ηε λέα 

ηνπνζεζίαο ηεο κνλάδαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ καλνκεηξηθψλ, πέξα 

απφ ηηο αιιαγέο πνπ αλαθέξακε, ζα αιιάμεη θαη ε δηαηνκή ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ σο ηε 

λέα πεξηνρή ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο, ελψ παξάιιεια νη δχν αληιίεο ηξνθνδνζίαο 

ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε κεγαιχηεξεο. Σν θφζηνο ησλ αγσγψλ πνπ 

αλαθέξακε, δειαδή ησλ αγσγψλ ηξνθνδνζίαο θαη απφξξηςεο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

70.000 €. 

 Γηα ην θφζηνο πξνκήζεηαο αληιηψλ γηα ηνπο αγσγνχο, ηξνθνδνζίαο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, 

απφξξηςεο άικεο θαη απνξξνψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: Γηα λα κεηαθεξζεί κε απφιπηε επηηπρία 

ην ζχλνιν ηεο παξνρήο ησλ δχν αγσγψλ απνξξνήο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ήδε ππάξρνλ 

αγσγφο κεηαθνξάο θαζαξνχ λεξνχ απφ ηελ πεξηνρή ηεο εηαηξείαο πνπ ελνηθηάδεη ην ρψξν 

ζηε λέα πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο. Ο λένο αγσγφο έρεη 

κήθνο 1.600 κέηξα έσο ηα φξηα κε ην κε ηελ εηαηξεία φπνπ βξίζθεηαη ηψξα ε κνλάδα 

αθαιάησζεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν πθηζηάκελνο αγσγφο απφξξηςεο 

άικεο εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο εηαηξείαο πνπ θηινμελεί ηε κνλάδα αθαιάησζεο κε αγσγνχο 

ησλ 450 κέηξσλ, αθνχ βέβαηα πξνεγεζνχλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο. ηνλ ίδην αγσγφ 

ζα γίλεηαη ε κεηαθνξά φζεο πνζφηεηαο λεξνχ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηηο αληίζηξνθεο 

πιχζεηο ησλ θίιηξσλ. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ηεο παξνρήο απφ ηα ελ ιφγσ δίθηπα, 

ζα πξέπεη λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηεζζάξσλ αληιηψλ απφξξηςεο θνληά ζηηο δεμακελέο 

ζηηο νπνίεο ζπιιέγνληαη νη απνξξνέο. Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ 

δχν λέσλ αληιηψλ ηξνθνδνζίαο ζαιαζζηλνχ λεξνχ, απφξξηςεο άικεο θαη απνξξνψλ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000 €. 

 Όζνλ αθνξά ην θφζηνο πιαηθφξκαο έδξαζεο θαη δηακφξθσζε ηεο λέαο ηνπνζεζίαο πνπ 

ζα θηινμελήζεη ηε κνλάδα αθαιάησζεο ηζρχνπλ ηα εμήο. Όπσο αλαθέξακε ζην 3
ν
 

θεθάιαην, ν πξνκεζεπηήο-εξγνιάβνο ηνπ θπξίσο θνκκαηηνχ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ηεο κειέηεο ηνπ πνπ θαηέζεζε ζηελ εηαηξεία πνπ εμεηάδνπκε, ζα θαηαζθεπάζεη 

πιαηθφξκα ζηε λέα ηνπνζεζία γηα λα ππνδερηεί ηε κνλάδα αθαιάησζεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο 
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πιαηθφξκαο ζα απνηειείηαη απφ 510-525 m
2
 (ηεηξαγσληθά κέηξα) θαη ζα έρεη πάρνο 55-60 

cm (εθαηνζηά) καδί κε ηα θαηάιιεια θαλάιηα απνξξνήο θαη ηηο ζράξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο νδεχζεηο αγσγψλ θαη θαισδίσλ, φπσο αθξηβψο γίλεηαη έσο ηψξα κε ηα container ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο πνπ εδξάδνληαη ζηελ ησξηλή ηνπνζεζία. Σν θφζηνο ηεο πιαηθφξκαο 

έδξαζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο λέαο ηνπνζεζίαο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 80.000 €. 

 Σν θφζηνο ηνπ πξψηνπ πξνκεζεπηή-εξγνιάβνπ κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ζην έξγν θιείλεη κε ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηεο δεμακελήο εμνπδεηέξσζεο θαη 

επηπιένλ απξφβιεπηα θφζηε, πνπ αλέξρνληαη ζε θφζηνο χςνπο 60.000 €. 

 Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο νινθιεξψλεηαη κε ην θφζηνο ηεο ειεθηξνινγηθήο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ λένπ έξγνπ, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ εξγνιάβνπ θαη ηεο πξνζθνξάο πνπ θαηέζεζε ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο 

εηαηξείαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 30.000 €.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ελ δπλάκεη επέλδπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1, Πεξηγξαθή εξγαζηψλ θαη θφζηνπο εθνδίσλ-

ππεξεζηψλ ηεο επέλδπζεο, αλέξρεηαη ζηηο 344.000 €. 

 

4.5 Αλαθεθαιαίσζε 

 

πκπεξαζκαηηθά, δχν βαζηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο: Πξψηνλ, απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, 

δηφηη κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηερλνινγηθά θαηλνχξγηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, αιιάδνληαο πξνο ην θαιχηεξν κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο. Γεχηεξνλ, νη εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, κπνξνχλ λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ηε δχλακε ηνπο κέζσ ζηξαηεγηθήο θάζεηεο νινθιήξσζεο πξνο ηα πίζσ ή 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αγνξαζηηθνχο ζπλαζπηζκνχο κε άιινπο αγνξαζηέο.
55

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο ησλ 

θαηάιιεισλ εθνδίσλ θαη νη απαξαίηεηεο αλαζέζεηο δηεξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

επέλδπζεο πνπ κειεηάκε. Αξρηθά, αλαθεξζήθακε ζε γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ επηινγή ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη εθνδίσλ ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα αλαιχζακε ηηο πξνκήζεηεο ησλ εηζξνψλ 
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 Νηθφιανο Β. Γεσξγφπνπινο, (2013), ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, ζει. 135 
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ηνπ έξγνπ θαη ην ξφιν ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ζηελ επέλδπζε, κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

επηινγήο πξνκεζεπηψλ θαη εξγνιάβσλ ηνπ έξγνπ. Σέινο, παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνιηθά θφζηε 

ησλ εθνδίσλ ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

SWOT ΑΝΑΛΤΖ ΜΟΝΑΓΑ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Έλα εξγαιείν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο ζην ρψξν ηεο, απνηειεί 

ε SWOT αλάιπζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε βνεζάεη ζηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε εηαηξεία θαη ζηελ νινθιήξσζή ηνπο.  

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην κέζσ ηεο SWOT αλάιπζεο, ζα ειέγμνπκε ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηά ηεο λα αληαπνθξηζεί ζ’ απηή ηε λέα επέλδπζε. Σέινο, ζα 

πξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο κε βάζε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο απνηειεί γηα παξάδεηγκα, ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

5.2 Οξηζκόο SWOT αλάιπζεο 

 

Ζ αλάιπζε SWOT απνηειεί έλα απιφ, αιιά ηαπηφρξνλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αλεπαξθεηψλ ησλ πφξσλ κηαο εηαηξείαο. Δπηπιένλ 

βνεζάεη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ε εηαηξεία θαη ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπίδεη θαηά ηε κειινληηθή 

επεκεξία ηεο. 

Ζ SWOT αλάιπζε, απνηειεί ην αξθηηθφιεμν ησλ Αγγιηθψλ ιέμεσλ: (Strengths) 

αμηνιφγεζε ησλ δπλαηψλ θαη (Weaknesses) αδχλαησλ ζεκείσλ κηαο εηαηξείαο θαζψο θαη ησλ 

(Opportunities) εμσηεξηθψλ επθαηξηψλ θαη (Threats) απεηιψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηξαηεγηθή θαη ιήςε απνθάζεσλ ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, 

κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο. χκθσλα κε ηνπο 
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Thompson A., Strickland A.J θαη Gamble J. “Η αλάιπζε SWOT πςειήο πνηόηεηαο πξνζθέξεη 

ηε βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ επσθειείηαη από ηνπο πόξνπο ηεο εηαηξείαο, 

ζηνρεύεη θαηεπζείαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ βέιηηζησλ επθαηξηώλ ηεο θαη ηελ πξνζηαηεύεη από 

ηηο απεηιέο θαηά ηελ επεκεξίαο ηεο.”
56

 

 

5.3 Αλάιπζε εληνπηζκνύ δπλαηώλ θαη αδύλαησλ ζεκείσλ κηαο εηαηξείαο 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ κηα εηαηξείαο αξθεί λα επηθεληξσζνχκε ζην 

ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν πνπ απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ζηελ αγνξά. Ωο δπλαηά 

ζεκεία ζε κηα εηαηξεία ζεσξνχληαη: α) Γεμηφηεηεο θαη αληαγσληζηηθέο δπλαηφηεηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη δεμηφηεηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ρακειφ θφζηνο, ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε, 

απνηειεζκαηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη πξνψζεζε 

λέσλ πξντφλησλ. β) Πνιχηηκα πιηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, φπσο ηα 

εξγνζηάζηα, ν εμνπιηζκφο ηνπο, νη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ζε φινλ ηνλ θφζκν, ε θαηνρή 

θνηηαζκάησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη νη ειθπζηηθέο ηνπνζεζίεο αθηλήησλ. γ) Πνιχηηκν 

αλζξψπηλν θεθάιαην, δειαδή έκπεηξν εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηθαλά ζηειέρε ζε ζέζεηο θιεηδηά, 

γλψζεηο αηρκήο ζηελ ηερλνινγία, φπσο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο επηρείξεζεο θαη 

εκπινπηηζκφο ηεο γλψζεο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαζψο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη 

δηαξθψο. δ) Πνιχηηκα ζηνηρεία ηνπ νξγαλσηηθνχ θεθαιαίνπ, φπσο είλαη ηα αμηφπηζηα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνηφηεηαο, ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, 

ζεκαληηθή ξεπζηφηεηα είηε κε ηε κνξθή κεηξεηψλ, είηε κε ηε κνξθή ρξενγξάθσλ πςειήο 

εκπνξεπζηκφηεηαο, ηζρπξφο ηζνινγηζκφο θαη πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. ε) Πνιχηηκα 

άπια θεθαιαηνπρηθά ζηνηρεία. ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ην ηζρπξφ θαη αλαγλσξίζηκν 

εκπνξηθφ ζήκα ηεο επηρείξεζεο, ε θήκε γηα ηελ ηερλνινγηθή ππεξνρή θαη ε αθνζίσζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ. ζη) Έλα επίηεπγκα ή ραξαθηεξηζηηθφ πνπ νδεγεί ηελ εηαηξεία ζε 

πιενλεθηηθή ζέζε ζηελ αγνξά. Δδψ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην ρακειφ ζπλνιηθφ θφζηνο ζε 

ζρέζε κε ηηο αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο, θαηνρή ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο θαη μερσξηζηέο 

δπλαηφηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. δ) Αληαγσληζηηθά πνιχηηκεο ζπκκαρίεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπλεξγαζίεο κε πξνκεζεπηέο πνπ πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθέο ηηκέο 
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θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα παξνρψλ ππεξεζηψλ-πξντφλησλ ή θνηλνπξαμίεο πνπ απνθέξνπλ 

ζηηο εηαηξείεο εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία.
57

 

Με ιίγα ιφγηα ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ νξηζκέλα απφ ηα πηζαλά αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα κηαο εηαηξείαο, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε ζηνλ θιάδν 

πνπ αλήθεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο απφδνζε. 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηα πηζαλά αδχλαηα ζεκεία πνπ 

θαζηζηνχλ αλεπαξθή κηα εηαηξεία, δειαδή ηα ζεκεία εθείλα πνπ θέξλνπλ κηα επηρείξεζε ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζηνλ θιάδν πνπ αλήθεη. Αδχλαηα ζεκεία ζε κηα 

εηαηξεία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ: Σν γεγνλφο φηη κηα εηαηξεία έρεη θαηψηεξν, αλεπαξθέο ή θαη 

αλχπαξθην επίπεδν ζε θπζηθά, άπια ή νξγαλσηηθά ζηνηρεία, ζε δπλαηφηεηεο ζε ζέζεηο 

θιεηδηά θαζψο θαη ζε εμεηδίθεπζε ή πλεπκαηηθφ θεθάιαην. Όιεο απηέο νη εζσηεξηθέο 

αδπλακίεο πξνζδηνξίδνληαη σο ειαηηψκαηα ζηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο 

αληηπξνζσπεχνληαο ην αληαγσληζηηθφ παζεηηθφ, ζε αληίζεζε κε ηα δπλαηά ζεκεία ηεο πνπ 

απνηεινχλ ην αληαγσληζηηθφ ελεξγεηηθφ. 

Καζίζηαηαη απαξαίηεην απφ θάζε εηαηξεία λα δεκηνπξγεί έλα ζηξαηεγηθφ ηζνινγηζκφ κε 

ηνλ νπνίν λα ππνινγίδνληαη θαη λα ζπγθξίλνληαη ηα δπλαηά ζεκεία, δειαδή ην αληαγσληζηηθφ 

ελεξγεηηθφ θαη ηα αδχλαηα, δειαδή ην αληαγσληζηηθφ παζεηηθφ. Σν επηζπκεηφ απνηέιεζκα, 

ψζηε κηα επηρείξεζε λα ζεσξείηαη αληαγσληζηηθή, είλαη ην πνζνζηφ ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ 

ηεο λα είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ησλ αλεπαξθεηψλ ηεο.
58

 

 

5.4 Αλάιπζε εληνπηζκνύ επθαηξηώλ θαη εμσηεξηθώλ απεηιώλ κηαο εηαηξείαο 

  

Γηα ην ζσζηφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ κηαο επηρείξεζεο επηβάιιεηαη λα εληνπηζηνχλ νη 

επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά θαη νη πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο θαη θέξδνπο ηεο 

θάζε κηαο. Οη επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε κηα αγνξά εμαξηψληαη απφ ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη επθαηξίεο άιινηε λα είλαη άθζνλεο ή 

ιηγνζηέο, άιινηε κηθξήο ή κεγάιεο δηάξθεηαο θαη άιινηε ηξνκεξά ειθπζηηθέο (νπσζδήπνηε 

πξέπεη λα ηηο εθκεηαιιεπηεί κηα επηρείξεζε) ή νξηαθά ειθπζηηθέο (κε ειάρηζηεο πηζαλφηεηεο 

θέξδνπο) ή αθφκα θαη αθαηάιιειεο. 
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Βέβαηα αλ θαη ππάξρνπλ ζπρλά νη ιεγφκελεο «ρξπζέο επθαηξίεο», είλαη ζπάλην λα ηηο 

αλαγλσξίζεη θάπνηα εηαηξεία λσξίηεξα απφ ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Δπηπιένλ 

φζν πην αζηαζείο θαη απξφβιεπηεο ζπλζήθεο επηθξαηνχλ ζε κηα αγνξά, ηφζν πην 

πεξηνξηζκέλεο είλαη νη πηζαλφηεηεο γηα κηα επηρείξεζε λα εληνπίζεη κεγάιεο επθαηξίεο πξηλ 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο αγνξάο.
59

 Διθπζηηθέο επθαηξίεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε κηα 

ψξηκε αγνξά κεηά απφ πεξηφδνπο ζρεηηθήο εξεκίαο, φπνπ δηεπθνιχλνπλ ζηελ θαιχηεξε 

δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαδπφκελσλ επθαηξηψλ. 

πλήζσο νη εηαηξείεο πνπ εληνπίδνπλ πξψηεο ηηο «ρξπζέο επθαηξίεο» είλαη απηέο δε 

ζηακαηνχλ λα δηεξεπλνχλ ηελ αγνξά, πξνεηνηκάδνληαο ζπλερψο ην έδαθνο δεκηνπξγψληαο κε 

επηκνλή θαη ππνκνλή ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο. Απηνί νη πφξνη δελ είλαη άιινη απφ ην 

ηαιαληνχρν πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηελ ηερλνγλσζία ηνπ, ηηο ζπκπξάμεηο ηεο 

επηρείξεζεο κε ζηξαηεγηθή ζεκαζία θαη θπζηθά ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην, ην νπνίν ζα ηε 

βνεζήζεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηψλ φηαλ βξεζεί ην θαηάιιεινο έδαθνο.
60

 

Ζ δηνίθεζε ηεο θάζε εηαηξείαο ζα πξέπεη λα κελ ζεσξεί θάζε επθαηξία πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ αγνξά σο επθαηξία ηεο ίδηαο. Σν παξαπάλσ ζεσξείηαη ινγηθφ δηφηη θάζε επηρείξεζε δε 

δηαζέηεη ηνπο ίδηνπο πφξνπο γηα λα θπλεγήζεη ηε θάζε επθαηξία πνπ ζα παξνπζηαζηεί.. Οπφηε 

νξηζκέλεο εηαηξείεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θπλεγήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο ηνπ θιάδνπ, ελψ πνιιέο ζα κείλνπλ πίζσ ζ’ απηή ηε κάρε. 

πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο Thompson A., Strickland A.J. θαη Gamble J. “Οη 

επθαηξίεο ζηελ αγνξά πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε κηα εηαηξεία είλαη εθείλεο πνπ ηαηξηάδνπλ 

κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη νξγαλσηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ πόξσλ ηεο, πξνζθέξνπλ ηε βέιηηζηε 

αλάπηπμε θαη θεξδνθνξία θαη παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο αληαγσληζηηθνύ 

πιενλεθηήκαηνο.”
61

 

Μεξηθά παξαδείγκαηα πηζαλψλ επθαηξηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ γηα κηα επηρείξεζε 

είλαη ε αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δήηεζεο γηα πξντφλ ή ππεξεζία ηεο αγνξάο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία θαη ε επέθηαζε ζε λέεο γεσγξαθηθέο αγνξέο. Πηζαλή επθαηξία 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απνηειεί ε εμππεξέηεζε πξφζζεησλ νκάδσλ πειαηψλ ή ηκεκάησλ 

ηνπ θιάδνπ, θαζψο θαη ε εμάιεηςε ησλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ κε είζνδν ζε μέλεο αγνξέο. 
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Δπηπιένλ πηζαλή επθαηξία είλαη ε ρξήζε ησλ εηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηερλνγλσζίαο 

γηα ηελ πξνψζεζε λέσλ ζεηξψλ ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ ή αθφκα θαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Άιιεο επθαηξίεο γηα θάπνηεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα 

απνηειεί ε εμαγνξά αληαγσληζηξηψλ εηαηξεηψλ ή επηρεηξήζεσλ κε ειθπζηηθή ηερλνινγηθή 

εμεηδίθεπζε θαη ε επθαηξία εθκεηάιιεπζεο αλαδπφκελσλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σέινο 

ζεκαληηθή επθαηξία πνπ ζπρλά δεκηνπξγείηαη ζε έλαλ θιάδν γηα κηα επηρείξεζε απνηειεί ε 

ζχλαςε ζπκκαρηψλ θαη θνηλνπξαμηψλ έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθή ηεο 

δπλαηφηεηα.
62

 

Πέξα απφ ηηο επθαηξίεο πνπ εληνπίδνληαη ζε έλαλ θιάδν πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε θαη ηηο 

εμσηεξηθέο απεηιέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηε κειινληηθή θεξδνθνξία κηαο 

εηαηξείαο. Παξάγνληεο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο είλαη ηθαλνί λα 

απεηιήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο θαη ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε. 

Οη εμσηεξηθέο απεηιέο ζε κηα επηρείξεζε κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο εμήο: 

 Μεηξίνπ βαζκνχ αληημνφηεηεο, φπνπ φιεο ζρεδφλ νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ 

νξηζκέλεο ζηελ ζπλνιηθή ηνπο πνξεία. 

 νβαξέο αληημνφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα θαίλνληαη αλππέξβιεηεο ζηελ πξννπηηθή ηνπο 

γηα αλάπηπμε ζηελ αγνξά. 

 «Ξαθληθφο ζάλαηνο», νδεγψληαο κηα επηρείξεζε ζε βαζηά θξίζε θαη κάρε γηα ηελ 

επηβίσζε ηεο. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο έρνπλ κηθξέο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο γηα λα θινλίζνπλ 

κηα ψξηκε αγνξά. 

Καηά ηνπο Thompson A., Strickland A.J. θαη Gamble J. “Ο εληνπηζκόο ησλ απεηιώλ θαηά 

ησλ κειινληηθώλ πξννπηηθώλ ηεο εηαηξείαο θαη ε αμηνιόγεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ελεξγεηώλ πνπ 

κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ή ηε κείσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο 

απνηειεί αξκνδηόηεηα ηεο δηνίθεζεο.”
63

 

Οξηζκέλα παξαδείγκαηα εμσηεξηθψλ απεηιψλ γηα κηα εηαηξεία κπνξεί λα είλαη ε εκθάληζε 

θαιχηεξσλ θαη θζελφηεξσλ ηερλνινγηψλ, ή ε είζνδνο λέσλ ή πνηνηηθφηεξσλ πξντφλησλ απφ 

ηηο αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο. Ζ είζνδνο ζηελ αγνξά ηζρπξφηεξσλ αληαγσληζηψλ ρακεινχ 

θφζηνπο, λένη θαλνληζκνί θαη πνιηηηθέο ζηνλ θιάδν κε ζπκθέξνπζεο γηα κηα επηρείξεζε ζε 

ζρέζε κε ηηο αληαγσλίζηξηεο, αιιά θαη νη απμαλφκελεο δηαπξαγκαηεπηηθέο απαηηήζεηο 
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πειαηψλ ή πξνκεζεπηψλ  απνηεινχλ άιιεο κνξθέο απεηιψλ. Δπηπξφζζεηα σο εμσηεξηθέο 

απεηιέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζηελ επηρεηξεζηαθή πνξεία κηαο εηαηξείαο απνηειεί ην 

ελδερφκελν κηαο ερζξηθήο εμαγνξάο απφ εηαηξεία εγέηηδα ηνπ θιάδνπ, νη δπζκελείο 

κεηαβνιέο ησλ μέλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ε αχμεζε επηηνθίσλ, δαπαλεξέο λέεο 

θπβεξλεηηθέο απαηηήζεηο (π.ρ. θνξνινγία), θαζψο επίζεο θαη νη πνιηηηθέο κεηαβνιέο ζηελ 

ρψξα πνπ ε ίδηα εδξεχεη ή ζε μέλεο ρψξεο φπνπ δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο ή ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο.
64

 

 

5.5 θνπόο SWOT αλάιπζεο 

 

Ο ζθνπφο πνπ είλαη επηζπκεηή ε SWOT αλάιπζε είλαη ζην λα νδεγεζνχκε ζε νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο θάζε εηαηξείαο θαη ζηε ζπλέρεηα απηά λα 

κεηαηξαπνχλ ζε ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο. ηφρνο ησλ παξαπάλσ απνηειεί λα ελαξκνληζηεί ε 

ζηξαηεγηθή ηεο θάζε εηαηξείαο κε ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο επθαηξίεο ηεο ζηελ αγνξά, λα 

επηδηνξζψζεη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο θαη ηέινο λα πξνζηαηεπηεί απφ ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο 

πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ. ηελ παξαθάησ Δηθφλα 5.1, παξνπζηάδνληαη ηα 

ηξία ζεκαληηθά βήκαηα ηεο SWOT αλάιπζεο. 
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Δηθόλα 5.1 Σα ηξία Βήκαηα ηεο αλάιπζεο SWOT: εληνπηζκόο, εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ, κεηάθξαζε ζε ζηξαηεγηθή δξάζε 

 

Πεγή: Βάζεη ηεο αλάιπζεο SWOT ηνπ «Crafting and Executing Strategy» ησλ A. Thompson Jr., A.J. 

Stricjland III θαη John E. Gamble, ζει. 155 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηα δπλαηά 

ζεκεία ηεο επηρείξεζεο θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο θαιχηεξεο επθαηξίεο γηα λα έρεη επηηπρία 

ζηελ αγνξά. Με ιίγα ιφγηα ηα δπλαηά ζεκεία κηαο επηρείξεζεο απνηεινχλ ηνπο 

αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη.
65

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

εηαηξεία είλαη αδχλακε δελ απαηηνχληαη ζηξαηεγηθέο κε κεγάιεο αμηψζεηο θαη είλαη θαιχηεξν 

λα απνθεχγνληαη. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη κηα επηρείξεζε πνπ δε δηαζέηεη ηνπο 

θαηάιιεινπο πφξνπο θαη ηηο θαηάιιειεο αληαγσληζηηθέο δπλαηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηάζεη κηα ειθπζηηθή ζηξαηεγηθή, ζα πξέπεη ε δηνίθεζε λα δξάζεη απνθαζηζηηθά γηα λα 

αλαβαζκίζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο πφξνπο θαη λα βνεζήζεη ζηελ πξνζζήθε λέσλ κέζα απφ 

ζπκπξάμεηο ή ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εμεηδίθεπζε. 
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Τπνρξέσζε ηεο θάζε δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη λα θξνληίδεη ηε δηφξζσζε ησλ αδχλαησλ 

ζεκείσλ πνπ κεηψλνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη ηελ θαζηζηνχλ 

επάισηε ζηελ αγνξά θαη κε ηθαλή ζην λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο. 

Παξάιιεια απαηηείηαη απφ ηελ εηαηξεία ε επηκειήο εμέηαζε ησλ δηαζέζηκσλ επθαηξηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηεί ηηο πην ειθπζηηθέο θαη απηέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο. εκαληηθφ ζηνηρείν γηα κηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηνπο Thompson A., 

Strickland A.J. θαη Gamble J., απνηειεί ην γεγνλφο φηη “Ο βαζκόο ηεο πξνζνρήο πνπ πξέπεη λα 

αθηεξσζεί ζηελ άκπλα από ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο θαηά ηεο ζέζεο ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά θαη 

ηεο κειινληηθήο ηεο απόδνζεο εμαξηάηαη από ην πόζν επάισηε είλαη, από ην εάλ ππάξρνπλ 

ειθπζηηθέο ακπληηθέο θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα κεηώζεη ηνλ 

αληίθηππό ηνπο θαη από ην εάλ ην θόζηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηέηνησλ θηλήζεσλ 

αληηπξνζσπεύεη ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ εηαηξηθώλ πόξσλ.”
66

 

 

5.6 Αλάιπζε δπλαηώλ θαη αδύλαησλ ζεκείσλ ηεο εηαηξείαο 

 

Με βάζε ηα φζα αλαιχζακε παξαπάλσ γηα ηελ αλάιπζε SWOT θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ηεζζάξσλ θαηαιφγσλ, ην επφκελν βήκα απνηειεί ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε κήηξα 

SWOT γηα ηελ επηρείξεζε ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα. ε δεχηεξε θάζε 

ζα πξνρσξήζνπκε ζηε κεηάθξαζε απηψλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο 

ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ελεξγήζεη ε εηαηξεία γηα λα ηεο απνθέξνπλ θεξδνθνξία θαη 

αληαγσληζηηθφηεηα κέζσ ηεο επέλδπζεο πνπ εηνηκάδεη.  

Πξσηαξρηθά ζα πξέπεη λα αλαιχζνπκε ηα δπλαηά ζεκεία ηεο εηαηξείαο θαη ηηο 

αληαγσληζηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ πφξσλ ηεο. Όπσο αλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 5.3 

αλαδεηάκε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο αληαγσληζηηθέο δπλαηφηεηεο κηαο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία ηελ 

νπνία εμεηάδνπκε κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα φηη θαηέρεη δεμηφηεηεο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα εμαζθάιηζε ρακεινχ θφζηνπο κηαο θαη ε επέλδπζε ζηε κνλάδα 

αθαιάησζεο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

δηέιεπζεο αγσγψλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο απνβιήησλ ηεο κνλάδαο. Δπηπιένλ κε ηε λέα 

επέλδπζε ε επηρείξεζε ζα απνθηήζεη ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε ζε φηη αθνξά ηηο κνλάδεο 

αθαιάησζεο, κηαο θαη πξφθεηηαη κεηά απφ νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα λα ηε ρεηξίδεηαη ε ίδηα 
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θαη λα επεκβαίλεη ζε ηερληθέο βιάβεο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο ηεο κνλάδαο 

απηήο.  

Δπηπιένλ ζ’ φ,ηη αθνξά ηα πνιχηηκα πιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε εηαηξεία πνπ 

εμεηάδνπκε έρεη σο δπλαηά ζεκεία ην ππεξζχρξνλν εξγνζηάζην ηεο, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

δηαζέηεη σο λέα εηαηξεία ζηελ αγνξά, φπσο επίζεο θαη ηελ ειθπζηηθή ηνπνζεζία γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε κηα επέλδπζεο φπσο είλαη απηή πνπ ζα εμεηάζνπκε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο 

εξγαζίαο. 

Ωο πξνο ην πνιχηηκν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε σο 

δπλαηά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο ην έκπεηξν θαη ηθαλφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο κε ηαιαληνχρα 

ζηειέρε, ηα νπνία έρνπλ εκπεηξία ζε άιιεο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ 

θχθινπ θαη γλσξίδνπλ άξηζηα ηε ιεηηνπξγία θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη κηα κνλάδαο 

αθαιάησζεο ζε ηέηνηνπ ηχπνπ κνλάδεο. 

ηα πνιχηηκα ζηνηρεία ηνπ νξγαλσηηθνχ θεθαιαίνπ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα 

αμηφπηζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνηφηεηαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο λέαο κνλάδαο, κέζσ ηνπ 

ηκήκαηνο ζπληήξεζεο πνπ είλαη ππεχζπλν γη’ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο έρνληαο εκπεηξία ζε 

παξφκνηεο κνλάδεο. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη δπλαηφ ζεκείν γηα ηε λέα 

επέλδπζε απνηειεί ε ζεκαληηθή ξεπζηφηεηα πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη άκεζα ην βειηησηηθφ ηεο έξγν. Ηζρπξφ ζηνηρείν γηα ηελ επηρείξεζε κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ νξηζκέλα πνιχηηκα άπια θεθαιαηνπρηθά ζηνηρεία θαη απηά δελ είλαη άιια απφ 

ην δπλαηφ εκπνξηθφ ηεο ζήκα πνπ είλαη επξέσο αλαγλσξίζηκν θαη ε θήκε ηεο σο πξνο ηελ 

ηερλνινγηθή θαηάξηηζε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ δπλαηφ ζεκείν ηεο εηαηξείαο πνπ ηελ ηνπνζεηεί ζε πιενλεθηηθή ζέζε, 

απνηειεί ην γεγνλφο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο εθηφο απφ ηελ ειιεληθή ρνλδξεκπνξηθή αγνξά 

θαη ην γεγνλφο φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κέζσ ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ειεθηξηθψλ δηαζπλδέζεσλ. Δπίζεο ε ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο γηα ηελ 

απφθηεζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζηηο δηαζπλδέζεηο θαη ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζηζηνχλ αληαγσληζηηθή ηε δπλαηφηεηα ησλ εηαηξηθψλ ηεο πφξσλ. 

Σέινο σο δπλαηφ ζηνηρείν γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο 

αληαγσληζηηθέο ζπκκαρίεο πνπ δεκηνπξγεί ε εηαηξεία κε ηελ επέλδπζε πνπ πξφθεηηαη λα 

πινπνηήζεη. Ζ ζπλεξγαζία απηή κε ηνλ πξνκεζεπηή ζα απνθέξεη κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζα 

βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ηεο κνλάδαο κε εμεηδηθεπκέλε 

ηερλνγλσζία.  
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Όια ηα παξαπάλσ δπλαηά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ ηα αληαγσληζηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ζηελ αγνξά θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο ηεο απφδνζεο. 

Ζ αληαγσληζηηθή αλεπάξθεηα ηεο εηαηξείαο αληηπξνζσπεχεη ην αληαγσληζηηθφ παζεηηθφ 

ηεο θαη πνιχ δχζθνια κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε κεγάιν αξηζκφ εζσηεξηθψλ αδπλακηψλ. 

Οξηζκέλα αδχλαηα ζεκεία πνπ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε είλαη ε αλεθκεηάιιεπηε 

παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ. Δπίζεο νη γλψζεηο αηρκήο ηερλνινγίαο ζε κηα 

ηέηνηα ζεκαληηθή πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο, φπσο απνηειεί ε κνλάδα αθαιάησζεο, απνηειεί 

κία απφ ηηο πην αληαγσληζηηθέο αλεπάξθεηεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ θιάδν. Σελ απαξαίηεηε 

ηερλνινγηθή ηερλνγλσζία ζα ηελ απνθηήζεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζ’ απηφ ην ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο κνλάδαο.  

 

5.7 Αλάιπζε επθαηξηώλ θαη εμσηεξηθώλ απεηιώλ ηεο εηαηξείαο 

 

Οη επθαηξίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ αγνξά γηα ηελ επηρείξεζε πνπ εμεηάδνπκε ζα 

πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο νξγαλσηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ πφξσλ ηεο, πνπ 

ζηφρν έρνπλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο. Σέηνηα 

επθαηξία ζηελ αγνξά, γηα ηελ νπνία πξνεηνηκάδεηαη ε εηαηξεία θαη ηελ νπνία αλακέλεη κέρξη 

λα ηεο ην επηηξέςνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, απνηειεί ε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηε ιηαληθή 

αγνξά ειεθηξηζκνχ. Απηφ έρεη σο ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί έλαο θαζεηνπνηεκέλνο ελεξγεηαθφο 

φκηινο πνπ ζα εθκεηαιιεχεηαη ηηο πξνθχπηνπζεο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ηεο ηδηφθηεηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη πψιεζεο απηήο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο.  

Με ιίγα ιφγηα ε εηαηξεία ζα έρεη ηελ επθαηξία λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εμππεξέηεζε 

πξφζζεησλ νκάδσλ πειαηψλ ή ηκεκάησλ ηεο αγνξάο, φπσο εηαηξείεο- πειάηεο κέζεο ηάζεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαηαλάισζεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

Αθφκα ζα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηθξνκεζαίεο ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαζψο επίζεο θαη γηα 

νηθηαθή ρξήζε γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ζε θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. 

Με ηελ είζνδν ζηε ιηαληθή αγνξά παξνπζηάδεηαη ε επθαηξία επέθηαζεο πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν θάζκα αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ ηεο. Όπσο ην παξαπάλσ, έηζη θαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγηθήο ηερλνγλσζίαο γηα ην 
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ιαλζάξηζκα λέσλ ζεηξψλ πξντφλησλ ή θαηλνχξγησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο επθαηξίεο. 

Θεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ εηαηξεία πνπ εμεηάδνπκε πξνθχπηεη κε ηελ επηθείκελε 

ζπκθσλία γηα κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ αλάκεζα ζηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε 

Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) θαη ηε Ρσζηθή Gazprom. Ζ λέα ηηκή εθθξάδεηαη ζε έθπησζε χςνπο πεξίπνπ 

15% ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ είρε ζπκθσλεζεί κε ηε ζχλαςε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη 

πιένλ ηνπνζεηεί ηελ Διιάδα θνληά ζηνλ κέζν φξν κε ηηο ρψξεο ηεο επεηξσηηθήο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

(ΤΠΔΚΑ), ε λέα ηηκή ζα ηζρχζεη αλαδξνκηθά απφ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2013 θαη εθαξκφδεηαη ζην 

πιαίζην ηεο δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο κέρξη ην 2016 κε επέθηαζε γηα άιιε κηα δεθαεηία. 

Δπηπιένλ κέζσ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξφθεηηαη λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα γηα δχν λέεο 

αλαζεσξήζεηο. Ζ λέα ηηκή ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ) απνηειεί ηε ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο 

ηεο Διιάδαο κε βάζε ηα καθξνρξφληα ζπκβφιαηα κε ηε Gazprom θαη επηπιένλ ε λέα ηηκή 

είλαη ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο επηθξαηνχζεο ηηκέο ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ 

(LNG). Ζ κείσζε ηεο ηηκήο πνπ αλακέλεηαη λα ζπκθσλεζεί ζα έρεη σο απνηέιεζκα, 

εθπηψζεηο ζην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο είλαη νη βηνκεραληθνί θαη 

νηθηαθνί θαηαλαισηέο. Με ιίγα ιφγηα ε ελδερφκελε ζπκθσλία ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο 

Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) ζα έρεη σο απνηέιεζκα γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο πειάηεο ηεο, φπσο απνηειεί ε 

εηαηξεία ηελ νπνία εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, λα ηε βνεζήζεη ζην λα 

αληαπνθξίλεηαη νξζφηεξα ζηηο ελεξγεηαθέο ηεο αλάγθεο κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν νηθνλνκηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο.
67

  

Σέινο, κε έλαπζκα ηελ επέλδπζε πνπ ζα εμεηάζνπκε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, 

επθαηξία γηα ηελ επηρείξεζε απνηειεί ε εθκεηάιιεπζε αλαδπφκελσλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα 

βειηησηηθά έξγα ζε θαίξηεο πεξηνρέο ηεο κνλάδαο, πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ θεξδνθνξία 

ηεο. 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ πηζαλψλ επθαηξηψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ γηα ηελ 

εηαηξεία, ζεηξά έρεη ε αλαθνξά εμσηεξηθψλ απεηιψλ θαηά ηε κειινληηθή επεκεξία ηεο. πρλφ 

θαηλφκελν απνηειεί ε απμαλφκελε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ κηαο 

                                                 
67 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=3011&language=el-GR 
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επηρείξεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζπγθεθξηκέλνη πξνκεζεπηέο απνηεινχλ κνλνπψιην ζηνλ 

ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ιφγσ ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγηθήο ππεξνρήο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ αληαγσληζηέο ζην «παηρλίδη» γηα επηινγή πξνκεζεπηή 

απμάλνληαο ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε απέλαληη ζηελ εηαηξεία. 

Απεηιή γηα ηελ εηαηξεία πνπ εμεηάδνπκε κπνξεί λα πξνθχςεη απφ πηζαλέο πεξηνξηζηηθέο 

πνιηηηθέο εθ κέξνπο μέλσλ θπβεξλήζεσλ (π.ρ. δηαρείξηζε αγσγψλ αεξίνπ) ή αθφκα 

δαπαλεξέο απαηηήζεηο ή λένπο θαλνληζκνχο ζηνλ θιάδν πνπ κπνξεί λα απνβνχλ επαρζείο γηα 

ηελ εηαηξεία απφ ηελ θπβέξλεζε.  

Σέινο, κηα απεηιή γηα ηελ επεκεξία ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα πνιηηηθή 

αλαηάξαμε ζηελ ρψξα πνπ εδξεχεη ή αθφκα θαη ζε κηα μέλε ρψξα φπνπ ε εηαηξεία ή θαη ν 

θιάδνο νιφθιεξνο δηαηεξεί ζπκθέξνληα. Πξφζθαην παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πνιηηηθέο 

αλαηαξάμεηο ζηελ Οπθξαλία κε ηελ επέκβαζε ηεο Ρσζίαο. Ζ θξίζε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Οπθξαλίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ξνή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξψπε ζην 

βξαρππξφζεζκν, αιιά θαη καθξνπξφζεζκν κέιινλ. Πξνο ζηηγκήλ δελ ππάξρεη θάπνην 

πξφβιεκα ή έληαζε, θαζψο ν θφκβνο δηαλνκήο αεξίνπ ζηελ Οπθξαλία απφ ηε Ρσζία 

ηνπνζεηείηαη ζην δπηηθφ θαη θεληξηθφ θνκκάηη ηεο ρψξαο, φπνπ ειέγρεηαη απφ ηελ Οπθξαληθή 

θπβέξλεζε. Ωζηφζν, ζηελ απεηιή πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζε ελδερφκελε θξίζε κεηαμχ 

Οπθξαλίαο θαη Ρσζίαο, επεξεάδνληαο έηζη ηε ξνή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ε παξνρή ηνπ 

Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (LNG) ζηε ρψξα καο απνηειεί ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε. Ζ 

πξνκήζεηα ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ γίλεηαη απφ ηελ Αιγεξία θαη κέζσ ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο ζε spot θνξηία, έρνληαο πςειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ κέζσ ηνπ αγσγνχ απφ ηε Ρσζία. Έηζη κηα ελδερφκελε θξίζε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Οπθξαλίαο ελδερνκέλσο λα πξνμελήζεη πξφβιεκα ζηε ξνή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε 

Ρσζία, ην γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα απνβεί κνηξαίν γηα ηνλ θιάδν ηεο επηρείξεζεο πνπ 

εμεηάδνπκε θαζψο θαη γηα ηελ ίδηα.  

χκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 5.6 ηεο αλάιπζεο ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο 

εηαηξείαο Ζιεθηξνπαξαγσγήο θαη ηεο Δλφηεηαο 5.7 ηεο αλάιπζεο επθαηξηψλ θαη εμσηεξηθψλ 

απεηιψλ ηεο εηαηξείαο Ζιεθηξνπαξαγσγήο, παξαθάησ ζαο παξνπζηάδνπκε ηνλ Πίλαθα 5.1, ηε 

ζπγθεληξσηηθή SWOT αλάιπζε γηα ηε  κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ εμεηάδνπκε.  
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Πίλαθαο 5.1 SWOT αλάιπζεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο 

ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (STRENGTHS) ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ (WEAKNESSES) 

 Δμαζθάιηζε ρακεινχ θφζηνπο κε ηελ 

επέλδπζε ζηε κνλάδα αθαιάησζεο θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή, γηα 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο 

ηεο κνλάδαο κε εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία. 

 Σν ππεξζχρξνλν εξγνζηάζην ηεο θαη ε 

ειθπζηηθή ηνπνζεζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

κηαο επέλδπζεο. 

 Σν έκπεηξν θαη ηθαλφ εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ηεο κε ηαιαληνχρα ζηειέρε, ηα νπνία έρνπλ 

εκπεηξία ζε παξφκνηεο κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. 

 Ζ ζεκαληηθή ξεπζηφηεηα πνπ δηαζέηεη ε 

επηρείξεζε γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη άκεζα 

ην βειηησηηθφ ηεο έξγν. 

 Σν δπλαηφ εκπνξηθφ ηεο ζήκα πνπ είλαη 

επξέσο αλαγλσξίζηκν θαη ε θήκε ηεο σο 

πξνο ηελ ηερλνινγηθή θαηάξηηζε. 

 Γξαζηεξηνπνίεζε ζε ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, κέζσ ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ ειεθηξηθψλ δηαζπλδέζεσλ. 

 Αλεθκεηάιιεπηε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα 

ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

 Οη γλψζεηο αηρκήο ηερλνινγίαο ζε κηα 

ηέηνηα ζεκαληηθή πεξηνρή ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο απνηειεί ε κνλάδα αθαιάησζεο, 

απνηειεί κία απφ ηηο πην αληαγσληζηηθέο 

αλεπάξθεηεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ θιάδν. 

ΔΤΚΑΗΡΗΔ (OPPORTUNITIES) ΑΠΔΗΛΔ (THREATS) 

 Όηαλ ην επηηξέςνπλ νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο, ε εηαηξεία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί 

ζηε ιηαληθή αγνξά ειεθηξηζκνχ. 

 Δπέθηαζε πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξν θάζκα αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ ηεο. 

 Δπηθείκελε ζπκθσλία γηα κείσζε ηεο 

ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ αλάκεζα ζηε 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) θαη ηε 

Ρσζηθή εηαηξεία Gazprom. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε αλαδπφκελσλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ γηα βειηησηηθά έξγα ζε θαίξηεο 

πεξηνρέο ηεο κνλάδαο. 

 Ζ απμαλφκελε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Πηζαλέο πεξηνξηζηηθέο πνιηηηθέο εθ 

κέξνπο μέλσλ θπβεξλήζεσλ (π.ρ. δηαρείξηζε 

αγσγψλ αεξίνπ) ή αθφκα δαπαλεξέο 

απαηηήζεηο ή λένπο θαλνληζκνχο ηεο 

θπβέξλεζεο (π.ρ. θνξνινγία). 

 Απεηιή γηα ηελ επεκεξία ηεο επηρείξεζεο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα πνιηηηθή αλαηάξαμε 

ζηελ ρψξα πνπ εδξεχεη ή αθφκα θαη ζε κηα 

μέλε ρψξα φπνπ ε εηαηξεία ή θαη ν θιάδνο 

νιφθιεξνο δηαηεξεί ζπκθέξνληα. (π.ρ. θξίζε 

Οπθξαλίαο θαη επέκβαζε ηεο Ρσζίαο). 

 

Παξαηεξνχκε βάζεη ηεο παξαπάλσ εηθφλαο πσο ε επηρείξεζε ηεο νπνία εμεηάδνπκε, έρεη 

αξθεηά δπλαηά ζεκεία ηα νπνία αμηνπνηεί ζε κέγηζην βαζκφ κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θαη ησλ δηεξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπίζεο δείρλεη ηθαλή λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο 
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πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά. Γείγκα ηνπ φηη εθκεηαιιεχεηαη άξηζηα ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη, απνηειεί ην γεγνλφο ηεο εθκεηάιιεπζεο αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηελ επέλδπζε πνπ εμεηάδνπκε, δειαδή ηελ αληηθαηάζηαζε θαη κεηαθνξά 

νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο πνπ δηαζέηεη. ηα αξλεηηθά, ζπγθαηαιέγεηαη 

ε αλεθκεηάιιεπηε δπλαηφηεηα ηνπ ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο. Ωο ζνβαξή απεηιή 

ζεσξείηαη, ε απμαλφκελε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ-εξγνιάβσλ πξνο ηεο 

επηρείξεζε. 

 

5.8 Αλαθεθαιαίσζε 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάζακε ηε SWOT αλάιπζε, ε νπνία απνηειεί 

εξγαιείν ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Αξρηθά παξνπζηάζακε γεληθά 

ζηνηρεία εληνπηζκνχ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, φπσο επίζεο θαη 

γεληθά ζηνηρεία εληνπηζκνχ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχζακε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

γηα λα βνεζήζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε εηαηξεία γηα 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Δπίζεο κέζσ ηεο SWOT αλάιπζεο, ειέγμακε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηά ηεο λα αληαπνθξηζεί ζ’ απηή ηε λέα επέλδπζε. Σέινο, 

εληνπίζακε ηηο βαζηθέο επθαηξίεο θαη απεηιέο, κε βάζε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 

’ απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 

(business plan) ηνπ έξγνπ ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο πνπ αλαιχνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Σν επελδπηηθφ ζρέδην απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο επέλδπζεο.  

Όπσο ζα δνχκε ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, ν πξνγξακκαηηζκφο ή αιιηψο ν απαξαίηεηνο 

ζρεδηαζκφο ηεο επέλδπζεο θαη ε έξεπλα ηεο, απνηεινχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

έλαξμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί έλα 

πνιπεξγαιείν, φρη κφλν απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο γηα ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

έξγνπ, αιιά βνεζά παξάιιεια ζην δηαρεηξηζηηθφ θνκκάηη ηνπ έξγνπ, φπσο θαη ζην λα 

αμηνινγήζνπκε αλ είλαη εθηθηφ θάπνην επελδπηηθφ ζρέδην ή κε ξεαιηζηηθφ. 

 

6.2 Οξηζκνί 

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην (business plan) βνεζάεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο εθηθηφηεηαο κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεσο (φπσο απνηειεί ε επέλδπζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο), ζέηεη 

ζηφρνπο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ελεξγεηψλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο. Απνηειεί ηε ζπνπδαηφηεξε δηεξγαζία ηελ νπνία φινη νη επηρεηξεκαηίεο ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδνπλ αλ ζέινπλ λα είλαη επηηπρείο νη πξνζπάζεηέο ηνπο.  

Δπίζεο ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ην μεθίλεκα κηαο 

επηρείξεζεο ή γηα ηελ αλάπηπμε ελφο βειηησηηθνχ έξγνπ. Έλα επελδπηηθφ ζρέδην παξέρεη ηηο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη είλαη απαξαίηεην λα πξνγξακκαηηζηεί ζηελ πξψηε θάζε ηνπ 

έξγνπ. Γηα λα πεηχρεη ην έξγν πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε, ζα πξέπεη λα γίλεη 

πξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηψλ πξηλ ηελ πξνιάβνπλ ηα 

γεγνλφηα. Με ηελ έλλνηα πξνγξακκαηηζκφ ελλννχκε ηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο 
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επηρείξεζεο, δειαδή ν θαζνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

ιάβνπλ ρψξα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ. Με ιίγα ιφγηα, ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί εξγαιείν πνπ απνηππψλεη ηελ εηθφλα ηεο ζέζεο ηεο εηαηξείαο 

ζηνπο άκεζα ή έκκεζα εκπιεθφκελνπο (stakeholders), ηε ζέζε ζηελ νπνία επηζπκεί λα θηάζεη 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ην επηρεηξήζεη. 

Δλαιιαθηηθφο νξηζκφο πνπ κπνξνχκε λα απνδψζνπκε γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, είλαη 

φηη απνηειεί κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Σν επελδπηηθφ ζρέδην γίλεηαη έλα ξεαιηζηηθφ εξγαιείν 

εθαξκνγήο γηα ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαζψο κέζα απφ ηελ έξεπλα 

ηεο αγνξάο ζηελ νπνία αλήθεη ε εηαηξεία, ην ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε (8
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) γίλεηαη γλσζηφ εάλ ε 

επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα ζα επηηχρεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο κπνξεί 

λα εηπσζεί θαη σο επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, δηφηη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ελλννχκε ηε 

κειέηε πνπ γίλεηαη γηα κηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ήδε, φπσο ε επηρείξεζε ηελ νπνία 

εμεηάδνπκε θαη έρεη αλάγθε λέαο δξαζηεξηφηεηαο-επέλδπζεο φπσο απνηειεί ε κεηαθνξά ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο εληφο ηνπ ρψξνπ πνπ δηαζέηεη ε ίδηα. Απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν 

έγγξαθν ηεο επηρείξεζεο θαζψο επάλσ ηνπ απνηππψλεηαη ε απνζηνιή, ην φξακα θαη ε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.
68

 

Σέινο, ζθνπφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ απνηειεί ε αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη (φπσο αλαιχζακε ζην 2
ν
 

Κεθάιαην) θαη ε θαζνδήγεζε ησλ ελεξγεηψλ απφ ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο πξνο 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη ηαθηηθέο ζηξαηεγηθήο.
69
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6.3 Πιενλεθηήκαηα επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ-πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ έξγνπ 

 

Έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα νθέιε πνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη φηη ραξάδεη ηε 

δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη ηζχλνληεο ηεο εηαηξείαο. Γείρλεη ζε βάζνο ρξφλνπ ηα 

ζηάδηα γηα ην κέιινλ θαη ηελ επεκεξία ηεο επηρείξεζεο. ηφρνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

απνηειεί ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο επελδπηέο ή ζηνπο ηξαπεδίηεο γηα ηελ απφθηεζε 

βαζχηεξεο γλψζεο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα εθθέξνπλ ηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ 

ε επέλδπζή ηνπο αμίδεη ηνλ θίλδπλν.
70

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα κηα επηρείξεζε ηφζν γηα ην 

μεθίλεκα ηεο, φζν θαη γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ επηζπκεί λα πινπνηήζεη γηα λα βειηηψζεη 

ηελ απφδνζε ηεο θαη λα κεηψζεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

ζπκβάιεη ζε γεληθφ πιαίζην ζηε δνκή θαη νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο, ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Δπίζεο βνεζάεη ζηελ θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη γλψζε ηεο αγνξάο, ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ 

θιάδνπ θαη ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Πην εηδηθά γηα έξγα βειηίσζεο, φπσο εμεηάδνπκε 

ζηελ παξνχζα εξγαζία, ην επελδπηηθφ ζρέδην ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο, θαζψο επίζεο ε αλάγθε πνπ πξνθχπηεη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηήξημε απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ε ρξεζηκνπνίεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο.  

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη 

αξθεηά γηα λα επηβεβαηψζνπλ θαηά πφζν είλαη εθηθηφ ην επελδπηηθφ έξγν. ε πξψηε θάζε 

βνεζάεη ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο λα δηαπηζηψζεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ κε ζηφρν λα 

απμήζεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γεχηεξνλ, 

ην θείκελν θαη ην ζρέδην πνπ ζα ζπληαρηεί αθνξά ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο κε ην 

επελδπηηθφ έξγν, νη νπνίνη είηε ζα ππνζηεξίμνπλ, είηε ζα επελδχζνπλ ζην λέν έξγν, φπσο 

είλαη νη πξνκεζεπηέο-εξγνιάβνη θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί εάλ ππάξμεη 

δαλεηζκφο. Σέινο, ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην έρεη σο πιενλέθηεκα ηε ζχγθξηζε θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ πξαγκαηηθψλ δξάζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην ζρέδην, έηζη 
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ψζηε λα γίλεη ν θαηάιιεινο έιεγρνο, απνινγηζκφο θαη παξαθνινχζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.
71

 

 

6.4 Οκάδεο-ηόρνη ηνπ επηρεηξεκαηηθό ζρεδίνπ 

 

Ζ εθπφλεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ εθηφο απφ ηνλ θχξην ζηφρν πνπ έρεη γηα λα 

ελεκεξψζεη ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ, έρεη θαη σο ζηφρν λα 

θηάζεη ε πιεξνθνξία ζηηο νκάδεο-ζηφρνπο πνπ ζα ζαο παξνπζηάζνπκε παξαθάησ: 

 ηνλ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξείαο, ψζηε λα αλαιχζεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

επελδπηηθφ έξγν, λα ιάβεη ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο θαη ηέινο λα ζέζεη ζηφρνπο γηα ηελ 

πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ηεο επηρείξεζεο. 

 ηνλ αλψηεξν δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ, γηα ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ θαη 

ηε ζσζηή θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ ζα δηαζέζεη ε επηρείξεζε γηα ην έξγν πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη. 

 ε ηξαπεδίηεο, γηα ηελ πεξίπησζε ιήςεο δαλείνπ γηα ηνλ απαξαίηεην κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. 

 ε επελδπηέο, γηα ηελ απαξαίηεηε παξνρή θεθαιαίσλ πνπ ζα ρξεηαζηεί ε επηρείξεζε. 

 ε ζηειέρε επηρείξεζεο-Τπαιιήινπο, κε ζηφρν λα ηνπο παξαθηλήζεη γηα ηελ επεκεξία 

ηεο επηρείξεζεο κέζσ θνηλνχ νξάκαηνο. 

 ηνπο εξγνιάβνπο-Πξνκεζεπηέο, ψζηε λα γίλεη παξνρή πίζησζεο γηα αγνξέο 

εμνπιηζκνχ θαη πξψησλ πιψλ απαξαίηεησλ γηα ην έξγν ηεο επέλδπζεο. 

 

6.5 Μειέηε αληηθαηαζηάζεσο κνλάδαο αθαιάησζεο 

 

Έλα ζπρλφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπο απνηειεί ην δήηεκα αλ κηα ππάξρνπζα κνλάδα ζα πξέπεη λα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο, λα 

ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ή λα αληηθαηαζηαζεί κε λέα. Απηά ηα δηιιήκαηα πξνθχπηνπλ ζπρλά 

ιφγσ αληαγσληζκνχ κε εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηεο κνλάδαο. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ αληηθαηαζηάζεσο κηαο κνλάδαο ή κέξνο ηεο γηα λα κπνξέζεη ε εηαηξεία λα 
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αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. ηε πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά εμνπιηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ θνκκαηηψλ ηνπ έξγνπ 

ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί έηζη ψζηε 

λα εμαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε ζσζηέο απνθάζεηο 

θαη ζηφρν έρνπλ λα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε θαη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο 

κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί κηα επηρείξεζε λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κηαο 

ππάξρνπζαο κνλάδαο απνηεινχλ ε θπζηθή θαηαζηξνθή, ε κεηαβνιή ησλ απαηηήζεσλ 

(κεηαβνιή δήηεζεο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ επεξεάδνληαο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

σο πξνο ηα νηθνλνκηθά ρξήζεψο ηνπ), ε ηερλνινγία, θαζψο επίζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

ιφγνη. ηελ παξνχζα εξγαζία νη ιφγνη αληηθαηάζηαζεο κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξάο 

ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηαθηηθήο ηεο 

επηρείξεζεο θαη χζηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθνί. Υξεκαηννηθνλνκηθνί, δηφηη φπσο ζα δνχκε ζην 

8
ν
 θεθάιαην κε ηελ αλάιπζε θφζηνπο ησλ ζελαξίσλ, πνπ απνηειεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

(ελνηθίαζε κνλάδαο αθαιάησζεο) θαη ε απφθαζε ηεο εηαηξείαο λα κεηαθεξζεί ν εμνπιηζκφο 

ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Σν ηειεπηαίν ζελάξην απνηειεί βέιηηζηε 

ιχζε. ηξαηεγηθνί ιφγνη απνηεινχλ: ε απηνλνκία ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο, ε ηερλνινγίαο αηρκήο πνπ ζα απνθηήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη 

κηαο θαη ε ίδηα ζα δηαρεηξίδεηαη ηε κνλάδα θαη ε γλψζε πνπ ζα απνθηήζεη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο κε ηελ είζνδν ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλάδαο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Έηζη ε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο θαη ε αληηθαηάζηαζε 

νξηζκέλσλ θνκκαηηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ αληηπξνζσπεχνπλ νηθνλνκηθή επθαηξία γηα ηελ 

επηρείξεζε, εθφζνλ εθηηκεζνχλ πξψηα ζέκαηα φπσο ε νηθνλνκηθή δσή ηνπ λένπ ελεξγεηηθνχ, 

ζέκαηα θνξνινγίαο, νηθνλνκηθή δσή ηνπ παιηνχ ελεξγεηηθνχ, ην εμνθιεκέλν θφζηνο θαη ε 

αμία ηνπ ππάξρνληνο ελεξγεηηθνχ πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί απφ εμσηεξηθφ εθηηκεηή.
72
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6.6 ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ηεο επέλδπζεο 

 

Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην (strategic plan) απνηειεί νδεγφ γηα ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα απνηειεί έλα πιάλν ηνπ “επηζπκεηνχ” κέιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη αλαθέξεη πνηεο πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζα πξνθχςνπλ ζηε πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο. Πεξηγξάθεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο. Απνηειεί εξγαιείν 

κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο ζε βάζνο ρξφλνπ κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ζθνπψλ 

θαη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Σέινο, ην επηρεηξεκαηηθφ-ζηξαηεγηθφ ζρέδην απνηειεί ηελ 

θαηαγξαθή ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην επελδπηηθφ ζρέδην πνπ 

εμεηάδνπκε θαη ηελ θαηαλνκή απηψλ. 

Οη ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

 ηξαηεγηθέο ζηαζεξνπνίεζεο (stability, strategies). 

 ηξαηεγηθέο κεγέζπλζεο (growth strategies). 

 ηξαηεγηθέο αλαζηξνθήο (turnaround strategies). 

ε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πνπ ζα επηιέμεη ν επηρεηξεκαηίαο γηα ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπ ζρέδην, είλαη αλαγθαίν λα ελζσκαηψζεη νξηζκέλεο ππνθαηεγνξίεο βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα επηιέμεη. Σα 

θξηηήξηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ηε δηνίθεζε γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη είλαη:  

 Ζ ζέζε πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε ζηελ αγνξά. 

 Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. 

 Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ή πξφθεηηαη λα επεθηαζεί. 

 Ζ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 

 Ο έιεγρνο ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ. 

 Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο πνπ εδξεχεη ε εηαηξεία θαη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. 

 Μειέηε ησλ ηάζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

 Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην 

επελδπηηθφ ζρέδην. 

 Ζ εκπηζηνζχλε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholders) γηα ην επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην. 

 Ο αληαγσληζκφο κε εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 
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 Ζ δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο επηρεηξεζηαθψλ δηθηχσλ (business networks). 

 Ζ ζπκβνιή ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο.
73

 

πρλά δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα φηαλ θαηαξηίδεηαη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην (business 

plan) πνηα ζηξαηεγηθή απνηειεί ζπκθέξνπζα ιχζε γηα ην επελδπηηθφ ζρέδην πνπ έρεη ζέζεη ε 

επηρείξεζε; Ζ απάληεζε ζ’ απηφ ην θξίζηκν εξψηεκα είλαη φηη ην είδνο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα 

επηιερηεί ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ θνπιηνχξα ηεο εηαηξείαο θαη παξάιιεια λα θαηαθέξεη 

λα παξαθηλεί ηα ζηειέρε θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κέζσ πξνθιήζεσλ θαη παξαθηλήζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα θαζίζηαηαη απαξαίηεην λα ζέηνληαη εθηθηνί θαη ξεαιηζηηθνί ζηφρνη απφ ηε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, λα ιακβάλνληαη νξζνινγηθέο απνθάζεηο φπσο θαη λα γίλεηαη 

αλάιεςε ησλ επζπλψλ. Σέινο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε επηηπρία ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε καθξνρξφληα επεκεξία ηεο.
74

 Παξαθάησ 

ζηελ Δηθφλα 6.1 παξνπζηάδεηαη ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθήο. 
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Δηθόλα 6.1 ρεδηάγξακκα επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο 

 

Πεγή: Κέθεο, Ν. Β., θαη Παπαδαραξίνπ, Π. (2009), Σν επηρεηξεκαηηθφ φξακα ζε Business Plan, ζει. 101 

ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ην 

επελδπηηθφ ζρέδην ηεο κεηαθνξάο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο απφ ηελ εηαηξεία φπνπ 

ελνηθηάδεηαη ζην ρψξν ηεο ίδηαο, απνηειεί ε ζηξαηεγηθή αλαζηξνθήο ή αλφξζσζεο 

(turnaround strategies). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζηξαηεγηθή αλφξζσζεο πνπ πξέπεη λα επηιερηεί 

απφ ηελ επηρείξεζε έρεη ηε κνξθή ζπξξίθλσζεο (downsizing) ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ θνκκαηηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο, κεηψλνληαο ηα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε ηεο κνλάδαο θαη απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απφδνζε ηεο. 

ηελ παξαθάησ Δηθφλα 6.2 παξνπζηάδνληαη νη κνξθέο ή ηα επίπεδα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (business plan) ζε κνξθή ππξακίδαο. Ο ηξαηεγηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο (strategic planning) ππεξηεξεί έλαληη ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

(management planning) θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (operational planning). Σν 
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ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ απνηειεί ε αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε 

γηα ηελ αθξηβή δηαηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ ζε θάζε κηα απφ ηηο κνξθέο πξνγξακκαηηζκνχ. Οη 

θνηλέο ζπληζηακέλεο ησλ κνξθψλ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη γηα λα δψζνπλ έκθαζε ζηε γλψζε 

ηνπ θιάδνπ, φπσο παξνπζηάζακε ζην 2
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο, ε 

εμαζθάιηζε ηεο κειινληηθήο επεκεξίαο ηεο επηρείξεζεο κέζσ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ φπσο 

απηφ πνπ εμεηάδνπκε, ε απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ θαη ε 

πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ είλαη άιια ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζεί 

έκθαζε.
75

 

 

Δηθόλα 6.2 ρεδηάγξακκα επηπέδσλ ή κνξθώλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

 

 

Πεγή: Κέθεο, Ν. Β., θαη Παπαδαραξίνπ, Π. (2009), Σν επηρεηξεκαηηθφ φξακα ζε Business Plan, ζει. 102 

ηελ παξαπάλσ Δηθφλα 6.2 δηαθξίλνπκε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζέζεη ε 

επηρείξεζε ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηξφπνπ ράξαμεο ζηξαηεγηθήο κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζέηεη.  
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6.7 Αλαθεθαιαίσζε 

 

πκπεξαζκαηηθά, ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απνηεινχλ 

ρξήζηκα δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία, ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ έθθξαζε 

ξεαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπίζεο, ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί δπλακηθφ ζηνηρείν πνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο 

ζχκθσλα κε λέεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά ζηελ νπνία αλήθεη ε εηαηξεία. Ο 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, νπζηαζηηθά απνηειεί έλα «ράξηε» γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ εχξεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο θαη ηεο δηαδξνκήο ηελ νπνία ζα απνθαζίζεη ε ίδηα 

λα επηιέμεη κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ θηλδχλσλ θαη πηζαλψλ θεξδψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζ’ απηφ ην θεθάιαην αξρηθά αλαθέξακε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζηηο 

νκάδεο-ζηφρνπο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Σέινο, παξνπζηάδνληαη 

ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο αληηθαηαζηάζεσο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο θαη ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο επέλδπζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΠΔΝΓΤΖ – PROJECT 

MANAGEMENT 

 

 

7.1 Δηζαγσγή 

 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κέζσ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ 

ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα αλαιχζνπκε ην δηαρεηξηζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο επέλδπζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηε κνλάδα αθαιάησζεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ 

ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.   

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηηο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ, 

δειαδή ηα εξγαιεία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ κέζσ ηνπ θνξκνχ γλψζεσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε έξγνπ. Με ιίγα ιφγηα ζα εμεηάζνπκε φιεο ηηο δηεξγαζίεο θαη ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα ην νξγαλφγξακκα ηνπ έξγνπ, ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη πξψησλ πιψλ 

κέζσ ηζηνγξακκάησλ θαη ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ επέλδπζεο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο MS Project. 

 

7.2 Οξηζκνί 

 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα έξγν γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ νξηζκφ θαη 

αλάιπζε ηεο δηαρείξηζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ έξγνπ πνπ ζα εμεηάζνπκε. Έλαο νξηζκφο 

πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε είλαη φηη ην έξγν απνηειεί ηελ σθέιηκε κεηαβνιή ε νπνία, κέζσ 

εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ έρεη σο ζηφρν ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ ζα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ θαη φζσλ ιάβνπλ κέξνο ζην έξγν. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ είλαη: 

 Έλαξμε θαη ιήμε ηνπ έξγνπ, φπνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ 

έξγνπ. 
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 Κχθινο δσήο έξγνπ, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ απφ ηελ έλαξμε έσο ηε ιήμε ηνπ, 

πεξηιακβάλνληαο δηαθξηηέο θάζεηο. 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαιχζεηο ηνπ έξγνπ, φπσο ζα 

εμεηάζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαη γεληθά φιεο νη ρξεκαηηθέο 

ξνέο πνπ αθνξνχλ ην έξγν. 

 Με επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο είλαη κνλαδηθέο. 

 Υξήζε πφξσλ, φπνπ απαηηείηαη ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη. 

 Κχξηνο θνξέαο επζχλεο, δειαδή ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ θαη ηα ζηειέρε ησλ ηκεκάησλ 

πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ην επελδπηηθφ πξφγξακκα. 

 Οκαδηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ ππεπζχλσλ ηνπ έξγνπ (ζηειέρε θαη ππάιιεινη ηκεκάησλ 

πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ) γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δηεξγαζηψλ θαη ηoλ νξηζκφ επζπλψλ.  

Ωο δηαρείξηζε έξγνπ νξίδεηαη νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, ηα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο θαηά 

ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ απαξαίηεησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην επελδπηηθφ έξγν.
76

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα δηαρείξηζεο ελφο έξγνπ, ηα νπνία καο 

βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ. Ο δηεπζπληήο ηνπ 

έξγνπ θαη ηα ζηειέρε πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πιάλνπ 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ην έξγν ζα παξαθνινπζείηαη θαη ζα ειέγρεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε επηηπρίαο 

ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ. Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ην ζχζηεκα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ είλαη αλαγθαίεο ψζηε λα γίλεηαη ε ζχγθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο 

απφδνζεο ησλ δηεξγαζηψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ ηνπ ζρεδίνπ. Έηζη ηα 

πιενλεθηήκαηα ελφο ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ 

είλαη: 

 Δθηηκήζεηο: Απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ πιάλνπ ηνπ έξγνπ. Γειαδή ηα ζηνηρεία απφδνζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο πνπ εμεηάδνπκε ζα απνηειέζνπλ 

βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα επφκελα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο, ιακβάλνληαο ηηο 

θαηάιιειεο εθηηκήζεηο. 
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 Μέζνδνο θξίζηκεο δηαδξνκήο (Critical Path Method, CPM): Μέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο 

ππνινγίδνπκε ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ηηο 

θξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

 Δλνπνίεζε ηνπ έξγνπ: πκβάιεη ζηελ ελνπνίεζε θαη ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ. 

 Γηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζχληαμεο αλαθνξψλ: Απνηειεί ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε γηα ην 

επελδπηηθφ έξγν ηεο εηαηξείαο ζα επηιερηεί ε δνκηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ-work brake 

structure (WBS). 

 Υξφλνο απφθξηζεο: Σν ζπγθεθξηκέλν πιενλέθηεκα έρεη λα θάλεη κε ηελ έγθαηξε 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ απφδνζε θαη εμέιημε ηνπ έξγνπ. Γηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα νπνηαδήπνηε 

πξνβιήκαηα πξνθχςνπλ ζηελ πνξεία ηνπ. 

 Δμέιημε ηνπ έξγνπ: Πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ 

θαη πην εηδηθά γηα ηα θαίξηα ζεκεία ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη ν ρξφλνο, ην θφζηνο θαη ε 

απφδνζε ηνπ. 

 πιινγή ζηνηρείσλ: Θα πξέπεη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ απφ ηα 

δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα πνπ θηάλεη ζηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πνξεία 

ηνπο λα είλαη αθξηβή, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ φπσο έρνπλ νξηζηεί. 

 Κχξηνο θνξέαο επζχλεο: Ο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο 

εξγαζίαο πνπ εμεηάδνπκε είλαη ν δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο, απνηειεί 

ηνλ ππεχζπλν νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ηα ζηνηρεία ηεο 

εμέιημεο ηνπ έξγνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ δηεξγαζηψλ κεηά ην ηέινο ησλ εξγάζηκσλ 

εκεξψλ. 

 Γηαδηθαζίεο: Θα πξέπεη λα εθδνζνχλ δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

έξγνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, θαηαιήγνπκε φηη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ απνηειεί έλα ηξφπν δφκεζεο 

πνιχπινθσλ εγρεηξεκάησλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ πνιιαπιέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 
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αλαθεξφκελεο ζε θαίξηα ζεκεία ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ, φπσο απνηειεί ν ρξφλνο, νη πφξνη, ην 

θφζηνο θαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
77

 

 

7.3 Βαζηθνί παξάγνληεο ηνπ έξγνπ 

 

Απφ ηε ζχιιεςε ηεο αξρηθήο ηδέαο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ έσο ηελ παξάδνζή ηνπ έξγνπ 

πξνο ρξήζε, νη βαζηθνί παξάγνληεο ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, είλαη νη εμήο: 

 Ο ηδηνθηήηεο ηνπ έξγνπ. Δίλαη ην άηνκν ή ν νξγαληζκφο πνπ έζεζε ηελ αξρηθή ηδέα ή 

ηελ αλάγθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη εθείλνο πνπ θαζφξηζε ηνλ ζθνπφ ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ. Γηα ηα δεκφζηα έξγα ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν ηδηνθηήηεο ηνπ έξγνπ 

απνηειεί ην Γεκφζην. ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε ν θχξηνο ηνπ έξγνπ 

απνηειεί ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο φπνπ κέζσ ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ (Chief 

Executive Officer-CEO), ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ν Οηθνλνκηθφο 

Γηεπζπληήο (Chief Financial Officer-CFO) θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηαζκνχ 

Ζιεθηξνπαξαγσγήο δηαρεηξίδεηαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 Ο κειεηεηήο ηνπ έξγνπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ έξγνπ. Αλάινγα κε ην 

ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ κπνξεί λα απαηηείηαη κειεηεηήο κηαο επηζηεκνληθήο εηδηθφηεηαο 

(π.ρ. κεραληθφο, ειεθηξνιφγνο κεραλνιφγνο, νηθνλνκνιφγνο) ή εάλ ε θιίκαθα ηνπ έξγνπ 

είλαη κεγάιε φπσο ζηελ πεξίπησζε  ηελ νπνία εμεηάδνπκε, φπνπ εθεί ζα πξέπεη λα 

ζπληαρηεί νκάδα επηζηεκφλσλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην έξγν ην 

νπνίν έρνπκε αλαιάβεη ηε κειέηε, ζα ρξεηαζηεί ε νκάδα επηζηεκφλσλ λα απνηειείηαη απφ 

έλα ρεκηθφ κεραληθφ, ειεθηξνιφγν κεραλνιφγν, κεραληθφ θαη νηθνλνκνιφγν. 

 Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ έξγνπ. Γειαδή ν αλάδνρνο-εξγνιάβνο ηνπ έξγνπ ν νπνίνο ζα 

αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν βάζεη ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

κειέηεο πνπ έρεη ζπληαρηεί απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ έξγνπ. Ζ αλάζεζε θνκκαηηψλ ηνπ 

έξγνπ ζηνπο εξγνιάβνπο γίλεηαη κέζσ ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο θαη πξέπεη 

λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ γηα λα 

γίλνπλ αλάδνρνη, φπσο παξνπζηάζακε ζην 4
ν
  Κεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Ο εηδηθφο ζχκβνπινο, είλαη απαξαίηεηνο γηα κεγάιεο θιίκαθαο έξγα θαη ζπγθεθξηκέλεο 

δπζθνιίεο ηνπ έξγνπ, φπσο γηα ζέκαηα θαηαζθεπήο ή κειέηεο. 
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ε έλα έξγν κπνξεί λα πάξνπλ κέξνο θαη άιινη ζπκβαιιφκελνη εθηφο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ, φπσο είλαη κηα δεκφζηα ππεξεζία, π.ρ. ε Πνιενδνκία ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε γηα ηελ άδεηα θαηαζθεπήο ηνπ ρψξνπ έδξαζεο ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο. Μπνξεί επίζεο λα αλακεηρζεί θαη ε Σξάπεδα, εάλ ζπκκεηέρεη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. Σα δχν παξαπάλσ παξαδείγκαηα δελ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ έξγνπ δηφηη δελ εκπιέθνληαη άκεζα ζην έξγν.
78

 

 

7.4 Γηαγξάκκαηα δηθηύνπ ηνπ έξγνπ 

 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη εθηφο απφ ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, λα ζπλδέεη ηηο  δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ 

κέζσ ινγηθψλ ζρέζεσλ. Πξέπεη απηέο νη ινγηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ έξγνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα γίλεη ε θαηάιιειε εθηίκεζε γηα ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ 

εμέιημε ηνπ έξγνπ. Οη πην δηαδεδνκέλεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηθηπαθέο δηαηάμεηο κε 

ινγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ είλαη ε κέζνδνο θξίζηκεο δηαδξνκήο 

(Critical Path Method-CPM) θαη ε ηερληθή απνηίκεζεο θαη αλαζεψξεζεο πξνγξάκκαηνο 

(Program Evaluation and Review Technique-PERT). Ζ κέζνδνο θξίζηκεο δηαδξνκήο (Critical 

Path Method-CPM) ρξεζηκνπνηείηαη ζε έξγα ησλ νπνίσλ ε ρξνληθή δηάξθεηά ηνπο κπνξεί λα 

πξνβιεθηεί κε αθξίβεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα έξγα θαηαζθεπαζηηθά θαη ην έξγν ην νπνίν ζα 

αλαιχζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Αληίζεηα, ε ηερληθή απνηίκεζεο θαη αλαζεψξεζεο 

πξνγξάκκαηνο (Program Evaluation and Review Technique-PERT) απνηειεί ηε ζηνραζηηθή 

πξνζέγγηζε θάπνηνπ έξγνπ ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε έξγα φπνπ ε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα 

πνηθίιεη ζε έλα θάζκα δπλαηνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εξεπλεηηθά έξγα. Απνηειεί 

ζηνραζηηθφ κνληέιν ηξηψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ: ηελ αηζηφδνμε, ηελ πηζαλφηεξε θαη ηελ 

απαηζηφδνμε. Μέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ηξηψλ απηψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ζε κηα θαλνληθή 

θαηαλνκή, ππνινγίδεηαη ν αλακελφκελνο ρξφλνο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ έξγνπ. Ζ 

κέζνδνο θξίζηκεο δηαδξνκήο αλαπηχρζεθε ην 1957 απφ ηελ εηαηξεία Remington Rand Univac 

σο εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο 

απφ ηε γξακκή παξαγσγήο σο ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο. Ζ κέζνδνο θξίζηκεο δηαδξνκήο-

CPM αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ρξφλνπ-θφζηνπο, δηφηη ε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο νινθιήξσζεο 
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ηνπ ήηαλ πνιχπινθε. Πιένλ νη κέζνδνη CPM θαη PERT ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά ζηε 

ζπλνιηθή δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ. ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα MS Project 

φπνπ πινπνηήζεθε ν γεληθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ εμεηάδνπκε, ν φξνο PERT 

ρξεζηκνπνηείηαη σο βαζηθή επηινγή γηα δηαγξάκκαηα δηθηχνπ.
79

 

 

7.5 Κύθινο δσήο ηνπ έξγνπ 

 

Ωο νξηζκφ πνπ κπνξνχκε λα απνδψζνπκε γηα ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ είλαη: Οη 

δηαθξηηέο θάζεηο πνπ πεξλάεη έλα έξγν απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςήο ηνπ έσο ηε ζηηγκή 

νινθιήξσζήο ηνπ. Οη θάζεηο απηέο είλαη αιιεινζπλδεφκελεο θαη αιιεινεμαξηψκελεο 

ζρέζεηο θαη απνηεινχλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ. Παξαθάησ ζαο παξνπζηάδνπκε ηηο 

ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ πξνζαξκνζκέλεο ζην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Φάζε αξρηθήο ζχιιεςεο θαη εθθίλεζεο: Δάλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δηαπηζησζεί 

θάπνηα επθαηξία ζηελ αγνξά ή επηζπκία γηα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ αλαιχνπκε κε ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο θαη αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ θνκκαηηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο) ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί κηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ, φπνπ εμεηάδνληαη νη αξρηθέο επηινγέο 

θαη ελαιιαθηηθά ζρέδηα θαη ζηε ζπλέρεηα εθφζνλ είλαη απνδεθηή-εθηθηή θάπνηα επηινγή, 

ην έξγν ζα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε θάζε. 

 Φάζε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο: Απνηειεί ηε δεχηεξε θάζε δσήο ηνπ έξγνπ, φπνπ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο βάζεη ηεο αξρηθήο θάζεο ζχιιεςεο θαη 

εθθίλεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο πνπ εμεηάδνπκε, ε ζπγθεθξηκέλε 

θάζε πεξηέρεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη δεκηνπξγία ζρεηηθψλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο πξνγξακκαηίδνληαη νη αλάγθεο ηνπ έξγνπ γηα ηνπο 

θαηάιιεινπο πφξνπο θαη πξνκήζεηεο. Με ιίγα ιφγηα, ζ’ απηή ηε θάζε πξνγξακκαηίδνληαη 

ηα θφζηε πνπ έρνπλ κεγάιν ρξφλν αλακνλήο. 

 Φάζε πινπνίεζεο ή θαηαζθεπήο: ’ απηή ηε θάζε, ην έξγν πινπνηείηαη κε βάζε ην 

ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο. ηε πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο 

πνπ εμεηάδνπκε ε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ μεθηλάεη ην κήλα επηέκβξην βάζεη ηνπ 
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ζρεδηαζκνχ ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ έξγνπ θαη αθνχ έρνπλ ξπζκηζηεί φιεο νη 

ιεπηνκέξεηεο, ζπκβφιαηα κε εξγνιάβνπο-πξνκεζεπηέο θαη έρνπλ ζπιιερηεί φιεο νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθξηβή εμέιημε ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ. 

 Φάζε ιεηηνπξγίαο θαη παξάδνζεο: Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

έξγνπ, φπνπ επηβεβαηψλεηαη πσο ην έξγν έρεη πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη πιένλ ην έξγν ζεσξείηαη πεξαησκέλν. ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ 

εμεηάδνπκε, αθνχ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δνθηκέο κεηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο θαη ησλ δηθηχσλ θαη νη απαξαίηεηεο επηζεσξήζεηο, ην έξγν είλαη έηνηκν πξνο 

παξάδνζε.
80

 

ηα παξαπάλσ ζηάδηα κπνξνχκε λα ελζσκαηψζνπκε ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο ησλ 

θνκκαηηψλ ηνπ έξγνπ ζηνπο εξγνιάβνπο-πξνκεζεπηέο. ηελ παξαθάησ Δηθφλα 7.1 

παξαηεξνχκε ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ φπνπ έρνπκε ελζσκαηψζεη θαη ην 

ελδηάκεζν ζηάδην, απηφ ηεο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ζηνπο θαηάιιεινπο εξγνιάβνπο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ.  
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Δηθόλα 7.1 Σα ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο ελόο έξγνπ 

 

Πεγή: εξαθείκ Πνιχδνο, (2011), Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ: Μέζνδνη θαη Σερληθέο, Δθδφζεηο 

Κξηηηθή, ζει. 30 

 

Σν έξγν ηεο επηρείξεζεο πνπ εμεηάδνπκε απνηειεί θάζε αλαβάζκηζεο θαη κεηαθνξάο 

ζπγθεθξηκέλσλ θνκκαηηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο κνλάδαο. ε γεληθφ πιαίζην, γηα ηελ εχξπζκε 

θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη ζε νξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα λα αλαβαζκίδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, λα αληηθαηαζηαζνχλ ή λα επεθηαζνχλ. 

Οη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο, ν αληαγσληζκφο κε εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, νη θαλνληζκνί θαη νη πηζηνπνηήζεηο ειέγρσλ απνηεινχλ παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία έξγσλ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ έξγα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, ψζηε λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο δηεξγαζίεο γηα 

λα επαλαιεηηνπξγήζεη ε κνλάδα ρσξίο λα επεξεαζηεί ε αγνξά θαη νη πειάηεο ηεο. 
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7.6 Κύθινο ειέγρνπ ηνπ έξγνπ 

 

Γηα λα νινθιεξσζεί ην έξγν πνπ εμεηάδνπκε κε απφιπηε επηηπρία ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί κηα ζεηξά βεκάησλ πνπ νλνκάδεηαη θχθινο ειέγρνπ ηνπ έξγνπ. Ζ εθθίλεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη κε ην βαζηθφ πιάλν, δηφηη θαζνξίδεη ην ζρεδηαζκφ ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. ηφρνο ηνπ θχθινπ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ είλαη ε απνηχπσζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ έξγνπ ζε ζχγθξηζε κε ην βαζηθφ πιάλν.  

Μεηά ην βαζηθφ πιάλν, ζεηξά παίξλεη ε αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ. 

Ο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ θαη ηα ππεχζπλα ζηειέρε έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη 

ηελ εμνπζηνδφηεζε αηφκσλ αξκφδησλ γηα ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο. Ζ 

έλαξμε ηεο θάζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ 

νδεγηψλ ζηνπο εξγνιάβνπο θαη ησλ ππφινηπσλ κεξψλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηε κεηαθνξά 

ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. Οη αλαζέζεηο αξκνδηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ θαη ν έιεγρνο 

πνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ εηαηξεία, εθηφο απφ ηελ αλαθνξά ηνπο ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα 

ππνγξαθηνχλ, ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ ζε ζχζθεςε εληφο ηεο εηαηξείαο φισλ ησλ 

ππεπζχλσλ ηνπ έξγνπ. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα γλσξίδνπλ φια ηα ελδηαθεξφκελα 

κέιε γηα ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ. Θα ήηαλ απαξαίηεην γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν απφ 

ηελ εηαηξεία λα θξαηηέηαη αξρείν, φισλ ησλ απνθάζεσλ, ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο 

εξγνιάβνπο-πξνκεζεπηέο θαη φισλ ησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ δχν 

κεξψλ κε ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν εζσηεξηθφ έιεγρν ηνπ έξγνπ. 

Δπφκελν βήκα απνηειεί ε θάζε πινπνίεζεο, φπνπ κεηά ηηο νδεγίεο, ηηο ζπκβάζεηο θαη ην 

αξρηθφ πιάλν ηνπ ζρεδίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πινπνίεζή ηνπ. Πεξηιακβάλεη ηε κέζνδν 

follow up, δειαδή βήκα πξνο βήκα παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ, φπνπ πξέπεη λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί νη πξνκήζεηεο ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ ηνπ έξγνπ θαη λα μεθηλήζνπλ νη 

εξγαζίεο βάζεη πξνγξάκκαηνο, ψζηε ην έξγν λα νινθιεξσζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο. ηε 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ, φπνπ ζχκθσλα κε 

ην ζπγθεθξηκέλν βήκα απνηειεί ζχζηεκα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνφδσλ ηνπο, έηζη ψζηε λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

πξνβιέςεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ σο πξνο ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην 

βαζηθφ πιάλν. 

εκαληηθφ βήκα ακέζσο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ απνηειεί ν 

έιεγρνο ησλ αιιαγψλ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ πξηλ ελζσκαησζνχλ ζην 
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αξρηθφ πιάλν ζρεδηαζκνχ. Οη αιιαγέο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ βάζε ηνπ βαζηθνχ πιάλνπ ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί φηη είλαη επσθειείο γηα ηελ εμέιημε ηνπ. ηε ζπλέρεηα ν θχθινο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ δηέπεηαη απφ ηελ εθηίκεζε θαη πξφβιεςε ηεο απφδνζεο ηνπ 

έξγνπ. Απηφ ζα γίλεη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ ηελ πξαγκαηνπνηεκέλε 

πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πξφνδν ηεο πεξηφδνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηε 

κέζνδν ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο (Critical Path Method-CPM). Έηζη κπνξνχκε λα βγάινπκε 

θξίζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Ακέζσο επφκελν βήκα ηνπ θχθινπ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ απνηειεί ε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε πξνβιήκαηα, φπνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ 

κεηαθνξάο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. Μέζσ ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμέιημε ηεο 

πνξείαο ησλ δηεξγαζηψλ, ε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ πξνβαίλεη ζε κηα δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα θάπνην πξφβιεκα πνπ ηπρφλ έρεη πξνθχςεη. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηνπ έξγνπ, λα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ, 

εάλ έρνπλ πξνθχςεη, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερηνχλ. Ύζηεξα, πξέπεη λα 

πξνηαζνχλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, λα πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη λα 

γίλεη ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ. 

Σέινο, έρνπκε ην ζηάδην πινπνίεζεο ηεο απφθαζεο πνπ ζα παξζεί. Σα παξαπάλσ βήκαηα 

απνηεινχλ βαζηθά ηκήκαηα ηνπ θχθινπ ειέγρνπ φζσλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απφθαζεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην έξγν ηεο επηρείξεζεο πνπ εμεηάδνπκε 

γηα ην είδνο ειέγρνπ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί ψζηε ην έξγν λα δηαηεξήζεη ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε απφ ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνξεία ηνπ. 

Σειηθφ βήκα ηνπ θχθινπ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ απνηειεί ε αλαζεψξεζε ηνπ βαζηθνχ πιάλνπ 

εθφζνλ έρνπλ ππάξμεη αιιαγέο ζ’ απηφ. Δάλ πξνθχςνπλ αιιαγέο ζην βαζηθφ πιάλν ζα 

πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη λα ελζσκαησζνχλ νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζην ηκήκα ή ηκήκαηα 

ηνπ έξγνπ πνπ εληνπίζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα. Με απηφ ην βήκα νινθιεξψλεηαη ν θχθινο 

ειέγρνπ ηνπ έξγνπ θαη μεθηλάεη ν επφκελνο θχθινο γηα ηελ απαξαίηεηε αλάιεςε δηνξζσηηθήο 

δξάζεο.
81

 

ηελ Δηθφλα 7.2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα ηνπ θχθινπ ειέγρνπ θάζε 

έξγνπ πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ. 
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Δηθόλα 7.2 Βήκαηα θύθινπ ειέγρνπ ηνπ έξγνπ 

 

Πεγή: Rory Burke, (1999), Project Management: Planning and Control Techniques, John Wiley & Sons Ltd, 

(Greek ed.), ζει. 155 

 

7.7 Γνκηθή αλάιπζε έξγνπ 

 

Ο βαζηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δνκηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ (Work Breakdown 

Structure, WBS) είλαη φηη απνηειεί ηελ ππνδηαίξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ ζε 

κηθξφηεξνπ φγθνπ εξγαζίεο γηα ηελ επθνιφηεξε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Με ην ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν κπνξνχκε λα πξνγξακκαηίζνπκε θαη λα εθηηκήζνπκε επθνιφηεξα ηελ πνξεία ηνπ 

έξγνπ, αλαζέηνληαο παξάιιεια ηελ επζχλε ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν ησλ δηεξγαζηψλ. Ζ δνκηθή αλάιπζε έξγνπ WBS ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα 

βειηησζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ έξγνπ, ζηελ εμέιημε ηνπ φκσο αλαπηχρζεθε θαη απνηειεί 

πιένλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ηνπ έξγνπ. Ζ δνκηθή αλάιπζε ηνπ 

έξγνπ (Work Breakdown Structure, WBS) απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν πνπ καο βνεζάεη λα 

αλαιχζνπκε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ψζηε λα θηάζνπκε ζε ζπληζηψζεο 

γηα ηελ επθνιφηεξε δηαρείξηζε ηνπ. Ζ θαηάξηηζε ηεο δνκηθήο αλάιπζεο ηνπ έξγνπ (WBS) 

γίλεηαη κε βάζε νξηζκέλε κεζνδνινγία γηα ηελ ππνδηαίξεζε  ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ δνκή ηεο WBS γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο είηε δηαγξακκαηηθά (κε ηεηξαγσλάθηα), είηε κε 

θείκελν δηαθνξεηηθήο ζηνίρηζεο.  
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ην έξγν ηεο επηρείξεζεο ηελ νπνία εμεηάδνπκε, ε κέζνδνο ππνδηαίξεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

εξγαζηψλ  πνπ ζα καο απαζρνιήζεη απνηειεί ε δνκηθή αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ζπκβάζεσλ 

(Contract Break-down Structure, CBS). Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκηθή αλάιπζε ζα παξνπζηάζεη 

αθξηβψο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο εηαηξίαο πνπ εμεηάδνπκε κε ηνπο αλαδφρνπο ηνπ έξγνπ 

(εξγνιάβνπο-πξνκεζεπηέο). ην θαηψηαην επίπεδν κπνξνχκε λα αληηζηνηρίζνπκε ηα δειηία 

παξαγγειηψλ-αλαζέζεσλ-ζπκβάζεσλ κε ηα αληίζηνηρα εθδνζέληα ηηκνιφγηα φηαλ νη εξγαζίεο 

νινθιεξψλνληαη, γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ 

απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο.
82

 

ηελ παξαθάησ Δηθφλα 7.3 παξνπζηάδεηαη ε δνκηθή αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ζπκβάζεσλ 

αλά εξγνιάβν θαη πξνκεζεπηή γηα ην έξγν ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. 

 

Δηθόλα 7.3 Γνκηθή αλάιπζε θαηαλνκήο ζπκβάζεσλ αλά εξγνιάβν θαη πξνκεζεπηή 

Πεγή: Rory Burke, (1999), Project Management: Planning and Control Techniques, John Wiley & Sons Ltd, 

(Greek ed.), ζει. 182, Γηάγξακκα: Ηδία επεμεξγαζία 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα ν Δξγνιάβνο Α, έρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηεξγαζηψλ φπσο 

εξεπλήζακε ζην 4
ν
 θεθάιαην ηεο εξγαζίαο θαη ε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ κεηεγθαηάζηαζε 

θαη πξνκήζεηα φισλ ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ γηα ην έξγν. πλνδεπηηθά, ζα ρξεηαζηνχλ 

αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πνπ ε εηαηξεία ζα παξαιάβεη απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο 1 θαη 2. Ο 

Δξγνιάβνο Β, ζα αλαιάβεη ηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε δηθηχνπ ηνπ έξγνπ, 

                                                 
82
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ελψ ε εηαηξεία ζα πξνκεζεπηεί ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη αλαιψζηκα απφ ηνπο 

Πξνκεζεπηέο 3 θαη 4. Σέινο, ν Δξγνιάβνο Γ απνηειεί αλάζεζε έξγνπ γηα ηελ ρξήζε 

γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο γηα ηε κεηαθνξά θνκκαηηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

7.8 Γηαρείξηζε έξγνπ κνλάδαο αθαιάησζεο-Γηαγξάκκαηα Gantt 

 

Ο Henry Gantt επηλφεζε ην γξακκηθφ δηάγξακκα σο εξγαιείν ειέγρνπ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ λαππεγίαο, θαζψο είρε αζρνιεζεί κε απηά. Ζ ζπκβνιή ηνπ Gantt 

ζηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο θαη ηα γξακκηθά δηαγξάκκαηα γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη πξνγξακκαηηζκψλ ησλ έξγσλ αλαθέξνληαη σο δηαγξάκκαηα Gantt. Όπσο ζα 

παξαηεξήζνπκε παξαθάησ ζηνπο πίλαθεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ην νπνίν κειεηάκε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, ε θνξπθή θαη ε βάζε ηνπ δηαγξάκκαηνο απνηειείηαη απφ ρξνληθή θιίκαθα 

αλαθεξφκελε ζε εκέξεο θαη νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο απεηθνλίδεηαη κε έλα 

επζχγξακκν ηκήκα κε αξρή, ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηέινο, ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ εθηηκάηαη ε δηάξθεηα ηεο ζην αξρηθφ 

πιάλν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ απεηθνλίδεηαη ε ρξνληθή ζηηγκή ειέγρνπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή ε ζέζε ηεο γξακκήο πνπ ππνδειψλεη ην πνζνζηφ εμέιημεο ηνπ 

έξγνπ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ.  

Σν δηάγξακκα Gantt απνηειεί ηε δεκνθηιέζηεξε κέζνδν απεηθφληζεο γξακκηθψλ 

δηαγξακκάησλ γηα ηνλ έιεγρν θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ έξγσλ. χκθσλα κε ηνλ Rory Burke, 

ζε έξεπλα κεηαμχ ρξεζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο MS Project, ην 80% ησλ 

δηεπζπληψλ έξγσλ πξνηηκνχλ γξακκηθά δηαγξάκκαηα γηα ηνλ έιεγρν θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

έξγσλ ηνπο κηαο θαη απνηειεί εχρξεζην εξγαιείν θαη θαηαλνεηφ απ’ φινπο.
83

 Πην εηδηθά, 

ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Microsoft γηα ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο MS Project, ην 

90% ησλ ρξεζηψλ δείρλεη πξνηίκεζε ζην δηάγξακκα Gantt ζε ζρέζε κε ην δηάγξακκα 

δηθηχνπ ηεο ηερληθήο εθηίκεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Program Evaluation 

and Review Technique-PERT).
84
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Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο Gantt γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ησλ 

έξγσλ είλαη ηα εμήο: 

 Δχθνιν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. 

 Σν ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ πξφνδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ 

κε απιφ θαη ζαθή ηξφπν. 

 Σν ρξνληθφ πεξηζψξην ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη εχθνια θαηαλνεηφ φηαλ απεηθνλίδεηαη 

ζε γξακκηθφ δηάγξακκα ηέηνηνπ ηχπνπ. 

 Απνηειεί ρξήζηκν δηνηθεηηθφ εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ. 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

έξγνπ. 

 Απνηειεί ηνλ απφιπην ράξηε ηνπ έξγνπ γηα ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

 Σέινο, δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν γηα ηε ζχληαμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο 

πξνκεζεηψλ, ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ ηνπ 

επελδπηηθνχ έξγνπ.  

Ωζηφζν ππάξρνπλ δχν ζπγθεθξηκέλα κεηνλεθηήκαηα φπνπ πζηεξεί ην γξακκηθφ δηάγξακκα  

Gantt, ηα νπνία είλαη: 

 Ζ παξνπζίαζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ έξγνπ, δειαδή ζε πνιχπινθα έξγα φπσο απηφ 

πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη ηηο 

αιιεινπρίεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. Με ιίγα ιφγηα, εάλ 

επηβξαδπλζεί ή επηηαρπλζεί κηα δξαζηεξηφηεηα δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα έρεη ζηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη.  

 Ζ ιήςε απνθάζεσλ πνιιαπιήο έθβαζεο φπνπ γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ηελ 

νπνία εηζάγνπκε ζην δηάγξακκα δηθηχνπ ζα πξέπεη λα γίλεη εθηίκεζε νξηζκέλσλ 

παξαγφλησλ πξηλ πάξνπκε ηελ απφθαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ. Οη παξάγνληεο 

απηνί είλαη ε ινγηθή αιιεινπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ θαη ε δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη εμαξηψκελεο απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ πξνκεζεηψλ, ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ εθνδίσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο Gantt, 

γηα λα είλαη νξζφ έλα γξακκηθφ δηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ζα 

πξέπεη λα ειεγρηνχλ νη εμήο παξάγνληεο: ε ινγηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

έξγνπ, ν ρξφλνο, νη απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο, ηα εθφδηα θαη ην θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 



 105 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην δηάγξακκα Gantt κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ κε ηε 

βνήζεηα ηεο κεζφδνπ ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο (Critical Path Method-CPM).
85

 

ην παξαθάησ Γηάγξακκα 7.1 παξνπζηάδεηαη ην γξακκηθφ ρξνλνδηάγξακκα ζε κνξθή 

Gantt κε ζπλδπαζκφ ηεο κεζφδνπ ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο (Critical Path Method-CPM) γηα ην 

έξγν πνπ εμεηάδνπκε θαηά ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη Ηνχιην. Οη δχν πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο 

αθνξνχλ ηηο βαζηθέο πξνκήζεηεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο νπνίεο έρεη αλαιάβεη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

κέζσ ζχκβαζεο ν Δξγνιάβνο Α. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξαγγειίεο απνηεινχλ 

ρξνλνδηάγξακκα πξνκεζεηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζα πξέπεη λα μεθηλάεη κε ηηο 

εκεξνκελίεο λσξίηεξεο έλαξμεο θαη αθνχ αθαηξεζεί ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάζε 

παξαγγειία θαη ην πεξηζψξην Just-In-Time, JIT (απνηειεί ην αληηζηάζκηζκα κεηαμχ ηεο 

πξφσξεο αγνξάο πιηθψλ θαη ηεο αγνξάο ηνπο ηελ  ηειεπηαία ζηηγκή),
86

 θαηαιήγνπκε ζηηο 

θαηάιιειεο εκεξνκελίεο γηα ηελ παξαγγειία ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ ηνπ έξγνπ.
87

 

 

 

Γηάγξακκα 7.1  

Γξακκηθό δηάγξακκα Gantt δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ, MS Project Ηνπλίνο-Ηνπιίνο 

 

ην επφκελν Γηάγξακκα 7.2 παξνπζηάδεηαη ην γξακκηθφ ρξνλνδηάγξακκα ζε κνξθή Gantt 

κε ζπλδπαζκφ ηεο κεζφδνπ ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο (CPM) θαηά ην κήλα επηέκβξην, ν 

νπνίνο θαη ελδείθλπηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο επελδπηηθά έξγα. Λφγσ ηνπ φηη ν κήλαο Αχγνπζηνο 

απνηειεί «λεθξφ» κήλα γηα ηνπο Πξνκεζεπηέο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηηο ινγηθέο ζρέζεηο 

γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ παξαγγειηψλ πνπ πξέπεη λα θαηαξηίζεη ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ γηα 

ηα εθφδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν. 
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Γηάγξακκα 7.2  

Γξακκηθό δηάγξακκα Gantt δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ, MS Project επηέκβξηνο 

 

ην Γηάγξακκα 7.3 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ην γξακκηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ζε κνξθή Gantt, ελζσκαηψλνληαο παξάιιεια  ηε 

κέζνδν ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο (Critical Path Method -CPM). Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί 

απνηειεί ην πιένλ αμηφπηζην εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηνπ έξγνπ πνπ 

εμεηάδνπκε. 

 

 

 

 

 

 



 107 

 

 

Γηάγξακκα 7.3  

πλνιηθό δηάγξακκα Gantt - ινγηθώλ ζρέζεσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ κνλάδαο αθαιάησζεο, MS Project 
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7.9 Αλαθεθαιαίσζε 

 

πκπεξαζκαηηθά, ην ζρέδην γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ είλαη 

απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ έξγνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ησλ πξψησλ 

πιψλ θαζψο επίζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο, βάζεη ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο MS Project θαη ιακβάλνληαο ζνβαξά 

ππφςε ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη ε ινγηθή ζχλδεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν ρξφλνο πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ, νη απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο θαη ην 

θφζηνο, δεκηνπξγήζακε ην πιένλ θαηάιιειν, δηαρεηξηζηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο επέλδπζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ην έξγν ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. Σν δηάγξακκα Gantt ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κέζνδν ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο (Critical Path Method-CPM) απνηεινχλ ην 

απφιπην δηάγξακκα δηθηχνπ ηνπ έξγνπ γηα ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ησλ 

δηεξγαζηψλ ηεο επέλδπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ 

ΥΔΓΗΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΓΑ ΑΦΑΛΑΣΩΖ 

 

 

8.1 Δηζαγσγή 

 

Σηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πεξίπνπ ππήξμαλ δχν πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Ζ κία ρξεζηκνπνηεί θαηά 

γξάκκα ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, ελψ ε άιιε ρξεζηκνπνηεί θαηά 

πξνζέγγηζε ηέηνηεο κεζφδνπο, ελψ πνιιέο θνξέο ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αηηηνινγεζεί ε απφθαζε πνπ έρεη ήδε ιεθζεί απφ ηε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.
88

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχνπκε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφςεσο 

ηελ απφθαζε ηεο εηαηξείαο γηα κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο, δειαδή ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο απφθαζε γηα απηνλνκία ηεο κνλάδαο. ’ απηφ ην θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηελ αλάιπζε 

θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα ζα ζπγθξίλνπκε ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε κε δχν ζελάξηα επέλδπζεο. ηελ 1
ε
 πεξίπησζε ε επηρείξεζε 

αλαιακβάλεη κε ίδηα θεθάιαηα ηε κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο απφ ην ρψξν φπνπ 

ελνηθηάδεηαη ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζε ρψξν εληφο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο κε ζηφρν 

ηελ απηνλνκία ηεο. Σέινο, ζα εμεηάζνπκε ηε 2
ε
 πεξίπησζε, φπνπ ε εηαηξεία δαλείδεηαη ην 

60% ρξεκαηνδφηεζεο απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, ελψ ην ππφινηπν ηεο επέλδπζεο 

θαιχπηεηαη απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην. 
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8.2 Μέζνδνο Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο 

 

“Η θαζαξή παξνύζα αμία [(ΚΠΑ), (Net Present Value) (NPV)], πξνθύπηεη αλ 

πξνεμνθιήζνπκε ζην παξόλ, γηα θάζε έηνο ρσξηζηά, ηε δηαθνξά κεηαμύ όισλ ησλ κειινληηθώλ 

ηακεηαθώλ εηζξνώλ θαη εθξνώλ γηα νιόθιεξν ην ρξόλν δσήο ηνπ ζρεδίνπ επελδύζεσο κε βάζε 

έλα επηηόθην πξνεμνθιήζεσο”. (Καξβνχλεο, 2006) Με ιίγα ιφγηα, ε έλλνηα ηεο παξνχζαο 

αμίαο βνεζάεη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ επελδπηή ηε ζηηγκή πνπ παίξλεη ηελ 

απφθαζε λα ζπγθξίλεη ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ παξνχζα αμία. 

Ζ εχξεζε ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο (ΚΠΑ) γίλεηαη κέζσ ηεο καζεκαηηθήο ηερληθήο ηεο 

πξνεμφθιεζεο, φπνπ ππνινγίδεηαη ε παξνχζα αμία ηνπ κειινληηθνχ πνζνχ, θαζψο επίζεο θαη 

ε κειινληηθή αμία ηνπ παξφληνο πνζνχ. Με ιίγα ιφγηα, ππνινγίδεηαη ε κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

κειινληηθψλ πνζψλ θαη ε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ παξφλησλ πνζψλ. Γηα λα γίλεη πξνεμφθιεζε 

ελφο πιεξσηένπ πνζνχ ην έηνο t, ζα πξέπεη ην πνζφ απηφ λα πνιιαπιαζηαζηεί κε ην 

ζπληειεζηή πξνεμνθιήζεσο ή λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζηαζεξφο ξπζκφο εηήζηαο 

πξνεμνθιήζεσο, ν νπνίνο είλαη: 1/(1+i)
t
, φπνπ i = ζηαζεξφ πνζνζηφ εηήζηαο 

πξνεμνθιήζεσο.
89

 

“Σν πνζνζηό πξνεμνθιήζεσο αληαλαθιά ην θόζηνο επθαηξίαο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο πηζαλέο απνδόζεηο πνπ έλαο επελδπηήο (ρξεκαηνδόηεο) ζα κπνξνύζε λα 

απνιακβάλεη κε ην ίδην πνζό θεθαιαίνπ αλ ην επέλδπε αιινύ, ππνζέηνληαο όηη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη είλαη όκνηνη γηα ηηο δύν ελαιιαθηηθέο επελδύζεηο”. (Καξβνχλεο, 

2006)
90

 Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ν κειεηεηήο ηνπ έξγνπ ή ν ππνζηεξηθηήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα απνθαζίδνπλ γηα ην πνζνζηφ πξνεμνθιήζεσο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ζ επηινγή ζα πξέπεη λα 

δηέπεηαη ζχκθσλα κε θάπνηα ινγηθή βάζε.  

Πξψηα απ’ φια γλσξίζνπκε φηη ηα ρξήκαηα πνπ επελδχνληαη απφ κηα επηρείξεζε γηα 

βειηησηηθά έξγα, φπσο απνηειεί ην επελδπηηθφ έξγν πνπ εμεηάδνπκε, κπνξεί λα πξνέξρνληαη 

απφ δχν πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο: Απφ δαλεηζκφ θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο (είηε 

απφ ην θεθάιαηφ ηεο, είηε απφ απηνρξεκαηνδφηεζε). Έηζη ην πνζνζηφ (επηηφθην) 

πξνεμνθιήζεσο δελ ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο 

απφ ηελ επηρείξεζε, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη ίδην γηα φιεο ηηο επελδχζεηο. Οη πην ξεαιηζηηθέο 
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πεξηπηψζεηο θαη ηηο νπνίεο ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε είλαη 

ε απηνρξεκαηνδφηεζε θαη ε ζπλδπαζκέλε ρξεκαηνδφηεζε κε ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκφ. 

χκθσλα κε ηνλ Καξβνχλε, ε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κέζσ δαλείσλ κφλν 

θαίλεηαη λα είλαη ζεσξεηηθή πεξίπησζε, αιιά φρη θαη αδχλαηε. Δπηζεκαίλεηαη φηη αθφκε θαη 

ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε ην επηηφθην πνπ ζα ζέζεη ε επηρείξεζε δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη 

ίδην κε ην επηηφθην ηεο αγνξάο, πξάγκα πνπ ζα ζπλέβαηλε κφλν ζε κηα ηέιεηα αγνξά 

θεθαιαίσλ. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ην επηηφθην ηεο αγνξάο απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν 

παξάγνληα ζηελ εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ πξνεμνθιήζεσο, θαζψο απνηειεί ην θαηψηαην 

ζεκείν ζην νπνίν δε κπνξεί λα πέζεη ην πνζνζηφ πξνεμνθιήζεσο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε (ζελάξην) ηελ νπνία ζα εμεηάζνπκε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε-αλάιπζε θφζηνπο ε επέλδπζε απηνρξεκαηνδνηείηαη. Μεξηθέο θνξέο ππνζηεξίδεηαη 

φηη δελ είλαη αλαγθαίνο ν νξηζκφο επηηνθίνπ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ ή ην κειεηεηή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ, θαζψο ηα ρξήκαηα πνπ επελδχνληαη αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία (φπσο 

γηα παξάδεηγκα απνζεκαηηθά θαη ρξήκαηα απφ απνζβέζεηο). Απηή ε άπνςε απνηειεί ιάζνο 

γηα ην ιφγν φηη ε θάζε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα επελδχζεη ηα θεθάιαηα απηά κε άιιν 

ηξφπν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηφθνπο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα πξνεμνθιήζεη παιαηφηεξα ρξέε 

ή αθφκα λα δαλείζεη ή λα πξνβεί ζε αγνξά επελδχζεσλ πνπ ζεσξνχληαη θεξδνθφξεο. Με ιίγα 

ιφγηα, φηαλ ζα πξέπεη λα γίλεη ν ππνινγηζκφο ηνπ επηηνθίνπ, ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη φιεο 

νη δπλαηφηεηεο πνπ αλνίγνληαη γηα ηελ επηρείξεζε. Με βάζε ηα φζα πξναλαθέξακε, ε θάζε 

επηρείξεζε αλάινγα κε ηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ 

δηέπνληαη (π.ρ. επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φπσο απνηειεί ε επηρείξεζε 

ηελ νπνία αλαιχνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, πξέπεη λα πεξηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα) θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο ηνπο, ζα παξνπζηαδφηαλ ε 

επθαηξία ζηελ επηρείξεζε λα επελδχζεη ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα ηεο ζηελ αγνξά κε επηηφθην i1 

είηε λα ηα επαλεπελδχζεη ζηελ εηαηξείαο ηεο, φηαλ ζα απέδηδε επηηφθην i2 κεγαιχηεξν απφ ην 

i1 πνπ επέλδπζε αξρηθά. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην πνζνζηφ πξνεμνθιήζεσο 

ζα πξέπεη λα είλαη πςειφηεξν απφ ην επηηφθην ζην νπνίν ε επηρείξεζε κπνξεί λα δαλεηζζεί.  

πκπεξαζκαηηθά, αλαθέξνπκε φηη ε επηινγή ηνπ πνζνζηνχ (επηηνθίνπ) πξνεμνθιήζεσο 

εμαξηάηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν ρξεκαηνδνηήζεσο πνπ 

ζα απνθαζίζεη λα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία γηα ην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην. 
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 χκθσλα κε ηα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη βάζεη ησλ φξσλ δαλεηζκνχ (φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ηεο επέλδπζεο πνπ επηζπκεί ε επηρείξεζε, 

δηάξθεηα δαλείνπ θαη πξνζθεξφκελεο εγγπήζεηο). 

 Σν πνζνζηφ θέξδνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ αλ επελδπζνχλ ηα κεηξεηά πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην ή ηελ επαλεπέλδπζε απηψλ ζηελ εηαηξεία. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο, δειαδή ην πνζνζηφ αλάπηπμεο ηεο ζηελ αγνξά πνπ 

αλήθεη θαη νη πξνβιέςεηο ηεο γηα αλάπηπμε ζε βάζνο ρξφλνπ βάζεη πξνβιέςεσλ απφ 

ΑΓΜΖΔ θαη ΓΔΦΑ γηα ηνλ θιάδν ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ αλήθεη ε εηαηξεία ηελ 

νπνία εμεηάδνπκε. 

 Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ θαη ηεο δηνίθεζεο γηα ηα κειινληηθά θέξδε ηεο εηαηξείαο.
91

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

κε ηελ 1
ε
 πεξίπησζε πνπ απνηειεί ε επέλδπζε ηνπ λένπ έξγνπ κε ίδηα θεθάιαηα θαη ηε 2

ε
 

πεξίπησζε πνπ απνηειεί ν δαλεηζκφο απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, πξέπεη λα αλαιχζνπκε 

ζε θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά ηα επηκέξνπο θφζηε. ηε ζπλέρεηα ζα επξεζεί ε θαζαξή 

παξνχζα αμία γηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ζε βάζνο ρξφλνπ πέληε εηψλ. Ζ 

ηειηθή επηινγή πνπ ζα απνηειεί βέιηηζηε ιχζε γηα ηελ επέλδπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε 

επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην επελδπηηθφ έξγν ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο απνηειεί: “Η 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κέζνδνο πνπ δίλεη ηε κηθξόηεξε παξνύζα αμία ηνπ θόζηνπο είλαη εθείλε πνπ 

πξέπεη λα επηιεγεί”. (Καξβνχλεο, 2006) Ζ απφθαζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επηινγή ηεο 1
εο

 

πεξίπησζεο, ηεο 2
εο

 πεξίπησζεο ή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί 

αλαιχνληαο θαη ηε κέζνδν ηνπ εζσηεξηθνχ ζπληειεζηή απνδφζεσο ή Internal Rate of Return 

(ΔΑ ή IRR). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο 

Παξνχζαο Αμίαο ή Net Present Value (ΚΠΑ ή NPV) γηα ηε ζχγθξηζε ησλ ζελαξίσλ.
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8.3 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα κεζόδνπ Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο 

 

Ζ κέζνδνο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο (ΚΠΑ) έρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα πνπ ηελ 

θαζηζηνχλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Σα 

πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο είλαη ηα εμήο: 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ιακβάλεη ππφςε ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο. 

 Πξνεμνθιεί ηηο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο κε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ, 

παξέρνληαο ζηνπο κεηφρνπο ζαθή εηθφλα ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη απφδνζεο. 

 Ζ κέζνδνο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο εθθξάδεηαη ζε απφιπηα ρξεκαηηθά πνζά θαη 

φρη ζε πνζνζηά. 

 Δίλαη εχθνιε ζηνλ ππνινγηζκφ δηαθφξσλ ζελαξίσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, κηαο θαη 

αθνινπζεί ηελ ηδηφηεηα ηεο πξνζζεηηθφηεηαο.  

 Ζ κέζνδνο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ην 

επελδπηηθφ ζρέδην έηζη, ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ θίλδπλν ηεο θάζε επέλδπζεο. 

 Ζ απνδνρή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε ηηο πςειφηεξεο θαζαξέο παξνχζεο αμίεο, 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο κε ηελ επηινγή ηνπ αληίζηνηρνπ ζρεδίνπ. 

Ωζηφζν ε κέζνδνο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο δηαζέηεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα φπσο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κέζνδνο ππνζέηεη φηη ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ παξακέλεη 

ζηαζεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο. Δπίζεο ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν πξνθχπηεη ζηελ εξκελεία ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ φηαλ νη πεξηπηψζεηο ησλ 

επελδχζεσλ έρνπλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ θφζηνο επέλδπζεο.
93

 

 

8.4 Αλάιπζε θόζηνπο ππάξρνπζαο θαηάζηαζε κνλάδαο αθαιάησζεο 

 

ε πξψηε θάζε ζα αλαιχζνπκε ηα θφζηε ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο. Δάλ δειαδή παξακείλεη ε κνλάδα αθαιάησζεο ζηελ ηνπνζεζία ηελ 

νπνία βξίζθεηαη, ηα θφζηε ηεο εηαηξείαο ζα έρνπλ σο εμήο: 

 Γηα ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο, θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο (απαηηνχκελα 

αληαιιαθηηθά) θαη ην θφζηνο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
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ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε παξνρή αθαιαησκέλνπ λεξνχ πνπ έρεη 

αλάγθε, αλέξρεηαη ζηηο 194.000 €. 

 Σν θφζηνο απνβιήησλ ηεο κνλάδαο κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο έρεη 

ππνινγηζηεί ζε 0,065€/MWh. Δπίζεο ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, ε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2014 ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 

1.500.000 MWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ζε βάζνο πεληαεηίαο ζχκθσλα κε ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεη εθηίκεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κέρξη ηελ πεξίνδν 2018-2019. Βάζεη ηελ επίζεκεο έθζεζεο ηεο ΓΔΦΑ θαη 

ΑΓΜΖΔ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 

8.2 ε εθηίκεζε δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην 2014 έσο ην 2019. Δλψ βάζεη ηνπ 

Πίλαθα 8.3 ηνπ εηήζηνπ ζπληειεζηή ειεθηξνπαξαγσγήο, εθηηκνχκε ηελ παξαγσγή γηα ηε 

κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ εμεηάδνπκε φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 8.4  

 Δπφκελν ζηαζεξφ θφζηνο βάζεη ζχκβαζεο απνηειεί ην θφζηνο ελνηθίνπ δηέιεπζεο ησλ 

αγσγψλ πξνο ηελ εηαηξεία πνπ παξέρεη ηνλ ρψξν γηα ηε κνλάδα αθαιάησζεο.  

 Δπίζεο ε εηαηξεία ηελ νπνία εμεηάδνπκε έρεη σο ζηαζεξφ θφζηνο βάζεη ζχκβαζεο ηεο 

ππάξρνπζαο εγθαηεζηεκέλεο κνλάδαο αθαιάησζεο ζηνλ ρψξν ηεο εηαηξείαο πνπ ηεο 

παξέρεη ηε δηεπθφιπλζε. 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 8.1 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο θαζαξήο δήηεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΜΖΔ). 
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Πίλαθαο 8.1 Δμέιημεο ηεο θαζαξήο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ Διιεληθνύ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΜΖΔ) 

 

Πεγή: ΑΓΜΖΔ, Μειέηε επάξθεηαο ηζρχνο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2020 

 

ην Γηάγξακκα 8.1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο 

δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ΔΜΖΔ θαη ε εμέιημε ηνπ θαζαξνχ θνξηίνπ ζπζηήκαηνο, 

βάζεη ηεο κνλάδαο κέηξεζεο GWh. 

 

 

Πεγή: ΑΓΜΖΔ, Μειέηε επάξθεηαο ηζρχνο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2020, Γηάγξακκα: Ηδία επεμεξγαζία 

Γηάγξακκα 8.1  

Δμέιημεο ηνπ θαζαξνύ θνξηίνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζπλνιηθήο θαζαξήο δήηεζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ΔΜΖΔ, 2002-2012 
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χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 8.1, παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην Γηάγξακκα 8.2, 

φπνπ απνηππψλεηαη ε εηήζηα κεηαβνιή ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ πεξίνδν 

2002-2003 έσο ηελ πεξίνδν 2011-2012. 

 

 

Πεγή: ΑΓΜΖΔ, Μειέηε επάξθεηαο ηζρχνο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2020, Γηάγξακκα: Ηδία επεμεξγαζία 

Γηάγξακκα 8.2  

Δηήζηα κεηαβνιή δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 2002-2012 

 

Βάζεη ηεο επίζεκεο έθζεζεο ηεο ΓΔΦΑ, «Μειέηε Αλάπηπμεο ΔΦΑ 2013-2022» θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο, Δθηίκεζε Διαζηηθφηεηαο πεξηφδνπ 2003-

2011, ηνλ Πίλαθα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο, πληειεζηέο Δπίδξαζεο πεξηφδσλ αλάπηπμεο θαη 

χθεζεο, φπνπ πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη παξνπζηάδεηαη ε Δθηίκεζε 

Εήηεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ην 2013 έσο ην 2022, πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 8.2 πνπ 

αθνινπζεί θαη παξνπζηάδεηαη ε εθηίκεζε δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε GWh θαη ε 

εηήζηα κεηαβνιή ηεο απφ ην 2014 έσο ην 2019, γηα ηελ πεξίνδν δειαδή πνπ εμεηάδνπκε ηελ 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηεο επέλδπζεο. 
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Πίλαθαο 8.2 Δθηίκεζε δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 2014-2019 

 

Πεγή: ΓΔΦΑ, Μειέηε Αλάπηπμεο ΔΦΑ 2013-2022 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ Πίλαθα 8.2 πξνθχπηεη φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηνλ 

Πίλαθα 8.3, ν εηήζηνο ζπληειεζηήο κεηαβνιήο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ηελ πεξίνδν 2014-

2015 έσο ηελ πεξίνδν 2018-2019. 

 

Πίλαθαο 8.3 Δηήζηνο ζπληειεζηήο κεηαβνιήο ειεθηξνπαξαγσγήο, 2014-2019 

 

 

Βάζεη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα 8.3, ε εθηίκεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ηε κνλάδα ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ εμεηάδνπκε ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε κειέηε αλάπηπμεο ΔΦΑ 2013-2014 ηεο 

ΓΔΦΑ θαη ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, φπνπ ε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2014 αλέξρεηαη ζε 1.500.000 MWh, παξνπζηάδεηαη ζην 

Πίλαθα 8.4 πνπ αθνινπζεί. Ο Πίλαθαο 8.4 καο βνεζάεη ζην λα ππνινγίδνπκε ην θφζηνο 

απνβιήησλ ηεο κνλάδαο (0,065€/MWh ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη 0,025€/MWh ζηελ 

πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο) ζε βάζνο ρξφλνπ φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 8.6 ζηελ ππνελφηεηα 8.4.1. 
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Πίλαθαο 8.4  

Δθηίκεζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε κνλάδα, 2014-2019 

 

 

8.4.1 Τπνινγηζκόο Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο (ΚΠΑ) 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο ΚΠΑ-NPV (Net Present Value 

method), φιεο νη θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζην παξφλ (ρξφλνο t0), κε 

ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο λα ιακβάλεη ηελ ειάρηζηε απνδεθηή απφδνζε, δειαδή ην κέζν 

ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ. Ζ καζεκαηηθή έθθξαζε ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο, δίλεηαη 

απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

ΚΠΑ = 
1

[ /(1 ) ]     (8.1) 

 

φπνπ:   ΚΠΑ = Καζαξή Παξνχζα Αμία. 

 ΚΣΡΣ  = Καζαξή Σακεηαθή Ρνή ζηελ πεξίνδν Σ. 

 ΚΔ     = Κφζηνο Δπέλδπζεο. 

 θ        = κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο Κεθαιαίνπ. 

 λ        = αξηζκφο πεξηφδσλ. 

 

Τπάξρεη επίζεο ε πεξίπησζε άληζσλ κειινληηθψλ εηήζησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

φπνπ ε εμίζσζε ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο δηαηππψλεηαη κε ηελ εμήο καζεκαηηθή 

έθθξαζε: 

 

ΚΠΑ = ∑ [ΚΣΡΣ (ΠΑθ,λ)] – ΚΔ    (8.2) 

 

 Ο ζπληειεζηήο ΠΑθ,λ απνηειεί ην ζπληειεζηή παξνχζαο αμίαο, ν νπνίνο πξνθχπηεη 

απφ εηδηθνχο πίλαθεο θαη ηζνχηαη κε: 
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ΠΑθ,λ = 1 / (1+θ)
λ
    (8.3) 

  

ηελ πεξίπησζε ηελ νπνία ε Καζαξά Παξνχζα Αμία πνπ εθθξάδεηαη ζε άζξνηζκα 

παξνπζψλ αμηψλ φισλ ησλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κείνλ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, είλαη 

κεγαιχηεξε ή ίζε απφ ην κεδέλ, ηφηε ε πξφηαζε ηεο επέλδπζεο γίλεηαη απνδεθηή.
94

 

Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο πνπ εμεηάδνπκε γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ζπγθξίλνπκε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο κε ηελ 1
ε
 πεξίπησζε πνπ 

απνηειεί ε επέλδπζε κε ίδηα θεθάιαηα θαη ηε 2
ε
 πεξίπησζε πνπ απνηειεί ν δαλεηζκφο απφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, πξέπεη λα αλαιχζνπκε ζε θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά ηα 

επηκέξνπο θφζηε. ηε ζπλέρεηα ζα επξεζεί ε θαζαξή παξνχζα αμία γηα λα κπνξέζνπκε λα 

ζπγθξίλνπκε ηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ ηειηθή επηινγή φπσο αλαθέξακε 

παξαπάλσ, ζα απνηειεί βέιηηζηε ιχζε γηα ηελ επέλδπζε ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη: “Η 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κέζνδνο πνπ δίλεη ηε κηθξόηεξε παξνύζα αμία ηνπ θόζηνπο είλαη εθείλε πνπ 

πξέπεη λα επηιεγεί”. (Καξβνχλεο, 2006).
95

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν Πίλαθαο 8.5 Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην r, ν νπνίνο ζα καο 

βνεζήζεη ζην λα ππνινγίζνπκε ηηο θαζαξέο παξνχζεο αμίεο ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα 

εμεηάζνπκε παξαθάησ. ηνλ Πίλαθα 8.5, ζεκεηψλεηαη φηη ην πιήζνο ησλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ 

εκθαλίδεηαη έσο ην ηξίην (ζηξνγγπινπνίεζε), νη ππνινγηζκνί ζην πξφγξακκα excel ζηνπο 

Πίλαθεο 8.6, 8.7 θαη 8.9, έγηλαλ ρσξίο ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ ζπληειεζηή r.  

 

Πίλαθαο 8.5 Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην r 

 

 

                                                 
94

 Καξβνχλεο, Κ. . θαη Γεσξγαθέιινο, Α. Γ. (2010). Οδεγίεο, Πξνβιήκαηα, Τπνδείγκαηα γηα 

Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, ζει. 475-476. 
95

 σηήξεο Κ. Καξβνχλεο, (2006), Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Θεσξία γηα Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, ζει.753. 
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ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 8.6, Μέζνδνο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο (πεξίπησζε ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο κνλάδαο αθαιάησζεο) αζξνίδνπκε ηα ζπλνιηθά θφζηε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 

αθαιάησζεο γηα θάζε ρξφλν μερσξηζηά, ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηελ νπνία βξίζθεηαη. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξνπζηάδεηαη ζηελ 5
ε
 γξακκή ηνπ Πίλαθα 8.6. 

ηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ρξφλν μερσξηζηά 

κε ηα αληίζηνηρα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα r, ηνπ Πίλαθα 8.5, Πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ r. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηνπ θφζηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο ηεο επηρείξεζεο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

1.447.788,72 €, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 8.6 πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 8.6 Μέζνδνο ΚΠΑ, Τπάξρνπζαο θαηάζηαζεο κνλάδαο αθαιάησζεο 
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8.5 Αλάιπζε θόζηνπο κεηαθνξάο κνλάδαο αθαιάησζεο (1
ε 

πεξίπησζε-Ίδηα 

Κεθάιαηα) 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε αλάιπζε θφζηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

ζπκθσλίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία κε ηνπο πξνκεζεπηέο-εξγνιάβνπο. Ζ επέλδπζε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα θαιπθηεί κε ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Δάλ ε 

ζηξαηεγηθή απφθαζε ηεο εηαηξείαο είλαη λα κεηαθέξεη ηελ κνλάδα αθαιάησζεο εληφο ηνπ 

ρψξνπ ηδηνθηεζίαο ηεο, ηα θφζηε ηεο εηαηξείαο ζα έρνπλ σο εμήο: 

 Σν αξρηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο φπσο αλαθέξακε ζην 4
ν
 θεθάιαην γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

θφζηνπο επέλδπζεο αλ πξαγκαηνπνηεζεί, αλέξρεηαη ζηηο 344.000 €.  

 Γηα ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο (π.ρ. απαηηνχκελα 

αληαιιαθηηθά-αλαιψζηκα) ζα ζπκθσλεζεί ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο θαη δηαζέηεη εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, κε 

ζηαζεξφ εηήζην πνζφ γηα πέληε ρξφληα, πνπ αλέξρεηαη ζηηο 21.000 € εηεζίσο. 

 Σν θφζηνο απνβιήησλ ηεο κνλάδαο κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο έρεη 

ππνινγηζηεί ζε 0,025€/MWh, αλ επηηεπρζνχλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία 

ησλ θίιηξσλ, ησλ κεκβξαλψλ ηεο αληίζηξνθεο φζκσζεο θαη ησλ αληιηψλ ηνπ ζαιαζζηλνχ 

λεξνχ βάζεη ηνπ ζρεδίνπ επέλδπζεο. Ζ εθηίκεζε ηεο ηηκήο πνπ αλαθέξακε απνηειεί 

εθηίκεζε ηνπ ρεκηθνχ κεραληθνχ ηεο επηρείξεζεο, βάζεη ηεο έξεπλαο ζην ζχζηεκα ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξεία. Παξαηεξνχκε κηα κείσζε 

ηνπ θφζηνπο απνβιήησλ ζην 61,54%. Δπίζεο ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, 

ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2013-2014 ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 

1.500.000 MWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ζε βάζνο πεληαεηίαο ζχκθσλα κε ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεη εθηίκεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κέρξη ηελ πεξίνδν 2018-2019. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο απνβιήησλ ζε 

βάζνο ρξφλνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δεδνκέλα απφ ηελ Δλφηεηα 8.4, θαη βάζεη ησλ 

Πηλάθσλ 8.3 θαη 8.4 ππνινγίδνπκε ζε βάζνο πεληαεηίαο ηα θφζηε φπσο θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 8.7 ζηελ ππνελφηεηα 8.5.1. 

 Δπφκελν θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε απνηειεί ην θφζηνο πξνκήζεηαο ηνπ ζαιαζζηλνχ 

λεξνχ, φπνπ αλέξρεηαη ζε 0,03€/MWh ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 8.3 θαη 8.4, ππνινγίδνπκε ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο 

ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 8.7 ηεο ππνελφηεηαο 8.5.1. 
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 Σέινο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο ηελ νπνία εμεηάδνπκε έρεη σο ζηαζεξφ θφζηνο 

βάζεη ζχκβαζεο, ην θφζηνο δηέιεπζεο ησλ αγσγψλ ην νπνίν δε κπνξεί λα απνθχγεη. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ε βέιηηζηε ιχζε γηα ηε δηέιεπζε ησλ αγσγψλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εγθαηάζηαζε θαη ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη, δηέξρεηαη απφ ηελ εηαηξεία ηεο νπνίαο 

θαηαβάιεη ην ελνίθην απφ ηε ζηηγκή ηεο χπαξμεο ηεο. Κάζε άιιν επελδπηηθφ ζρέδην γηα 

δηέιεπζε απφ δηαθνξεηηθφ ζεκείν απνηειεί κε βηψζηκε ιχζε, ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή 

κειέηε θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο ηεο 

επέλδπζεο κε ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο. 

 

8.5.1 Τπνινγηζκόο Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο (ΚΠΑ) 

 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 8.7, Μέζνδνο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο (πεξίπησζε επέλδπζεο 

κε ίδηα θεθάιαηα) αζξνίδνπκε ηα ζπλνιηθά θφζηε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο γηα 

θάζε ρξφλν μερσξηζηά, ζχκθσλα ηηο ζπκβάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο, βάζεη ηνπ Πίλαθα 8.4, Δθηίκεζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ηε κνλάδα, 2014-2019 θαη βάζεη ηεο αλάιπζε θφζηνπο κεηαθνξάο κνλάδαο αθαιάησζεο (1
ε 

πεξίπησζε-Ίδηα Κεθάιαηα) ζηελ ελφηεηα 8.5. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξνπζηάδεηαη ζηελ 7
ε
 γξακκή ηνπ Πίλαθα 

8.7. ηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνπκε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ρξφλν 

μερσξηζηά κε ηα αληίζηνηρα πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα r, ηνπ Πίλαθα 8.5, Πξνεμνθιεηηθνχ 

επηηνθίνπ r. Ζ Καζαξή Παξνχζα Αμία ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο κε ίδηα θεθάιαηα αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 826.849,96 € φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 8.7 πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 8.7 Μέζνδνο ΚΠΑ, 1
ε
 πεξίπησζε (ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ) 
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8.6 Αλάιπζε θόζηνπο κεηαθνξάο κνλάδαο αθαιάησζεο (2
ε
 πεξίπησζε-60% 

δαλεηζκόο) 

 

Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε κεηαθνξά ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

ππνινγίδεηαη ζε ηξεηο εβδνκάδεο, σζηφζν νη δηεξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ηνπνζεζίαο θαη ε 

αγνξά ησλ απαξαίηεησλ λέσλ εθνδίσλ γηα ηε κνλάδα αθαιάησζεο ζα δηαξθέζεη 3 κήλεο πξηλ 

αξρίζεη ην βαζηθφ ζηάδην ηνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε απηή πνπ εμεηάδνπκε ζα ειέγμνπκε εάλ 

είλαη βηψζηκή ε ιχζε ιήςεο δαλείνπ απφ ηελ ηξάπεδα, ίζν κε ην 60% ηεο επέλδπζεο, ελψ ην 

ππφινηπν 40% ζα θαιπθηεί κε ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο. 

Γηα λα θαιχςεη ε εηαηξεία ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο ζα πξέπεη λα πξνζθχγεη ζε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξίηνπο (δαλεηζκφο), ιακβάλνληαο καθξνπξφζεζκν δάλεην χςνπο 

206.400 € (δειαδή ην 60% ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ησλ 344.000 €). Ο ηφθνο ηνπ δαλείνπ 

απηνχ ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ εηήζηνπ ζηαζεξνχ νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ, ην νπνίν ηζνχηαη κε 

4,80%, ελψ ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ζα είλαη ίζε κε πέληε ρξφληα. Ζ ζχλαςε 

ηνπ δαλείνπ ζεσξνχκε φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ κήλα Απξίιην ηνπ 2014. 

 

8.6.1 Τπνινγηζκόο ηνθνρξενιπηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο 

 

 Γηα λα ππνινγηζηνχλ νη εηήζηεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηε 

ζχλαςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαλείνπ, ζα πξέπεη ζε πξψηε θάζε λα ππνινγηζηεί ε ζεηξά ησλ 

πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ ίζσλ πνζψλ, ηα νπνία ζα θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε ρξνληθήο 

πεξηφδνπ. Οη δφζεηο ηνπ δαλείνπ ζα είλαη ηζφπνζεο θαη ζα θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε 

έηνπο ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο ησλ πέληε εηψλ. χκθσλα φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

ζαο παξνπζηάδνπκε ηνλ ηχπν αλαηνθηζκνχ, ν νπνίνο απνηειεί εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο εηήζηαο δφζεο ηνπ δαλείνπ:
96

 

 

Α = Ρ (Α/Ρ, i%, N)    (8.4) 

 

φπνπ:    i   = επηηφθην δαλείνπ. 

  Ν  = αξηζκφο πεξηνδηθψλ ηνθηζκνχ. 
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 Καξβνχλεο, Κ. . θαη Γεσξγαθέιινο, Α. Γ. (2010). Οδεγίεο, Πξνβιήκαηα, Τπνδείγκαηα γηα 

Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, ζει. 466-467. 



 126 

  Α    = ηηκή ξάληαο ή αιιηψο ρξεκαηηθή πιεξσκή-δφζε ηνπ δαλείνπ ζην ηέινο θάζε 

πεξηφδνπ, γηα ηελ νκνηνγελή ζεηξά πιεξσκψλ ησλ Ν εηψλ. 

  Ρ  = παξνχζα αμία ρξήκαηνο ή αιιηψο ην πνζφ ηνπ δαλείνπ. 

  (Α/Ρ, i%, N) = ζπληειεζηήο αλάθηεζεο θεθαιαίνπ, ν νπνίνο είλαη ίζνο κε:  

  i(1+i)
N 

/ [(1+i)
N
-1]. 

 

Άξα, (Α/Ρ, i%, N) = i(1+i)
N 

/ [(1+i)
N
-1]    (8.5) 

 

Οπφηε ν ζπληειεζηήο αλάθηεζεο θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο ηξάπεδαο γηα 

ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο κε επηηφθην i=4,80% θαη Ν=5, θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο (8.4) 

θαη (8.5), είλαη ίζνο: 

 

(Α/Ρ, i%, N) = 0,22969931 

 

Αληηθαζηζηψληαο ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηχπνπ, πξνθχπηεη φηη ε εηήζηα δφζε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ ηζνχηαη:  

 

Α =  206.400 * 0,22969931  Α = 47.409,94 € 

 

Οη ηνθνρξενιπηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δαλεηζηεί ην 60% ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο κέζσ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ απφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 8.8. 

 

Πίλαθαο 8.8 Σνθνρξενιπηηθέο ππνρξεώζεηο (πεξίπησζε δαλεηζκνύ επέλδπζεο) 
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ηα Γηαγξάκκαηα 8.3 θαη 8.4 παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο ηελ 

ηξάπεδα γηα ην δάλεην, φπσο είλαη ηα εηήζηα ππφινηπα απνπιεξσκήο θαη νη εηήζηνη ηφθνη ηνπ 

δαλείνπ. 

 

 

Γηάγξακκα 8.3  

Δηήζηα ππόινηπα απνπιεξσκήο δαλείνπ 

 

 

Γηάγξακκα 8.4  

Δηήζηνη ηόθνη δαλείνπ 
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8.6.2 Τπνινγηζκόο Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο (ΚΠΑ) 

 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 8.9, Μέζνδνο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο (πεξίπησζε δαλεηζκνχ-

60% ηεο επέλδπζεο) αζξνίδνπκε ηα ζπλνιηθά θφζηε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο 

γηα θάζε ρξφλν μερσξηζηά, ζχκθσλα ηηο ζπκβάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο 

κνλάδαο αθαιάησζεο, βάζεη ηνπ Πίλαθα 8.4, Δθηίκεζε παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ηε κνλάδα, 2014-2019 θαη βάζεη ηεο αλάιπζε θφζηνπο κεηαθνξάο κνλάδαο αθαιάησζεο (1
ε 

πεξίπησζε-Ίδηα Κεθάιαηα) ζηελ ελφηεηα 8.5. Ζ κφλε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε είλαη φηη ζηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο (8
ε
 γξακκή) ζα 

πξνζζέζνπκε ηελ εηήζηα δφζε ηνπ δαλείνπ (13
ε
 γξακκή), φπσο ππνινγίζακε παξαπάλσ ζηνλ 

Πίλαθα 8.8, ζηηο ηνθνρξεσιπηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξνπζηάδεηαη ζηελ 7
ε
 γξακκή ηνπ Πίλαθα 

8.9. Όπσο ππνινγίζακε ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο έηζη θαη εδψ, πνιιαπιαζηάδνπκε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ρξφλν μερσξηζηά κε ηα αληίζηνηρα πξνεμνθιεηηθά 

επηηφθηα r, ηνπ Πίλαθα 8.5, Πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ r.  

πλεπψο, ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο ζηελ πεξίπησζε δαλεηζκνχ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 857.499,65 €, φπσο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 8.9 πνπ 

αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 8.9 Μέζνδνο ΚΠΑ, 2
ε
 πεξίπησζε (ΓΑΝΔΗΜΟ 60%) 
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8.7 Δπηινγή βέιηηζηεο πεξίπησζεο κε βάζε ηε κέζνδν ΚΠΑ 

 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα γηα ηηο 

Καζαξέο Παξνχζεο Αμίεο αλά πεξίπησζε πνπ αλαιχζακε παξνπζηάδνληαη ζην Πίλαθα 8.10 

πνπ αθνινπζεί.  

 

Πίλαθαο 8.10 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο αλά πεξίπησζε 

 

 

Δπίζεο ζην παξαθάησ Γηάγξακκα 8.5 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο Καζαξήο Παξνχζαο 

Αμίαο ηνπ θφζηνπο ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο, ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο (ΚΠΑ 1), 

επέλδπζεο ζηε κεηαθνξά αθαιάησζεο κε ίδηα θεθάιαηα (ΚΠΑ 2) θαη επέλδπζε ζηε 

κεηαθνξά αθαιάησζεο κε 60% δαλεηζκφ (ΚΠΑ 3). 

 

 

Γηάγξακκα 8.5 

Δμέιημε Καζαξήο Παξνύζαο Αμίαο αλά πεξίπησζε 

 

 χκθσλα κε ηνλ Καξβνχλε, ε ηειηθή επηινγή πνπ ζα απνηειεί βέιηηζηε ιχζε γηα ηελ 

επέλδπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ε επηρείξεζε ζχκθσλα κε ην επελδπηηθφ έξγν ηεο 
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κνλάδαο αθαιάησζεο απνηειεί: “Η ρξεκαηννηθνλνκηθή κέζνδνο πνπ δίλεη ηε κηθξόηεξε 

παξνύζα αμία ηνπ θόζηνπο είλαη εθείλε πνπ πξέπεη λα επηιεγεί”. (Καξβνχλεο, 2006).
97

 Έηζη 

θαηαιήγνπκε ζηελ επηινγή ηεο 1
εο

 πεξίπησζεο, δειαδή ε επέλδπζε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ζα θαιπθηεί κε ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε 

ηελ νπνία εμεηάδνπκε είλαη ηθαλή λα δηαζέζεη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ε ζηξαηεγηθή ηεο απφθαζε (θαζεηνπνίεζε πξνο ηα πίζσ) λα κεηαθέξεη ηελ κνλάδα 

αθαιάησζεο εληφο ηνπ ρψξνπ ηδηνθηεζίαο ηεο, απνηειεί βέιηηζηε ιχζε ζε ζρέζε κε ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηελ νπνία βξίζθεηαη ε κνλάδα αθαιάησζεο θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίπησζε δαλεηζκνχ. Δλαιιαθηηθά, αλ δελ ππήξρε ε άλεζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο 

θαη ε εηαηξεία δηέζεηε ειάρηζην πξνζσπηθφ γηα ηε λέα επέθηαζε πνπ ζρεδηάδεη ζα κπνξνχζε 

λα επηιεγεί ε 2
ε
 πεξίπησζε, ε πεξίπησζε δειαδή δαλεηζκνχ ηεο επέλδπζεο.  

 

8.8 Αλαθεθαιαίσζε 

 

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κέζσ ηεο 

κεζφδνπ ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο, γηα λα αηηηνινγεζεί  ε ζηξαηεγηθή απφθαζε πνπ έρεη 

ιάβεη ε εηαηξεία λα κεηαθέξεη ηε κνλάδα αθαιάησζεο, δειαδή ηε ζηξαηεγηθή ηεο απφθαζε 

γηα απηνλνκία ηεο κνλάδαο.  

 Με ιίγα ιφγηα, κειεηήζακε ηελ αλάιπζε θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο ζηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίλακε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε κε δχν ζελάξηα 

επέλδπζεο. ηελ 1
ε
 πεξίπησζε φπνπ ε επηρείξεζε αλαιακβάλεη κε ίδηα θεθάιαηα ηε 

κεηαθνξά ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο απφ ην ρψξν φπνπ ελνηθηάδεηαη ζηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε, ζε ρψξν εληφο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο. Σέινο, εμεηάζακε ηε 2
ε
 πεξίπησζε, φπνπ 

ε εηαηξεία δαλείδεηαη ην 60% ρξεκαηνδφηεζεο απφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Γηα ηε 

ζχγθξηζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο κε ηελ 1
ε
 πεξίπησζε θαη ηε 

2
ε
 πεξίπησζε, αλαιχζακε ζε θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά ηα επηκέξνπο θφζηε ησλ 

επελδχζεσλ. 
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 σηήξεο Κ. Καξβνχλεο, (2006), Μεζνδνινγία, Σερληθέο θαη Θεσξία γηα Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, ζει. 753 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

9.1 πκπεξάζκαηα 

 

Ζ απφθαζε ηεο επηρείξεζεο λα εηζέιζεη ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είηε 

πξηλ, είηε κεηά ην ζηάδην πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ νξηζκφ σο 

θαζεηνπνίεζε (vertical integration). ηελ πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο πνπ εμεηάδνπκε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απφθαζεο λα κεηαθέξεη ηε κνλάδα 

αθαιάησζεο εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο θαη λα αξρίδεη λα ηε ιεηηνπξγεί ε ίδηα, πξνζζέηεη 

έλα παξαγσγηθφ ζηάδην πξηλ απφ ην ζηάδην πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη έσο ηψξα. Ζ ζηξαηεγηθή 

ηεο απηή νλνκάδεηαη θάζεηε νινθιήξσζε πξνο ηα πίζσ.  

Ζ ζηξαηεγηθή νινθιήξσζε ή θαζεηνπνίεζε εθηφο απφ ηε δηάθξηζε αλάινγα κε ηα ζηάδηα 

παξαγσγήο (θαζεηνπνίεζε πξνο ηα εκπξφο ή πξνο ηα πίζσ) πνπ απνθαζίδεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ε θάζε εηαηξεία, κπνξεί λα δηαθξηζεί αθφκα ζε πιήξε (full integration), 

κεξηθή (taper integration) θαη νηνλεί-θαζεηνπνίεζε (quasi integration). Όζνλ αθνξά ηελ 

πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο πνπ εμεηάδνπκε ζα ηελ θαηαηάζζακε ζηελ θαηεγνξία ηεο κεξηθήο 

θαζεηνπνίεζεο. “Μεξηθή θαζεηνπνίεζε ζπκβαίλεη όηαλ κηα επηρείξεζε παξάγεη κέξνο ησλ 

εηζξνώλ ηεο θη αγνξάδεη ηηο ππόινηπεο εηζξνέο πνπ ρξεηάδεηαη από αλεμάξηεηνπο πξνκεζεπηέο, 

ή όηαλ δηαζέηεη ηηο εθξνέο ηεο κέζσ δηθώλ ηεο θαλαιηώλ δηαλνκήο, αιιά θαη κέζσ 

αλεμάξηεησλ δηαλνκέσλ.” Γεσξγφπνπινο (2013).
98

 Ζ εηαηξεία πνπ εμεηάδνπκε έρεη ζθνπφ λα 

κεηαθέξεη εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ηε κνλάδα αθαιάησζεο ψζηε λα ηε δηαρεηξίδεηαη ε 

ίδηα, πξνζζέηνληαο έηζη έλα παξαγσγηθφ ζηάδην πξηλ απφ απηφ πνπ έσο ηψξα 

δξαζηεξηνπνηείην (θαζεηνπνίεζε πξνο ηα πίζσ). Ωζηφζν, απνηειεί θαη παξάδεηγκα κεξηθήο 

θαζεηνπνίεζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ δε ζα κπνξέζεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί πιήξσο, θαζψο ην 

ζχζηεκα αγσγψλ κεηαθνξάο ζαιαζζηλνχ λεξνχ πξνο ηε κνλάδα αθαιάησζεο δελ απνηειεί 
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θηήζε ηεο, νπφηε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηεο 

εγθαηάζηαζεο αγσγψλ. 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηεο θαζεηνπνίεζεο πνπ επηιέγεη ε επηρείξεζε ηελ νπνία 

εμεηάδνπκε, επεθηείλεη ην πεδίν δξάζεψο ηεο εληφο ηνπ θιάδνπ θαη έρεη σο πιενλεθηήκαηα, 

ηα εμήο: 

 Μεηψλεηαη ε εμάξηεζε απφ εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο. 

 εκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε απνηειεί ε πξφζβαζε ζε ζεκαληηθνχο 

πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, εμαζθαιίδνληαο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πνζνηηθή ξνή ησλ 

πξψησλ πιψλ ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Δπέθηαζε ηνπ ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο ζε ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, φπνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο. 

 Απφθηεζε εκπεηξίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ηερλνινγίεο αηρκήο ζε έλα ηφζν ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο κνλάδαο, φπσο είλαη ε κνλάδα αθαιάησζεο.  

Ωζηφζν ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

θαζεηνπνίεζεο, φπσο: 

 Πηζαλή αδπλακία θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ ησλ επηπιένλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ζα πξνζηεζνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 Πηζαλή κείσζε ηεο επειημίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ είζνδν επηπιένλ θνκκαηηνχ 

δηαρείξηζεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
99

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο ελδείθλπηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

εμεηάδνπκε, δηφηη ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηε θαζεηνπνίεζεο. 

Δπίζεο πξνζδίδεη ην πιενλέθηεκα ηεο ζηαζεξήο παξαγσγήο αθαιαησκέλνπ λεξνχ, 

απμάλνληαο ηελ πξνβιεςηκφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
100

 Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή βνεζάεη ηελ επηρείξεζε ζηελ 

απφθηεζε ηερλνινγίαο αηρκήο, κέζσ ηεο απφιπηεο δηαρείξηζεο ηεο λέαο κνλάδαο εληφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηαζκνχ, γηα ηελ παξαγσγή αθαιαησκέλνπ λεξνχ.  

Ζ επξεία πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ γηα ηνπο ζηαζκνχο ζπκπαξαγσγήο κε κνλάδεο 

αθαιάησζεο θαη ε επηξξνή ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ απφ θάζε ζπλδπαζκφ 
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 Νηθφιανο Β. Γεσξγφπνπινο, (2013), ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, ζει. 241-244. 
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θάλεη ηε ρξήζε νηθνλνκνηερληθψλ κνληέισλ απαξαίηεην εξγαιείν γηα λα ειεγρηεί ε 

βησζηκφηεηα ηεο κνλάδαο ζε ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, φπσο ε πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε. Ζ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ αληιεί ε κνλάδα αθαιάησζεο δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

επηινγή ηνπνζεζίαο κηαο κνλάδαο ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη ζηελ ρξήζε 

ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο ησλ κεκβξαλψλ γηα ηε κέγηζηε απφδνζε ηεο κνλάδαο. 

Οη ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο αθαιάησζεο ζπλδπάδνληαη κε ηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ γηα λα απμήζνπλ ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα κεηψζνπλ 

ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ. Γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 

αληίζηξνθεο φζκσζεο-reverse osmosis (RO), ιφγσ ησλ ζπλερψλ βειηηψζεσλ ησλ 

κεκβξαλψλ, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ρξεηάδεηαη ε κνλάδα.  

Ζ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιχζεο γηα κηα κνλάδα ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηελ αλάιπζε θφζηνπο ηνπ θχθινπ δσήο, ε νπνία πξέπεη λα ιακβάλεη παξάιιεια ππφςε ηελ 

θιίκαθα ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ ηκεκάησλ Ο&M (Operation and Maintenance) 

κε ζθνπφ λα θηάζεη ζηελ εθηίκεζε θφζηνπο γηα θάζε επηινγή μερσξηζηά γηα φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 χκθσλα κε ηελ αλάιπζε θφζηνπο θαη ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο πνπ 

εμεηάζακε ζην 8
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαηαιήγνπκε ζηελ επηινγή ηεο 1

εο
 

πεξίπησζεο, δειαδή ηελ επηινγή ηεο επέλδπζεο κε ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε ηελ νπνία εμεηάδνπκε είλαη ηθαλή λα δηαζέζεη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

πφξνπο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε ζηξαηεγηθή ηεο απφθαζε (θαζεηνπνίεζε πξνο ηα πίζσ) 

λα κεηαθέξεη ηε κνλάδα αθαιάησζεο εληφο ηνπ ρψξνπ ηδηνθηεζίαο ηεο, απνηειεί βέιηηζηε 

ιχζε ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηελ νπνία βξίζθεηαη ε κνλάδα αθαιάησζεο θαη 

ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε δαλεηζκνχ ηεο επέλδπζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑ 2013 – 2022 (ειίδεο 16-18) 

 

Μειέηε Αλάπηπμεο ΕΦΑ 2013-2022 
 
3.4.2. Εθηίκεζε θαηαλάισζεο θπζηθνύ αεξίνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή γηα ηελ πεξίνδν 
 
2013 - 2022 
 
 
Όπσο είλαη πξνθαλέο, ε εθηίκεζε ηεο δήηεζεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο Μειέηεο Αλάπηπμεο, εμαξηάηαη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε ζπλνιηθή δήηεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα γηα ηελ επφκελε δεθαεηία. 

ηα πιαίζηα απηά ν ΓΔΦΑ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηε ζπλνιηθή δήηεζε ειεθηξνπαξαγσγήο ζε 

κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα (2013 – 2022), πξνρψξεζε ζηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Πεγή: ΜΑΜ ΓΔΜΖΔ, ηζηνζειίδα 

ΓΔΜΖΔ Α.Δ
1
) θαη ηδηαίηεξα ηεο εηήζηαο κεηαβνιήο απηήο ηελ πεξίνδν 2003-2011 θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληίζηνηρε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (Πεγή: 

Ηζηνζειίδα Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ
2
), εθηίκεζε ηνλ πληειεζηή Δπίδξαζεο ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ ΑΔΠ ζηελ κεηαβνιή ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα.
3
. 

Πίλαθαο 4: Δθηίκεζε Διαζηηθφηεηαο πεξηφδνπ 2003-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απφ ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία εθηηκήζεθαλ δχν ηχπνη πληειεζηψλ Δπίδξαζεο: 
 
i) ν πξψηνο πξνθχπηεη σο ν κέζνο φξνο ησλ πληειεζηψλ Δπίδξαζεο ηεο πεξηφδνπ 2003-2008 θαη 

αληηζηνηρεί ζηνλ πληειεζηή Δπίδξαζεο πεξηφδνπ αλάπηπμεο θαη  

1 http://www. desmie.gr/ 
  

2 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weoselgr.aspx 
  

3 Ο πληειεζηήο Δπίδξαζεο πξνθχπηεη καζεκαηηθά απφ ηε δηαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ κεηαβνιήο ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο απφ ην έηνο λ ζην έηνο λ+1 θαη ηνπ πνζνζηνχ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ απφ ην έηνο λ ζην έηνο λ+1. 
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ii) ν δεχηεξνο πξνθχπηεη σο ν κέζνο φξνο ησλ πληειεζηψλ Δπίδξαζεο ηεο πεξηφδνπ 2010-2011 θαη 

αληηζηνηρεί ζηνλ πληειεζηή Δπίδξαζεο πεξηφδνπ χθεζεο . Σν 2009 δελ έρεη ιεθζεί ππφςε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ κ.ν γηαηί ε κείσζε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεσξείηαη πνιχ πςειή 

(απφηνκε κείσζε) θαη κε αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηα επφκελα έηε.  

 

Πίλαθαο 5 : πληειεζηέο Δπίδξαζεο πεξηφδσλ αλάπηπμεο θαη χθεζεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γηα ηα έηε 2013 – 2022, εθηηκήζεθε ε κεηαβνιή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θάζε έηνο κε βάζε 

ηνπο πξναλαθεξφκελνπο πληειεζηέο Δπίδξαζεο θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ γηα 

ηελ πεξίνδν 2013-2022, φπσο απηέο δεκνζηεχνληαη απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη απφ 

ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ)
4
. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη: 
 

 

 Γηα ην έηνο 2013 πηνζεηείηαη ην πνζνζηφ κείσζεο ηνπ ΑΔΠ απφ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία 

(Μάηνο 2012) ηνπ ΟΟΑ, ηα νπνία εκπεξηθιείνπλ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία 

(ηξνπνπνίεζε πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο-Μάξηηνο 2012). Γηα ηα έηε 2014-2017 

ιακβάλεηαη ε πξφβιεςε ηνπ ΑΔΠ απφ ην ΓΝΣ (επηέκβξην 2011) ησλ εηψλ 2013-2016, ε νπνία 

έρεη δηνιηζζήζεη θαηά έλα έηνο ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ηε δηακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. Γηα ηα έηε 2018-2022 ζεσξείηαη ζηαζεξφ εηήζην 

πνζνζηφ κεηαβνιήο θαη ίζν κε απηφ ηνπ 2017.  

 
 Με βάζε ηελ εθηίκεζε ηνπ ΟΟΑ γηα χθεζε ηνπ ΑΔΠ έσο θαη ην 2013 ν πληειεζηήο 

Δπίδξαζεο πεξηφδνπ χθεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα έηε 2012-2013, ελψ ν πληειεζηήο 

Δπίδξαζεο πεξηφδνπ αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ην 2014 θαη εμήο.  

 
4
 http://www.oecd.org/document/3/0,3746,en_33873108_33873421_45269891_1_1_1_1,00.html 
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Πίλαθαο 6: Δθηίκεζε Εήηεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

 Μεηαβνιή ΑΔΠ ΕΖΣΖΖ ΔΚΣΗΜΖΖ 
 

Έηνο 
(ζηαζεξέο ηηκέο) ΖΛ.ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΕΖΣΖΖ 

 

Πεγή:OECD, IMF, εηήζηα κεηαβνιή 
ΖΛ.ΔΝΔΡΓΔΗΑ

 

 

 
 

 (%) % (GWh) 
 

    
 

2013 -1,30 -0,14 52.545,7 
 

2014 1,50 1,30 53.229,1 
 

2015 2,30 1,99 54.290,4 
 

2016 3,00 2,60 55.702,5 
 

2017 3,30 2,86 57.294,1 
 

2018 3,30 2,86 58.931,3 
 

2019 3,30 2,86 60.615,3 
 

2020 3,30 2,86 62.347,3 
 

2021 3,30 2,86 64.128,9 
 

2022 3,30 2,86 65.961,4 
 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ παξαπάλσ αλάιπζε δελ ζπλεθηηκήζεθε ν παξάγνληαο 

εμέιημεο ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Μεηά ηελ εθηίκεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα γηα ηελ επφκελε δεθαεηία, γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο, πξνθεηκέλνπ 

λα ππνινγηζηνχλ νη φγθνη θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ηεο δεθαεηίαο 2013 – 2022. Οη παξαδνρέο απηέο θαζψο θαη ν ηξφπνο εθηίκεζήο ηνπο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο: 

 
 
α)  Τπνινγηζκόο πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
 
χκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ ΑΓΜΖΔ, πξνθχπηεη φηη γηα ηα έηε 2007 έσο 

2011 ε ζπκκεηνρή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θπκαίλεηαη απφ 18% έσο θαη 29%. 
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