ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ

ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΥΡΗΜΑΣΩΝ
Δίζηε
ηδηνθηήηεο
ζπηηηνχ
κε
ειεχζεξε
επηθάλεηα
δψκαηνο
ή
θεξακνζθεπή;
Τψξα κπνξείηε λα απνθηήζεηε εγγπεκέλν εηζφδεκα γηα ηα επφκελα 25
ρξφληα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο η νπ δψκαηνο,
πξνζηαηεχνληαο θαη ην πεξηβάιινλ. Σα έζνδα από ηελ ιεηηνπξγία
απαιιάζζνληαη από Φ .Π.Α. θαη από ηνλ Φόξν Δηζνδήκαηνο.
Δπελδχνληαο έλα θεθάιαην έσο 37.000,00*€ απνθηάηε εηήζην εηζφδεκα
πεξίπνπ 8.000,00€ , απφδνζε πάλσ απφ 15% ην έηνο, δειαδή απφζβεζε
ηεο επέλδπζεο ζε ιηγφηεξν απφ πέληε ρξφληα.
ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ
Τν εηδηθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ (Φ/Β)
κέρξη 10 ΚWp, αθνξά ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα θαηνηθία ή ζηέγαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα δηαξθέζεη έσο
ην 2019. Γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε
ελεξγνχο ζχλδεζεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην θηίξην, φπνπ
ην ζχζηεκα εγθαζίζηαηαη. Δπίζεο απαηηείηαη κέξνο ησλ ζεξκηθψλ
αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο, εθφζνλ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
θαηνηθία, λα θαιχπηεηαη κε ρξήζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ.
*(ην θόζηνο απηό δελ πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.)
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Τν πξφγξακκα αθνξά ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, κε εμαίξεζε ηα κε
Γηαζπλδεδεκέλα λεζηά κε ην επεηξσηηθφ Σχζηεκα ηεο ρψξαο. Γηθαίσκα
έληαμεο έρνπλ θπζηθά πξφζσπα κε επηηεδεπκαηίεο θαη θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα
επηηεδεπκαηίεο
πνπ
θαηαηάζζνληαη
ζηηο
πνιχ
κηθξέο
επηρεηξήζεηο. Πξνυπφζεζε θαη φξνο γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα είλαη
ε κε χπαξμε δεκφζηαο ελίζρπζεο ζην πιαίζη ν ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Δπελδπηηθνχ λφκνπ θαη γεληθφηεξα επηδφηεζε απφ νπνηνδήπνηε άιιν
πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΓΔΗ
Η δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο είλαη απιή. Μεηά απφ ηνλ
θαζνξηζκφ θαη ηελ επηινγή ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ πνπ πξφθεηηαη
λα εγθαηαζηαζεί, αθνινπζεί ε αίηεζε ζηελ Πνιενδνκία γηα ηελ έγθξηζε
εθηέιεζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο. Καηφπηλ ππνγξάθεηαη ε "Σχκβαζε
ζχλδεζεο" κε ηελ ΓΔΗ θαη κφιηο νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ
εμνπιηζκνχ, γίλεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηε ο ζχλδεζεο. Δλδεηθηηθά ε φιε
δηαδηθαζία πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο απαηηεί ρξνληθφ
δηάζηεκα 70 εκεξψλ.
Σρεηηθά κε ηνπο φξνπο εγθαηάζηαζεο Φ/Β ζπζηεκάησλ κέρξη 10 Kwp
ζηα δψκαηα θαη ζηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ .
Γελ απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα παξά κφλν έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο
θιίκαθαο.
Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ Φ/Β κε ηε ΓΔΗ απαηηείηαη απιψο ε πξνζθφκηζε
ησλ ζεσξεκέλσλ απφ ηελ Πνιενδνκία ζρεδίσλ (ηνπνγξαθηθφ,
θάηνςε δψκαηνο ή ζηέγεο) θαζψο θαη ε έγθξηζε εξγαζηψλ κηθξήο
θιίκαθαο.
Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέη εζε ησλ Φ/Β πάλσ απφ ηελ απφιεμε ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ, ηνπ θξεαηίνπ αλειθπζηήξα θη νπνηαζδήπνηε άιιεο
θαηαζθεπήο.
Σε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ησλ Φ/Β ζε θεξακνζθεπή, ζα πξέπεη
απηή λα γίλεηαη εληφο ηνπ φγθνπ ηεο ζηέγεο, αθνινπζψληαο ηελ
θιίζε ηεο θαη λα απέρεη 0,50m απφ ην πεξίγξακκα απηήο.
Τα Φ/Β πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα
νξηνζεηνχληαη πεξηκεηξηθά κε ζηεζαίν ζπκπαγέο κέγηζηνπ χςνπο
1,20m, ηφζν γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
εγθαηάζηαζεο. Η απφζηαζε απφ ην ζηεζαίν ηνπ δψκαηνο πξέπεη λα
είλαη εζσηεξηθά απηνχ 1,00 m γηα ιφγνπο αζθαιείαο.
Η εηαηξεία καο κπνξεί λα ζαο ππνζηεξίμεη ζε κηα ηέηνηα επέλδπζε απφ
ην Α σο ην Ω.
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Ξεθηλάκε απφ ηελ εθπόλεζε ηεο αξρηθήο κειέηεο θαη ηελ εμαζθάιηζε
από ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδεο ηνπ 100% ηνπ θόζηνπο ρσξίο
πξνζεκείσζε κέρξη θαη ηελ ηειηθή ζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
παξαγωγήο κε ηε ΓΔΗ θαη ζπλερίδνπκε κε ηελ ππνζηήξημε,
παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο γηα όιν ην λ
ζπκβαηηθό ρξόλν.
Φ/Β
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
ΚΟΣΟ
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚ.
ΡΔΤΜΑΣΟ
ΔΣΗΙΑ ΔΟΓΑ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ
ΡΔΤΜΑΣΟ
ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ
ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΥΩΡΟΤ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

3 ΚWp

5 KWp

7 KWp

10 Kwp

12.000,00 €

19.000,00 €

26.000,00 €

37.000,00 €

4.380,00
KWh/έηνο

7.300,00
KWh/έηνο

10.200,00
KWh/έηνο

14.600,00
ΚWh/έηνο

2.400,00 €

4.000,00 €

5.600,00 €

8.000,00 €

25 ΔΤΗ
60.000,00 €

100.000,00 €

140.000,00 €

200.000,00 €

α) ΣΑΡΑΣΑ
40 m

2

25 m

2

65 m2

95 m2

130 m2

β) ΚΔΡΑΜΟΚΔΠΗ
40 m2

55 m2

80 m2

Οη ηηκέο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ελδεηθηηθέο θαη αλαθέξνληαη ζε
εγθαηαζηάζεηο Φ/Β νηθηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηεινχκελα απφ πιαίζηα
ηεο εηαηξείαο Schüco θαη αληηζηξνθείο (inverter) ηεο εηαηξείαο
Mastervolt. Οη ππνινγηζκνί έρνπλ γίλεη κε εθηηκψκελε ειηνθάλεηα θαηά
κέζνλ φξν ηέζζεξηο ψξεο ηελ εκέξα. Δπίζεο ζηα παξαπάλσ θφζηε
πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
Τερληθή κειέηε
Οηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο επέλδπζεο
Καηάξηηζε θαθέινπ γηα ηελ αίηεζε ζχλδεζεο κε ηε ΓΔΗ
Καηάξηηζε θαθέινπ γηα ηελ Πνιενδνκία
Δγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Σχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ θαη δνθηκέο
Τερληθή ππνζηήξημε γηα ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο

Ιπποδάμου 24, 11635 Αθήνα, τηλ.210 75 20 620 & 823, fax.210 75 20 245,e-mail: gsinfo@gsplan.com

ΠΥΛΩΝ Α.Ε.

G.S.PLAN E.Π.Ε.

G. S. PLAN Δ.Π.Δ.
Η G.S.PLAN Δ.Π.Δ. ηδξχζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2007, ζαλ απνηέιεζκα ηεο
πξνζπάζεηαο ηεο εηαηξείαο ΠΥΛΩΝ Α.Δ. (Αλψλπκε Δηαηξεία θαηαζθεπψλ 3 εο ηάμεο
δεκνζίσλ έξγσλ) θαη ζπλεξγαηψλ ηεο λα πεξάζεη δπλακηθά ζην ρψξν ηεο
αλάπηπμεο αθηλήησλ θαη ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ σο ηερληθφο ζχκβνπινο, κε ζθνπφ
ηελ παξνρή εηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε απηψλ.
Η εηαηξεία G.S.PLAN Δ.Π.Δ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλεχξεζε επελδπ ηηθψλ
επθαηξηψλ ζε αθίλεηα, λα κεηέρεη ζηελ αλάπηπμε αθηλήησλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
πειάηε, λα επηκειεζεί ηελ νξγάλσζε, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε
έξγσλ, λα πινπνηήζεη θαηαζθεπέο (αλαθαίληζε ή λέα θαηαζθεπή) θαη λα
δηαρεηξηζηεί ζπληεξήζεηο νηθηζηηθψλ ή εκπνξηθψλ αθηλήησλ.
Η G.S. Plan E.Π.Δ πιένλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:
Τπεξεζίεο έξγωλ:
Υπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ (δηαρείξηζε κειεηψλ, έιεγρνο κειεηψλ,
πξνθνζηνιφγεζε έξγνπ, ζπγγξαθή ή έιεγρνο ζπκβάζεσλ, επίβιεςε, δηαρείξηζε
εξγνιαβίαο θ.ιπ.)
Καηαζθεπή ηδησηηθψλ έξγσλ
Σπληήξεζε νηθνδνκηθψλ θαη Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ
Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
Μειέηε θαη αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ιχζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
Αλάπηπμε αθηλήηωλ:
Έξεπλα αγνξάο γηα ηελ αλεχξεζε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ θαη ζπλεξγαζηψλ ζην
ρψξν ησλ αθηλήησλ
Δλεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο αθηλήησλ θαη κειέηε ζηξαηεγηθψλ εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο
Έιεγρνο ελεξγεηαθήο θιάζεο αθηλήησλ θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ
βειηίσζε ηνπο
Γηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο – επηδφηεζεο – ηξαπεδηθήο δαλεηνδφηεζεο έξγσλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
Τα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ ΠΥΛΩΝ Α.Δ. θαη ηελ G.S.PLAN
Δ.Π.Δ., ε ηερλνγλσζία ηνπο ζε ζέκαηα θαηαζθεπψλ, ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ,
έξεπλαο αγνξάο αθηλήησλ, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ, έρνπλ ζέζεη
ηηο βάζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε θάζε πξσηνπνξηαθήο θαη θηιφδνμεο
ηδέαο.

Ιππνδάκνπ 24, 11635 Αζήλα
ηει. 210 7520 620 & 823, fax. 210 7520 245
e-mail: erga@pylon-engineering.com,

gsinfo@gsplan.com

Ιπποδάμου 24, 11635 Αθήνα, τηλ.210 75 20 620 & 823, fax.210 75 20 245,e-mail: gsinfo@gsplan.com

