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Παραδοτές :  

 

Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζε επίπεδν Γήκσλ ή Πεξηθεξεηψλ 

πεξηιακβάλνληαο ηνπο αζηηθνχο ηζηνχο θαη ηελ ελδνρψξα ηνπο. 

 

Όπνπ αλαθέξεηαη ε ιέμε «θφζηνο» ελλνείηαη ην θφζηνο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο.  

 

Οη ππνινγηζκνί θφζηνπο ζέξκαλζεο αλά κ2 αλαθέξνληαη ζε πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο 

Διιάδαο.  Γηα πεξηνρέο ηεο λφηηαο Διιάδαο, ην θφζηνο κεηψλεηαη πεξίπνπ θαηά 15% 

εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ αλά κ2 ιφγσ θαιχηεξσλ κέζσλ 

θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ.   

 

Ζ απφζβεζε ζε ζεξκηθά ζπζηήκαηα (κνλψζεηο, ειηαθά, γεσζεξκηθά, βηνκάδα θιπ) 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θειχθνπο ηνπ θηεξίνπ.  Θεσξήζεθε κηα αξρηθή 

κέηξηα έσο θαθή κνλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θειχθνπο ηνπ θηεξίνπ. 

 

Θεσξνχληαη επεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηήξηα.  Σε θηήξηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη εμ 

αξρήο κε ηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα ζεσξεζεί κεησκέλν θφζηνο θαηά 25% 

ηνπιάρηζηνλ.   

 

Α) Δπελδύζεης ζε Παζεηηθά Ζιηαθά σζηήκαηα (Βηοθιηκαηηθή Αρτ/θή)  

 

Σε πξψηε θάζε κπνξνχλ λα γίλνπλ επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηήξηα 

δηνηθεηηθήο επζχλεο ηνπ Γήκνπ.   

Απαηηείηαη αξρηθά έλαο έιεγρνο ππφ ηνλ ηχπν «Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο» απφ 

εηαηξεία ζπκβνχισλ ή Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή θαη ζηελ ζπλέρεηα ε ζχληαμε κειέηεο 

έξγνπ.   Πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο κείσζεο ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ (πξνζζήθε 

ζεξκνκνλψζεσλ ζην θέιπθνο, αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, κνλψζεηο ζσιελψζεσλ, 

ζθίαζηξα θιπ), βειηίσζεο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ 



ζέξκαλζεο (ιεβεηνζηάζηα, θεληξηθά θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα) θαη εγθαηάζηαζεο 

παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε λφηηαο ή ζρεδφλ λφηηαο πξνζαλαηνιηζκέλεο πιήξσο 

ειηαδφκελεο (κε ζθηαδφκελεο) επηθάλεηαο. 

Τν πνιχ κεγάιν ζεηηθφ ζεκείν ηεο ηερλνινγίαο απηήο είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά ηνπηθνί θαη εζληθνί πφξνη θαη εληφπην εξγαηηθφ δπλακηθφ,  ζπλεπψο φιε 

ε πξνζηηζέκελε αμία απηψλ ησλ έξγσλ παξακέλεη ζηελ Διιάδα.  

 

Κφζηνο :  

 

1. Έιεγρνο θηεξίνπ, Δλεξγεηαθή Μειέηε θαη Μειέηε Πξνηάζεσλ  5 -10  €/κ2 

2. Μειέηε Δθαξκνγήο & Τεχρε Γεκνπξάηεζεο Έξγνπ   10-15 €/κ2 

3. Δμσηεξηθέο κνλψζεηο θειχθνπο απφ πεξηβαιινληηθά αλεθηά πιηθά  

(φρη πνιπζηεξίλεο ή πνιπνπξεζάλεο)     30–40 €/κ2 

4. Αληηθαηάζηαζε Κνπθσκάησλ      200     €/κ2 

5. Παζεηηθά Ζιηαθά Σπζηήκαηα (Θεξκνθήπηα, Τνίρνη Trombe) 150     €/κ2 

6. Αλαζχζηαζε & Βειηίσζε Λεβεηνζηαζίσλ     80     €/kW 

7. Βειηίσζε θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ    100  €/kW 

 

Απφζβεζε :  1-3 έηε γηα ηηο ζεξκνκνλψζεηο 

  2-4 έηε γηα ηα θνπθψκαηα  

  3-5 έηε γηα ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα  

  5-7 έηε γηα ηα κεραλνινγηθά ζπζηήκαηα  

    

 

B) Δπελδύζεης ζε Δλαιιαθηηθά Μεταλοιογηθά σζηήκαηα Θέρκαλζες κε 

Αβαζή Γεφζερκία  

 

Ωο ζπζηήκαηα «Αβαζνχο Γεσζεξκίαο» ή «Φακειήο Δλζαιπίαο» νξίδνληαη ηα 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο – δξνζηζκνχ θηεξίσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζεξκφηεηα 

ηνπ εδάθνπο ζε ζπλήζεηο ζεξκνθξαζίεο (< 20 oC).  Σηα ζπζηήκαηα απηά γίλεηαη 

ρξήζε θπξίσο ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο, ήηνη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ κπνξεί 

λα κεηαθέξεη ελέξγεηα (ζεξκφηεηα) απφ έλα κέζν ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ζε έλα άιιν 

κε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία, θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε νπνηνδήπνηε 

έδαθνο ρσξίο λα πξνυπνηίζεηαη ε χπαξμε ελφο γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ ή ζηεξενχ 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο.   Ζ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο παξακέλεη ρξεζηηθή γηα θχηεπζε 

ρακειψλ θπηψλ.  

Σηελ Θεζζαινλίθε ππάξρεη ήδε κηα εθαξκνγή, απηή ζην Γεκαξρείν Ππιαίαο, κε 

πνιχ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. 

Έρεη ην ζεηηθφ ζηνηρείν φηη κε εμαίξεζε ηελ «αληιία ζεξκφηεηαο» ηα πιηθά θαη ηα 

ζπλεξγεία θαηαζθεπήο πξνέξρνληαη απφ ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο θαη έηζη ηα ρξήκαηα 

πνπ επελδχνληαη εληζρχνπλ θπξίσο ηελ εγρψξηα αγνξά.   

 

Β.1) Σπζηήκαηα Με νξηδφληην Γεσελαιιάθηε  

Πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ειεχζεξνπ αθάιππηνπ ρψξνπ κε επηθάλεηα πεξίπνπ 

δηπιάζηα απφ ηελ επηθάλεηα δφκεζεο ηνπ θηεξίνπ.  Πρ θηήξην 5φξνθν κε 100 κ2 αλά 

φξνθν απαηηεί ειεχζεξν ρψξν επηθάλεηαο πεξίπνπ 1000 κ2. 

Ζ κειέηε θαη ε εθαξκνγή κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ ίδηα εηαηξεία κε εληαίν θφζηνο.  

 

 



Κφζηνο : 

Γεσελαιιάθηεο, Αληιία Θεξκφηεηαο, Γηαλνκή ζέξκαλζεο κε Fan Coil, Κεληξηθέο 

Παξνρέο          120 €/κ2 

 

 

Β.2) Σπζηήκαηα Με θαηαθφξπθν Γεσελαιιάθηε  

Πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ειεχζεξνπ αθάιππηνπ ρψξνπ κε επηθάλεηα πεξίπνπ ην 

1/4 απφ ηελ επηθάλεηα δφκεζεο ηνπ θηεξίνπ.  Πρ θηήξην 5φξνθν κε 100 κ2 αλά 

φξνθν απαηηεί ειεχζεξν ρψξν επηθάλεηαο πεξίπνπ  130 κ2. 

Ζ κειέηε θαη ε εθαξκνγή κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ ίδηα εηαηξεία κε εληαίν θφζηνο.  

 

Κφζηνο : 

Γεσελαιιάθηεο, Αληιία Θεξκφηεηαο, Γηαλνκή ζέξκαλζεο κε Fan Coil, Κεληξηθέο 

Παξνρέο          140 €/κ2 

 

Απφζβεζε :  7-8 έηε γηα ζπζηήκαηα κε νξηδφληην Γεσελαιιάθηε 

  8-10 έηε γηα ζπζηήκαηα κε θαηαθφξπθν Γεσελαιιάθηε 

 

 

Γ) Δπελδύζεης ζε σζηήκαηα Θέρκαλζες κε Βηοκάδα 

 

Πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα 

θαη ηεο απνζήθεο βηνκάδαο (pellets, μχια θιπ).  Γελ απαηηείηαη αιιαγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζέξκαλζεο ή ηεο θαπλνδφρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο.  Τν 

θφζηνο εγθαηάζηαζεο  εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ θαη ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο (κηθξφηεξν αλά κ2 ζε κεγαιχηεξεο 

εγθαηαζηάζεηο) .   

Έρεη ην πάξα πνιχ ζεηηθφ ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζχλδεζεο ηεο 

πφιεο κε ηελ αγξνηηθή ελδνρψξα, κε έλαλ θαιφ πξνγξακκαηηζκφ εθξνέο ηεο πφιεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εηζξνέο ηεο ελδνρψξαο ηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο βηνκάδαο αιιά θαη ηεο δαζνθάιπςεο ζηελ Διιάδα.   

 

Κφζηνο : 

Λέβεηαο, Καπζηήξαο, Σηιφ βηνκάδαο, αλαζπγθξφηεζε ιεβεηνζηαζίνπ  50-70 €/κ2 

Απφζβεζε :  6-8 έηε 

 

 

Γ) Δπελδύζεης ζε Δλεργεηηθά Ζιηαθά σζηήκαηα Θέρκαλζες  

 

Πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ειεχζεξνπ δψκαηνο ή ειεχζεξνπ εδάθνπο πιήξσο 

ειηαδφκελνπ (κε ζθηαδφκελνπ)  κε επηθάλεηα ζπγθξίζηκε κε ηελ επηθάλεηα δφκεζεο 

ηνπ θηεξίνπ.  Γηα παξάδεηγκα, κνλφξνθν θαιά κνλσκέλν θηήξην θαιχπηεη ην 70% 

ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο θαιχπηνληαο θαηά 80% πεξίπνπ ειεχζεξν δψκα ηνπ κε 

ειηαθνχο ζπιιέθηεο, έλα θηήξην 3φξνθν κε 100 κ2/φξνθν ζα θαιχςεη ην 30% ησλ 

απσιεηψλ ηνπ θαιχπηνληαο πιήξσο ην δψκα ηνπ κε ειηαθνχο ζπιιέθηεο.  

Απαηηείηαη αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζέξκαλζεο (εγθαηάζηαζε θαηά 

πξνηίκεζε ελδνδαπέδηνπ ή θαη Fan Coils) .   

Με ηελ ελίζρπζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ ζα εληζρπζεί θαη έλαο ηζρπξφο εληφπηνο 

θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο, πνπ ηειεπηαία βξίζθεηαη ζε έληνλε χθεζε.  

 



Κφζηνο : 

Πεδίν Ζιηαθψλ ζπιιεθηψλ, αλαζπγθξφηεζε ιεβεηνζηαζίνπ, θεληξηθνί ζσιήλεο 

ζέξκαλζεο, απηνκαηηζκφο (αλά επηθάλεηα ειηαθψλ ζπιιεθηψλ)         200-300 €/κ2 

Δλδνδαπέδηα ζέξκαλζε       30-50 €/κ2 

Απφζβεζε :  8 -12 έηε 

Γεληθά δελ ελδείθλπηαη ζε ππάξρνληα θηήξηα κέζα ζε πφιεηο   

 

 

Πην νηθνλνκηθά είλαη ηα «ζεξκνζηθσληθά ειηαθά ζπζηήκαηα» ζηέγεο ή δψκαηνο γηα 

ηελ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο : 

Κφζηνο :        500 € / 100 Lit  

Απφζβεζε :  5 -7 έηε αλάινγα κε ηελ ρξήζε  

Γεληθά  ελδείθλπηαη ζε φια ππάξρνληα θηήξηα κέζα ζε πφιεηο πνπ δηαζέηνπλ ιίγν 

ειεχζεξν θαη αζθίαζην ρψξν ζην δψκα ή ζηελ ζηέγε.  

 

 

 

 

Δ) Δπελδύζεης γηα ηελ παραγφγή Ζιεθηρηθού Ρεύκαηος κε Αλεκογελλήηρηες  

 

Γεληθά, ε παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη πνιχ πην ζχλζεηε θαη απαηηεηηθή 

δηαδηθαζία απ΄ απηήλ ηεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο ή ςχμεο γηα θηήξηα, ζπλεπψο 

απαηηνχληαη εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηερλνινγίαο, ζπλήζσο εηζαγφκελεο.  

Πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε επαξθνχο αηνιηθνχ δπλακηθνχ (κέζε εηήζηα ηηκή 

ηαρχηεηαο αλέκνπ ηνπιάρηζηνλ 6 m/sec) ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο, ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα κεηξάηαη γηα αξθεηά ρξφληα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. 

Έρεη ην ζεηηθφ φηη πνιχ γξήγνξα γίλεηαη απφζβεζε, φηη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

κείσζε ησλ ξχπσλ ζηελ ιηγληηηθέο θαη πεηξειατθέο κνλάδεο ηεο ΓΔΖ.   Αξλεηηθφ 

ζεκείν είλαη φηη νη Α/Γ είλαη θαζ΄ νινθιεξία εηζαγφκελεο κεραλέο θαη φηη ζπλήζσο 

θνζηίδνπλ αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θάζε κηαο,  ε 

δηάδνζή ηνπο φκσο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ δεκηνπξγία εγρψξην θιάδνπ 

παξαγσγήο.  Σεκεηψλεηαη επίζεο, φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθή ρσξνζέηεζε 

ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ απνθπγή ηνπ ζνξχβνπ θαζψο θαη θαηαζηξνθψλ ηνπ 

εδάθνπο θαη ηεο ρισξίδαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ βάζεσλ ζηήξημεο.  

 

Κφζηνο :  

Αλεκνγελλήηξηα, απηνκαηηζκνί, δίθηπν ζχλδεζεο    1300-2000 €/kW  

(ελλνείηαη αλά εγθαηεζηεκέλν kW νλνκαζηηθήο ηζρχνο) 

Δμαξηάηαη ηζρπξά απφ ην κέγεζνο ηεο Α/Γ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο.  

  

 

Απφζβεζε :  

Δ1) Α/Γ < 50 kW (0,25 €/kWh) Vm = 6 m/sec   ζε 5 – 8 έηε 

Δ2) Α/Γ > 50 kW (0,10 €/kWh) Vm = 6 m/sec   ζε 8 – 12 έηε 

Δ3) Α/Γ < 50 kW (0,25 €/kWh) Vm = 10 m/sec  ζε 3 – 4 έηε 

Δ4) Α/Γ > 50 kW (0,10 €/kWh) Vm = 10 m/sec  ζε 4 – 6 έηε 

   

 

 

 



Σ) Δπελδύζεης γηα ηελ παραγφγή Ζιεθηρηθού Ρεύκαηος κε Φφηοβοιηαχθά 

 

Δίλαη πνιχ ήπηα ηερληθή παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε ηα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.   

Έρεη ην ζεηηθφ φηη ζπκβάιιεη ζεκαληηθφηαηα ζηελ απνθέληξσζε ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δελ δεκηνπξγεί θαλελφο είδνπο ξχπν ή ζφξπβν θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία  θαη βνεζάεη ειαθξά ζηελ κείσζε ησλ ξχπσλ ζηελ ιηγληηηθέο θαη 

πεηξειατθέο κνλάδεο ηεο ΓΔΖ.  Δπίζεο, ε δηάδνζε ησλ Φ/Β ηα ηειεπηαία ρξφληα 

νδήγεζε ζηελ έληνλε πηψζε ησλ ηηκψλ κνλάδαο αγνξάο.    Αξλεηηθφ ζεκείν είλαη φηη 

ηα Φ/Β είλαη θαζ΄ νινθιεξία εηζαγφκελεο κεραλέο, κε απνηέιεζκα ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο επέλδπζεο λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζην 

εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 

 

ΣΤ1) Σε Σηέγεο – Γψκαηα 

Πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ειεχζεξνπ δψκαηνο,  ή ζηέγεο ή λφηηα 

πξνζαλαηνιηζκέλεο φςεο θηεξίνπ.  Απαηηνχληαη πεξίπνπ 20 κ2 νξηδφληηαο 

επηθάλεηαο γηα θάζε kWpeak εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο Φ/Β.  Ζ ηηκή αγνξάο ηεο Φ/Β 

kWh απφ ηνλ ΓΔΣΜΖΔ είλαη 0,55 €/kWh. 

Σε λέεο θαηαζθεπέο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα θεξακίδηα (ή ελ γέλεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα πιηθά ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θηεξίνπ) θαη έηζη λα 

κεηψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ ρξφλν απφζβεζεο.  

Κφζηνο :  

Πεδίν Φ/Β, θαισδηψζεηο, κεηαηξνπείο, δηαζχλδεζε             4.000 – 5.000 €/kW 

(ελλνείηαη αλά εγθαηεζηεκέλν kWpeak νλνκαζηηθήο ηζρχνο) 

 

Απφζβεζε : 7 – 9 έηε  

 

 

ΣΤ2) Σε ειεχζεξα νηθφπεδα - αγξνηεκάρηα 

Πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ειεχζεξνπ νηθνπέδνπ ή αγξνηεκαρίνπ ραξαθηεξηζκέλνπ 

σο «κε πςειήο παξαγσγηθή γεο» θαη ν κε θνξεζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηεο 

πεξηνρήο.  Γεληθά ην πξφγξακκα επηδνηήζεσλ βξίζθεηαη ππφ αλαζηνιή ην δηάζηεκα 

απηφ ιφγσ θνξεζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο. Δηδηθά γηα κέζα ζηηο κεγάιεο 

πφιεηο είλαη ηερληθή δχζθνια εθαξκφζηκε εμαηηίαο ηεο αλππαξμίαο ειεχζεξσλ ρψξσλ 

ζηηο ειιεληθέο πφιεηο.    

Απαηηνχληαη πεξίπνπ 20 κ2 νξηδφληηαο επηθάλεηαο γηα θάζε kWpeak εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο Φ/Β.  Ζ ηηκή αγνξάο ηεο Φ/Β kWh απφ ηνλ ΓΔΣΜΖΔ είλαη 0,42 €/kWh. 

 

Κφζηνο :  

Πεδίν Φ/Β, θαισδηψζεηο, κεηαηξνπείο, δηαζχλδεζε             3.600 – 4.500 €/kW 

(ελλνείηαη αλά εγθαηεζηεκέλν kWpeak νλνκαζηηθήο ηζρχνο) 

 

Απφζβεζε : 8 – 11 έηε  

 

 

Ε) Φσηεκέλες ζηέγες, δώκαηα θαη όυεης θηερίφλ 

 

Πξνυπφζεζε είλαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ ππνβάζξνπ θαη ε κεξηθψο ή πιήξσο 

ειηαδφκελε επηθάλεηα. Σπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ηνλ ρεηκψλα 

θαη ησλ ζεξκηθψλ επηβαξχλζεσλ ην θαινθαίξη.  Γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ελδείθλπηαη ε 



ρξήζε θπηηθψλ εηδψλ αλζεθηηθψλ ζηελ μεξαζία, ψζηε λα κελ απμεζεί ε θαηαλάισζε 

λεξνχ ζηηο πφιεηο, ή ν ζπλδπαζκφο κε ζχζηεκα ζπγθέληξσζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ.   

Τν κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ θπηεκέλσλ ζηεγψλ θαη πξνζφςεσλ είλαη ε ηεξάζηηα 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ κείσζε ηνπ CO2 θαη ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, γηα ην πξφβιεκα απηφ πξνβιέπεηαη ηα επφκελα ρξφληα λα 

δαπαλεζνχλ κεγάια θνλδχιηα απφ ηηο πεξηθέξεηεο (>10 € / κ2 αζηηθήο θηεξηαθήο 

θάιπςεο εηεζίσο) , ηα νπνία αλ θαηεπζπλζνχλ πξνο απηήλ ηελ ηερληθή ζα έρνπκε 

ηαπηφρξνλα βειηίσζε ηνπ αέξα πεξηβάιινληνο, αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θαη κείσζε 

ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ησλ θηεξίσλ.   

 

Κφζηνο :        30 – 70 €/κ2  

 

Απφζβεζε :         3 – 7 έηε 

            

 

 

 

Ζ) Μείφζε θαηαλάιφζες ελέργεηας θφηηζκού  

 

Ζ1) Σε ππαίζξηνπο ρψξνπο, δξφκνπο, πιαηείεο θιπ  

Πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε θεληξηθνχ πίλαθα δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (pillar) 

θαζψο θαη ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε κείσζεο ηνπ επηπέδνπ θσηηζκνχ.  

Πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηειερεηξηδφκελνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ θαη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ ιακπηήξσλ κε ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Δλλνείηαη θφζηνο αλά kW ειεθηξηθήο ηζρχνο θσηηζκνχ.  

 

Κφζηνο Έξγνπ :        1000-1500 €/kW 

Απφζβεζε  :  1 – 5 έηε, αλάινγα κε ηνπο πξνυπάξρνληεο ιακπηήξεο 

 

Ζ2) Σε θηήξηα θαη θιεηζηνχο ρψξνπο ελ γέλεη  

Πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε πιάλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ.  

Πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε Ζ/Υ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ θηεξίσλ (BEMS) 

θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ ιακπηήξσλ κε ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο.  Μπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη 

θιηκαηηζκνχ.  

Δλλνείηαη θφζηνο αλά kW ειεθηξηθήο ηζρχνο θσηηζκνχ  

 

Κφζηνο Έξγνπ :        700-1000 €/kW 

Απφζβεζε  :  0,5 – 4 έηε, αλάινγα κε ηνπο πξνυπάξρνληεο ιακπηήξεο 

 

 

Θ) Δπελδύζεης ζηολ Σοκέα ηφλ κεηαθορώλ – κεηαθηλήζεφλ  

 

Τνπνζέηεζε θίιηξσλ κηθξνζσκαηηδίσλ ζηα πεηξειαηνθίλεηα νρήκαηα παιαηάο 

αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο (πξνγελέζηεξα ηνπ Euro II) θαζψο θαη νξζνινγηθή 

αλαδηάηαμε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, κεραλεκάησλ έξγσλ θαη 

ινηπψλ ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ.  Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αχμεζεο βαζκνχ 

απφδνζεο θηλεηήξσλ εζσηεξηθήο θαχζεο.  

 



Κφζηνο ζπζηήκαηνο θίιηξσλ νρεκάησλ    10 €/ kW ηζρχνο θηλεηήξα 

 

 

Η) Παραγφγή θοκπόζη θαη θσηηθώλ ιηπαζκάηφλ από θιαδέκαηα θαη 

θοσρέκαηα γθαδόλ  

Σπλήζσο επηβαξχλνπλ ηνπο ΦΥΤΑ ή απνξξίπηνληαη ζε ξέκαηα θαη γεληθά κε 

θαηάιιεινπο ρψξνπο, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ιίπαλζε 

ιαραλφθεπσλ θαη ινηπψλ εθηάζεσλ θαιιηέξγεηαο θπηηθψλ εηδψλ ηξνθίκσλ.  

 

 

 

 

 


