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Η εςαιοεία


Η Green Line Energy δοαρςηοιξπξιείςαι ρςξμ υώοξ ςχμ αμαμεώριμχμ πηγώμ
εμέογειαπ από ςξ 2011



Μέλξπ ςξσ Ομίλξσ Agrogroup Μπξζαςζίδηπ – Μηςριξλίδηπ

132 τχςξβξλςαψκά
πάοκα ιρυύξπ 100
kWp

2 τχςξβξλςαψκξί
ρςαθμξί ιρυύξπ 500
kWp ρςα Κξστάλια
Θερραλξμίκηπ

25 ρςαθμξί επί
ξικιακήπ ή
εμπξοικήπ ρςέγηπ
ιρυύξπ 10 kWp

Net metering – Virtual net metering
Η Green Line Energy, θέλξμςαπ μα ιρυσοξπξιήρει ςημ θέρη ςξσ Έλλημα
αγοόςη, αμαλαμβάμει ςημ καςαρκεσή τχςξβξλςαψκώμ ρσρςημάςχμ με net
metering & virtual net metering

Net
metering

•Eογαλείξ ποξώθηρηπ ςηπ ασςξπαοαγχγήπ
και ιδιξκαςαμάλχρηπ με αμαμεώριμεπ πηγέπ
εμέογειαπ πξσ επιςοέπει ρςξμ καςαμαλχςή μα
καλύφει έμα ρημαμςικό μέοξπ ςηπ εμέογειαπ
πξσ υοειάζεςαι με εμέογεια πξσ παοάγει ξ
ίδιξπ

Virtual net
metering

•Δίμει ςημ δσμαςόςηςα ρςξσπ καςαμαλχςέπ μα
ρσμφητίζξσμ ςξ οεύμα πξσ καςαμαλώμεςαι
ρε διατξοεςικό μεςοηςή, επιςοέπξμςαπ μα
ανιξπξιήρξσμ ςημ παοαγόμεμη εμέογεια ρε
διατξοεςικέπ εγκαςαρςάρειπ.

Βιξαέοιξ


Τξ 2015 η Green Line Energy διειρδύει ακόμη πεοιρρόςεοξ ρςξμ ςξμέα ςχμ
αμαμεώριμχμ πηγώμ εμέογειαπ με ςημ καςαρκεσή μξμάδαπ Βιξαεοίξσ ρςημ
Νιγοίςα Σεοοώμ ιρυύξπ 1MW



Η παοαγχγή ηλεκςοικήπ εμέογειαπ από ςημ καύρη βιξαεοίξσ θεχοείςαι μια
ποχςξπόοα και μέα ςευμξλξγία πξσ ρσμειρτέοει ρςημ αειτόοξ ξικξμξμική,
γεχογική και αγοξςική αμάπςσνη.

Πηγέπ
Απόβληςα
υξίοωμ

Πςημξςοξτικά
απόβληςα

Σσοξκξμικέπ
μξμάδεπ

Μξμάδεπ
ζσθξπξιίαπ

Απόβληςα
βξξειδώμ

Αγοξςικά
εμριοώμαςα

Μεςαπξιηςικέπ
μξμάδεπ
ςοξτίμωμ

Δεναμεμή
υώμεσρηπ

Δλαιξςοιβεία

Οτέλη

Ανιξπξίηρη ςχμ αγοξςικώμ
ποξψόμςχμ και απξβλήςχμ
χπ ποώςη ύλη

Ο αγοόςηπ επχτελείςαι από
ςημ διάθερη ςξσ υχμεμέμξσ
σπξλείμμαςξπ για ςημ
λίπαμρη ςχμ υχοατιώμ ςξσ
πξσ θεχοείςαι τσρικό
εδατξβελςιχςικό για ςημ
γεχογία

Ιρυσοξπξιείςαι η
βιχριμόςηςα ςχμ
αγοξκςημξςοξτικώμ
επιυειοήρεχμ

Παοαγχγή ηλεκςοικήπ εμέογειαπ από βιξαέοιξ

Αγοξςικέπ και
κςημξςοξτικέπ
Α’ ύλεπ

Δεναμεμέπ αμάμεινηπ
Α’ σλώμ & αμαεοόβιαπ
υώμεσρηπ

βιξαέοιξ

Παοαγχγή
ηλεκςοικήπ
εμέογειαπ

Δεναμεμή απξθήκεσρηπ
υχμεμέμξσ
σπξλείμμαςξπ

Λίπαρμα

Φχςξρύμθερη

Βιξαέοιξ και ποξρςαρία ςξσ
πεοιβάλλξμςξπ
Η παοαγχγή και υοήρη βιξαεοίξσ έυει πεοιβαλλξμςικά ξτέλη, λόγχ:
-

ςχμ μειχμέμχμ εκπξμπώμ ςξσ διξνειδίξσ ςξσ θείξσ ςξ ξπξίξ είμαι σπεύθσμξ
για ςημ όνιμη βοξυή και

-

ςχμ μειχμέμχμ εκπξμπώμ διξνειδίξσ ςξσ άμθοακα, μεθαμίξσ και μιςοώδξσπ
ξνειδίξσ πξσ ποξκαλξύμ ςξ ταιμόμεμξ ςξσ θεομξκηπίξσ.

Μελλξμςικό ρυέδια


Τα μέα ρυέδια βελςίχρηπ απξςελξύμ θεςικό βήμα για ςημ αμάπςσνη και
απξδξυή μέχμ ςευμξλξγιώμ και εκρσγυοξμιρμξύ ςξσ ενξπλιρμξύ ςξσ
αγοξςικξύ ςξμέα



Σςα πλαίρια ασςά η εςαιοεία αμαλαμβάμει ςημ καςαρκεσή απξθηκώμ ριλό,
όπξσ ξι αγοόςεπ θα μπξοξύμ μα απξθηκεύξσμ ςα ποξψόμςα ςξσπ για μεγάλξ
υοξμικό διάρςημα, διαςηοώμςαπ ςημ πξιόςηςά ςξσπ και ποξρςαςεύξμςάπ ςα από
ςημ καςαρςοξτική δοάρη ςχμ εμςόμχμ και ςημ σγοαρία



Σςα άμερα ρυέδια είμαι η καςαρκεσή μξμάδαπ βιξαεοίξσ 3MW ρςημ
Αλενάμδοεια Ημαθίαπ ςξ 2018 και η επέκςαρη ςηπ μξμάδαπ για ςημ παοαγχγή
επιπλέξμ 2MW ηλεκςοικήπ εμέογειαπ ρςη Νιγοίςα Σεοοώμ

Καςαρκεσή μξμάδχμ βιξαεοίξσ
Καςέυξμςαπ ςημ καςάλληλη ςευμξγμχρία και εμπειοία, η Green Line Energy ποξρτέοει
ξλξκληοχμέμεπ λύρειπ ρςημ καςαρκεσή μξμάδχμ βιξαεοίξσ με ςιπ ενήπ παοευόμεμεπ
σπηοερίεπ:


Μελέςη

Διαρςαριξλόγηρη και ρυεδιαρμόπ ςηπ μξμάδαπ ρε ρσμδσαρμό με ςα παοευόμεμα
ςευμικά ρςξιυεία ςξσ εμςξλέα


Αδειξδόςηρη

Εκπόμηρη και παοξυή ςχμ απαιςξύμεμχμ πεοιβαλλξμςικώμ, μηυαμξλξγικώμ,
ηλεκςοξλξγικώμ, αουιςεκςξμικώμ ρυεδίχμ και ρυεδίχμ εταομξγήπ, ςχμ ρςαςικώμ
μελεςώμ και ςξσ ρυεδίξσ εταομξγήπ ςηπ καςαρκεσήπ ςηπ μξμάδαπ και έκδξρη ςχμ
απαιςξύμεμχμ αδειώμ καςά πεοίπςχρη


Καςαρκεσή

Ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη εγγσημέμξσ μηυαμξλξγικξύ & ςευμξλξγικξύ ενξπλιρμξύ
με πιρςξπξίηρη καςά CE για ςημ ξοθή εταομξγή ςηπ καςαρκεσήπ και καςά EMAS & ISO


Υπξρςήοινη

Σσμβξσλεσςική και ςευμική σπξρςήοινη καςά ςημ διάοκεια λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδαπ, με
ρςήοινη και εκπαίδεσρη για ςη λειςξσογία ςχμ ρςαθμώμ και ενειδικεσμέμη ρσμςήοηρη
ςχμ μξμάδχμ παμελλαδικά

Σσμπεοάρμαςα - ποξξπςικέπ
Οι αμαμεώριμεπ πηγέπ εμέογειαπ διαδοαμαςίζξσμ ρημαμςικό οόλξ ρςη
μακοξποόθερμη ρςοαςηγική ςηπ Εσοχπαψκήπ Επιςοξπήπ

Μια επιυειοημαςική εσκαιοία παοξσριάζεςαι ρςξμ ςξμέα ςχμ αμαμεώριμχμ πηγώμ
εμέογειαπ με ςξ βιξαέοιξ μα απξςελεί ςημ καλύςεοη επιλξγή για ςξσπ Έλλημεπ
επιυειοημαςίεπ

