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Welcome Καλώς ορίσατε

•We are final year students from 

the University of Exeter in the UK 

studying Renewable Energy.

•Είµαστε τελειόφοιτοι φοιτητές

από το Πανεπιστήµιο του Exeter 

στο Ηνωµένο Βασίλειο και

σπουδάζουµε Ανανεώσιµες

Πηγές Ενέργειας

•Visiting Astakos to do a real-life 

case study of a regional resource 

assessment.
•Επισκευθήκαµε τον Αστακό για

να κάνουµε µια ζωντανή µελέτη

της περιφερειακής αξιολόγησης

των πόρων

Falmouth



What have we been doing here?    Τι κάναµε εδώ;

•Exploring the region of Etoloakarnania to identify current Renewable 
Energy installations  
•Εξερευνώντας την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας εντοπίσαµε

σηµερινές εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

•Major hydro plants on the Acheloos river system  Μεγάλα

υδροηλεκτρικά εργοστάσια στην περιοχή του Αχελώου ποταµού

•Large wind farm at Nafpaktos Μεγάλο αιολικό πάρκο στη

Ναύπακτο



What have we been doing here? (2) Τι κάναµε εδώ; (2)

•Identifying unused 

resources which could be 

used to create more green 
energy and bring 

investment and jobs. 

Προσδιορισµός των

αχρησιµοποίητων πόρων

που θα µπορούσαν να

χρησιµοποιηθούν για τη

δηµιουργία περισσότερης

πράσινης ενέργειας και να

φέρουν επενδύσεις και

απασχόληση.



Why Astokos?



•Etoloakarnania already produces 

more than 100% of its electricity 

from renewable sources 
• Η Αιτωλοακαρνανία ήδη παράγει

πάνω από 100% της ηλεκτρικής

της ενέργειας από ανανεώσιµες

πηγές

-Thanks mainly to the large 
hydro plants  Κυρίως χάρη

στα µεγάλα υδροηλεκτρικά

εργοστάσια.

•Messοlongi famous for high use of 

bicycles.
•Το Μεσολόγγι είναι διάσηµο για τη

µεγάλη χρήση ποδηλάτων.

The Current Situation   Η σηµερινή κατάσταση



•Generous guaranteed price for green electricity (‘Tariff’)
• Γενναιόδωρα εγγυηµένη τιµή για την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια

(‘τιµολόγιο') 

•Large capital grants from the EU
•Μεγάλες επιχορηγήσεις κεφαλαίων από την ΕΕ

Financial Incentives in Greece
Οικονοµικά κίνητρα στην Ελλάδα

40%€75Wind (αιολική ενέργεια)

40%€75Small hydro (µικρά

υδροηλεκτρικά)

85%€75Biomass & waste

(βιοµάζα και απόβλητα)

40%€232 - €252Other solar (άλλου

είδους ηλιακη ενέργεια)

40%€402 - €452PV (φωτοβολταϊκα)

Grant (επιχορήγηση)Tariff (τιµολόγιο)Technology (τεχνολογία)



Renewable Energy Targets
(Στόχοι ανανεώσιµης ενέργειας)
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Introduction to Hydroelectric Power

Hydroelectric power stations convert flowing water into electricity.

Εισαγωγή στην υδροηλεκτρική ενέργεια

Οι σταθµοί υδροηλεκτρικής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος

µετατρέπουν το ρέοντα νερό σε ηλεκτρική ενέργεια. 



The plants at Kremasta, Kastraki and Stratos
have the majority of this capacity

Οι εγκαταστάσεις σε Κρεµαστά, Καστράκι και Στράτο
έχουν την πλειοψηφία αυτής της ικανότητας



Acheloos River Dams

Φράγµατα Αχελώου ποταµού



Pumped Storage Proposal at Kremasta
•Storage of intermittent wind power
•Changing land use and irrigation, means more water for electricity

•Grid balancing

Πρόταση για αντληµένη αποθήκευση στα Κρεµαστά

•Αποθήκευση της διακοπτόµενης αιολικής ενέργειας.

•Η µεταβαλλόµενη χρήση γης και η άρδευση, σηµαίνουν περισσότερο
νερό για ηλεκτρική ενέργεια.
•Εξισορρόπηση παραγωγής και κατανάλωσης.



Small-Scale Hydro (SSH) 
Μικρής κλίµακας υδροηλεκτρικό (SSH)

• 1-10 MW
• High initial cost 4,500€ per kW

• Payback only about 4-6 years

• Feed-in tariff 75.82€ per MWh

• Local jobs in construction and permenant jobs later

• Government targets not being met at 1-10 MW 

• Υψηλό αρχικό κόστος 4.500 € ανά kW

• Αποπληρωµή µόνο περίπου 4-6 έτη
• Τιµολόγιο 75,82€ ανά MWh.

• Ντόπιες θέσεις απασχόλησης στην κατασκευή και

µόνιµες θέσεις εργασίας µετά.

• Κυβερνητικοί στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί στα 1-

10 ΜW.



Biomass Energy in the 

Aitoloakarnania Region

Ηλιακή ενέργεια στην περιοχή της

Αιτωλοακαρνανίας



Crop Καλλιεργεια

Tonne/ha/yr Tonne/stremma/yr GJ/ha/yr GJ/stremma/yr

Temperate forest ∆άσος 7 0.7 130 13

Rapeseed 

(biodiesel)

Συναπόσπορος  

(βιοπετρέλαιο) 30 3

Miscanthus "Μισκανθυσ" 18 1.8 330 33

Sorghum (3 crops 

per year)

Σόργο (3 

συγκοµηδές ανά 

έτος 50 5 850 85

Kelp (macro-algae) Kelp 54 5.4 1100 110

Algae (micro-algae) Άλγη 45 4.5 1000 100

Biomass yield (dried)

Απόδοση ξηρής βιοµάζας

Energy from dried yield

Ενέργεια από ξηρή απόδοση

Mass & Energy Yields of Biomass Materials 

Απόδοση Μάζας και Ενέργειας από Υλικά Βιοµάζας



Biomass - Energy Crop

•Sweet sorghum is a high yielding 

annual energy crop, well suited to 

the Greek climatic conditions.

•Possible dry yield could be 35 
tonnes per 10 stremmas per year.

• Το γλυκό σόργο είναι µια ετήσια

ενεργειακή καλλιέργεια υψηλής

απόδοσης, καλοταιριασµένη στις

ελληνικές κλιµατολογικές

συνθήκες.
• Η πιθανή ξηρά παραγωγή θα

µπορούσε να είναι 35 τόνοι ανά 10
στρέµµατα το χρόνο. 

RoseEnergyRoseEnergy

•Area of Etoloakarnania region is 5 460 km²

•1 650 km² used for agriculture.

•Almost 500 000 stremmas unused.

•Η έκταση της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας είναι 5.460 τετραγ. Χλµ.

•1.650 τετραγ. Χλµ. χρησιµοποιούνται για τη γεωργία.

•Σχεδόν 500.000 στρέµµατα αχρησιµοποίητα.



Energy from Biomass (Olive Tree Waste)
ΕνέργειαΕνέργειαΕνέργειαΕνέργεια απόαπόαπόαπό ΒιομάζαΒιομάζαΒιομάζαΒιομάζα (ΑπόβληταΑπόβληταΑπόβληταΑπόβλητα ΕλαιοδέντρωνΕλαιοδέντρωνΕλαιοδέντρωνΕλαιοδέντρων)

• 275.571 Strema of olive tree cultivation

• Each tree produces  20kg of waste wood after pruning

• 18 trees/ Strema = 90,000 tonnes when cut 
• 63.000 tonnes when dried

• Possible to pay olive growers €100/tonne

• 60 GWh of energy available (12.500 homes)

• 278.571 στρέμματα καλλιέργειας ελιών
• Κάθε δέντρο παράγει περίπου 20kg ξύλου μετά από
την περικοπή
•18 δέντρα / στρέμμα = 90.000 τόνοι ξήλου όταν κόβεται
• 63.000 τόνοι όταν ξηρανθεί.
• Πιθανό εισόδημα για καλλιεργητές €100/ τόνο
• 60 GWh διαθέσιμης ενέργειας περέχοντας ηλεκτρική
ενέργεια για 12.500 σπίτια.



Ethanol and Electricity Production
•Sweet sorghum can be used for ethanol and electricity production.

Το γλυκό σόργο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή

αιθανόλης και την ηλεκτρική παραγωγή.
•We are proposing a power plant with electrical installed capacity of 

163 MW. 

Προτείνουµε εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας µε ηλεκτρική

εγκατεστηµένη ικανότητα 163 MW. 

•Waste heat will be used in ethanol plant for distillation.
Η θερµότητα των αποβλήτων θα χρησιµοποιηθεί στις εγκαταστάσεις

αιθανόλης για την απόσταξη.

•Bioethanol production plant with 

capacity of 180 000 tonnes.

Εγκατάσταση παραγωγής

βιοαιθανόλης µε ικανότητα

180.000 τόνων.



Project Economics
Οικονοµικά του Προγράµµατος

RoseEnergyRoseEnergy

•With 40% capital grant, total project cost €162.75 million.

Με επιχορήγηση κεφαλαίου 40%, συνολικό κόστος προγράµµατος

€162,75 εκατοµµύρια.

•Annual profit of €20 million, payback of approx. 8 years.
Ετήσιο κέρδος €20 εκατοµµύρια, απόσβεση σε πεpίπου 8 έτη

•Revenue for farmers at €513.8 per strema.
Εισόδηµα για τους αγρότες στα €513,8 ανά στρέµµα.

*Current revenue from grass €405 per strema

Σηµερινό εισόδηµα από άχυρο €405 ανα στρέµµα.



•Plant will provide 46% of the Greece’s bio-ethanol target for 2010.

Οι εγκαταστάσεις θα παράσχουν 46% του στόχου βιοαιθανόλης της

Ελλάδας για το 2010.

•Reduction in petroleum imports, leading to improved domestic 

investments.

Μείωση των εισαγωγών πετρελαίου, που οδηγούν σε βελτιωµένες
εσωτερικές επενδύσεις

•Biomass energy offers new technology investment opportunities and the 

development of cleaner, more resource efficient industries.

Η ενέργεια βιοµάζας προσφέρει ευκαιρίες επένδυσης σε νέες τεχνολογίες

και την ανάπτυξη καθαρότερων, περισσότερο αποδοτικών βιοµηχανιών.

•New opportunities for local employment and providing job security for 

existing agricultural operatives.

Νέες ευκαιρίες για τοπική απασχόληση και παροχή ασφάλειας

απασχόλησης για τις υπάρχουσες γεωργικές επιχειρήσεις.

RoseEnergyRoseEnergy

Socio-economic benefits



Anaerobic Digestion / Αναερόβια Χώνευση

•Anaerobic digestion: Bacterial breakdown of organic matter in the 
absence of oxygen in sealed vessels (digesters).

•Variety of organic waste streams are suitable

•Αναερόβια χώνευση: Βακτηριακή χώνευση της οργανικής ουσίας
ελλείψει οξυγόνου σε σφραγισµένα δοχεία (χωνευτήρες).

•Kατάλληλο για ποικιλία οργανικών αποβλήτων



Anaerobic Digestion / Αναερόβια Χώνευση



The Proposed 5MW AD Plant in Kefalovriso
Πρόταση για εγκατάσταση 5MW ΑΧ στο Κεφαλόβρυσο

•Motivations of the AD proposal:

•Help solve current environmental problems with pig slurry
•Provide electricity and jobs to the region

•Reduce environmental pollution

•Κίνητρα της ΑΧ πρότασης: 

•Βοηθά να λύσει τα τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήµατα µε

τον πηλό χοίρων

•Παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και θέσεις εργασίας στην περιοχή

•Μειώνει την περιβαλλοντική ρύπανση



Summary of AD Proposal / Περίληψη της ΑΧ πρότασης

€2,870,000Total / Σύνολο€2,112,000Total / Σύνολο

€204,000Digestate€277,000Transportation

€2,666,000Electricity Generation€1,835,000Operation and 

Maintenance

Revenues / ΕισοδήµαταCosts / ∆απάνες

Total Capital Cost (ολικό απαιτούµενο κεφάλαιο) : €25,500,000
Grant (60%, Law 3299/04) (επιδότηση)                  : €15,300,000 

Overall capital cost to developer is (κεφάλαιο) : €10,200,000

Payback is 13 years / Η απόσβεση είναι 13 έτη

Operating Margin is / Το λειτουργών περιθώριο είναι €758,000

•Treatment of:

•Pig slurry from 3 major farms (54,000tonnes/year)
•Algae residue from proposed biodiesel production 

(38,500tonnes/year)



Municipal Solid Waste (MSW) in Etoloakarnania

•225,000 people = 110,000t of MSW

•Cost = €73.05 per tonne = €8,035,714 per year

•Waste burnt in open air then covered

225.000 κάτοικοι = 110.000 τόννοι Απορρηµάτων
Κόστος = € 73 ανά τόννο = € 8.035.714 ανά έτος
Απορρήµατα καίγονται σε ανοιχτό χώρο

και κατόπιν καλύπτονται.

∆ιαχείρηση Απορρηµάτων στην Αιτωλοακαρνανία



Flow Diagram of Proposed Waste Strategy
∆ιάγραµµα Ροής της Προτεινόµενης Στρατηγικής

Απορρηµάτων

Σκουπίδια ∆ιαχωρισµός

ΧΥΤΑ

Ανακύκλωση

Από-απόβλητα-
σε-ενέργεια

Ηλεκτρική παραγωγή

Στάχτη

Μπάζα



Emission Limits Comparison
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Summary of Economics of Energy from Waste Plant
Οικονοµική Περίληψη Εγκατάστασης Ενέργειας από Απορρήµατα

€8,815,000Total€7,785,000Total

€4,950,000Waste--

€1,385,000Recyclables€1,990,000Landfill of waste

€500,000Metal Recovery€1,445,000Transportation

€1,980,000Electricity Generation€4,350,000Operation and 

Maintenance

Revenues (Εισοδήµατα)Costs (∆απάνες)

Total Capital Cost of the EfW plant and Sorting facility is: €27,500,000

Grant (60%, National Development Law 3299/04)           : €16,500,000 
Overall capital cost to developer is (κεφάλαιο)                : €11,000,000

Payback is 11 years (Η απόσβεση είναι 11 έτη)

Operating Margin is €1,030,000
Dimarchia €30,000



Breakdown of Waste Stream 
Ανάλυση της Ροής Απορρηµάτων

•Proposal will reduce waste going to landfill by 76,800 tonnes (70%)

•Η πρόταση θα µειώσει τα απορρήµατα προς ΧΥΤΑ κατά 76.800 τόννους
(70%).

•EfW and sorting facility will save local government €1,096,000 every year 

•ΕαΑ και ο διαχωρισµός θα εξοικονοµίσουν €1,096,000 τον χρόνο για την
Νοµαρχία



Thermal Energy in the 

Aitoloakarnania Region

Θερµική ενέργεια στην περιοχή της

Αιτωλοακαρνανίας



What is thermal energy?
Τι είναι θερµική ενέργεια;

• Energy stored in a substance as heat.

• Can be used for both heating and cooling

Thermal spring - Loutra Strahtis

•Ενέργεια που

αποθηκεύεται σε ένα υλικό

ως θερµότητα.

• Μπορεί να

χρησιµοποιηθεί και για τη

θέρµανση και για την ψύξη



What thermal energy is available?
Ποια θερµική ενέργεια είναι διαθέσιµη;

• Geothermal
•Γεωθερµική

•Solar

•Ηλιακή ενέργεια

•Waste industrial 
heat

•Θερµότητα
βιοµηχανικών

αποβλήτων



Geothermal
Γεωθερµική

•There are many places 

where there is hot water 

coming up from the 

ground

•Too cold for making 

electricity.

• Drilling deeper to find 

hotter water not viable

Map showing where ground is hottest (red=hottest, blue=coldest)

Χάρτης που παρουσιάζει πού το έδαφος είναι το πιο θερµό( κοκκινο=πιο

ζεστό , µπλε=πιο ψυχρό)

•Υπάρχουν πολλές θέσεις όπου υπάρχει ζεστό νερό που βγαίνει από το έδαφος. 

•Είναι πολύ κρύο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

•Βαθύτερη διάτρυση για να βρεί το καυτότερο νερό είναι µη βιώσιµη.



How does a heat pump work?
Πώς λειτουργεί µια αντλία θερµότητας;

Ηλεκτρική ενέργεια

Αντλία θερµότητας

ΛΙΜΝΗ

ΣΠΙΤΙ



Using a Heat Pump on the Lagoon at Etoliko
Χρήση αντλίαςθερµότηταςστην Λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού

•Water is at 23ºC all 
year

• Can provide heating 
and cooling for whole 
town.

•The system will only 
change temperature of 
lagoon by ±0.26ºC 
throughout the year

Lagoon

•Το νερό είναι σε 23ºC όλο το έτος

•Μπορεί να προσφέρει θέρµανση και

ψύξη για ολόκληρο τον δήµο.

•Το σύστηµα θα αλλάξει την

θερµοκρασία της λιµνοθάλασσας µόνο

κατά ±0.26ºC.



•The waste heat is used to create cold water for air conditioning

•Η θερµότητα των αποβλήτων χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει

το κρύο νερό για τον κλιµατισµό

Using waste heat for cooling
Χρησιµοποίηση της θερµότητας αποβλήτων για ψύξη

~95ºC

Σταθµός Ενέργειας
ΣπίτιΨύξη

Απορρόφησης



Using waste heat for cooling
Χρησιµοποίηση της θερµότητας αποβλήτων για ψύξη

•District cooling possible if the 

source of waste heat is within 

15km of houses.

• 240 houses could be cooled 

with the EfW plant.

•7900 from the Solar 

concentrator.

•Can easily convert to district 

heatingInstalling absorption cooling device in Copenhagen

Εγκατάσταση συσκευής δροσισµού µε απορρόφηση στην

Κοπεγχάγη

•Ψύξη περιοχής πιθανή εάν η πηγή θερµότητας των αποβλήτων είναι σε απόσταση

µικρότερη των 15km από τα σπίτια. 

•240 σπίτια θα µπορούσαν να δροσιστούν µε τις εγκαταστάσεις EfW. 

•7900 από τον ηλιακό συµπυκνωτή. 

•Μπορεί εύκολα να µετατραπεί σε σύστηµα θέρµανσης της περιοχής.



Domestic solar cooling and heating
Ηλιακές ψύξη και θέρµανση κατοικιών

• It is possible to heat and cool your 
house with solar power. 

• The technology is not currently 
financially viable for cooling.

•Είναι δυνατό να θερµαθεί και να

δροσιστεί το σπίτι σας µε την ηλιακή

δύναµη. 

•Η τεχνολογία δεν είναι αυτήν την

περίοδο οικονοµικά βιώσιµη για την

ψύξη.

PICTURE

•Domestic units could be available 

soon.

•Οικιακές µονάδες θα µπορούσαν

να είναι διαθέσιµες σύντοµα.



Conclusion
Technology Homes cooled (at 12kW demand 

per home)

Σπίτια που δροσίζονται (12kW  
απαίτηση ανά σπίτι)

Homes heated (at 12kW demand 
per home)

Σπίτια που θερµαίνονται (12kW 
απαίτηση ανά σπίτι)

Heat pump from lagoon

Αντλία θερµότητας από τη

λιµνοθάλασσα

2300 2300

Heat recovered from EfW (in 
Agrinio)

Θερµότητα που ανακτάται από

EfW (στο Agrinio)

240 240

Heat recovered from Solar 
concentrator

Θερµότητα που ανακτάται από τον

ηλιακό συµπυκνωτή

7900 7900

Total potential homes in 
Aitoloakarnania

Σύνολο σπιτιών στην

Αιτωλοακαρνανία

10440 10440

Individual domestic systems are also possible, depending on the technology and cost.

Μεµονωµένα οικιακά συστήµατα είναι επίσης δυνατά, ανάλογα µε την τεχνολογία και το κόστος



Biomass- Algae
Βιοµάζα - άλγη

•Potential sites include the Messolonghi salt works and the sealake North of 
Etoliko.

•Οι πιθανές περιοχές περιλαµβάνουν τις αλυκές στο Μεσολόγγι και την
λίµνοθάλασσα δυτικά του Αιτωλικού.

•Total energy yield from the crop per year would be in the region of 309-370 
GWh per year

•Η συνολική ενεργειακή παραγωγή από τη συγκοµιδή το χρόνο θα µπορούσε

να είναι περίπου 309-370 GWh το χρόνο.



Biomass- Algae
Βιοµάζα - άλγη

•Algae is a high yield energy crop with a  typical yield of 100 to 110 GJ per stremma
per year

•Τα άλγη είναι µια υψηλής ενεργειακής παραγωγής συγκοµιδή µε χαρακτηριστική
παραγωγή 100 έως 110 GJ ανά στρέµµα το χρόνο

•The algal oil that is extracted from it can be refined to produce biofuels including 
biodiesel and bioethanol

•Το αλγιακό πετρέλαιο που εκχυλίζεται από αυτό µπορεί να καθαριστεί για να
παραγάγει βιολογικά καύσιµα συµπεριλαµβανοµένου του βιοπετρελαίου και της

βιοαιθανόλης.



Biomass- Algae
Βιοµάζα - άλγη

Once the oil is extracted the remaining biomass can be sent to an 
anaerobic digester where it can be used to generate electricity

Αφού εκχυλιστεί το πετρέλαιο η υπόλοιπη βιοµάζα µπορεί να σταλεί σε ένα

αναερόβιο χωνευτήρα όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παραγάγει

ηλεκτρική ενέργεια.



•Energy from the Sea  

•Ενέργεια από την Θάλασσα

•Ocean currents very slow (<0.5m/s)

•Θαλάσσια ρεύµατα πολύ χαµηλά

(<0.5m/s) 

•Mediterranean too small to generate 

large swell waves  

• Η Μεσόγειος είναι πολύ µικρή για να

δηµιουργήσει µεγάλα κύµατα.

Forms of Renewable Energy not suitable   

Τύποι Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας που είναι ακατάλληλοι



Solar Energy in the 

Etoloakarnania Region

Ηλιακή ενέργεια στην περιοχή της

Αιτωλοακαρνανίας



Total Solar Resource
Συνολική Ηλιακή Πηγή

•Etoloakarnania: land area approx 
5800km2.

•Agrinio annual solar irradiation
1479kWh/m2/year ≡ 8707 TWh/year.  

•Regional Electrical Consumption

≈ 1.36 TWh/year.

•Αιτωλοακαρνανία: περιοχή γης

περ 5800km2.

•Ετήσια ηλιακή ακτινοβολία στο

Αγρίνιο 479kWh/m2/year ≡ 8707 

TWh/year.

•Περιφερειακή ηλεκτρική
κατανάλωση ≈ 1.36 TWh/έτος



Accessible Resource

Limitations:

•Mountainous Terrain. 
•Land Aspect.

•Land Use Demands.
•Protected Areas. 

Aspect Map:  Astakos Region

Περιορισµοί:

•Ορεινή έκταση. 

•Πτυχή εδάφους.
•Απαιτήσεις χρήσης γης.

•Προστατευόµενες ζώνες.  



What are Photovoltaics (PV)?
Τι είναι τα Φωτοβολταϊκά (PV);

• Photo = Greek for light.

• Voltaic = electric.  

• Method of generating DC electricity.

• Convert photons into DC electricity via a semiconductor material.
• An inverter is needed to convert the DC electricity into AC.

•Φωτο = ελληνικά για το φως.

•Βολταϊκός = ηλεκτρικός.

•Μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής DC

ενέργειας

•Μετατροπή φωτονίων σε ηλεκτρική DC 

ενέργεια µέσω ενός υλικού ηµιαγωγών.

•Ένας αναστροφέας απαιτείται για να

µετατρέψει την ηλεκτρική DC ενέργεια σε

AC.



100 kW PV Παραδειγµατική µελέτη - Βασιλόπουλο



•Συνολικό κόστος εγκατάστασης

€ 500.000.

•Περίοδος απόσβεσης 6 έτη.

•∆ασµολόγιο € 0.45/kWh.
• Επιλεγόµενες επιχορηγήσεις: 

χρηµατική επιχορήγηση 40%. 

•Φωτοβολταϊκά παρέχονται από

την Πρώτη Ηλιακή.

•Αναστροφείς/έλεγχος - SMA.

•Total install cost € 500,000.

•Payback period 6 years.

•Feed-in Tariff € 0.45/kWh.
•Subsidies chosen: 40% cash grant.

•Panels supplied by First Solar.

•Inverters/control – SMA.

Vasilopoulo

Astakos

100 kW PV Case study – Vasilopoulo

100 kW PV Παραδειγµατική µελέτη -
Βασιλόπουλο



PV Model for Etoloakarnania
PV Μοντέλο για Αιτωλοακαρνανία

Type of panel Τύπος φωτοβολταικού

Rating of panel 100 W Ισχύς φωτοβολταικού

Cost of panel Κόστος φωτοβολταικού

Panel efficiency Αποδοτικότητα φωτοβολταικού

Array rating 100kW 20kW Ισχύς συστήµατος 

No. of panels 1000 200 Αριθµός φωτοβολταικών

Collector area (m2) 1575 315 Περιοχή συλλεκτών (m2)

Annual electrical production 

(MWh) 126.9 25.4 Ετήσια ηλεκτρική παραγωγή (MWh)

Thin Film

€ 350

6%

4 Stremma

4 Στρέµµατα



PV Model for Etoloakarnania
PV Μοντέλο για Αιτωλοακαρνανία

Tariff for sale of electricity subject to change in 2010

Τιµολόγιο για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, υποκείµενο σε αλλαγή το

2010 

Cost of array € 350,000 € 70,000 Κόστος της σειράς 

Cost of Installation € 140,000 € 28,000 Κόστος της εγκατάστασης 

Sub-Total Cost € 490,000 € 98,000 Κόστος υποσυνόλου 

O&M per year € 4,900 € 980 Έξοδα διαχείρησης το χρόνο 

Grants (40%) € 196,000 € 39,200 Επιχορηγήσεις (40%) 

Total cost (inc 40% grant) € 392,000 € 78,400
Συνολικό κόστος (περιλαµβ. 

επιχορήγηση 40%) 

Payback Period (years) 6 to 7 6 to 7 Περίοδος απόσβεσης (έτη) 

Project Return (20 years) € 750,449 € 150,090 Απόδοση προγράµµατος (20 έτη) 

100kW 20kW



Large Scale Solar Energy Conversion

Μετατροπή Ηλιακής Ενέγειας σε Μεγάλη Κλίµακα

•Parabolic Troughs.

•Fresnel Reflectors.

•Stirling Dish.

•Solar Chimney.

•Power Tower

•Παραβολικές γούρνες. 

•Ανακλαστήρες Fresnel. 

•Πιάτο Stirling. 

•Ηλιακή καπνοδόχος. 

•Ενεργειακός Πύργος



‘Solar Two’ - Molten Salt Power Tower - US

•Largest operational commercial plant 10MW.

•17.5GWh/yr – Power for 3,000 homes.

•Capacity factor of 20%.
•Land area 81,000m².

•Μεγαλύτερη λειτουργική εµπορική εγκατάσταση 10MW.

•17.5GWh/έτος – Ενέργεια για 3.000 σπίτια.

•Παράγοντας χωριτικότητας 20%.

•Περιοχή γης 81.000m².

Cold tank

Κρύο ντεπόζιτο Hot tank 

Ζεστό ντεπόζιτο



Proposed Plant Characteristics
Χαρακτηριστικά της Προτεινόµενης Εγκατάστασης

Plant size 100MW

Thermal rating 470MWt

Heliostat 150m2

Solar field area 883,000m2

Thermal Storage 13hours

6760MWh

Capacity Factor 66%

Solar irradiation 1479.kWh/m2/yr

Annual Efficiency (Solar 

energy to electricity)

17%

Annual energy production 385.4GWh/yr

Μέγεθος εγκατάστασης

Θερµική εκτίµηση

Ηλιόστατο

Περιοχή Ηλιακού Πεδίου

Θερµική αποθήκευση

Παράγοντας δυνατότητας

Ηλιακή ακτινοβολία

Ετήσια αποδοτικότητα

(ηλιακή ενέργεια σε

ηλεκτρική ενέργεια) 

Ετήσια ενεργειακή

παραγωγή
Enough to power 25,500 homes
Αρκετή ενέργεια για 25.500 σπίτια



Location /  Περιοχή

•10km SW of Katochi.
•Approximately 2km² scrub land.

•Flat land with water supply.

•Existing grid connections.

•10 χλµ. Ν∆ της Κατοχής.

•Περίπου 2km ² άγονου

εδάφους. 
•Επίπεδο έδαφος µε παροχή

νερού.

•Υπάρχουσες συνδέσεις στο

δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Water 
Supply



Social/Economical implications
Κοινωνικο/Οικονοµικές Επιπτώσεις

•€ 150.000.000

•2 έτη κατασκευής.

•200 - 500 θέσεις εργασίας

κατά τη διάρκεια της

κατασκευής. 
•Σχέδιο διεθνούς

ενδιαφέροντος.

•€ 150 million.

•2 years construction.
•200 – 500 jobs during construction.
•Flagship scheme.



Wind Energy in the 

Aitoloakarnania Region

Αιολική ενέργεια στην περιοχή της

Αιτωλοακαρνανίας



•Europe: Average of 15.1 jobs created for every MW installed wind
turbine capacity

•Greece: 1.8 jobs per MW local installed capacity

•Ευρώπη: Μέσος όρος
15.1θάσεις εργασίας που

δηµιουργούνται για κάθε ένα

MW εγκατεστηµένη

ικανότητα ανεµόµυλων

•Ελλάδα: 1.8 θέσεις

εργασίας για κάθε ένα MW 
εγκατεστηµένη ικανότητα

ανεµόµυλων

The Community in Etoloakarnania

Η Κοινότητα στην

Αιτωλοακαρνανία



The Community in Etoloakarnania

Jobs in:
•Electricity grid upgrade and management

•Access road construction 

•Equipment transportation

•Planning process management

Εργασίες σε:
• Βελτίωση και διαχείριση

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας

• Κατασκευή οδικής
πρόσβασης

• Μεταφορά εξοπλισµού

• ∆ιαχείριση διαδικασίας

προγραµµατισµού

Η Κοινότητα στην

Αιτωλοακαρνανία



•Developer projects
•Municipal projects

•Co-operatives

•Farmer-owned
•Community ownership

Nafpaktos 24MW Wind 
Farm Etolioakarnaia, 
Greece

Τύποι ιδιοκτησίας αιολικών πάρκων

Types of Wind Farm Ownership

•Προγράµµατα υπεύθυνων για

την ανάπτυξη

•∆ηµοτικά προγράµµατα

•Συνεταιρισµοί

•Αγρότης-ιδιοκτήτης

•Κοινοτικά ιδιοκτησία



Astakos Community Wind Farm

Kοινοτικό αιολικό πάρκο Αστακός



Energy Assessment of the Astakos Community Wind Farm

•Aktio Meteorological Data

•Wind Flow Modelling 

and Site Optimisation

•Capacity Factor 44%

•Μετεωρολογικά στοιχεία

Άκτιου

•Διαμόρφωση ροής αέρα

και βελτιστοποίηση

περιοχών

•Παράγοντας ικανότητας

44%
Photomontage του προτεινόμενου κοινοτικού

αιολικού πάρκου Αστακός

Ενεργειακή αξιολόγηση του κοινοτικού αιολικού πάρκου

Αστακός



Astakos Community Wind Farm Example

Total Capital cost 9,440,000 €

Συνολικό κύριο κόστος

Required Community Investment 3,776,000 €

Απαραίτητη κοινοτική επένδυση

Annual revenue 2,471,132 €
Ετήσιο εισόδηµα

Annual Community fund 115,667 €

Ετήσιο Κοινοτικό Ταµείο

Annual Dividend During 

Operational period 1,738,301 €

Ετήσιο µέρισµα κατά τη διάρκεια

της λειτουργικής περιόδουeriod



Astakos Community Win Farm Example

Share options

Επιλογές

µεριδίου

Cost of shares

Κόστος του

µεριδίου

ns

Annual Dividend during 

Operational Period

Ετήσιο µέρισµα κατά τη

διάρκεια της λειτουργικής

περιόδου

Annual 

return

Ετήσια

αναφορά %

Payback 

period (years)

Περίοδος

επιστροφής

Capital Return per share 
over lifetime of project

Κύρια επιστροφή ανά

µερίδιο πέρα από τη

διάρκεια ζωής του

προγράµµατος

1 250 € 83 € 33 3.0 2,154 €

2 500 € 166 € 33 3.0 4,309 €

3 1,000 € 332 € 33 3.0 8,618 €

4 2,500 € 830 € 33 3.0 21,546 €

5 4,000 € 1,329 € 33 3.0 34,475 €

6 5,000 € 1,661 € 33 3.0 43,093 €

7 10,000 € 3,323 € 33 3.0 86,187 €

1 share one vote, irrespective of financial investment



What do you think?

Ποιά είναι η γνώµη σας;



Local Opinions Τοπική Γνώµη

•Survey of 50 local people Έρευνα 50 ντόπιων

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6

%
Awareness / Γνωρίζω

In favour / Προτιµώ

Γεωθερµική ΕνέργειαGeothermal power6

Υδροηλεκτρική ΕνέργειαHydro power5

Ηλιακή ΕνέργειαSolar power4

ΒιοµάζαBiomass3

Ενέργεια ΑποβλήτωνEnergy from Waste2

Aιολική ΕνέργειαWind energy1



People in favour of Renewables
Άτοµα που υποστηρίζουν Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Γεωθερµική ΕνέργειαGeothermal power6

Υδροηλεκτρική ΕνέργειαHydro power5

Ηλιακή ΕνέργειαSolar power4

ΒιοµάζαBiomass3

Ενέργεια ΑποβλήτωνEnergy from Waste2

Aιολική ΕνέργειαWind energy1
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Thank You Very Much For Listening

Any Questions

Ευχαριστούµε Πολύ Που Μας Ακούσατε

Ερωτήσεις;


