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Συνεργασία του Ομίλου Solar Cells Hellas με την Attica Ventures
Ο Όμιλος Solar Cells Hellas πρόκειται να πραγματοποιήσει επένδυση συνολικού ύψους άνω των
10 εκ. Ευρώ, σε συνεργασία με την Attica Ventures.
Η επένδυση αφορά στη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 3MW στο Νομό
Ηλείας. Την διαχείριση της αδειοδοτικής διαδικασίας, τον σχεδιασμό και την προμήθεια και
εγκατάσταση του εξοπλισμού θα υλοποιήσει εξ’ ολοκλήρου ο Όμιλος Solar Cells Hellas.
Για την κατασκευή του Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) πάρκου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν συνολικά
14.400 ΦΒ πλαίσια Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου τύπου SCH660P, ονομαστικής ισχύος 220W και
225W του Ομίλου Solar Cells Hellas. Η ενεργειακή απόδοση του πάρκου αναμένεται να ανέλθει
στις 3.560.000 kWh/kW ετησίως. Η λειτουργία του ΦΒ πάρκου, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011, θα συμβάλει στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα κατά
3.900 τόνους ετησίως, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν 6.000 στρέμματα δάσους, περιορίζοντας
έτσι τις δυσμενείς επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Ο Όμιλος Solar Cells Hellas διαθέτει την πρώτη και μεγαλύτερη καθετοποιημένη μονάδα
παραγωγής φωτοβολταϊκών Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη,
ενσωματόνοντας όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας από την επεξεργασία της πρώτης
ύλης του πυριτίου, τον τεμαχισμό των δισκίων και τη δημιουργία ΦΒ στοιχείων μέχρι την
παραγωγή ΦΒ πλαισίων. Τα ΦΒ πλαίσια έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC
EN61215:2005, ed.2 και 61730:2007 και διαθέτουν αξιοσημείωτη αντοχή (πιστοποιημένα για
μηχανική αντοχή μέχρι 5400Pa).
Σε σχετική του δήλωση ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Solar Cells Hellas κ.
Δημήτριος Παναγάκος επισημαίνει: «Διαθέτουμε την τεχνογνωσία σε επίπεδο βιομηχανικής
παραγωγής και κατασκευών και ως εκ τούτου, μία συνεργασία με την Attica Ventures παρά μόνο
ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές θα μπορούσε να είναι. Η συμμαχία με την Attica Ventures μας
βρίσκει στην ευχάριστη θέση να επενδύουμε μαζί στη χάραξη νέων δρόμων στον τομέα της
πράσινης ενέργειας».
Η στρατηγικής σημασίας συνεργασία του Ομίλου Solar Cells Hellas και της Attica Ventures,
αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης στον τομέα της πράσινης ενέργειας με κοινό προσανατολισμό
τη δημιουργία και υλοποίηση πράσινων επενδύσεων.
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