Ο Όμιλος Solar Cells Hellas επιλέγει τη ΒΙΟΣΑΡ Ενεργειακή Α.Ε. για την
κατασκεσή υωτοβολταϊκών πάρκων ιστύος 20MW.
Ο Όκηινο Solar Cells Hellas, ε κεγαιύηεξε θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγόο
θσηνβνιηατθώλ (ΦΒ) ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε, θαη ε ΒΙΟΑΡ Δλεξγεηαθή Α.Δ,
κέινο ηνπ νκίινπ ΔΛΛΑΚΣΩΡ ΑΔ, κηα από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο EPC
(Engineering, Procurement, Construction), πξνρώξεζαλ ζε ζπκθσλία ζηξαηεγηθήο
ζπλεξγαζίαο κε θνηλή θηινδνμία ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο θσηνβνιηατθώλ,
κε ηελ θαηαζθεπή θαη ζύλδεζε ζην δίθηπν ελεξγεηαθώλ έξγσλ ζπλνιηθήο ηζρύνο
20MW ΦΒ πάξθσλ ηεο SolarCellsHellas ζηελ Πεινπόλλεζν. Η νινθιήξσζε ησλ
έξγσλ αλακέλεηαη κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ 2011. Σα ΦΒ πάξθα αλακέλεηαη λα
παξάγνπλ 23.8 εθαη. kWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απνηξέπνληαο ηελ έθιπζε 29Mt
CO2.
Ο θ. Παλαγάθνο Γεκήηξηνο, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο Solar Cells
Hellas, ζρνιίαζε: «Δίκαζηε ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνη πνπ ζπλεξγαδόκαζηε κε ηε
ΒΙΟΑΡ θαη ηελ έκπεηξε νκάδα ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηθείκελσλ ΦΒ έξγσλ. Η
ειιεληθή αγνξά θσηνβνιηατθώλ είλαη πνιύ εμειηγκέλε όζνλ αθνξά ζηηο απαηηήζεηο
γηα αλαλεώζηκε ελέξγεηα, αιιά θαη γηα ζπλνιηθή ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία. Με ηε
βνήζεηα ηεο ΒΙΟΑΡ ην όξακά καο γηα ηελ ιεηηνπξγία ΦΒ ζηαζκώλ ζεκαληηθήο
ηζρύνο επειπηζηνύκε λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα».
ρεηηθά κε ηνλ Όκηιν Solar Cells Hellas:
Ο Όκηινο Solar Cells Hellas δηαζέηεη από ην 2007 θαζεηνπνηεκέλεο κνλάδεο
παξαγσγήο θσηνβνιηατθώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηα πςειόηεξα δηεζλή
πξόηππα (IEC&ISO) γηα ηελ παξαγσγή δηζθίσλ ππξηηίνπ, ΦΒ ζηνηρείσλ θαη
πιαηζίσλ, κε εηήζηα ζπλνιηθή παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα 80MW. ΦΒ πξντόληα έρνπλ
ήδε εμαρζεί ζε δηάθνξεο ρώξεο, όπσο Ιηαιία θαη Ιζπαλία.
Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ
Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ζπκπεξηιακβάλνληαο ηερληθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο,
ιύζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, θαζώο θαη ζρεδηαζκό, θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζε ΦΒ εγθαηαζηάζεσλ, έρνληαο ζπλδέζεη ήδε 3ΜWζην δίθηπν. Γηαρεηξίδεηαη
ραξηνθπιάθην ΦΒ έξγσλ πνπ θζάλεη ηα 290 MW ζε νιόθιεξε ηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα: www.schellas.gr.
ρεηηθά κε ΒΙΟΑΡ Δλεξγεηαθή Α.Δ:
Η εηαηξεία ΒΙΟΑΡ Δλεξγεηαθή ΑΔ, κέινο ηνπ νκίινπ ΔΛΛΑΚΣΩΡ ΑΔ, παξέρεη
νινθιεξσκέλεο ιύζεηο πνπ αθνξνύλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, ηελ
θαηαζθεπή αιιά θαη ηελ ζπληήξεζε θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ κεζαίαο θαη
κεγάιεο θιίκαθαο, δξώληαο σο EPC Contractor.
Η ΒΙΟΑΡ δξαζηεξηνπνηείηαη σο EPCContractorζηελ Διιάδα από ην 2007, ζηε
Βνπιγαξία θαη ηελ Ιηαιία από ην 2010. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 ε ΒΙΟΑΡ ζα έρεη
ζπλδέζεη Φ/Β Πάξθα ζπλνιηθήο ηζρύνο κεγαιύηεξεο ησλ 100MW, ελώ έρεη ήδε
αλεθηέιεζην(backlog) έξγα δεθάδσλ MWζηηο ηξεηο ρώξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα: www.biosar.gr.

