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MEΤΗΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
«MADE
IN EUROPE»
ΤΑΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΩΤ0Β0ΛΤΑΪΚΑ
SOLTECH
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσητης επιθεώρησης,τα φωτοβολταϊκό πλαίσιαSLTP660της Soltech AE, εταιρείας
του ελληνικού ΟµίλουSolar Cells Hellas (SCH),πιστοποιήθηκανότι πληρούντο κριτήριο Made in Europe»,όπως
απαιτείται απότο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειαςτης Ιταλίας.
Ανάχωµαστη συνεχώς αυξανοµένηδιείσδυση φωτοβολταικων
πλαισίωναµφίβολουποιότητας στην ΕυρωπαϊκηΕνωση(EE)και
ισχυρό κίνητρο για την ενιοχυοη της εγχώριας παράγωγηςαποτελεί
to «Madein EU»πιστοποιητικόσου είναι διαθέσιµο µετά ano αίτηµα
έλεγχου ano τους εξουσιοδοτηµένους φορείς πιστοποίησηςσε
ευρωπαϊκούςπαράγωγους
Με το νοµοσχέδιο «ContoEnergiaIV» από τον ∆ιαχειριστή ∆ικτυου
∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ιταλίας (GSE)που τέθηκε οε
ισχυ από αρχές Ιουνίου του 2011, προβλέπεταιπρόσθετη ταρίφα
(feed in tariff) ύψους 10% για τα κατασκευασµέναφωτοβολταϊκό
πλαίσιαεντός της EE.Βασική προϋπόθεσηγια την εφαρµογή του
αναθεωρηµένουνοµοσχεδίουαποτελεί η επιλογή τουλάχιστονιου
60% του κόστους εξοπλισµούτων φωτοβολιαϊκώνέργων από χώρες
προέλευσης της Ευρώπης.

Η διαδικασίαπιστοποίησης
Για την ευκολότερη και ταχύτερη διαδικασια υποβολήςτης αίτησης
παροχής των εν λόγω πρόσθετωνκίνητρων,πραγµατοποιήθηκε
έλεγχος στην εταιρεία SoltechAE από τον αναγνωρισµένο
ιταλικό φορέα TUV Intercat.ΜετΟτην επιτυχή ολοκλήρωσητης
επιθεώρησης, το φωτοβολταϊκόπλαίσια SLTP660πιστοποιήθηκαν
οτι πληρούντο κριτήριο «Made in Europe»,οπως απαιτείται από το
∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ιταλίας.

Επιµένοντος
ελληνικά
Παρα ii) γενικη ταση µετακίνησης της παρογωγήςοε µη ευρωπαϊκές
χώρες, ο Οµιλος SCHεπιµένει ελληνικό αναβαθµίζονταςτις
παραγωγικέςδιαδικασίες, αυξάνοντας τις αποδόσεις των προϊόντων
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και τηρώντας αυστηρές ευρωπαϊκές ιιροδιαγραφες.
Σε σχετική δήλωσητου ο γενικός διευθυντής του ΟµιλουSCHκ
ΠιταροκοιληςΣοφοκλήςαναφέρει: «Βρισκόµαστεστη ευχάριστη
θέση να παρέχουµεοίους πελάτες µος έναν ακόµη λόγο να
επιλέξουν το προϊόνταµας, απολαµβάνονταςτα προνόµιατόοο
της αποδεδειγµένης παραγωγήςσε ευρωπαϊκόέδαφος όσο
και τα ποιοτικά κριτήρια και οικονοµικά ανταλλάγµαταπου αυτή
συνεπάγεται. Ελπίζουµεαυτή η τάση ευρωπαϊκήςπροτυποποίησης
να επεκταθεί ούντοµα και στην χώρα µας».

Καθετοποιηµένη
βιοµηχανία
Ο Όµιλος SCH λειτουργεί την πρώτη καθετοποιηµένη βιοµηχανία
φωτοβολταϊκώνπολυκρυσταλλικουπυριτίου στην Ελλάδα, αλλο
και στην ευρύτερη περιοχη ίων Βαλκανιων. Η επένδυση αγγίζει τα
120 εκατ. ευρω, ενω η ετήσια δυναµικότητα παραγωγήςδισκίων
πυριτίου, φωτοβολταϊκώνστοιχείων και πλαισίωνφτάνει τα 180
MWp. Οι κτηριακες εγκαταστάσεις των εργοστάσιων στην Πατρο,
συνολική καλυπτόµενης επιφάνειας 14.000 τ.µ., στεγάζουν τον
πλέον σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό εξασφαλίζοντας υψηλές
προδιαγραφές και ανταγωνιστικό κόστος.
Επιπλέον,ο όµιλος παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες
για εγκατάσταση φωτοβολιαϊκών συστηµάτωνκαι λυοεις
εξοικονόµησης ενέργειας. Και το σηµαντικότερο όλων, µεγάλη
ευελιξία στην παράδοσηαψούη παραγωγήγίνεται στην Ελλάδα.
Με διάρκεια ζωής που ξεπερνάει τα 30 χρονιά δεν υπάρχει τίποτα
που να σας προβληµατίζει.Αν σκέφτεστε να κάνετε µια επένδυση,
επενδύστε στα οιγουρο. Επενδύατε στα φωτοβολταϊκα συστήµατα
του Οµίλου SCH.

