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àæßù ðè÷òýþ: SOLAR CELLS HELLAS

ΟµιποςSolarCellsHellas

Συµβάλλοντας ενεργά
στην πράσινη ανάπτυξη
Ο όµιλοςSolar Cells Hellas συµβάλλα τα
ιελεϋταία χρόνια στο εγχώριο εγχείρηµα
της ιιράσινης ανάπτυξης µέσα από τη
βιοµηχανική τίαραγωγή φωτοβολταϊκών
(φβ) προϊόντων και την ανάπτυξη και την
κατασκευή φβ σταθµών. Ξεκινώντας το
2006 µε την ίδρυση της εταιρείας Solar
Cells Hellas AE και µετέπειτα µε την
ίδρυση της Soltech AE για την παραγωγή
δισκίων πυριτίου, ηλιακών στοιχείων και
φβ πλαισίων στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, ο όµιλος
εταιρειών Solar Cells Hellas έγινε ο
µεγαλύτερος καθετοποιηµένος παραγωγός
της Ν.Α. Ευρώπης. Πρόσφατα, µε την
επέκταση της γραµµής παραγωγής φβ
πλαισίων στη Θήβα, n συνολική παραγωγική
δυναµικότητα των τριών εργοστασίων και κατά τα ΕΝ IEC 61215:2005 ed.2
και ΕΝ IEC 61730: 2007 part I & II για
έφθασε τα 80MW ετησίως, ενώ συνολικά
τα φβ πλαίσια. Η εταιρεία Solar Cells
απασχολούνται πάνω από 300
εργαζόµενοι. Προϊόντα του οµίλου (ηλιακά Hellas AE, µάλιστα, εντάχθηκε πρόσφατα
κελιά) έχουν εξαχθεί σε χώρες του
στην κοινότητα των ((Strongest
εξωτερικού, αποδεικνύοντας πως µία ελληνικήCompanies in Greece" της ICAP Group,
βιοµηχανία µπορεί να ανταποκριθεί επιβεβαιώνοντας την υψηλή πιστοληπηκή
της κανότητα. Τέλος, τα φβ πλαίσια
στο επίπεδο του ανταγωνισµού σε
έναν κλάδο υψηλής τεχνολογίας.
πιστοποιήθηκαν µε το σήµα (onade in
Οι εταιρείες του οµίλου έχουν πιστοποιηθεί EU», που παρέχει επιπλέον επιδότηση
κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ταρίφας σε όσους το διαθέτουν στην Ιταλία.
ISO 9001:2008 (σύστηµα διαχείρισης
Ο όµιλος εταιρειών Solar Cells
Hellas
παρέχει επίσης εξειδικευµένες λύσεις
ποιότητας), 14001:2004 (σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης) και
για τον σχεδιασµό, την προµήθεια
OHSAS 18001 (σύστηµα διαχείρισης
του εξοπλισµού και την κατασκευή φβ
πάρκων καθώς και υπηρεσίες λειτουρ¬
υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία)
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Η εταιρεία Solar Cells

Hellas AE εντάχθηκε
πρόσφατα στην
κοινότητατων
«StrongestCompanies
in Greece»της 1cap
Group, επιβεβαιώνοντας
την υψηλή πιστοληπτική
ιπς ικανότητα
ου του οµίλου οτο άµεσο µέλλον, κυρίως
γίας και συντήρησης φβ εγκαταστάσεων.
µε
την πρόσφατη υπαγωγή 39 φβ πάρκων
Ο όµιλος διαχειρίζεται επιπλέον φβ
συνολπαίς ισχύος 131.04MW, στη
έργα συνολικής ισχύος πάνω από
διαδικασία fast trade. To έργο θα διαχειριστεί
300MW. Φωτοβολταϊκοί σταθµοί περί
n εταιρεία Solar Concpet-Spes
των 5MW έχουν ήδη συνδεθεί µε το δίκτυο,
Solaris
AE συµφερόντων του κ. Παναγάκου
ενώ τον Σεπτέµβριο ολοκληρώθηκε
n κατασκευή φβ πάρκων ισχύος
- βασικού µέτοχου των εταιρειών
3.2MW στην Ηλεία, 1MW στον Ορχοµενό Solar Cells Hellas, Soltech και
και 600KW στη Λήµνο και αναµένονταιAdmotech - και αποτελεί µία επένδυση
να συνδεθούν σύνιοµα στο δίκτυο.
άνω των 300 εκατ. ευρώ µε πολλαπλά
περιβαλλονιικά και κοινωνικά οφέλη. Τα
Συγκεντρωτκά, µέχρι τα µέσα
Οκτωβρίου αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί φβ πάρκα που πρόκειται να κατασκευαστούν
n κατασκευή και σύνδεση φβ πάρκων
είναι έργα µεσαίας και µεγάλης
συνολικής ισχύος άνω των 25MW.
κλίµακας (όλα άνω του 1MW) και σε αυτά
Ιδιαίτερα δυναµιιαί, τέλος, αναµένεται
θα χρησιµοποιηθούν φβ πλαίσια ελληνικής
n εξέλιξη του ενεργειακού χαρτοφυλακίπαραγωγής.

