Δελτίο Τύπου

H ENGIE μέσω της θυγατρικής της Solairedirect,
εγκαινιάζει το μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο του
Ομίλου στη Γαλλία , στο Greoux – les - Bains
27 Σεπτεμβρίου 2017

Στις 27 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία Solairedirect, θυγατρική της ENGIE, εγκαινίασε το μεγαλύτερο
ηλιακό πάρκο του ομίλου στη Γαλλία, παρουσία του Δημάρχου Gréoux-les-Bains, στις Alpesde-Haute-Provence.
Το φωτοβολταικό πάρκο μπήκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2017, καταλαμβάνοντας έκταση 1800
στρεμμάτων.
Χάρη στα 300.000 ηλιακά πάνελ και τους 50 σταθμούς μετασχηματισμού ηλεκτρικής ενέργειας που
βρίσκονται σε δύο τοποθεσίες, στο Vallonge (885 στρέμματα) και στο Coteau de Rousset (927
στρέμματα), θα παράγονται 128 GWh άνα έτος , το οποίο ισοδυναμεί με την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας για περίπου 85.000 κατοίκους (εξαιρουμένης της θέρμανσης).
Με εγκατεστημένη ισχύ 82MW, θα επιτρέπει εξίσου να αποφευχθούν οι ρύποι 50.000 τόνων CO2 ανά
έτος.
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Η ENGIE είναι ο Ν1 πάροχος στη Γαλλία στον τομέα των ηλιακών πάνελ με συνολική εγκατεστημένη
ισχύ σχεδόν 900MW. Καθώς η Γαλλία σκοπεύει να τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ηλιακά
πάνελ μέχρι το 2023, η ENGIE σκοπεύει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της και να φθάσει στα 2,2GW
εγκατεστημένης ισχύος έως το 2021.

Σημειώσεις για τον Συντάκτη
Η ENGIE στον τομέα των υπηρεσιών
Η ENGIE είναι ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμένων να βελτιώνουν τις επιδόσεις και την
αποδοτικότητα των κτιρίων, της βιομηχανίας, των υποδομών και των πόλεων. Σε χιλιάδες έργα σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, οι ομάδες τις ENGIE εργάζονται στενά με τους πελάτες για να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις σε
τεχνικές υπηρεσίες, facility management και επαγγελματικές εφαρμογές, συχνά συνδυάζοντάς τες με την
ενεργειακή εξειδίκευσή της. Η ENGIE, με ηγετική θέση στην Ευρώπη και με δεκάδες χιλιάδες πελάτες, αναπτύσσει
τις δραστηριότητές της παγκοσμίως απασχολώντας πάνω από 100.000 εργαζόμενους στον τομέα των
υπηρεσιών.
Η ENGIE στην Ελλάδα
Η ENGIE έχει δύο κύριες δραστηριότητες στην Ελλάδα: ενεργειακές υπηρεσίες και facility management μέσω της
ENGIE Hellas, και παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μέσω του ομίλου εταιρειών
ΗΡΩΝ (50%). Η ENGIE Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2000 και είναι ηγέτης στην παροχή
ενεργειακών υπηρεσιών, τεχνικής συντήρησης και facility management. Απασχολεί πάνω από 150 άτομα έμπειρο
προσωπικό και εκτελεί κάποιες από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες συμβάσεις υπηρεσιών ολοκληρωμένης
διαχείρισης εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
Ο ΗΡΩΝ διαχειρίζεται 2 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου 600 MW) και απασχολεί 111 άτομα
προσωπικό. Ο ΗΡΩΝ προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο σε οικίες, βιομηχανίες κι επιχειρήσεις όπως
η MINERVA, ELINOIL, VIVECHROM, Alpha Satellite TV και Οδός Κεντρικής Ελλάδας.
Η ENGIE στον κόσμο
Η ENGIE αναπτύσσει τις δραστηριότητές της (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενεργειακές υπηρεσίες) γύρω
από ένα μοντέλο υπεύθυνης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες προκλήσεις της ενεργειακής
μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων: πρόσβαση σε αειφόρο ενέργεια, μετρίαση και
προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων. Ο Όμιλος προσφέρει σε άτομα,
πόλεις κι επιχειρήσεις αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις βασιζόμενος στην τεχνογνωσία του σε τέσσερεις τομείς
κλειδιά: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, υγροποιημένο φυσικό αέριο και ψηφιακή
τεχνολογία. Η ENGIE απασχολεί 154.950 άτομα προσωπικό σε όλο τον κόσμο και το 2015 είχε έσοδα 69.9 δις
ευρώ. Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριου του Παρισίου και των Βρυξελλών (ENGI) και εκπροσωπείται
στους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες: CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe and Euronext Vigeo (Eurozone 120, Europe 120
and France 20).
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