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ή Air Liquide ανακοινώνει ότι, τη στιγ-
μή που όλες οι μονάδες της εται-
ρείας δουλεύουν στο μέγιστο της 

δυναμικότητάς τους, δεδομένων και των 
ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών του βιομη-
χανικού κλάδου, αναγκάζεται να αυξήσει 
τις τιμές των αερίων σε υγρή και αέρια μορφή 
στις Ευρωπαϊκές χώρες. ή ενέργεια αυτή κρίθηκε 
αναγκαία εν όψει της γενικότερης αύξησης του 
κόστους ενέργειας και μεταφορικών που παρα-
τηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αυξήσεις των τιμών στην Ελλάδα θα κυμαν-
θούν ανάμεσα στο 5% και στο 18% κατά μέσο όρο, 
ανάλογα με το προϊόν και τον τρόπο προμήθειάς 
του.

Η Air Liquide έχει ήδη αποφασίσει να αυξήσει την 
παραγωγική της δυνατότητα και ήδη σχεδιάζει την 
κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής στην Ευρώπη, 
έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες 
των πελατών της στον κλάδο Βιομηχανικές Πωλήσεις 
/ Εμπόριο, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα των μονάδων 
της σε ό, τι αφορά στην κατανάλωση ενέργειας.

Με περισσότερους από 40,000 εργαζόμενους σε 75 χώρες, η Air 
Liquide είναι ο παγκόσμιος ηγέτης βιομηχανικών και ιατρικών αερίων 
και αντίστοιχων υπηρεσιών. Ο Όμιλος προσφέρει καινοτόμες λύσεις 
που βασίζονται σε τεχνολογίες που συνεχώς ανανεώνονται και παρά-

γει αέρια (οξυγόνο, άζωτο, αργόν, σπάνια αέρια) 
με τη μέθοδο διαχωρισμού του αέρα, καθώς και 
άλλα αέρια όπως υδρογόνο. Ο Όμιλος συνεισφέ-
ρει έτσι στην κατασκευή πολλών προϊόντων της 
καθημερινής μας ζωής: προσθέτει τις φυσαλίδες 
στα ανθρακούχα ποτά, δημιουργεί την αδρανή 

ατμόσφαιρα για την προστασία των τυποποιημέ-
νων τροφίμων, παρέχει οξυγόνο στα νοσοκομεία και 
στους ασθενείς στο χώρο της Φροντίδας Υγείας στο 
Σπίτι, παρέχει αέρια υψηλής καθαρότητας στη βιομη-
χανία ημιαγωγών, δίνει υδρογόνο για τη δέσμευση 
του θείου στα υγρά καύσιμα.

H Air Liquide συνεισφέρει στη διατήρηση της ζωής 
και έχει ήδη δεσμευτεί στις αρχές της αειφόρου ανά-
πτυξης. Από την ημέρα της ίδρυσής της το 1902, η 
Air Liquide αναπτύσσει με τους μετόχους της σχέ-
σεις εμπιστοσύνης που βασίζονται στη διαφάνεια 
και το σεβασμό των αρχών της Ορθής Επιχειρησια-
κής Διακυβέρνησης. Από τη δημοσίευση των πρώ-
των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της το 1971, η 

Air Liquide παρουσιάζει συνεχώς σταθερή αύξηση των αποτελεσμά-
των της. Οι πωλήσεις το 2007 ήταν συνολικά 11,801 εκατ. ευρώ, από 
τα οποία το 80% εκτός Γαλλίας. Η Air Liquide είναι μέλος του χρημα-
τιστηρίου του Παρισιού και αποτελεί στοιχείο των δεικτών CAC 40 και 
Eurostoxx 50 i (κωδικός FR 0000120073).
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Η Air Liquide Hellas ανακοινώνει αναγκαστικές 
αυξήσεις τιμών για τα βιομηχανικά αέρια
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