
 

 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ CENERGY HOLDINGS SA  

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2017 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο 
Βέλγικο Νόμο της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 
σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι 
διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. 

 

Κλάδος καλωδίων: H Fulgor, θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια, υπέγραψε σύμβαση με-το-

κλειδί-στο-χέρι με την Enel Green Power Hellas για την υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 

με το εθνικό δίκτυο της συστοιχίας των χερσαίων αιολικών πάρκων του Καφηρέα στην 

Κάρυστο, Ευβοίας. 

 

Η Fulgor, θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια, υπέγραψε σύμβαση με-το-κλειδί-στο-χέρι με την 

Enel Green Power Hellas, θυγατρική της ιταλικής εταιρίας ενέργειας Enel για την προμήθεια 

και εγκατάσταση υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης υψηλής τάσης για τη μεταφορά της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τη συστοιχία των αιολικών πάρκων του Καφηρέα στο 

εθνικό δίκτυο (Υποσταθμός Παλλήνης, Αττικής). Με την ολοκλήρωσή του το έργο αιολικής 

ενέργειας του Καφηρέα θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 154 MW και θα αποτελεί τη 

μεγαλύτερη συστοιχία αιολικών πάρκων της χώρας. 

Η σύμβαση της Fulgor περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την 

υποθαλάσσια προστασία, καθώς και την εκτέλεση εργασιών τερματισμού των καλωδίων και 

την πραγματοποίηση δοκιμών για τη διασύνδεση μεταξύ της Καρύστου (Εύβοια) και της 

Ραφήνας (Αττική), μέσω σύνθετου τριπολικού καλωδίου 150 kV με μόνωση XLPE και με 

ενσωματωμένο καλώδιο οπτικών ινών 24 ινών. Το καλώδιο της διασύνδεσης θα έχει 

συνεχόμενο μήκος περίπου 45 χιλιομέτρων και θα εγκατασταθεί σε βάθος μέχρι και 105 

μέτρων. Η εκτέλεση του έργου θα ξεκινήσει εντός του 2017 ενώ οι εργασίες εγκατάστασης 

έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν εντός του πρώτου τριμήνου του 2018. 

Το υποβρύχιο καλώδιο της διασύνδεσης θα παραχθεί στο εργοστάσιο της Fulgor στο Σουσάκι, 

Κορινθίας. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας της Fulgor καθιστούν 

δυνατή την παραγωγή και τις δοκιμές  σε μεγάλα, συνεχόμενα μήκη των μακρύτερων 

υποβρύχιων καλωδίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα υπόγεια καλώδια της διασύνδεσης θα 

παραχθούν στο εργοστάσιο της Ελληνικά Καλώδια στη Θήβα, Βοιωτίας.  



 

 
 

Η ανάθεση του εν λόγω σημαντικού έργου υπογραμμίζει την εξέχουσα θέση της Ελληνικά 

Καλώδια ως κατασκευαστή υποβρύχιων καλωδίων στην παγκόσμια υπεράκτια βιομηχανία 

ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια, η Ελληνικά Καλώδια αναπτύσσει τεχνολογικά προηγμένα 

καλώδια και λύσεις με τεχνογνωσία που εκτείνεται σε υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης και 

καλώδια υπερυψηλής τάσης, καθώς και σε υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών.  

 

Σχετικά με την Cenergy Holdings 

 
Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρία συμμετοχών (holding), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext 
Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας μέσω θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και 
αναπτυσσόμενες αγορές, όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών, καθώς και 
των τηλεπικοινωνιών. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργεία 
Κορίνθου και την Ελληνικά Καλώδια, πρωτοπόρες εταιρίες στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους 
τους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς σωλήνων χάλυβα 
διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και 
αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς 
χάλυβα. Η Cablel® Ελληνικά Καλώδια, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην 
Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια για 
τους κλάδους που προαναφέρθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρία, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cenergyholdings.com. 
 

 

http://www.cenergyholdings.com/

