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Η Hellenic Cables προμηθεύει inter-array καλώδια για το έργο Offshore Wind της Dominion 
Energy 
 
Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του 
έργου κατασκευής και φόρτωσης καλωδίων, κατ' εκτέλεση της σύμβασης που της ανατέθηκε από την 
Dominion Energy για τη μερική προμήθεια inter-array καλωδίων για το έργο Coast Virginia Offshore 
Wind (CVOW). 

Σκοπός αυτού του έργου είναι να παρέχει περίπου 2,6 GW καθαρής ενέργειας από θαλάσσια αιολικά 
πάρκα, αυξάνοντας την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νοικοκυριά της 
Πολιτείας της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ.  Το έργο θα έχει πολλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την 
περιοχή Hampton Roads ενώ ταυτόχρονα αποτελεί για ολόκληρη την Πολιτεία της Βιρτζίνια μια 
βιώσιμη αλλά και αναγκαία ευκαιρία να αποκτήσει καθαρή ενέργεια και να πετύχει τους οικονομικούς 
και περιβαλλοντικούς της στόχους. 

Η Hellenic Cables ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την αποθήκευση περίπου 
50 χλμ. υποβρυχίων inter-array καλωδίων 66 kV με μόνωση XLPE, τα οποία συνδέουν τις 
ανεμογεννήτριες με τον υπεράκτιο υποσταθμό.  

Η κατασκευή των καλωδίων στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της 
Hellenic Cables στην Κόρινθο διήρκεσε για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. 

«Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την Dominion Energy σε αυτό το εμβληματικό έργο, ένα από 
τα πρώτα υπεράκτια αιολικά έργα εμπορικής κλίμακας στις ΗΠΑ, με την παγκόσμιας κλάσης 
τεχνογνωσία μας στον σχεδιασμό και την κατασκευή καλωδίων.  Αυτό μας το έργο σηματοδοτεί και τη 
δική μας συνεισφορά στην προσπάθεια μετάβασης στην καθαρή ενέργεια της Βιρτζίνια, των Ηνωμένων 
Πολιτειών και του πλανήτη», σχολίασε ο κ. Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings και της Hellenic 
Cables. 

«Η Hellenic Cables είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο και η πολυετής της εμπειρία θα μας βοηθήσει 
να παρέχουμε καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στους πελάτες μας στη Βιρτζίνια», δήλωσε ο 
Joshua Bennett, αντιπρόεδρος της Dominion Energy για την υπεράκτια αιολική ενέργεια. 

Με αυτή την ανάθεση, η Hellenic Cables εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της στην υπεράκτια αγορά 
αιολικής ενέργειας των ΗΠΑ, μετά την ανάληψη και του έργου Mayflower Wind στις αρχές του 2020 
για την κατασκευή inter-array καλωδίων.  Επιπλέον, η ίδρυση της Hellenic Cables America Inc., 
θυγατρικής πλήρους κυριότητας, παρέχει στους πελάτες της εταιρείας στις ΗΠΑ άμεση υποστήριξη και 
τεχνογνωσία καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των έργων τους. 

Σχετικά με την Dominion Energy  

Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πελάτες σε 16 πολιτείες λαμβάνουν για τα σπίτια και τις 
επιχειρήσεις τους ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο από την Dominion Energy (NYSE: D), η οποία 
έχει έδρα στο Richmond, Va.  Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει βιώσιμη, αξιόπιστη, οικονομικά 
προσιτή και ασφαλή ενέργεια καθώς και να επιτύχει το στόχο μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και μεθανίου από τις υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έως 



 
 

το 2050. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας στην 
διεύθυνση DominionEnergy.com 

Σχετικά με τη Cenergy Holdings  

Η Cenergy Holdings είναι μια Βελγική εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των 
Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές 
εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων.  Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται 
από την Σωληνουργεία Κορίνθου και την Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης.  Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης 
στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου και σημαντικός 
παραγωγός κοίλων τμημάτων χάλυβα για τον κατασκευαστικό τομέα.  Η Hellenic Cables είναι ένας 
από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και 
τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους προαναφερθέντες τομείς.  Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.cenergyholdings.com. 
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