
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2022 
 
H Saipem αναθέτει τη σύμβαση για τον αγωγό FSRU Αλεξανδρούπολης στη Σωληνουργεία Κορίνθου,  
 
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η Saipem S.p.A ανέθεσε στη Σωληνουργεία Κορίνθου, τον τομέα 
σωλήνων χάλυβα, σύμβαση που αφορά την ανάπτυξη υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού φυσικού 
αερίου από την Gastrade.  Η Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU), θα συνδεθεί με 
το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλάδας με αγωγό μήκους 28 χλμ., μέσω του 
οποίου το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της ευρύτερης 
περιφέρειας αλλά και με προοπτική να εφοδιάσει και την Ουκρανία. 

Η ανάπτυξη του αγωγού διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια 
και ανεξαρτησία της Ελλάδας, αλλά και 
ολόκληρης της Ν.Α. Ευρώπης και συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ομαλή ενεργειακή 
μετάβαση και τον ενεργειακό πλουραλισμό της 
εξαιρετικά ευαίσθητης αυτής περιοχής. 

Η πρόταση της Σωληνουργεία Κορίνθου 
αξιολογήθηκε ως η πλέον συμφέρουσα και 
αποτελείται από σωλήνες χάλυβα SAWL 28 
χιλιομέτρων και διαμέτρου 30” (762 χιλ.) και 
περιλαμβάνει αντιδιαβρωτική επένδυση, καθώς 
και επένδυση τσιμέντου.  Ολόκληρη η ποσότητα 
των σωλήνων, θα κατασκευαστεί και θα 
επενδυθεί εξωτερικά στο εργοστάσιο της 
Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας. Οι 
παραδόσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν 
μέσα στο 2023. 

 

Η κατασκευή και λειτουργία του θα ενδυναμώσει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού 
κόμβου για την ευρύτερη περιφέρεια της Ν.Α. Ευρώπης και θα προσφέρει εναλλακτικές πηγές και 
οδούς προμήθειας φυσικού αερίου στην περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού και την 
ενεργειακή αυτονομία, σε μια περίοδο υψηλών προκλήσεων. 

Σχετικά με τη Saipem S.p.A. 
Η Saipem είναι παγκόσμιος παίκτης στον κλάδο της ενέργειας και των υποδομών. Η Εταιρεία είναι 
μια προηγμένη τεχνολογική και μηχανολογική πλατφόρμα για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 
λειτουργία πολύπλοκων, ασφαλών και βιώσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων, που προσφέρει 
εξατομικευμένες λύσεις, επιτρέποντας παράλληλα την ενεργειακή μετάβαση.  Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.saipem.com/en 
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Σχετικά με τη Gastrade 
Η Gastrade υλοποιεί σύγχρονες υποδομές φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη εταιρεία 
στην Ελλάδα στην οποία χορηγήθηκε Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου. Σκοπός της 
είναι η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση σύγχρονων συστημάτων φυσικού αερίου με τρόπο 
ασφαλή, αξιόπιστο, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Στόχος της είναι οι υποδομές που 
υλοποιεί να προσφέρουν ενεργειακή ασφάλεια στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Για 
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.gastrade.gr/ 

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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