ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2022
Η Hellenic Cables αναλαμβάνει τις υποβρύχιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Λαύριο-Σέριφος και
Σέριφος-Μήλος
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι ανατέθηκε από τον ΑΔΜΗΕ στην Hellenic Cables, η
υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση Λαύριο-Σέριφος και Σέριφος-Μήλος στο πλαίσιο της Δ’ φάσης
διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,
συνολικού μήκους 170 χλμ. Το έργο επιλύει το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας των νησιών
και συμβάλει στη μείωση των εκπομπών CO2 με την απόσυρση ρυπογόνων μονάδων παλαιάς
τεχνολογίας.
Πιο συγκεκριμένα το έργο «με το κλειδί στο χέρι» (“turnkey”) περιλαμβάνει τη μελέτη, παραγωγή
και προμήθεια των χερσαίων και υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης 150 kV καθώς και των
παρελκομένων εξαρτημάτων, την εγκατάσταση, πόντιση και προστασία των χερσαίων και
υποβρυχίων καλωδίων, την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνδέσεων και τερματισμών
καθώς και την πραγματοποίηση των τελικών δοκιμών μετά την εγκατάσταση. Η σχετική σύμβαση
αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2022 μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων προσυμβατικών
διαδικασιών.
Το έργο που θα ενσωματώσει ενεργειακά τη Μήλο και τη Σέριφο στο ηπειρωτικό Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εντάσσεται στην τέταρτη και τελευταία φάση της
διασύνδεσης των Κυκλάδων και θα ολοκληρωθεί το 2024.
Με τη λειτουργία της, η νέα διασύνδεση θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα
ηλεκτροδότησης σε ακόμη επτά (7), άμεσα και έμμεσα διασυνδεόμενα, νησιά των Κυκλάδων
(Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος, Ίος, Κίμωλος, Σίφνος και Κύθνος) καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου ενώ θα επιτρέψει τη σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων και παλαιάς τεχνολογίας
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν μέχρι σήμερα στη Μήλο και τη Σέριφο.
Η υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης των καλωδίων, αναμένεται
να ολοκληρωθεί εντός 28 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα καλώδια θα
κατασκευαστούν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Hellenic Cables στην Κόρινθο.
Ο κ. Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings και της Hellenic Cables δήλωσε: «Είμαστε
περήφανοι που συμβάλλουμε με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στην ενεργειακή
ενσωμάτωση των Κυκλάδων στο ηπειρωτικό σύστημα, στηρίζοντας τη νησιωτική οικονομία, την
ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) της χώρας».
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.

