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Ολοκλήρωση παραγωγής σωλήνων για τον ΤΑΡ:  
 

Μεγάλη πρόκληση – Σημαντική επιτυχία 
 
Η ολοκλήρωση παραγωγής σωλήνων για τον Διαδριατικό αγωγό φυσικού αερίου (TAP) εορτάστηκε στην 
μονάδα παραγωγής στην Θίσβη, Βοιωτίας. 28.600 σωλήνες που θα καλύψουν συνολικό μήκος 495 χλμ 
παρήχθησαν από τις μονάδες παραγωγής ευθείας και ελικοειδούς ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW & 
HSAW) και επενδύθηκαν στις εγκαταστάσεις μας. 
 
Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου έργου που έχει ανατεθεί στην 
Eταιρία μας εορτάστηκε στις παραγωγικές μονάδες και 
επικεντρώθηκε στους ανθρώπους που με την εργασία και την 
ικανότητα τους συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση του μεγάλου 
αυτού έργου. 
 
Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα έργο εξαιρετικά μεγάλης 
κλίμακας, απαιτητικών τεχνικών προδιαγραφών και 
παραδόσεων με πολλαπλά μέσα (τραίνα, πλοία και φορτηγά) 
σε σφικτά χρονοδιαγράμματα,, ολοκληρώθηκε με πλήρη 
επιτυχία και σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα παραδόσεων. 
 
Οι άνθρωποι μας σε όλα τα τμήματα, όπως σε όλα τα έργα, 
έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό με αποτέλεσμα την άψογη 
υλοποίηση του έργου, η οποία έλαβε τα θετικότερα σχόλια εκ 
μέρους του πελάτη και των επιθεωρητών του, όπως παρακάτω: 
 
“Συγχαρητήρια για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα! 28.600 
σωλήνες που παρήχθησαν μέσα στο χρονοδιάγραμμα με τα  
υψηλότερα ποιοτικά στάνταρντ είναι κάτι για το οποίο πρέπει  
να είμαστε όλοι περήφανοι” είπε ο Kenneth. A. Sharpe, Quality Manager, TAP Ελλάδας.      
 
“Είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας στην οποία θέλω να συμπεριλάβω και το πολύ ικανό και υψηλού 
επαγγελματισμού προσωπικό της Σωληνουργεία Κορίνθου. Όλοι ανεξαιρέτως ένωσαν τις δυνάμεις τους 
ώστε το έργο αυτό να αποτελέσει μια επιτυχία ως προς την παραγωγή, ποιότητα και τελική μεταφορά. Η 
Σωληνουργεία Κορίνθου έδειξε επαγγελματισμό και εξαιρετική φιλοξενία καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, 
κάτι που έκανε την εργασία των εκπροσώπων του ΤΑΡ στην μονάδα της Θίσβη πολύ ευχάριστη” είπε ο 
Douglas Armstrong, Lead Inspector του TAP στην Σωληνουργεία Κορίνθου  
 
Η Σωληνουργεία Κορίνθου  για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε την θέση της σαν ένας υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών προμηθευτής του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

 

 

 

Ο εορτασμός στην μονάδα παραγωγής σωλήνων 

Ο εορτασμός στην μονάδα εξωτερικής επένδυσης 
αντιδιαβρωτικής προστασίας 


