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« Η εταιρεία Naval Group εμπιστεύεται τη ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε. για τη συντήρηση
πυρηνικού υποβρυχίου του Γαλλικού στόλου»
Ο όμιλος εταιριών ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε. µέσω του υποκαταστήματός του στη Γαλλία, ανακοινώνει την
ανάληψη νέας σύμβασης τεχνικού έργου συντήρησης, που αφορά την προετοιμασία επιφάνειας και
βαφή δεξαμενών στο πυρηνικό υποβρύχιο ‘’Le Terrible’’, το πλέον σύγχρονο υποβρύχιο του
γαλλικού πολεμικού ναυτικού (έτος κατασκευής 2010).
Το έργο αφορά εξειδικευμένες εργασίες αντισκωριακής προστασίας που ανταποκρίνονται πλήρως
στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτούν τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς
και πιστοποιημένο εργατικό προσωπικό από γαλλικούς και διεθνείς φορείς (ACQPA, FROSIO,
Qualibat, TUV Nord).
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο έργο εκτελείται στα πλαίσια πρόσφατης υπογραφής σύμβασης
μεταξύ της Naval Group και της ναυτικής υπηρεσίας υποστήριξης σκαφών για την αποκλειστική
συντήρηση ολόκληρου του στόλου των 10 γαλλικών πυρηνικών υποβρυχίων Sous-marine Nucleaire
d'Attaque (SNA), 3-τους διάρκειας και προϋπολογισμού εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Η αξιολόγηση της ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε. έγινε µε βάση την πρότερη ολοκλήρωση αντίστοιχων εργασιών
στο ναυπηγείο της Naval Group στην Τουλόν (φρεγάτα ‘’Guepratte’’, ναρκαλιευτικό ‘’Pegase’’), την
έγκαιρη-επιτυχή ολοκλήρωση της 19ης καμπάνιας βαφής του Πύργου Άιφελ στο Παρίσι από τη
Δημοτική Υπηρεσία εκμετάλλευσης του Πύργου (SETE) καθώς και τη συνεχή παρουσία στα
γαλλικά ναυπηγεία κατασκευής των μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων του κόσμου από το 2006 έως
σήμερα στο Saint Nazaire της Δυτικής Γαλλίας. Η άρτια σε θέματα ποιότητας και έγκαιρη
ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα αποτελεί την κύρια
δύναμη του ομίλου.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2021 υπό τη συνεχή
παρουσία κλιμακίου του γαλλικού πολεμικού ναυτικού και αποτελούν μία ακόμα απόδειξη του
δόγματος «Ελλάς – Γαλλία Συμμαχία» τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο.
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