
 

 

 

Έναπξη εμποπικήρ λειηοςπγίαρ ππώηος ανηιδπαζηήπα πςπηνικού επγοζηαζίος Barakah 

 

Ο θξαηηθόο ελεξγεηαθόο όκηινο Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) αλαθνίλσζε ρζεο όηη ηέζεθε ζε 

εκπνξηθή ιεηηνπξγία ε πξώηε ειεθηξνπαξαγσγηθή ππξεληθή κνλάδα –παξαγσγηθήο ηζρύνο 1.400 MW- ηνπ 

ππξεληθνύ ζπγθξνηήκαηνο Barakah, ζηε δπηηθή πεξηνρή ηνπ Εκηξάηνπ Abu Dhabi, πεξίπνπ 300 ρικ. ζηα δπηηθά 

ηεο πξσηεύνπζαο. Σε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, ν Δηάδνρνο ηνπ Abu Dhabi θαη Αλαπιεξσηήο Αλώηαηνο Δηνηθεηήο 

ησλ Εκηξαηηλώλ Ελόπισλ Δπλάκεσλ Σεΐρεο Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ραξαθηήξηζε ηελ εκπνξηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξώηνπ αληηδξαζηήξα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Barakah σο ζεκαληηθό βήκα πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο επίηεπμεο βηώζηκεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο γηα ηα ΗΑΕ, πξνο όθεινο ησλ επόκελσλ γελεώλ, ελώ επηζήκαλε 

παξάιιεια όηη ην εκηξαηηλό πξόγξακκα αμηνπνίεζεο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα εηξεληθνύο ζθνπνύο είλαη 

θαζαξά εγρώξηαο έκπλεπζεο, πινπνηείηαη από ληόπην ζηειερηαθό δπλακηθό, βαζίδεηαη δε ζε ζπλδπαζκό 

εκηξαηηλήο, αιιά θαη δηεζλνύο ηερλνγλσζίαο.  

 

Σεκεηώλεηαη όηη ην ππξεληθό ειεθηξνπαξαγσγηθό ζπγθξόηεκα Barakah, ην νπνίν αλήθεη ζηνλ θξαηηθό όκηιν 

Enec –πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ θξαηηθνύ βηνκεραληθνύ holding ADQ- θαη ην νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ν ζπγαηξηθόο ηεο Enec όκηινο Nawah Energy Company, αλακέλεηαη λα θαιύπηεη ην 

25% ησλ ζπλνιηθώλ αλαγθώλ ησλ ΗΑΕ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε πεξηόδνπο αηρκήο, όηαλ θαηαζηνύλ 

ιεηηνπξγηθέο θαη νη ηέζζεξηο ππξεληθέο ηνπ κνλάδεο, νπόηε ζα δηαζέηεη ζπλνιηθή παξαγσγηθή ηζρύ ηεο ηάμεσο 

ησλ 5,6 GW. Τν 2016, ε ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ ENEC πνπ αζρνιείηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο πηπρέο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππξεληθνύ ζπγθξνηήκαηνο Barakah, κε ηελ επσλπκία Barakah One Company, ππέγξαςε κε 

ηελ εδξεύνπζα ζην Abu Dhabi θξαηηθή εηαηξεία ύδξεπζεο & ειεθηξηζκνύ Emirates Water & Electricity 

Company – EWEC ζπκθσλία αγνξάο ηεο παξαγόκελεο από ην ζπγθξόηεκα Barakah ελέξγεηαο (Power 

Purchase Agreement – PPA) γηα ηελ πξνζερή εμεθνληαεηία.  

Σεκεηώλεηαη όηη ε πξώηε ειεθηξνπαξαγσγηθή ππξεληθή κνλάδα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Barakah, ε νπνία έρεη 

ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020, είλαη ζπλδεδεκέλε ήδε κε ην εζληθό δίθηπν, ελώ ζηηο 

αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ Μαξηίνπ ε εκηξαηηλή Οκνζπνλδηαθή Καλνληζηηθή Αξρή Ππξεληθήο Ελέξγεηαο (Federal 

Authority for Nuclear Regulation – FANR) ρνξήγεζε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ δεύηεξν ππξεληθό 

αληηδξαζηήξα, πνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηελ εκπνξηθή ηνπ ιεηηνπξγία αξγόηεξα ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο. 

 

Η ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ πξώηνπ αληηδξαζηήξα ηνπ ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ Barakah αθνινύζεζε πεξίνδν 

εληαηηθώλ δνθηκώλ θαη ειέγρσλ, ππό ηελ επνπηεία ηεο εκηξαηηλήο Οκνζπνλδηαθήο Καλνληζηηθήο Αξρήο 

Ππξεληθήο Ελέξγεηαο (Federal Authority for Nuclear Regulation – FANR). Ο θιαδηθόο Τύπνο αλαθέξεη ζρεηηθά 

κε ηνπο δύν αθόκε ππξεληθνύο αληηδξαζηήξεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Barakah πνπ βξίζθνληαη ππό θαηαζθεπή, όηη 

έρνπλ νινθιεξσζεί θαηά 94% θαη θαηά 89%, αληίζηνηρα. Η θαηαζθεπή ηνπ ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ Barakah 

μεθίλεζε λα πινπνηείηαη ην 2009, από θνηλνπξαμία εηαηξεηώλ ππό ηελ εγεζία ηνπ λνηηνθνξεαηηθνύ θνινζζνύ 

Korean Electric Power Corporation (KEPCO).    

 

Ωο γλσζηόλ, ηα ΗΑΕ είλαη ε πξώηε ρώξα ηνπ Αξαβηθνύ θόζκνπ ε νπνία έρεη ζέζεη ζε ιεηηνπξγία κνλάδα 

παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο γηα εηξεληθνύο ζθνπνύο, γεγνλόο ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξόζθαηε 

επηηπρή εκηξαηηλή δηαζηεκηθή απνζηνιή ζηνλ Άξε, ζέηνπλ ηε ρώξα ζε ζέζε πξσηνπόξνπ ζηνλ Αξαβηθό θόζκν 

από απόςεσο πινπνίεζεο έξγσλ κε ρξήζε ηερλνινγηώλ αηρκήο.        
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