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Ντουμπάι, 28 Απριλίου 2022 

    

Κατασκευή πρώτου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στα ΗΑΕ 

 

Ανακοινώθηκε χθες ότι ολοκληρώθηκε στο Εμιράτο της Sharjah η κατασκευή της πρώτης μονάδας 

παραγωγής ενέργειας από απόβλητα στα ΗΑΕ, με το έργο να εισέρχεται τώρα στη φάση δοκιμών και θέσης σε 

λειτουργία στο αμέσως επόμενο διάστημα. Το εργοστάσιο Sharjah Waste-to-Energy είναι το πρώτο έργο της 

Emirates Waste-to-Energy, μιας κοινοπραξίας που ιδρύθηκε από την BEEAH Energy, θυγατρική εταιρεία ΑΠΕ 

του κρατικού Ομίλου BEEAH με έδρα τη Sharjah, και της Masdar. 

Η θέση σε λειτουργία του εργοστασίου θα επιτρέψει στη Sharjah να γίνει η πρώτη πόλη μηδενικών 

αποβλήτων στη Μέση Ανατολή, μετατρέποντας τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα σε καθαρή ενέργεια και 

αυξάνοντας το τρέχον ποσοστό εκτροπής των χωματερών από 76% σε 100%. 

Σε πλήρη λειτουργία, το εργοστάσιο θα βοηθήσει στην εκτροπή έως και 300.000 τόνων μη 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων μακριά από τους χώρους υγειονομικής ταφής κάθε χρόνο, ενώ θα παράγει 30 

MW ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αρκετή για να τροφοδοτήσει 28.000 σπίτια στη 

Sharjah. Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε από την εταιρεία CNIM με έδρα τη Γαλλία και καλύπτει έκταση 

80.000 τ.μ.. Υπογραμμίζεται ότι το εργοστάσιο ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και τα αυστηρότερα 

περιβαλλοντικά πρότυπα παγκοσμίως. 

Δίπλα στο εργοστάσιο βρίσκεται το συγκρότημα διαχείρισης απορριμμάτων της BEEAH Recycling, 

εταιρεία ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών του Ομίλου BEEAH, η οποία έχει ήδη συμβάλει στην επίτευξη 

ποσοστού εκτροπής απορριμμάτων 76% στο εμιράτο της Sharjah. Τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα από το 

συγκρότημα θα μεταφέρονται στη μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα. Επισημαίνεται ότι σε εν λόγω 

συγκρότημα διαχείρισης απορριμμάτων δραστηριοποιείται ελληνικός όμιλος Polyeco σε κοινοπραξία 

με BEEAH για τη διαχείριση εναλλακτικών πρώτων υλών και ναυτιλιακών αποβλήτων. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η BEEAH και η Masdar εξετάζουν ευκαιρίες για να λειτουργήσουν παρόμοιες 

μονάδες στα ΗΑΕ και στην ευρύτερη περιοχή. 
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