
________________________________________________ 
Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 

email: ecocom-dubai@mfa.gr  url: www.agora.mfa.gr  

 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

  

 

 

 

 

 

Ντουμπάι, 2 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

 

 

    
Αποστολή πρώτου φορτίου μπλε αμμωνίας στη Γερμανία 

 

Η ADNOC ανακοίνωσε χθες ότι η πρώτη αποστολή μπλε αμμωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα 

αναχώρησε από τα ΗΑΕ με προορισμό το Αμβούργο της Γερμανίας. Αποτελεί το πρώτο φορτίο αμμωνίας 

χαμηλών εκπομπών άνθρακα που αποστέλλεται στη Γερμανία, σε εφαρμογή της Συμφωνίας που υπεγράφη 

στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γερμανού Αντικαγκελάριου και Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομικών 

Υποθέσεων και Δράσης για το Κλίμα, κ. Robert Habeck, στα ΗΑΕ παρελθόντα Μάρτιο. 

Το φορτίο θα παραδοθεί στην Aurubis, παραγωγό μη σιδηρούχων μετάλλων και έναν από τους 

μεγαλύτερους ανακυκλωτές χαλκού παγκοσμίως, που έχει την έδρα της στο Αμβούργο. Η Hamburger Hafen 

und Logistik AG (HHLA) ανέλαβε την επιμελητεία του φορτίου. Η Aurubis σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την 

αμμωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ως πρώτη ύλη στο εργοστάσιό της για συρμάτινες ράβδους, 

δοκιμάζοντας την εφαρμογή της ως πρόσθετη πηγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα για βιομηχανική 

χρήση. Το υδρογόνο που περιέχει έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει ενεργειακή εναλλακτική λύση χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα για τις ενεργοβόρες διεργασίες στην παραγωγή πολλών μετάλλων. 

Η αμμωνία παράγεται από τη Fertiglobe, μια κοινοπραξία μεταξύ ADNOC και OCI (συμφερόντων 

Αιγύπτιου επιχειρηματία Sawiris με έδρα την Ολλανδία), στο βιομηχανικό συγκρότημα Ruwais του Άμπου 

Ντάμπι, όπου η ADNOC αναπτύσσει ένα ακόμη, μεγάλης κλίμακας, εργοστάσιο αμμωνίας χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα στο βιομηχανικό συγκρότημα TA'ZIZ. Το φορτίο είναι το πρώτο από πολλά δοκιμαστικά 

φορτία που θα πωληθούν σε πελάτες στη Γερμανία, ενώ παρόμοιες πωλήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στην 

Ασία.  

Ο Δρ. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας και 

Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ADNOC, υπογράμμισε ότι αυτό το φορτίο αμμωνίας χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα αναδεικνύει την αυξανόμενη διμερή συνεργασία μεταξύ ΗΑΕ και Γερμανίας στον κλάδο της 

καθαρής ενέργειας, καθώς και υπογραμμίζει τον διευρυνόμενο ρόλο της ADNOC ως αξιόπιστου εξαγωγέα 

καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Υπενθυμίζεται ότι η ADNOC σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά την 

παραγωγή υδρογόνου για την επίτευξη του στόχου των ΗΑΕ να προμηθεύσει έως και το 25% του υδρογόνου 

στη διεθνή αγορά.  

Ο κ. Roland Harings, Διευθύνων Σύμβουλος της Aurubis, δήλωσε ότι η πρώτη δοκιμαστική 

παραλαβή αμμωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα από την ADNOC αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο 

στο μακροπρόθεσμο όραμα της εταιρείας για χρήση του υδρογόνου που θα βοηθήσει στην επίτευξη του 

στόχου για απανθρακοποίηση. 
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