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ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤ ΤΔΡΟΓΟΝΟΤ 

Η ςθμαςία του πράςινου υδρογόνου για τθ γ/Οικονομία: ςτόχοι και προκλιςεισ 

Σο πράςινο υδρογόνο, που παράγεται χωρίσ εκπομπζσ άνκρακα από αιολικι ι 

θλιακι ενζργεια μζςω θλεκτρόλυςθσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ενεργοβόρεσ 

βιομθχανικζσ διαδικαςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ ενεργειακισ μετάβαςθσ. Για τον λόγο 

αυτό, θ Γ/Κυβζρνθςθ κεωρεί το πράςινο υδρογόνο «κλειδί» για τθν 

απανκρακοποίθςθ ςθμαντικϊν βιομθχανικϊν κλάδων, όπωσ αυτϊν τθσ παραςκευισ 

/ επεξεργαςίασ χάλυβα και χθμικϊν. 

Το σδρογόλο ως θηιηθή ζηο περηβάιιολ πεγή ελέργεηας 

 

Πηγή: dpa 

Σο πρόβλθμα για τθ Γερμανία ζγκειται ςτο ότι (λόγω των δυςμενϊν κλιματολογικϊν 

ςυνκθκϊν ςτθ χϊρα) θ εγχϊρια παραγωγι δεν κα μπορεί να καλφπτει πάνω από το 

30% των εκτιμϊμενων εγχϊριων ενεργειακϊν αναγκϊν. Μάλιςτα, θ Γερμανικι 

Ακαδθμία Επιςτθμϊν (Acatech) και το ίδρυμα DECHEMA προχωροφν ςε 

δυςμενζςτερεσ προβλζψεισ: Βάςει τθσ ζωσ τϊρα πορείασ υλοποίθςθσ των ζργων 

θλεκτρόλυςθσ, θ Γερμανία κα υπολείπεται κατά 5,7 GW, του ςτόχου που ζχει κζςει 

θ Γ/Κυβζρνθςθ θ ςυνολικι παραγωγικι δυνατότθτα τθσ χϊρασ το 2030 να 

ανζρχεται ςτα 10 GW υδρογόνου (βλ. διάγραμμα 1).1  

Παρά, δθλαδι, τθ ςταδιακι αφξθςθ των ζργων θλεκτρόλυςθσ ςτθ Γερμανία (βλ. 

διάγραμμα 2), ο πολιτικόσ ςτόχοσ που ετζκθ το 2021 δεν αποδεικνφεται ρεαλιςτικόσ 

και, ςε κάκε περίπτωςθ, θ Γερμανία ζχει ανάγκθ από ςθμαντικζσ ειςαγωγζσ 

πράςινου υδρογόνου, για να καλφψει τισ εγχϊριεσ ανάγκεσ τθσ και να πετφχει τουσ 

ςτόχουσ τθσ κλιματικισ ουδετερότθτασ. Ακόμθ πιο δθκτικό, το Λνςτιτοφτο IfO (με 

                                                           
1
 Στεηική αναθορά σπάρτει ζηη ζελ. 60 ηης Σσμθωνίας Σσνεργαζίας ηων ηριών κομμάηων ηοσ 

Κσβερνηηικού Σσναζπιζμού (SPD, Πράζινων, FDP). 

 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1
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ζδρα ςτο Μόναχο) υποςτθρίηει ςε πρόςφατθ μελζτθ του ότι «υπάρχει ζλλειψθ 

αξιόπιςτου δθμόςιου ςχεδιαςμοφ για τθν ουςιαςτικι ανάπτυξθ αυτισ τθσ 

δυναμικότθτασ [10 GW], κακϊσ και απουςία κάποιασ εκτίμθςθσ τθσ ιδιωτικισ ι 

οικονομικισ κερδοφορίασ τθσ. Η μετατροπι ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ με αζριο 

ςε μονάδεσ που χρθςιμοποιοφν υδρογόνο δεν αποτελεί προσ το παρόν βιϊςιμο 

επιχειρθματικό μοντζλο για ιδιϊτεσ επενδυτζσ». 

                   Δηάγρακκα 1                                                                              Δηάγρακκα 2 

Δσλαηόηεηες ειεθηρόισζες ζηε Γερκαλία ηο 2030                    Έργα ειεθηρόισζες ζηε Γερκαλία 

Εθηηκώκελε απόθιηζε από ηεζέληες ποιηηηθούς ζηότοσς 

 

Πηγή: Acatech – DECHEMA 

Σο IfO αναφζρεται εκτενϊσ ςτισ προκλιςεισ που ενζχει θ οικονομία του πράςινου 

υδρογόνου και επιχειρεί να προςγειϊςει τουσ υπεραιςιόδοξουσ ςτθ Γερμανία. 

Όπωσ αναφζρεται χαρακτθριςτικά ςτθν εν λόγω μελζτθ, «το υδρογόνο δεν υπάρχει 

ςε φυςικοφσ αποκετιρεσ, αλλά εξάγεται με θλεκτρόλυςθ και, ακολοφκωσ, 

μετατρζπεται ξανά ςε θλεκτρικι ενζργεια. Κατά τθν εν λόγω επανα-μετατροπι 

χάνονται περίπου τα 3/4 τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ενζργειασ. Επιπρόςκετα, το 

υδρογόνο ‘κραφει ψακυρά’ όλα τα υλικά και απαιτεί ζνα ιδθ εξομαλυμζνο ρεφμα 

για τθ ςυνεχι χριςθ των θλεκτρολυτϊν. Υπάρχουν τεχνικζσ λφςεισ για το ςκοπό 

αυτό, αλλά είναι δαπανθρζσ και ζχουν ςυνζπειεσ ςτθν οικονομικι αποδοτικότθτα. 

Το υδρογόνο δεν παίηει κανζνα ρόλο ςτο ευρωπαϊκό δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ, 

παρόλο που οι τεχνολογίεσ είναι γνωςτζσ εδϊ και δεκαετίεσ. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι μόνο οι ποςότθτεσ αιολικισ και θλιακισ ενζργειασ που 

υπερβαίνουν τθν κατανάλωςθ είναι διακζςιμεσ για θλεκτρόλυςθ, διότι κα ιταν 

παράλογο και αντι-οικολογικό να παράγεται υδρογόνο με πράςινο ρεφμα, εφόςον 

αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί άμεςα για τθν αντικατάςταςθ των ςυμβατικϊν 

πθγϊν θλ. ενζργειασ. Δεδομζνων αυτϊν των δυςκολιϊν, μπορεί να περάςει πολφσ 

καιρόσ μζχρι να δθμιουργθκεί μια λειτουργικι οικονομία υδρογόνου». 
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Θεςμικι ςτιριξθ για τθν προϊκθςθ τθσ οικονομίασ του υδρογόνου ςτθ Γερμανία 

H Γερμανία υιοκζτθςε τθν Εκνικι τρατθγικι τθσ για το Τδρογόνο τον Λοφνιο του 

2020, κζτοντασ ζναν διττό ςτόχο: Να αξιοποιθκοφν οι τεχνολογίεσ υδρογόνου για τθ 

μείωςθ των εκπομπϊν άνκρακα ςτθ βιομθχανία, τισ μεταφορζσ και τθν ενζργεια, 

αλλά και να καταςτεί θ Γερμανία παγκόςμιοσ θγζτθσ τθσ αγοράσ και των 

τεχνολογιϊν πράςινου υδρογόνου. Ζκτοτε θ Γερμανία ανζπτυξε τθν τεχνογνωςία 

τθσ με εντυπωςιακοφσ ρυκμοφσ και υιοκζτθςε μια ςτρατθγικι προςζγγιςθσ 

δυνθτικϊν παραγωγϊν πράςινου υδρογόνου ανά τον κόςμο. Και ςτισ δφο αυτζσ 

κατευκφνςεισ θ ςτρατθγικι τθσ κεωρείται ζωσ τϊρα πετυχθμζνθ και, όπωσ κα 

δοφμε παρακάτω, βρίςκει μιμθτζσ, που ζςτω κακυςτερθμζνα ακολουκοφν το 

βθματιςμό τθσ.  

Αμζςωσ μετά τθν υιοκζτθςθ τθσ τρατθγικισ, θ Γ/Κυβζρνθςθ ςυγκρότθςε το Εκνικό 

υμβοφλιο για το Τδρογόνο, που κατακζτει προτάςεισ για τθν ταχφτερθ υλοποίθςθ 

τθσ τρατθγικισ και αποτελείται από 25 επιφανείσ εμπειρογνϊμονεσ από τουσ 

τομείσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ επιςτιμθσ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Σα 

μζλθ του υμβουλίου διακζτουν τεχνογνωςία ςτουσ τομείσ τθσ παραγωγισ, τθσ 

ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ, τθσ απανκρακοποίθςθσ τθσ βιομθχανίασ, των 

μεταφορϊν και υποδομϊν, τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ / κζρμανςθσ κτιριακϊν 

εγκαταςτάςεων, των διεκνϊν ςυνεργαςιϊν για το κλίμα και τθσ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ. 

τθν υλοποίθςθ τθσ γ/τρατθγικισ για το Τδρογόνο εμπλζκονται 5 Τπουργεία αλλά 

και θ ίδια θ Καγκελαρία. Αναλυτικότερα: 

- Θ οικονομία του πράςινου υδρογόνου, εκτόσ από τα επιμζρουσ Τπουργεία, 

απαςχολεί και τθν ίδια τθ Γ/Καγκελαρία. Είναι χαρακτθριςτικό ότι θ παραγωγι 

και λειτουργία θλεκτρολυτϊν «ωσ βαςικόσ άξονασ τθσ βιομθχανίασ υδρογόνου» 

ςτθ Γερμανία ιταν ζνα από τα κεντρικά ηθτιματα που ςυηθτικθκαν, παρουςία 

του Καγκελαρίου Scholz (SPD), κατά τθν τελευταία ςυνεδρίαςθ (08.12.22) του 

«υμβουλίου για το Μζλλον» (Zukunftsrat). Σο εν λόγω όργανο, το οποίο 

ςυγκρότθςε ο κ. Scholz, εξετάηει τισ νζεσ εξελίξεισ και τάςεισ ςτο χϊρο τθσ 

καινοτομίασ και αναπτφςςει προτάςεισ για τθν ενίςχυςθ και προςταςία των 

γ/τεχνολογικϊν επιτευγμάτων ςτουσ κλάδουσ των κρίςιμων τεχνολογιϊν και 

τθσ ψθφιοποίθςθσ. Όπωσ αναφζρεται ςε ςχετικι ανακοίνωςθ, «οι 

ςυμμετζχοντεσ εξζφραςαν τθν ικανοποίθςι τουσ για τισ τρζχουςεσ 

πρωτοβουλίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ 

οικονομίασ του υδρογόνου ςτθ Γερμανία ςτο πλαίςιο των ςυμφωνθκζντων 

κλιματικϊν ςτόχων και λαμβανομζνων υπόψθ των εξαρτιςεων από πρϊτεσ 

φλεσ και των γεωπολιτικϊν προκλιςεων. Τα εναπομείναντα προβλιματα, όπωσ 

τα ρυκμιςτικά εμπόδια για τθν καταςκευι και λειτουργία των θλεκτρολυτϊν ι 

το ηιτθμα του τρόπου ταχείασ κλιμάκωςθσ τθσ παραγωγικισ δυνατότθτασ, κα 
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πρζπει να αντιμετωπιςτοφν γριγορα, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ 

υλοποίθςθ ανταγωνιςτικϊν επιχειρθματικϊν μοντζλων ςτθ Γερμανία.»  

- Κεντρικό ρόλο ςτθν υλοποίθςθ του γ/ςχεδιαςμοφ ςχετικά με το πράςινο 

υδρογόνο ζχει το γ/Τπουργείο Οικονομίασ / Προςταςίασ του Κλίματοσ. Σο εν 

λόγω Τπουργείο προωκεί τθν υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ για τθν ενεργειακι 

μετάβαςθ και αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθν εξαςφάλιςθ επαρκϊν 

προμθκειϊν από το εξωτερικό, ςυνάπτοντασ διμερείσ ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ 

και ςτθρίηοντασ ζργα ςε χϊρεσ, όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν προοπτικζσ 

παραγωγισ υδρογόνου αξιόλογθσ ποςότθτασ και χαμθλοφ κόςτουσ. Θ Γερμανία 

επιδιϊκει να προμθκεφεται πράςινο υδρογόνο από τουλάχιςτον δζκα κράτθ 

ζωσ το 2030, ϊςτε να αποφφγει νζεσ ενεργειακζσ εξαρτιςεισ. Πράςινο 

υδρογόνο ςχεδιάηεται να ειςάγεται και από χϊρεσ, από τισ οποίεσ θ Γερμανία 

λαμβάνει επί του παρόντοσ ορυκτά καφςιμα, όπωσ θ . Αραβία και τα ΘΑΕ.   

Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ςυμβάλλει και το γ/Τπουργείο Εξωτερικϊν με το 

δίκτυο «γραφείων διπλωματίασ του υδρογόνου», που ζχει ςυςτιςει ςε μια 

ςειρά χωρϊν (βλ. αναλυτικότερα παρακάτω). 

θμειϊνεται ότι το Τπουργείο Οικονομίασ ζχει κζςει υπό τθν αιγίδα του το 

Μδρυμα H2 Global και το ζχει προικοδοτιςει πλουςιοπάροχα με ζναν 

προχπολογιςμό τθσ τάξθσ των € 4,4 δισ. Σο εν λόγω ίδρυμα αναλαμβάνει μια 

ςειρά πρωτοβουλιϊν για «τθν προϊκθςθ τθσ παραγωγισ και χριςθσ φιλικϊν 

προσ το περιβάλλων ενεργειακϊν πθγϊν εγχϊρια και διεκνϊσ». θμαντικι 

πτυχι τθσ δράςθσ του, θ οποία τϊρα εγκαινιάηεται (βλ. αναλυτικότερα 

παρακάτω), είναι θ αγορά και μεταπϊλθςθ πράςινου υδρογόνου ι παραγϊγων 

αυτοφ προσ ςτιριξθ τθσ γ/βιομθχανίασ. Απόδειξθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ ευρείασ 

αποδοχισ που τυγχάνει το H2 Global, είναι ότι, πζραν τθσ μεγάλθσ κρατικισ 

χρθματοδότθςθσ, θ λειτουργία του ςτθρίηεται από τουλάχιςτον 57 

γ/επιχειριςεισ, μεταξφ των οποίων οι Covestro, Daimler, Deutsche Bank, Eon, 

MAN, Linde, RWE, Salzgitter, Thyssen-Krupp και Uniper, αλλά και από άλλεσ 

μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ – και όχι μόνο – εταιρείεσ, όπωσ θ ολλανδικι Gasunie, θ 

γαλλικι Total και θ αυςτραλιανι Fortescue. το πλαίςιο αυτό, το H2 Global 

διεκδικεί κεντρικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ μιασ ευρωπαϊκισ δομισ ειςαγωγϊν 

υδρογόνου. 

- Θ γ/Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ (KfW) ανακοίνωςε ςτα μζςα Νοεμβρίου 2022, 

«τθν πρϊτθ προωκθτικι πλατφόρμα ςτον κόςμο για τθ χρθματοδότθςθ του 

πράςινου υδρογόνου», θ οποία αναμζνεται να είναι λειτουργικι αρχζσ 2023. Θ 

PtX, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ € 550 εκ., κα προςφζρει ςτουσ επενδυτζσ 

ςτοχευμζνα και ςυνδυαςτικά χρθματοοικονομικά προϊόντα, όπωσ ςυμμετοχζσ 

μετοχικοφ κεφαλαίου, δάνεια και επιχορθγιςεισ. Μζςω τθσ πλατφόρμασ, οι 

επενδυτζσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςε δφο χρθματοδοτικά εργαλεία: (α) Σο PtX 

Development Fund, που κα δίνει τθ δυνατότθτα ςε αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ / 

αναδυόμενεσ αγορζσ και τισ κρατικζσ εταιρείεσ τουσ να αποκτιςουν, ςε 
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ςυνεργαςία με ιδιϊτεσ χρθματοδότεσ, δομθμζνθ χρθματοδότθςθ ζργων για 

εγκαταςτάςεισ και ςυςτιματα παραγωγισ πράςινου υδρογόνου.  (β) Σο PtX 

Growth Fund, που απευκφνεται ςε ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ και επιχειρθματικζσ 

κοινοπραξίεσ με τθν ζδρα τουσ ι τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα ςτθ 

Γερμανία για τθ χρθματοδότθςθ εγκαταςτάςεων μεγάλου όγκου παραγωγισ, 

μεταφοράσ, αποκικευςθσ και χριςθσ υδρογόνου και των απαραίτθτων ΑΠΕ. 

Θ χρθματοδότθςθ του PtX Development Fund προζρχεται από το γ/Τπουργείο 

Οικονομικισ υνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (BMZ) και ανζρχεται ςε € 250 εκ. 

Θ χρθματοδότθςθ του PtX Growth Fund προζρχεται από το γ/Τπουργείο 

Οικονομίασ και ανζρχεται ςε € 300 εκ. 

- Από τθν πλευρά του γ/Τπουργείου Ψθφιοποίθςθσ και Μεταφορϊν, ςε εξζλιξθ 

είναι το «Εκνικό Πρόγραμμα Καινοτομίασ για τισ Σεχνολογίεσ Τδρογόνου και 

Κυψελϊν Καυςίμου ΛΛ 2016-2026». Χρθματοδοτοφνται ζργα ςτουσ τομείσ τθσ 

τεχνολογίασ υδρογόνου και κυψελϊν καυςίμου ςτισ οδικζσ, ςιδθροδρομικζσ, 

καλάςςιεσ και αεροπορικζσ μεταφορζσ, κακϊσ και ςε ειδικζσ εφαρμογζσ. 

- Σζλοσ,  το γ/Τπουργείο Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ χρθματοδοτεί μια ςειρά από 

επιςτθμονικά προγράμματα, που αφοροφν ςτο υδρογόνο. Μεταξφ αυτϊν 

ξεχωρίηουν τα «Εμβλθματικά Ζργα για το Τδρογόνο» (Wasserstoff-Leitprojekte) 

ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ € 700 εκατ., ςτο πλαίςιο των οποίων βιομθχανία 

και ακαδθμαϊκι κοινότθτα αναπτφςςουν από κοινοφ λφςεισ, για να 

υπερκεραςτοφν τα εμπόδια ςτισ κάτωκι διαδικαςίεσ: (1) Αναβάκμιςθ και 

ςειριακι παραγωγι θλεκτρολυτϊν [H2Giga] (2) Τπεράκτια παραγωγι 

υδρογόνου χωρίσ ςφνδεςθ ςτο δίκτυο [H2Mare] (3) Σεχνολογίεσ για τθ 

μεταφορά υδρογόνου [TransHyDE]. 

 

Τποδομζσ 

Εκνικό χζδιο Δικτφου αγωγϊν υδρογόνου – Σεχνικζσ δυςκολίεσ 

φμφωνα με ζγγραφο του Τπουργείου Οικονομίασ και Προςταςίασ του Κλίματοσ, θ 

Γερμανικι Κυβζρνθςθ ςχεδιάηει τθν ανάπτυξθ, ζωσ το ζτοσ 2027, δικτφου αγωγϊν 

μεταφοράσ υδρογόνου μικουσ 1.800 χιλιομζτρων με κρατικι ςυμμετοχι. Επίςθσ 

ςτο ίδιο ζγγραφο αναφζρεται ότι θ Κυβζρνθςθ κα ενκαρρφνει τθ χριςθ μπλε 

υδρογόνου, το οποίο εξάγεται από το φ/α, κατά τθ διάρκεια μιασ μεταβατικισ 

περιόδου προσ το πράςινο υδρογόνο. Θ δθμιουργία μιασ εταιρείασ δικτφου 

υδρογόνου με κρατικι ςυμμετοχι είναι αναγκαία προκειμζνου να δομθκεί ζνα 

ςφςτθμα οικονομικά βιϊςιμο. 

Ο βαςικόσ ςχεδιαςμόσ προβλζπει ότι το γ/εκνικό δίκτυο υδρογόνου κα βαςιςτεί 

ςτουσ υφιςτάμενουσ αγωγοφσ μεταφοράσ φ/α. Εν προκειμζνω, απαιτείται θ 

ςυνδρομι των διαχειριςτϊν του υφιςτάμενου δικτφου φ/α, οι οποίοι εδϊ και 

χρόνια κατζςτρωναν ςχζδια για τθ δθμιουργία ςυςτιματοσ μεταφοράσ υδρογόνου. 

Θ εν λόγω ςτρατθγικι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξθ και δεν περιορίηεται μόνο ςτθ 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Foerderung-National/0040-brennstoffzellen.html#:~:text=Ziel%20des%20NIP%20ist%20die,und%20Luftverkehr%20sowie%20in%20Sonderanwendungen.
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Wasserstoff/Foerderung-National/0040-brennstoffzellen.html#:~:text=Ziel%20des%20NIP%20ist%20die,und%20Luftverkehr%20sowie%20in%20Sonderanwendungen.
https://www.wasserstoff-leitprojekte.de/
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Γερμανία. Ωσ ςτόχοσ ζχει τεκεί μζχρι το 2030 να δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο, το οποίο 

κα ςυνδζει αρχικά τα βιομθχανικά κζντρα ςτθ βορειοδυτικι Ευρϊπθ και κα 

ςυνεχίςει να επεκτείνεται. 

Παρόλα αυτά, θ υλοποίθςθ αυτισ τθσ ιδζασ δεν είναι τεχνικά εφκολθ, κακϊσ κα 

πρζπει και πάλι να εξευρεκεί διζξοδοσ ςτο δυςεπίλυτο πρόβλθμα τθσ αποτροπισ 

διαρροϊν υδρογόνου, κακϊσ εκτιμάται ότι οι διαρροζσ αυτζσ μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα επιβλαβείσ για το περιβάλλον. Πάντωσ, θ γ/Σεχνικι και Επιςτθμονικι 

Ζνωςθ για το Αζριο και το Νερό (Deutschen Verein des Gasund Wasserfaches – 

DVGW), θ οποία ορίηει τουσ ςχετικοφσ τεχνικοφσ κανόνεσ, πιςτεφει ότι τα 

προβλιματα μποροφν να λυκοφν, κακϊσ «εξετάςαμε διεξοδικά τθ δυνατότθτα 

μεταφοράσ και διανομισ υδρογόνου μζςω αγωγϊν με κετικά αποτελζςματα ωσ 

προσ τθν καταςκευι νζων δικτφων και τθ μετατροπι υφιςτάμενων δικτφων».  

Σο μεγαλφτερο μζροσ του δικτφου ςωλθνϊςεων αποτελείται από ιδιαίτερα 

ανκεκτικά υλικά όπωσ πολυαικυλζνιο, PVC και κακοδικά προςτατευόμενεσ 

χαλφβδινεσ καταςκευζσ. Οι τρζχουςεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι αυτά τα υλικά είναι 

κατάλλθλα για τροφοδοςία με υδρογόνο, ενϊ τα ςυςτιματα κα δοκιμάηονται 

εκτενϊσ πριν από τθ μετάβαςθ ςτο υδρογόνο, κακϊσ οι διαρροζσ προκαλοφνται 

κυρίωσ από εξωτερικζσ μθχανικζσ επιδράςεισ, όπωσ εκςκαφικά ι καταςκευαςτικά 

ζργα. 

Στεδηαδόκελο εζληθό δίθησο αγωγώλ σδρογόλοσ ζηε Γερκαλία (έως ηο 2032 – ε ζσλετόκελε γρακκή 

αθορά ζε κεηαηροπή σθηζηάκελοσ δηθηύοσ θ/α θαη ε δηαθεθοκκέλε ζε λέο δίθησο) 

 

Πηγές: FNB Gas, VKU, DVGW, Handelsblatt 

τακμοί LNG – Δυνατότθτα μετατρεψιμότθτασ για υποδοχι υδρογόνου 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ Γ/Κυβζρνθςθσ προβλζπει τθν καταςκευι και τθν άμεςθ κζςθ ςε 

λειτουργία 5 πλωτϊν υποδομϊν LNG ςτθ χϊρα (Brunsbüttel, Wilhelmshaven, Stade 

και δφο FSRU ςτο Lubmin). Οι εργαςίεσ ςτο Wilhelmshaven τθσ Κάτω αξονίασ 
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ολοκλθρϊκθκαν μζςα Νοεμβρίου 2022 και, ζτςι, ο ςυγκεκριμζνοσ κατζςτθ ο 

πρϊτοσ ςτακμόσ αποκικευςθσ και επαναεριοποίθςθσ (FSRU)  υγροποιθμζνου φ/α 

(LNG) ςτθ Γερμανία. Μάλιςτα, θ μονάδα κατζςτθ πλιρωσ λειτουργικι προ ολίγων 

εβδομάδων, μζςα Δεκεμβρίου 2022, με τον ελλιμενιςμό του πλοίου FSRU Höegh 

Esperanza νορβθγικϊν ςυμφερόντων (Höegh LNG). Μετά το Wilhelmshaven, 

εκτιμάται ότι θ επόμενθ εγκατάςταςθ, που κα παραδοκεί, κα είναι αυτι του 

Brunsbüttel ςτο Schleswig-Holstein. Εκτόσ των πλωτϊν, προγραμματίηεται θ 

καταςκευι και τριϊν ςτακερϊν τερματικϊν ςτακμϊν LNG ςε Wilhelmshaven, Stade 

και Brunsbüttel, οι οποίοι, όμωσ, δεν προβλζπεται να ολοκλθρωκοφν πριν από το 

2025. 

φμφωνα με τον Αντικαγκελάριο και Τπουργό Οικονομίασ / Προςταςίασ του 

Κλίματοσ, R. Habeck (Πράςινοι), «χτίηουμε όλεσ τισ υποδομζσ ζτοιμεσ για υδρογόνο, 

δθλαδι οι τερματικοί ςτακμοί που καταςκευάηουμε μποροφν – μόλισ υπάρχει 

αρκετό υδρογόνο – να μετατραποφν κατάλλθλα, ϊςτε να εξυπθρετοφν αυτό το 

κλιματικά ουδζτερο μζςο ενζργειασ». Πάντωσ, όπωσ επιςθμαίνουν ειδικοί, θ εν 

λόγω μετατροπι των τερματικϊν υποδοχισ LNG είναι μια διαδικαςία χρονοβόρα 

και κοςτοβόρα, που κα αντιμετωπίςει τεχνικζσ δυςκολίεσ. Χαρακτθριςτικά 

επιςθμαίνεται ότι το LNG ζχει μια κερμοκραςία τθσ τάξθσ των -163 βακμϊν 

Κελςίου, ενϊ το υγρό υδρογόνο είναι ςθμαντικά ψυχρότερο (-253 βακμοί Κελςίου). 

υνεπϊσ, για να μπορεί ζνασ τερματικόσ LNG να υποδεχκεί υδρογόνο, κα πρζπει 

εξαρχισ να τοποκετθκοφν υλικά (χάλυβεσ) που αντζχουν ςτουσ -253 βακμοφσ. 

φμφωνα, μάλιςτα, με τθν ερευνιτρια M. Riemer, «δεν είναι επί του παρόντοσ 

ςαφζσ εάν οι τερματικοί LNG, με το υψθλό επενδυτικό τουσ κόςτοσ, μποροφν να 

ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφνται ςτο μζλλον». Ακόμθ και αν, αντί να υγροποιθκεί 

το υδρογόνο, επιλεγεί θ εναλλακτικι τθσ αντίδραςθσ με άηωτο, ϊςτε να ςχθματίςει 

αμμωνία *ζχει το πλεονζκτθμα ότι υγροποιείται ςτουσ -33 βακμοφσ Κελςίου+, θ 

τελευταία είναι ιδιαίτερα διαβρωτικι, οπότε οι ποιοτικζσ απαιτιςεισ ωσ προσ τα 

υλικά καταςκευισ παραμζνουν πάλι πολφ υψθλζσ. Θ κυρία Riemer εκτιμά ότι θ 

μετατροπι των ωσ άνω τερματικϊν ςτακμϊν LNG για τθν υποδοχι αμμωνίασ κα 

απαιτιςει το 30% τθσ αρχικισ επζνδυςθσ, ενϊ για τθν υποδοχι υδρογόνου το 50% 

τθσ αρχικισ επζνδυςθσ. 

 

Οι γ/βιομθχανίεσ ςε ενεργειακι μετάβαςθ – Ο κομβικόσ ρόλοσ του υδρογόνου 

Οι μεγάλεσ ενεργοβόρεσ γερμανικζσ βιομθχανίεσ δεν μζνουν άπραγεσ οφτε 

ςτθρίηονται αποκλειςτικά ςτα κονδφλια του Γερμανικοφ Κράτουσ. Αναλαμβάνουν 

τισ δικζσ τουσ πρωτοβουλίεσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ενεργειακισ μετάβαςθσ. 

Χαρακτθριςτικά είναι τα κάτωκι παραδείγματα ανά κλάδο: 

1. Χαλυβουργία: Οι γ/βιομθχανικοί κολοςςοί Thyssen-Krupp και Salzgitter 

αποφάςιςαν τουσ τελευταίουσ μινεσ να επενδφςουν δισ Ευρϊ για να 
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εξελίξουν τθν παραγωγι τουσ, αξιοποιϊντασ διαδικαςίεσ που βαςίηονται ςτο 

υδρογόνο. υγκεκριμζνα, οι δφο εταιρείεσ αναπτφςςουν μια μζκοδο άμεςθσ 

αναγωγισ με τθν αξιοποίθςθ πράςινου υδρογόνου, που αντικακιςτά τθν 

παραδοςιακι διαδικαςία τθσ υψικαμίνου και μζςω τθσ οποίασ παράγεται 

κλιματικά ουδζτεροσ («πράςινοσ») χάλυβασ.  

2. Χθμικι βιομθχανία: Θ ευρωπαϊκι χθμικι βιομθχανία κυριαρχεί ςτον 

κατάλογο με τουσ ςθμαντικότερουσ κατόχουσ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, με 

τισ γ/εταιρείεσ να καταλαμβάνουν κορυφαίεσ κζςεισ ςτθν παγκόςμια 

κατάταξθ, ςφμφωνα με ςτοιχεία του Ευρωπαϊκοφ Γραφείου Διπλωμάτων 

Ευρεςιτεχνίασ (ΕΓΔΕ): θ Linde *που ιδρφκθκε μεν ςτθ Γερμανία αλλά πλζον 

ζχει τθν ζδρα τθσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο+ βρίςκεται ςτθ 2θ κζςθ παγκοςμίωσ 

ςε ό,τι αφορά τισ ςχετικζσ με το υδρογόνο IPFs (διεκνείσ «οικογζνειεσ 

πατεντϊν»), ενϊ ο γ/κολοςςόσ BASF καταλαμβάνει τθν 5θ κζςθ, θ Siemens 

τθν 6θ και θ Bosch τθν 11θ. Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ του κλάδου 

κινοφνται, επίςθσ, με ταχείσ ρυκμοφσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ενεργειακισ 

μετάβαςθσ. Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ τθσ βαυαρικισ εταιρείασ 

Kelheim Fibers, θ οποία παράγει ίνεσ βιςκόηθσ και ζωσ τϊρα καλφπτει τισ 

ενεργειακζσ τθσ ανάγκεσ με φ/α, αλλά φιλοδοξεί να καταναλϊνει από το 

2025 και μετά 30.000 τόνουσ υδρογόνου ετθςίωσ. 

3. Αυτοκινθτοβιομθχανία: Θ BMW ανακοίνωςε το επτζμβριο 2022 ότι κα 

ειςζλκει ςτο ςφςτθμα κίνθςθσ κυψελϊν καυςίμου με βάςθ το υδρογόνο. 

Από το 2025, το ςφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ με δεξαμενζσ υδρογόνου 

πρόκειται να ενςωματωκεί ςτθ μαηικι παραγωγι του μοντζλου «Neue 

Klasse». Ο διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ εταιρείασ, Ο. Zipse, εκτιμά ότι ο όμιλοσ 

κα αποκτιςει ςθμαντικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, εάν το πράςινο 

υδρογόνο καταςτεί διακζςιμο ςε μεγάλθ κλίμακα ςτθν Ευρϊπθ, αφοφ 

μάλιςτα ο βαςικόσ τθσ ανταγωνιςτισ, θ Mercedes Benz, είναι ιδιαίτερα 

επιφυλακτικι ακόμθ απζναντι ςτθν εν λόγω τεχνολογία. 

4. Οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ: Ο ενεργειακόσ όμιλοσ E.ON, που 

εδρεφει ςτθ Βόρεια Ρθνανία – Βεςτφαλία, και θ αμερικανικι νεοφυισ 

εταιρεία Nikola ςυγκεκριμενοποίθςαν πρόςφατα το πλαίςιο ςυνεργαςίασ 

τουσ για τθν απεξάρτθςθ των εμπορευματικϊν μεταφορϊν με χριςθ 

βαρζων οχθμάτων από τον άνκρακα: Μζχρι το 2027, οι δφο εταιρείεσ 

ςχεδιάηουν να προμθκεφςουν πράςινο υδρογόνο για ζωσ και 5.000 

κατάλλθλα εξοπλιςμζνα οχιματα (Tre FCEV) τθσ Nikola. 

5. Αεροπορικι βιομθχανία: Οι εταιρείεσ του κλάδου εναποκζτουν τισ ελπίδεσ 

τουσ ςτο υδρογόνο, το οποίο κα μποροφςε να αντικαταςτιςει τθν κθροηίνθ. 

Ο ευρωπαϊκόσ πολυεκνικόσ όμιλοσ Airbus ερευνά εντατικά τθν τεχνολογία 

και φιλοδοξεί ζωσ το 2035 να διακζςει ςτθν αγορά το πρϊτο επιβατικό τηετ 

με υδρογόνο. Για τθ S. Klauke, επικεφισ κεμάτων τεχνολογίασ (CTO) τθσ 

Airbus, τα πλεονεκτιματα του υδρογόνου υπερτεροφν των όποιων 
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μειονεκτθμάτων του και το τελικό αποτφπωμα ςτο περιβάλλον κα είναι 

κετικό. Θ κυρία Klauke παραδζχεται, όμωσ, ότι δεν διακζτουμε ακόμθ 

επαρκείσ γνϊςεισ για τισ διαρροζσ υδρογόνου και τισ επιπτϊςεισ ςτθν 

ατμόςφαιρα. Για τον λόγο αυτό, θ Airbus ςυνεργάηεται ιδθ με ερευνθτικά 

ιδρφματα και θ κυρία Klauke εκτιμά ότι «υπάρχουν τεχνικζσ απαντιςεισ». 

ε κάκε περίπτωςθ, το κόςτοσ τθσ νζασ μεκόδου είναι εξαιρετικά υψθλό και για τθ 

ςτιριξθ των επιχειριςεων, που επιχειροφν τθν ενεργειακι τουσ μετάβαςθ, 

αναλαμβάνει κομβικό ρόλο το Μδρυμα H2 Global, όπωσ κα αναλφςουμε παρακάτω. 

Η πρϊτθ προκιρυξθ μζςω του χρθματοδοτικοφ εργαλείου H2Global 

τισ 08.12.22 το Μδρυμα H2 Global δθμοςιοποίθςε τθν πρϊτθ προκιρυξθ μζςω του 

χρθματοδοτικοφ εργαλείου που διαχειρίηεται. Θ εν λόγω προκιρυξθ  εντάςςεται 

ςτθν πρϊτθ φάςθ προμικειασ βιϊςιμων παραγϊγων υδρογόνου (με ςυνολικό 

προχπολογιςμό φψουσ  € 900 εκατ.) μζςω μακροπρόκεςμων ςυμφωνιϊν (10 ετϊν), 

με τισ ςχετικζσ παραδόςεισ να εκτιμάται ότι κα αρχίςουν ςτα τζλθ 2024 / αρχζσ 

2025. Θ δεφτερθ φάςθ αφορά ςτθν περίοδο 2026 – 2035 και εξαςφάλιςε πρόςφατα 

(τζλθ Νοεμβρίου 2022) με απόφαςθ του Γ/Κοινοβουλίου (Bundestag) 

χρθματοδότθςθ τθσ τάξθσ των € 3,5 δισ.  

Ο μθχανιςμόσ του H2 Global λειτουργεί ωσ εξισ: Θ Hydrogen Intermediary Network 

Company GmbH (HINT.CO), κυγατρικι του Λδρφματοσ H2 Global, κα ςυνάπτει, 

αρχικά, μακροπρόκεςμεσ ςυμβάςεισ αγοράσ και, ακολοφκωσ, με βάςθ τισ 

προμικειεσ που κα λαμβάνει, κα προχωρεί ςε βραχυπρόκεςμεσ ςυμφωνίεσ 

πϊλθςθσ, καλφπτοντασ τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ. Θ διαφορά που κα προκφπτει 

μεταξφ των τιμϊν προςφοράσ (παραγωγισ και μεταφοράσ) και τθσ ηιτθςθσ κα 

αντιςτακμίηεται από τθν HINT.CO, κάνοντασ χριςθ των κονδυλίων τθσ Γερμανικισ 

Κυβζρνθςθσ. Κεωρείται ότι χάρθ ςτθν «αντιςτακμιςτικι» αυτι παρζμβαςθ τθσ 

HINT.CO με τθ ςτιριξθ του Γερμανικοφ Κράτουσ (που ςχθματικά απεικονίηεται ςτο 

κατωτζρω γράφθμα), κα παρζχεται θ απαραίτθτθ επενδυτικι αςφάλεια, οφτωσ 

ϊςτε να υλοποιθκοφν οι προαναφερκείςεσ αναγκαίεσ επενδφςεισ μεγάλθσ 

κλίμακασ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ενεργειακισ μετάβαςθσ τθσ οικονομίασ. Θ 

Γερμανία κα επικυμοφςε να καταςτιςει το μοντζλο του H2 Global πυλϊνα τθσ 

«Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Τδρογόνου», τθν οποία ανακοίνωςε ςτα τζλθ του 

καλοκαιριοφ φζτοσ θ Πρόεδροσ τθσ ΕΕπιτροπισ, U. von der Leien. 
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Πηγή: Η2Global Stiftung  

Θ προαναφερκείςα προκιρυξθ (παρτίδα α’) αφορά ςτθν ειςαγωγι πράςινθσ 

αμμωνίασ ςτθν Ευρϊπθ. Κα ακολουκιςουν δφο ακόμθ προκθρφξεισ (παρτίδεσ β’ 

και γ’), ςτο πλαίςιο πάντα τθσ πρϊτθσ φάςθσ προμικειασ βιϊςιμων παραγϊγων 

υδρογόνου, για τθν ειςαγωγι πράςινθσ μεκανόλθσ και e-SAF (ςυνκετικοφ καφςιμου 

από ΑΠΕ, που αξιοποιείται ςτον κλάδο τθσ αεροπλοΐασ). Θ πράςινθ αμμωνία μπορεί 

και θ ίδια να χρθςιμοποιθκεί ωσ φιλικό ςτο περιβάλλον καφςιμο (π.χ. ςε οχιματα, 

τρζνα ι αεροπλάνα), αλλά, κυρίωσ, δφναται να διευκολφνει κακοριςτικά τθ 

μεταφορά ανά τον κόςμο, με ειδικά δεξαμενόπλοια, του πράςινου υδρογόνου, 

κακϊσ το τελευταίο αποτελεί το ζνα από τα δφο ςυςτατικά τθσ. 

φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν προκιρυξθ, θ πράςινθ αμμωνία πρζπει να ζχει 

παραχκεί εκτόσ ΕΕ / ΕΗΕ και θ τιμι προμικειασ κα κακοριςτεί κατόπιν 

ανταγωνιςτικισ διεκνοφσ διαδικαςίασ υποβολισ προςφορϊν. Όπωσ αναφζρει το 

Μδρυμα H2 Global, «πρόκειται για τθν πρϊτθ παγκόςμια διαγωνιςτικι διαδικαςία 

αυτοφ του είδουσ». Παράλλθλα, τονίηεται ότι επιδίωξθ του γ/Τπουργείου 

Οικονομίασ είναι «οι πράςινεσ τεχνολογίεσ να κακιερωκοφν [ςτισ τρίτεσ χϊρεσ 

παραγωγισ] και να ςυμβάλουν ςτθν κάλυψθ τθσ αυξανόμενθσ ηιτθςθσ για πράςινο 

υδρογόνο και παράγωγά του ςτθ Γερμανία και τθν ΕΕ». 

θμειϊνεται ότι θ εν λόγω διαγωνιςτικι διαδικαςία είναι ανοιχτι ςε όλεσ τισ 

εταιρείεσ, είτε εδρεφουν ςτθ Γερμανία είτε όχι. Θ προκιρυξθ ζχει δθμοςιευκεί ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ ΕΕ: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:675894-

2022:TEXT:EN:HTML&tabId=1. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ ΣΟΤ ΤΔΡΟΓΟΝΟΤ 

Ειςαγωγι – Η διεκνισ γεωπολιτικι του πράςινου υδρογόνου 

φμφωνα με τον M. Mered, κακθγθτι του πανεπιςτθμίου Science Po ςτο Παρίςι και 

«πρεςβευτι πράςινου υδρογόνου» για λογαριαςμό του Διεκνοφσ υνδζςμου 

Ενζργειασ από Τδρογόνο (IAHE), μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ το υδρογόνο κα 

ανταγωνίηεται τα ορυκτά καφςιμα, που αυτιν τθ ςτιγμι κυριαρχοφν. Ενδεικτικά, θ 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:675894-2022:TEXT:EN:HTML&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:675894-2022:TEXT:EN:HTML&tabId=1
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Κίνα κα είναι ςφντομα ςε κζςθ να παράγει δικό τθσ υδρογόνο και να μθ χρειάηεται 

να πραγματοποιεί ειςαγωγζσ, για να καλφπτει τισ εγχϊριεσ ανάγκεσ τθσ. 

Χαρακτθριςτικό του ζντονου ενδιαφζροντοσ για τθν εν λόγω πθγι ενζργειασ είναι 

πωσ, μζχρι να ενςκιψει θ πανδθμικι κρίςθ, μόλισ 10 χϊρεσ είχαν δθμοςιεφςει 

κείμενα ςτρατθγικισ για το υδρογόνο. Σζλθ 2022 οι χϊρεσ αυτζσ είχαν ανζλκει ςε 

90 (περιλαμβανομζνθσ τθσ τρατθγικισ τθσ ΕΕ). Όπωσ ανζφερε ο κ. Mered, κάκε 

χϊρα με υποδομζσ αιολικισ και θλιακισ ενζργειασ μπορεί να παράξει πράςινο 

υδρογόνο, κάτι πολφ ςθμαντικό για τθν Ελλάδα, που διακζτει ιδιαίτερθ δυναμικι 

και ςτισ δφο αυτζσ μορφζσ ενζργειασ (confluence) και κα μποροφςε, ςυνεπϊσ, να 

αναπτφξει ςτρατθγικό πλεονζκτθμα. Σο πρόβλθμα για τισ περιςςότερεσ χϊρεσ είναι 

το υψθλό κόςτοσ και θ ζλλειψθ τεχνογνωςίασ. Επί παραδείγματι, ςε αρκετά κράτθ 

υφίςτανται περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ εγχϊριασ κατάρτιςθσ, τομζασ ςτον οποίο θ 

Γερμανία διατθρεί ςτρατθγικό πλεονζκτθμα λόγω τθσ υψθλισ τεχνογνωςίασ τθσ. 

Ζνα άλλο ςθμαντικό πρόβλθμα που πρζπει να αντιμετωπιςτεί, ϊςτε να επιτευχκεί ο 

φιλόδοξοσ ςτόχοσ τθσ κάλυψθσ του 12% των παγκόςμιων ενεργειακϊν αναγκϊν το 

2030 με υδρογόνο, είναι θ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των κλιματικϊν επιπτϊςεων των 

διαρροϊν υδρογόνου, ηιτθμα ςτο οποίο αναφερκικαμε ανωτζρω. φμφωνα με τον 

κ. Mered, αν το εν λόγω πρόβλθμα δεν επιλυκεί, το υδρογόνο μπορεί να αποδειχκεί 

επιβλαβζςτερο για το περιβάλλον από το φ/α. 

ΕΕ – Γιατί θ ςτρατθγικι τθσ Γερμανίασ κατζςτθ πρότυπο προσ μίμθςθ 

Θ ΕΕ φιλοδοξεί, βάςει  των ςτόχων που ζχει κζςει, να ελζγχει ζωσ το 2030 το 80% 

των παγκόςμιων ροϊν πράςινου υδρογόνου. Ιδθ περιςςότερα από τα μιςά 

επενδυτικά ςχζδια (FIDs) ανά τον κόςμο ςε ςχζςθ με το πράςινο υδρογόνο 

λαμβάνουν χϊρα ςτθν Ευρϊπθ. 

Λδιαίτερθ ςθμαςία για τθν προϊκθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ ζχει θ διευκζτθςθ των 

ςθμαντικϊν διαφωνιϊν μεταξφ Γαλλίασ και Γερμανίασ, οι οποίεσ είχαν «παγϊςει» 

τισ προςπάκειεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ να ρυκμίςει κρίςιμα ηθτιματα ςε ςχζςθ 

με τθν παραγωγι και εμπορία υδρογόνου. το επίκεντρο των διαφωνιϊν ιταν ο 

οριςμόσ του «πράςινου» υδρογόνου και θ διαφορά του από το «χαμθλϊν 

εκπομπϊν άνκρακα» υδρογόνο (low carbon hydrogen), με τθ Γερμανία να 

αντιςτζκεται ςκεναρά ςτθν επικυμία τθσ Γαλλίασ να αναγνωριςτεί και το υδρογόνο 

που παράγεται με χριςθ πυρθνικισ ενζργειασ ωσ πράςινο. Οι εν λόγω διαφωνίεσ 

φαίνεται να αμβλφνονται μετά τθν κοινι πολιτικι διακιρυξθ Γερμανίασ – Γαλλίασ 

(24.11.22), όπου δεςμεφονται ςτθν εξεφρεςθ μιασ λφςθσ, θ οποία κα 

αντικατοπτρίηει τον αμοιβαίο ςεβαςμό ςτισ τεχνολογικζσ επιλογζσ τθσ κάκε 

πλευράσ, κακϊσ και χάρθ ςτθ ςυμβιβαςτικι παρζμβαςθ τθσ Σςεχικισ Προεδρίασ. 

ε ό,τι αφορά ειδικότερα τθ Γερμανία, ο κ. Mered υποςτιριξε ότι ιταν από τισ 

πρϊτεσ χϊρεσ που: (α) Διαμόρφωςε εκνικι ςτρατθγικι για το πράςινο υδρογόνο, 
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(β) Προχϊρθςε ςτθν ανάπτυξθ τθσ λεγόμενθσ «διπλωματίασ του υδρογόνου», 

ςυνάπτοντασ περίπου 30 διμερείσ ςτρατθγικζσ ςυμφωνίεσ με ςειρά κρατϊν. 

Μάλιςτα, θ Γαλλία, θ οποία είχε αρχικά μια διαφορετικι προςζγγιςθ, μιμείται 

πλζον τθ Γερμανία και ςυνάπτει επίςθσ ςυμφωνίεσ ςτρατθγικισ ςυνεργαςίασ με 

χϊρεσ, των οποίων θ προοπτικι παραγωγισ πράςινου υδρογόνου κεωρείται πολφ 

ςθμαντικι. 

Επιπλζον, θ Γερμανία είναι πρωτοπόροσ διεκνϊσ ςε ό,τι αφορά τα διπλϊματα 

ευρεςιτεχνίασ ςτον τομζα των τεχνολογιϊν υδρογόνου: φμφωνα με μελζτθ του 

Ευρωπαϊκοφ Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ (ΕΓΔΕ) και του Διεκνοφσ 

Οργανιςμοφ Ενζργειασ (ΔΟΕ), θ Γερμανία ελζγχει το 11% των πατεντϊν, που 

εκδόκθκαν παγκοςμίωσ τθν περίοδο 2011 – 2020, και θγείται μεταξφ των κρατϊν-

μελϊν τθσ ΕΕ (ακολουκοφν με 6% θ Γαλλία και 3% θ Ολλανδία), γεγονόσ που 

αναδεικνφει τα ςαφι τεχνολογικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ ςε ςχζςθ με τισ 

τεχνολογίεσ αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ, διανομισ και τελικισ χριςθσ υδρογόνου. 

ε διεκνζσ επίπεδο, προθγείται θ Λαπωνία (24%) και ακολουκοφν οι ΘΠΑ (20%). 

Δηάγρακκα 3 

Ηγέηηδες τώρες ζε θαηοτύρωζε ζτεηηθώλ κε ηο σδρογόλο παηεληώλ (%, 2011 – 2020)  

 

Πηγή: ΕΓΔΕ – ΔΟΕ – DW  

Όπωσ ιδθ επιςθμάναμε, θ Γερμανία ζχει ανάγκθ από τισ ειςαγωγζσ υδρογόνου 

κακϊσ θ γερμανικι παραγωγι κα μπορεί να καλφπτει μόλισ το 1/3 των εγχϊριων 

ενεργειακϊν αλλαγϊν. Για τον λόγο αυτό, το Τπουργείο Οικονομίασ φιλοδοξεί να 

προμθκεφεται πράςινο υδρογόνο από τουλάχιςτον δζκα χϊρεσ ζωσ το 2030, ϊςτε 

να αποφφγει νζεσ ενεργειακζσ εξαρτιςεισ. Πράςινο υδρογόνο ςχεδιάηεται να 
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ειςάγεται και από χϊρεσ, από τισ οποίεσ θ Γερμανία λαμβάνει επί του παρόντοσ 

ορυκτά καφςιμα, όπωσ θ . Αραβία και τα ΘΑΕ. 

Δίκτυο διμερϊν ςυνεργαςιϊν τθσ Γερμανίασ – Σα «γραφεία διπλωματίασ του 
υδρογόνου» 

τθν 27θ Διάςκεψθ του ΟΘΕ για το κλίμα ςτο Sharm el-Sheikh τθσ Αιγφπτου (06-

08.11.22), θ γ/Τπουργόσ Οικονομικισ υνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ, S. Schulze (SPD), 

ανακοίνωςε τθ διοχζτευςθ επιπλζον € 550 εκ. ςτθν παγκόςμια ςτρατθγικι τθσ 

Γερμανίασ για τθν πράςινθ οικονομία του υδρογόνου. Μάλιςτα, με τθ βοικεια τθσ 

γ/Σράπεηασ Αναςυγκρότθςθσ (KfW), τα υπό μόχλευςθ κεφάλαια αναμζνεται να 

ανζλκουν ςταδιακά ςτα € 2,5 δισ. 

υνεπϊσ, ζχοντασ ςαφι εικόνα ωσ προσ τισ ανάγκεσ τθσ ςε ειςαγωγζσ υδρογόνου 

και κζλοντασ να εκμεταλλευκεί τθν υψθλι τεχνογνωςία τθσ, θ Γερμανία ζχει 

εγκαινιάςει το δίκτυο των λεγόμενων «γραφείων διπλωματίασ του υδρογόνου». Με 

τθ ςυμβολι του γ/Τπουργείου Εξωτερικϊν ζχουν ςυςτακεί τζτοια γραφεία ςε ςειρά 

χωρϊν, όπωσ θ . Αραβία, θ Αγκόλα, θ Νιγθρία αλλά και θ Ρωςία, αν και θ 

λειτουργία του τελευταίου ζχει αναςταλεί. 2  

Ελλάδα 

χιματα ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Γερμανίασ ςτον τομζα του πράςινου 

υδρογόνου δεν ζχουν προχωριςει ιδιαίτερα παρά το ότι, ςε ςχετικι εκδιλωςθ του 

Ελλθνογερμανικοφ Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου αρχζσ 2022, είχαν 

ςυηθτθκεί οι δυνατότθτεσ διμεροφσ ςυνεργαςίεσ και ο Ζλλθνασ Τπουργόσ 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Κ. κρζκασ, είχε επιςθμάνει ότι «το πράςινο 

υδρογόνο κα ζρκει ςτθ ηωι μασ πολφ πιο γριγορα απ’ ό,τι πιςτεφουμε». Σελευταία, 

ζχει προςελκφςει το ενδιαφζρον του γ/τφπου θ θλεκτρικι διαςφνδεςθ Ελλάδασ – 

Αιγφπτου (GREGY) μζςω υποκαλάςςιου καλωδίου και οι προοπτικζσ που αυτι 

διανοίγει για τθ μεταφορά «κακαρισ» ενζργειασ ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ, 

περιλαμβανομζνθσ τθσ Γερμανίασ. Πρόςφατο δθμοςίευμα τθσ ε/φ Handelsblatt 

αναφζρει ότι, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ του Ομίλου Κοπελοφηου, 1/3 τθσ θλ. 

ενζργειασ που κα ρζει μζςω τθσ γραμμισ κα χρθςιμοποιείται για εγχϊριεσ ανάγκεσ 

τθσ χϊρασ μασ, 1/3 κα εξάγεται και το εναπομείναν 1/3 κα μετατρζπεται ςτθν 

Ελλάδα ςε πράςινο υδρογόνο. Εφόςον λάβει ςάρκα και οςτά θ πρόταςθ του κ. 

κρζκα για μεταφορά «πράςινθσ» θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν Ελλάδα ςε Αυςτρία 

/ Γερμανία, ο GREGY κα μποροφςε να βρεκεί ςτο επίκεντρο του γ/ενδιαφζροντοσ. 

Νορβθγία 

Νζα δεδομζνα ςτθν ενεργειακι αγορά τθσ Ευρϊπθσ αναμζνεται να δθμιουργιςει θ 

ςυμφωνία ςτθν οποία κατζλθξαν θ ν/εταιρεία διφλιςθσ πετρελαίου Equinor  και θ 

                                                           
2
 Επιζκόπηζη ηων διμερών εηαιρικών ζτέζεων ηης Γερμανίας ζηον ηομέα ηοσ σδρογόνοσ είναι 

διαθέζιμη ζηην ηλ. διεύθσνζη: https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Wasserstoff/Internationale-

Wasserstoffzusammenarbeit/internationale-wasserstoffzusammenarbeit.html.  

https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Wasserstoff/Internationale-Wasserstoffzusammenarbeit/internationale-wasserstoffzusammenarbeit.html
https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Wasserstoff/Internationale-Wasserstoffzusammenarbeit/internationale-wasserstoffzusammenarbeit.html
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γ/RWE. Οι δφο επιχειριςεισ ςε κοινι ανακοίνωςι τουσ αναφζρουν ότι ςχεδιάηουν 

να αναπτφξουν αλυςίδα εφοδιαςμοφ για υδρογόνο με χαμθλζσ εκπομπζσ άνκρακα, 

επιτρζποντασ ςτθ Γερμανία να μειϊςει τθν εξάρτθςι τθσ από τθν ενζργεια από 

άνκρακα και ςυνεπϊσ τισ εκπομπζσ CO2. Επίςθσ ςχεδιάηουν τθν καταςκευι 

ςτακμϊν παραγωγισ ενζργειασ ςτθ Γερμανία που αρχικά κα τροφοδοτοφνται με 

φ/α και αργότερα με υδρογόνο που παράγεται ςτθ Νορβθγία ςε από κοινοφ 

καταςκευαςμζνεσ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ. Οι κοινζσ επενδφςεισ βαςίηονται ςε 

ζναν αγωγό υδρογόνου, που εξετάηεται επί του παρόντοσ από τθν Equinor, τθν 

επίςθσ νορβθγικι εταιρεία διαχείριςθσ ςυςτιματοσ φ/α Gassco και άλλουσ 

εταίρουσ, που ςτοχεφει ςτθ ςφνδεςθ τθσ Νορβθγίασ με τθ Γερμανία και αναμζνεται 

να ξεκινιςει τισ παραδόςεισ το 2030. Επιπλζον, θ RWE και θ Equinor κα 

ςυνεργαςκοφν ςε ζργα που ςτοχεφουν ςτθν παραγωγι πράςινου υδρογόνου, όπωσ 

οι ευζλικτοι ςτακμοί θλεκτροπαραγωγισ με «hydrogen ready» (CCGT) ςτθ Γερμανία 

ςυνολικισ ιςχφοσ 3 GW ζωσ το 2030.  

Καναδάσ 

Θ Γερμανία και ο Καναδάσ υπζγραψαν τον Αφγουςτο 2022 διλωςθ προκζςεων για 

τθν παραγωγι και μεταφορά υδρογόνου. Θ ςχετικι ςυμφωνία υπεγράφθ, 

παρουςία του Καγκελαρίου O. Scholz (SPD) και του Καναδοφ Πρωκυπουργοφ, J. 

Trudeau, από το Γερμανό Τπουργό Οικονομίασ / Προςταςίασ του Κλίματοσ, R. 

Habeck (Πράςινοι) και τον Καναδό Τπουργό Ενζργειασ, J. Wilkinson ςτο Stephenville 

τθσ επαρχίασ τθσ Νζασ Γθσ. Ο κ. Habeck χαρακτιριςε ωσ «ορόςθμο» τθ ςυμφωνία, 

που φιλοδοξεί να οδθγιςει ςτθν εξαγωγι υδρογόνου από τον Καναδά προσ ςτθ 

Γερμανία ιδθ από το 2025. Θ Νζα Γθ κεωρείται ευνοϊκι τοποκεςία για τθν 

παραγωγι πράςινου υδρογόνου, κακϊσ οι άνεμοι, που πνζουν ιςχυροί ςε μια 

εκτεταμζνθ περιοχι, μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθν παραγωγι ενζργειασ. Θ 

κοινι διλωςθ προκζςεων αναφζρει ότι θ ςυνεργαςία ςτοχεφει «να τονϊςει τθν 

οικονομία του υδρογόνου και να δθμιουργιςει μια υπερατλαντικι αλυςίδα 

εφοδιαςμοφ υδρογόνου πολφ πριν από το 2030, με τισ πρϊτεσ παραδόςεισ να 

προγραμματίηονται για το 2025». 

Καηακςτάν 

Σο πιο πρόςφατο γραφείο διπλωματίασ εγκαινιάςτθκε ςτισ 31.10.22 ςτθν Αςτάνα 

του Καηακςτάν, όπου από το 2030 και μετά θ αιολικι ενζργεια κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιθκεί ςτθν περιοχι τθσ Καςπίασ για τθν παραγωγι 3 εκ. τόνων πράςινου 

υδρογόνου. Θ Γερμανία ζχει άμεςο ενδιαφζρον για το εν λόγω ζργο, κακϊσ ςτθν 

υλοποίθςθ αυτοφ ςυμμετζχει ο γ/όμιλοσ (με ζδρα τθ Δρζςδθ) Svevind Energy 

Group. Θ τεράςτια επζνδυςθ φψουσ € 50 δισ προβλζπει τθν εγκατάςταςθ 

εκατομμυρίων θλιακϊν ςυλλεκτϊν και χιλιάδων ανεμογεννθτριϊν ςτισ ςτζπεσ του 

Νοτιοδυτικοφ Καηακςτάν, που κα μποροφν να παράγουν 40 γιγαβατϊρεσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΠΕ. Θ ενζργεια αυτι κα μεταφζρεται ακολοφκωσ ςτθν 

παράκτια πόλθ Kuryk του Καηακςτάν για τθν παραγωγι πράςινου υδρογόνου μζςω 
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θλεκτρόλυςθσ νεροφ τθσ Καςπίασ. Παρόλα αυτά, μερίδα του γερμανικοφ τφπου 

κεωρεί ανεδαφικι τθν προοπτικι ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ Γερμανίασ – Καηακςτάν 

ςτον τομζα των ΑΠΕ και του υδρογόνου, με δεδομζνο ότι θ αςιατικι χϊρα 

ςτθρίηεται ακόμθ ςε πολφ μεγάλο βακμό ςτισ προςοδοφόρεσ εξαγωγζσ πετρελαίου 

και φ/α, ενϊ δεν φαίνεται ςυςτθματικά αφοςιωμζνθ ςτθν ανάπτυξθ των ΑΠΕ. 

 Σουρκία 

Διλωςθ προκζςεων για ευρεία ςυμφωνία ςυνεργαςίασ, θ οποία κα αφορά ςτθν 

εξαγωγι πράςινου υδρογόνου ςτθ Γερμανία, υπζγραψαν τον Οκτϊβριο 2022 ςτο 

Βερολίνο ο Γ/Τπουργόσ Οικονομίασ και Προςταςίασ του Κλίματοσ, R. Habeck 

(Πράςινοι), με τον Σ/ Τπουργό Ενζργειασ, F. Dönmez. Θ ςυμφωνία – πλαίςιο 

ςτοχεφει, μεταξφ άλλων, ςτθ ςτενότερθ ςυνεργαςία γερμανικϊν και τουρκικϊν 

εταιρειϊν για τθν παραγωγι και μεταφορά πράςινου υδρογόνου και εξειδικεφεται 

ςε επιμζρουσ ςυνεργαςίεσ εταιρειϊν, όπωσ τθσ γ/Enercon (αιολικά πάρκα) με τθν 

τ/Enerjisa και τθσ τ/Kalyon με το Λνςτιτοφτο Fraunhofer (θλιακι ενζργεια). 

Αφρικι 

το επίκεντρο 5ιμερθσ επίςκεψθσ του κ. Habeck ςτα τζλθ 2022 ςε Ν. Αφρικι και 

Ναμίμπια βρζκθκε το πράςινο υδρογόνο, κακϊσ οι εν λόγω χϊρεσ εκτιμάται ότι 

διακζτουν ιδιαίτερθ δυναμικι ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα (λόγω τθσ ςυνφπαρξθσ 

υψθλοφ επιπζδου ετιςιασ θλιοφάνειασ και ιςχυρϊν ανζμων). Μάλιςτα, θ Ναμίμπια 

φιλοδοξεί να ζχει, ζωσ το 2025, καλφψει πλιρωσ τισ εγχϊριεσ ανάγκεσ τθσ ςε ΑΠΕ 

και πράςινο υδρογόνο, ϊςτε να καταςτεί κακαρόσ εξαγωγζασ.  

Ο κ. Habeck ζχει χαρακτθρίςει τισ παράκτιεσ τοποκεςίεσ τθσ Ναμίμπιασ (Skeleton 

Coast) ωσ ιδανικζσ για τθν παραγωγι πράςινου υδρογόνου, το οποίο 

μετατρεπόμενο ςε αμμωνία μπορεί να μεταφερκεί με ειδικά δεξαμενόπλοια ςτθν 

Ευρϊπθ. ε μια προφανι προςπάκεια να διαλφςει τουσ φόβουσ μίασ ενδεχόμενθσ 

νζασ «οικονομικισ αποικιοκρατίασ» τθσ Ευρϊπθσ ςτθν Αφρικι (και με δεδομζνεσ τισ 

αρνθτικζσ μνιμεσ από το γερμανικό αποικιακό παρελκόν ςτθν Δυτικι Αφρικι) ο κ. 

Habeck διλωςε ςτθν Ναμίμπια ότι «δεν πρόκειται να δεχκοφμε καμία μορφι 

ιμπεριαλιςμοφ πράςινθσ ενζργειασ».  

θμειωτζον πωσ θ Γερμανία ζχει προνοιςει να ςυνάψει ςυμφωνίεσ ςτρατθγικισ 

ςυνεργαςίασ και με τισ δφο αυτζσ χϊρεσ. Επιπρόςκετα, ο γερμανικόσ ενεργειακόσ 

κολοςςόσ RWE ζχει υπογράψει ςυμφωνία με τθν κοινοπραξία Hyphen Hydrogen 

Energy (ΘΘΕ), με προοπτικι να μεταφζρονται μελλοντικά ςτθ Γερμανία 300.000 

τόνοι πράςινθσ αμμωνίασ από τθ Ναμίμπια. τθν κοινοπραξία HHE ςυμμετζχει ιδθ 

θ γ/εταιρεία ανάπτυξθσ τεχνολογιϊν ΑΠΕ Enertrag.  

Σο Μαρόκο και θ Αίγυπτοσ είναι δφο ακόμθ χϊρεσ ςτθν αφρικανικι ιπειρο, που 

ζχουν προςελκφςει το γερμανικό ενδιαφζρον. Με το Μαρόκο ζχει ιδθ υπογραφεί 

διμερισ ςτρατθγικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ, ενϊ ςτθν Αίγυπτο θ Siemens Energy 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/baerbock-in-kasachstan-kein-gruener-partner-18427560.html
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(δραςτιρια ςε ζργα ΑΠΕ ςτθ χϊρα ιδθ από το 2015), υπζγραψε τον Αφγουςτο του 

2021 MoU με τθν αιγυπτιακι επιχείρθςθ θλεκτριςμοφ (Egyptian Electricity Holding 

Company), κζτοντασ ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ αιγυπτιακισ βιομθχανίασ 

υδρογόνου, με εξαγωγικζσ, μάλιςτα, προοπτικζσ.  

Επιπλζον, αρχζσ Νοεμβρίου 2022 τα γ/Τπουργεία Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

υπζγραψαν δφο δθλϊςεισ προκζςεων με τθν αιγυπτιακι πλευρά με ςτόχο τθν 

περαιτζρω ςφςφιγξθ τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ ςε ςχζςθ τόςο με το LNG όςο και 

με το πράςινο υδρογόνο. Προβλζπεται, μεταξφ άλλων, θ προϊκθςθ κοινϊν 

επενδφςεων και ςχεδίων με αντικείμενο το υδρογόνο, τθν επεξεργαςία, τθ 

μεταφορά και τθ χριςθ του. Θ Αίγυπτοσ ζχει, επίςθσ, υπογράψει, ςυμφωνίεσ για 

ςυνεργαςία ςτθν παραγωγι πράςινου υδρογόνου με τθν ιταλικι ΕΝΛ και τθ βελγικι 

Fluxys, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία, που θ χϊρα αυτι αποδίδει 

ςτθν εν λόγω πθγι ενζργειασ. 

θμειϊνεται, τζλοσ, ότι, κατά τθ διάρκεια τθσ 27θσ Διάςκεψθ του ΟΘΕ για το κλίμα, θ 

Γερμανία υπζγραψε με τθν Κζνυα οδικό χάρτθ για τθν πλιρθ μετάβαςθ τθσ 

αφρικανικισ χϊρασ ςε βιϊςιμεσ μορφζσ ενζργειασ, περιλαμβανομζνου ενόσ 

εκτεταμζνου δικτφου πράςινου υδρογόνου. Ακολοφκθςε ςτα μζςα Δεκεμβρίου 

επίςθμθ επίςκεψθ αντιπροςωπείασ του γ/Τπουργείου Ανάπτυξθσ ςτθν Κζνυα, κατά 

τθ διάρκεια τθσ οποίασ θ γ/πλευρά δεςμεφκθκε να χρθματοδοτιςει με € 112 εκ. τθν 

ενεργειακι μετάβαςθ τθσ Κζνυασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Εκκζςεισ – υνζδρια 

 το Βερολίνο διεξάγεται ετθςίωσ το Θ2 Forum, το οποίο το 2023 κα λάβει χϊρα για 

τρίτθ φορά ςτισ 6 – 7 Λουνίου. Σο 2022 το ςυνζδριο ςυγκζντρωςε το ενδιαφζρον 

3.300 επιςκεπτϊν (εκ των οποίων οι 2.730 ιταν εικονικοί επιςκζπτεσ) και 86 

χορθγϊν / εκκετϊν, ενϊ υπιρξαν και 73 ομιλθτζσ. Θ κεντρικι κεματικι του 

υνεδρίου του 2023 είναι "Accelerating Europe's hydrogen economy now: joint 

forces for energy autonomy and CO2 neutrality". 

 το Ζςςεν πραγματοποιικθκε με πρωτοβουλία τθσ τοπικισ κυβζρνθςθσ τθσ 

Βόρειασ Ρθνανίασ – Βεςτφαλίασ θ Διεκνισ Διάςκεψθ για το Τδρογόνο 

“NRWHYSummit 2022”. Σο υνζδριο ςυγκζντρωςε το ενδιαφζρον 400 

ςυμμετεχόντων και 57 ομιλθτϊν. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Γρ. ΟΕΤ Ντφςςελντορφ ςτθ διαδικτυακι πφλθ Agora. 

 Tζλθ 2022 το γ/Τπουργείο Εξωτερικϊν διοργάνωςε ενθμερωτικι θμερίδα με 

κεντρικό ομιλθτι τον κακθγθτι Μ. Mered και κζμα “Conference on the Geopolitics 

of the Green Hydrogen Transition”. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Γρ. ΟΕΤ Βερολίνου ςτθ διαδικτυακι πφλθ Agora. 

Φορείσ 

 Εκνικό υμβοφλιο για το Τδρογόνο (Nationale Wasserstoffrat): Ανεξάρτθτο 

ςυμβουλευτικό όργανο για τθν υλοποίθςθ τθσ γ/τρατθγικισ για το Τδρογόνο, που 

αποτελείται από 25 εμπειρογνϊμονεσ από τθν επιςτιμθ, τθν οικονομία και τθν 

κοινωνία των πολιτϊν. 

 Θ2 Global: Μδρυμα / χρθματοδοτικόσ μθχανιςμόσ, που αναλαμβάνει μια ςειρά 

πρωτοβουλιϊν για «τθν προϊκθςθ τθσ παραγωγισ και χριςθσ φιλικϊν προσ το 

περιβάλλων ενεργειακϊν πθγϊν εγχϊρια και διεκνϊσ», με ζμφαςθ ςτο πράςινο 

υδρογόνο / προϊόντα PtX και τθ διευκόλυνςθ τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτθν Ευρϊπθ. 

 Πλατφόρμα PtX τθσ KfW: Διαχειρίηεται τα κρατικά χρθματοδοτοφμενα εργαλεία PtX 

Development Fund και PtX Growth Fund. 

 

 

 

https://www.h2-forum.eu/
https://www.h2-forum.eu/exhibitors
https://www.h2-forum.eu/exhibitors
https://www.h2-forum.eu/exhibitors
https://www.hy-summit.nrw/#home
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/infofile/82173
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/82310
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https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Our-topics/PtX/

