
 
Απολογισμός διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης για απολιγνιτοποίηση 

και πράσινη ενεργειακή μετάβαση 

 

Την 1 Ιουλίου τ.έ. το Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου, σε συνεργασία με το Δίκτυο ελλήνων 

επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων (Hellenic Network of Business Executives of 

Bavaria) και τη Λέσχη ελλήνων επιστημόνων (Club Griechischer Akademiker), διοργάνωσε 

διαδικτυακή θεματική εκδήλωση με αντικείμενο «Απολιγνιτοποίηση και πράσινη 

ενεργειακή μετάβαση». 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση βαυαρικών εταιρειών και φορέων 

αναφορικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών 

συνεργασιών και επενδυτικών πρωτοβουλιών στον ενεργειακό τομέα στη χώρα μας, καθώς 

και η ενημέρωση της εδώ κοινότητας ελλήνων επιστημόνων και στελεχών επιχειρήσεων 

υψηλής τεχνολογίας σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών στους ανωτέρω τομείς και η 

ανάδειξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών όπως η παραγωγή πράσινου υδρογόνου. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέσω της πλατφόρμας Zoom πενήντα περίπου 

άτομα, ενώ 125 ενδιαφερόμενοι την παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση, εν μέρει ή στο 

σύνολο της, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου ελλήνων επιχειρηματιών και 

στελεχών επιχειρήσεων  (HNBEB). 

Αναλυτικότερα, η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του Γενικού Γραμματέα κ. 

Ι. Σμυρλή, ο οποίος αναφέρθηκε στους φιλόδοξους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους 

που έχει θέσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία το 

2050. 

Όπως τόνισε ο κ. Γενικός Γραμματέας, η Ελλάδα ασκεί μια ολοκληρωμένη ενεργειακή 

στρατηγική, που συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, η οποία διέπεται από 

πέντε θεμελιώδεις αρχές: (α) έμφαση σε τομείς εντάσεως εργασίας για τη δημιουργία 

ευκαιριών απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες που επηρεάζονται άμεσα από την ανωτέρω 

μετάβαση, (β) αξιοποίηση των εγγενών πλεονεκτημάτων των πληττόμενων περιοχών, (γ) 

εξασφάλιση γρήγορης μετάβασης, (δ) προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και (ε) ενσωμάτωση καινοτόμου 

τεχνολογίας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων. 



Ειδικότερα, σημείωσε, ότι η απολιγνιτοποίηση (κλείσιμο όλων των λιγνιτικών 

μονάδων μέχρι το 2025) προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύει πιο 

ανταγωνιστικές μεθόδους παραγωγής και συνεισφέρει στον αναπροσανατολισμό της 

οικονομικής δραστηριότητας των πληττόμενων οικονομιών. Στην περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν 6 εμβληματικές επενδύσεις 2-2,5 δις ευρώ και 

παράλληλα θα δημιουργηθούν έως 5.100 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ στην περιφέρεια της 

Πελοποννήσου αναμένονται 5 μεγάλες επενδύσεις τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ και 1.900 

άμεσες θέσεις εργασίας. 

Τέλος, ο κ. Σμυρλής υπογράμμισε τη θετική συνεισφορά των μέτρων πολιτικής, για 

την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονομίας καθώς και τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την 

προσέλκυση πράσινων επενδύσεων, καθιστώντας την Ελλάδα σημαντικό περιφερειακό 

κέντρο στον τομέας της ενέργειας.  

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν οι Κ. Μαραγκός, Πρόεδρος του 

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Β. Γκουλούσης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο 

Μόναχο, Δρ. Ν. Μπελιάς, προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου, Θ. Λουπεγίδης, 

εκπρόσωπος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου Ελλήνων Επιχειρηματιών και Στελεχών 

Επιχειρήσεων (ΗΝΒΕΒ) και Δ. Τοπαλτζίκης, αντιπρόεδρος Λέσχης ελλήνων επιστημόνων 

Μονάχου. 

Από τους ανωτέρω χαιρετισμούς συγκρατούμε την παρέμβαση του Προέδρου κ. Κ. 

Μαραγκού, ο οποίος αναφέρθηκε στις στέρεες βάσεις που τέθηκαν στο ελληνογερμανικό 

οικονομικό Φόρουμ της 9ης Μαρτίου, με συμμετοχή του κ. Πρωθυπουργού και της 

Καγκελαρίου Δρ. Α. Μέρκελ, για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς οικονομικής και 

επιχειρηματικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας / ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), καινοτόμων τεχνολογιών και στη διαχείριση στερεών και υγρών 

αποβλήτων. Επεσήμανε, ιδιαίτερα, ότι, στο πλαίσιο ανωτέρω φόρουμ, ο όμιλος ΔΕΗ 

υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας (MoU) με τον γερμανικό πολυεθνικό 

κολοσσό RWE, προκειμένου τα δύο μέρη να συνεργαστούν με στόχο την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας στον τομέα της απολιγνιτοποίησης αλλά και της  ανάπτυξης και υλοποίησης 

έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα. 

 



Ο κ. Μαραγκός σημείωσε την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια των γερμανικών 

επιχειρήσεων καθώς και το τεχνολογικό προβάδισμα, την υψηλή τεχνογνωσία και την 

πολυετή εμπειρία τους στον τομέα της ενέργειας, και ειδικότερα στις ΑΠΕ, στο φυσικό αέριο, 

στα εναλλακτικά καύσιμα και στις καινοτόμες τεχνολογίες υδρογόνου, στην 

ηλεκτροκίνηση, στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, στη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων και στην ενεργειακή αξιοποίηση / διαχείριση υγρών αποβλήτων και στερεών 

απορριμμάτων. Σύμφωνα με τον κ. Μαραγκό, τα ανωτέρω αποτελούν τομείς αυξημένου 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος διμερούς επιχειρηματικής συνεργασίας και επενδυτικών 

πρωτοβουλιών.  

Τέλος, ο κ. Πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά στις εκδηλώσεις και δράσεις του 

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με επίκεντρο τον τομέα της ενέργειας που έλαβαν χώρα 

μέχρι σήμερα, όπως το 5ο ελληνογερμανικό οικονομικό Φόρουμ στο Ντύσσελντορφ που 

πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου, η ψηφιακή ημερίδα με τίτλο: «Energy Solutions Made in 

Germany - ΑΠΕ, αποθήκευση και ενσωμάτωση στο δίκτυο» και οι Β2Β ψηφιακές 

συναντήσεις από 28.6 - 1.7 καθώς και το webinar «εκπαίδευση ευρωπαίων ενεργειακών 

διαχειριστών EUREM». 

Αναφέρθηκε επίσης στον τρέχοντα προγραμματισμό του Επιμελητήριου αναφορικά 

με τη διοργάνωση στις 12.10 τ.έ. συνεδρίου, μαζί με την Ελληνογερμανική Συνέλευση, όπου 

θα λάβουν χώρα Β2Β συναντήσεις γερμανικών και ελληνικών εταιρειών, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαχείρισης υδάτων και επεξεργασίας λυμάτων. 

Υπογράμμισε επίσης, ότι  το τελευταίο τρίμηνο 2021 προγραμματίζεται επιχειρηματική 

αποστολή ελληνικών επιχειρήσεων στη Γερμανία στον τομέα ενεργειακής εκμετάλλευσης 

αποβλήτων. 

Ακολούθως η εκδήλωση περιελάμβανε κεντρική ομιλία της Γ.Γ. Ενέργειας κας 

Α. Σδούκου με θέμα το ελληνικό σχέδιο για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. 

Όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, με το 

φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), να μειώσει τις εκπομπές 

θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 με απώτερο στόχο την κλιματική ουδετερότητα το 2050. 

Η κυβέρνηση, όπως επεσήμανε η κα Σδούκου, έχει την αταλάντευτη πολιτική βούληση να 

απεξαρτητοποιηθεί η παραγωγή του κοστοβόρου και πλέον μη ανταγωνιστικού, λόγω των 

τιμών του CO2, ηλεκτρικού ρεύματος από τον λιγνίτη και να υιοθετηθεί ένα μοντέλο 



παραγωγής με σεβασμό στους φυσικούς πόρους, στηριζόμενο στις ΑΠΕ και σε καινοτόμες 

τεχνολογίες. 

Στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, όπως ανέφερε η κα Σδούκου, η παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ θα ανέλθει στο 61% της συνολικής παραγωγής και το μερίδιο 

των ΑΠΕ επί της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν θα διπλασιαστεί έως το 

2030. Όπως επεσήμανε η κα Σδούκου, εκτιμάται ότι θα δρομολογηθεί στην Ελλάδα μια άνευ 

προηγουμένου επενδυτική έκρηξη 44 δις ευρώ στον τομέα της ενέργειας, ειδικότερα στις 

ΑΠΕ και σε έργα αναβάθμισης και ψηφιοποίησης των δικτύων μεταφοράς και διανομής, 

στο φυσικό αέριο, σε υβριδικά συστήματα, καθώς και σε καινοτόμες τεχνολογίες πράσινου 

υδρογόνου, ηλεκτροκίνησης, συστημάτων αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας. 

Επιπρόσθετα, η Γ.Γ. Ενέργειας αναφέρθηκε στο μεγαλεπήβολο σχέδιο της 

απολιγνιτοποίησης των περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, όπου 

κύρια προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση της οικονομικά και 

κοινωνικά δίκαιης μετάβασης των περιοχών αυτών, μέσω ενός βιώσιμου παραγωγικού 

μοντέλου. Στο σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης (ΣΔΑΜ) προβλέπονται στις 

ανωτέρω περιφέρειες επενδύσεις 5 δις ευρώ και 8.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2028. 

Τέλος, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε στις τρέχουσες πρωτοβουλίες του 

Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος στον τομέα των ΑΠΕ, όπως η περαιτέρω 

απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των αδειοδοτικών διαδικασιών, το νέο ρυθμιστικό 

πλαίσιο για έργα αποθήκευσης ενέργειας (προβλέπονται 450 εκατ. ευρώ από το ταμείο 

ανάπτυξης), η ολοκλήρωση της εθνικής στρατηγικής για το πράσινο υδρογόνο αλλά και 

νέες επενδύσεις, αντίστοιχες του εμβληματικού πιλοτικού έργου στην Αστυπάλαια. 

Στο πάνελ που είχε ως αντικείμενο «Απολιγνιτοποίηση και μετάβαση στην πράσινη 

οικονομία του αύριο» και το οποίο συντόνισε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Μονάχου 

TUM κ. Κ. Αντωνίου συμμετείχαν οι Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδης, ο 

Πρόεδρος της επιτροπής νομικών εμπειρογνωμόνων του σχεδίου ενεργειακής μετάβασης 

στις πληγείσες από την απολιγνιτοποίηση Περιφέρειες (ΣΔΑΜ) κ. Ι. Τζώρτζης, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Κ. Μαύρος, ο κ. Γ. Πατεράκης, μέλος του ΔΣ του 

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού 

Hydrogen Europe κ. Γ. Χατζημαρκάκης. 

 



Από τις παρεμβάσεις των ομιλητών, συγκρατούμε, ιδιαίτερα, τα εξής: 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδης σημείωσε ότι η εν εξελίξει 

ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μοναδική πρόκληση αλλά και ευκαιρία για τη Δυτική 

Μακεδονία, όπου μέσω των σχετικών επενδύσεων θα δημιουργηθούν περίπου 22.000 νέες, 

καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας 

(αγροτικός τομέας, βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες). Επίσης τόνισε ότι το υψηλό δυναμικό 

των ΑΠΕ στην περιοχή καθιστά την παραγωγή πράσινου υδρογόνου ανταγωνιστική και 

πολύ ελκυστική, λόγω του συγκριτικά χαμηλότερου κόστους παραγωγής σε σχέση με άλλες 

χώρες. Ωστόσο, υπογράμμισε τους κινδύνους που ελλοχεύουν από μια άναρχη «επέκταση» 

των ΑΠΕ για τις κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα δάση, και σημείωσε 

ότι θα πρέπει να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

ως φορέας εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα ενέργειας. 

Ο κ. Ι. Τζώρτζης παρουσίασε εκτενώς το σχέδιο ενεργειακής μετάβασης στις 

πληγείσες από την απολιγνιτοποίηση Περιφέρειες (ΣΔΑΜ), ειδικότερα τα έργα που 

προβλέπονται στις δύο περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και τις 

προτάσεις χωροθέτησης τους, ενώ σημείωσε την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων 

κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων στους νέους τομείς εργασίας. 

Ο Διευθύνων Συμβούλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Κ. Μαύρος αναφέρθηκε στην 

οργανική ανάπτυξη που καταγράφει η ΔΕΗ ανανεώσιμες στον τομέα των ΑΠΕ και στον 

πρωταγωνιστικό ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η εταιρεία στο πλαίσιο της βιώσιμης 

ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα, στην ανάπτυξη των νέων μεγάλων φωτοβολταϊκών 

έργων στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, στην 

μελλοντική ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (όπως υπεράκτια αιολικά και πλωτά 

φωτοβολταϊκά) καθώς και στη στρατηγική συνεργασία με τον γερμανικό όμιλο RWE. 

Ο εκπρόσωπος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου κ. Γ. Πατεράκης επεσήμανε, 

ότι η ενέργεια αποτελεί έναν καθοριστικό τομέα επενδύσεων και έκανε ιδιαίτερη μνεία στα 

εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν προϋπολογιστεί και αναμένεται να 

εκταμιευτούν τα επόμενα χρόνια για σχετικά έργα. Αναλυτικότερα αναφέρθηκε στη 

διάθεση 503 δις ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το επενδυτικό σχέδιο της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, στην πρόβλεψη 6 από τα 32 προβλεπόμενα για την 

Ελλάδα δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την πράσινη 



μετάβαση, καθώς και στο νέο ΕΣΠΑ (22 δις ευρώ με τη μόχλευση πόρων και ιδιωτική 

συμμετοχή), σημαντικό μέρος των οποίων θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων 

προστασίας περιβάλλοντος, ενέργειας / ΑΠΕ και κυκλικής οικονομίας. 

Ο κ. Πατεράκης εξήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ελληνογερμανικού 

Επιμελητηρίου για την προώθηση της ελληνογερμανικής επιχειρηματικής συνεργασίας και 

υπογράμμισε τη σημασία των διμερών, διακρατικών συμφωνιών με τη Γερμανία και την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στους ανωτέρω τομείς. 

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού Hydrogen Europe κ. Γ. 

Χατζημαρκάκης αναφέρθηκε στον πολυχρηστικό χαρακτήρα των τεχνολογιών υδρογόνου, 

στην στρατηγική σημασία του αγωγού TAP για μελλοντική μεταφορά του υδρογόνο που 

θα παράγεται πλέον στη Δυτική Μακεδονία και θα εξάγεται για κατανάλωση στις 

ευρωπαϊκές χώρες. 

Ως εμβληματικά έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παραγωγή, μεταφορά και 

αποθήκευση καθαρού υδρογόνου, μεταξύ 176 έργων που έχουν ανακοινωθεί από τα κράτη 

μέλη της ΕΕ έως το 2030,  ανέφερε τα έργα «White Dragon», «Green Crane», «Black Falcon», 

«HyDeal» και «Green Octopus». Σύμφωνα με τον κ. Χατζημαρκάκη, αναλυτικότερες 

προβλέψεις για την παραγωγική δυναμικότητα ηλεκτρόλυσης πράσινου υδρογόνου 

κατατάσσουν τη χώρα μας στην 3η θέση με 5 GW (η Ισπανία κατέχει την 1η θέση με 71 GW, 

η Ολλανδία την 2η θέση με 10 GW, η Γερμανία την 4η θέση με 4 GW και ακολουθεί η Δανία 

με 3,6 GW). Έθεσε, επίσης, το ζήτημα της εναρμόνισης του ρυθμιστικού πλαισίου σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης υδρογόνου. 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, το οποίο συντόνισε ο εκπρόσωπος του Δικτύου 

ελλήνων επιχειρηματιών, Θ. Λουπεγίδης, έλαβαν χώρα παρεμβάσεις εκπροσώπων 

ελληνικών και γερμανικών εταιρειών και φορέων με θέμα «Ελληνογερμανική συνεργασία 

και τεχνολογικές καινοτομίες για μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας», με ιδιαίτερη 

έμφαση στις τεχνολογίες υδρογόνου, όπου η Βαυαρία κατέχει ηγετική θέση σε διεθνές 

επίπεδο. 

Ως ομιλητές συμμετείχαν οι κ. Ι. Μωραΐτης, Project Manager Hydrogen ΔΕΠΑ, ο 

Καθηγητής Dr. Oliver Mayer, επικεφαλής του Cluster τεχνολογιών ενέργειας και του τομέα 

ενέργειας του φορέα Bayern Innovativ GmbH, ο κ. P. Runge, υπεύθυνος στρατηγικής του 

βαυαρικού  φορέα H2.B Hydrogen Bayern, η κα O. Reiber, Διευθύνουσα Σύμβουλος της 



Linde Hellas, ο κ. R. Ott, υπεύθυνος σε θέματα πολιτικής και νομοθεσίας της Hydrogenious 

LOHC Technologies GmbH και ο κ. M. Taft, CEO του βαυαρικού πολυεθνικού BayWa 

renewable energy GmbH. 

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις και φορείς παρουσίασαν συνοπτικά τις δραστηριότητες 

τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες υδρογόνου, ενώ ο κ. Μωραϊτης παρουσίασε 

εκτενώς την πρόταση ομάδας εταιρειών «White Dragon» (8 δις ευρώ), η οποία υπεβλήθη 

στην κυβέρνηση και την ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα 

σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (IPCEI) στον τομέα του υδρογόνου. 

Στο εν λόγω έργο προβλέπεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε μεγάλη 

κλίμακα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης στη Δυτική 

Μακεδονία. Το υδρογόνο, στη συνέχεια, θα αποθηκεύεται ή θα διοχετεύεται στους 

παρακείμενους αγωγούς φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ / εξαγωγή υδρογόνου μέσω του TAP), 

ενώ μέσω κυψελών καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας θα παράγεται πράσινη ηλεκτρική 

ενέργεια και θερμότητα. Επιπλέον, προγραμματίζεται η ανάπτυξη ενός ερευνητικού 

κέντρου υδρογόνου που θα δημιουργηθεί στη Δυτική Μακεδονία. 

Κοινή συνισταμένη των παρεμβάσεων των γερμανών ομιλητών ήταν η διαπίστωση, 

ότι στόχος της Βαυαρίας αλλά και ευρύτερα της Γερμανίας στην κυοφορούμενη ενεργειακή 

μετάβαση είναι η κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για υδρογόνο με εισαγωγές από χώρες 

που διαθέτουν φυσικά πλεονεκτήματα και υψηλό δυναμικό ΑΠΕ, όπως η Ελλάδα, και η 

εξαγωγή, σε παγκόσμια κλίμακα, τεχνογνωσίας και συναφών υλικών στον τομέα 

παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς πράσινου υδρογόνου.  

Εκτίμηση μας είναι ότι η ανωτέρω εκδήλωση είχε θετική απήχηση τόσο σε 

ενδιαφερόμενες γερμανικές εταιρίες και φορείς όσο και σε έλληνες επιστήμονες και στελέχη 

επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και αποτέλεσε ένα βήμα για νέες επιχειρηματικές 

συνέργειες και περαιτέρω δράσης δικτύωσης και ανάπτυξης εμπορικών και επενδυτικών 

πρωτοβουλιών στον καθοριστικό τομέα της ενέργειας. 


