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ΘΔΜΑ: Γεπμανο-αυζηπαλιανό έπγο υδπογόνου “HySupply” – Η Deutsche Bahn δοκιμάζει 

ηην ππώηη αμαξοζηοιχία υδπογόνου 

 

Τξεηο κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο επηζηνιήο πξόζεζεο κεηαμύ Γεξκαλίαο θαη Απζηξαιίαο, 

μεθίλεζε ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ η.έ. ε πξώηε θάζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο γηα ην έξγν 

«HySupply» κεηαμύ ηεο Γεξκαληθήο Αθαδεκίαο Μεραληθώλ Δπηζηεκώλ (acatech) θαη ηεο 

Οκνζπνλδίαο Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο (BDI), ζε ζπλεξγαζία κε κηα απζηξαιηαλή θνηλνπξαμία 

κε επηθεθαιήο ην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Νόηηαο Οπαιίαο ζην Σύδλεϋ (UNSW). Από ηε 

γεξκαληθή πιεπξά, ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Έξεπλαο κε πεξηζζόηεξα από € 1,7 εθ. θαη από ηελ απζηξαιηαλή πιεπξά ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

από ην Υπνπξγείν Δμωηεξηθώλ θαη Δκπνξίνπ θαη ην Υπνπξγείν Βηνκεραλίαο, Δπηζηεκώλ, 

Δλέξγεηαο θαη Πόξωλ. 

 

Η δηαζεζηκόηεηα «πξάζηλνπ» πδξνγόλνπ ζε επαξθείο πνζόηεηεο θαη ζε αληαγωληζηηθέο ηηκέο 

είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο θιηκαηηθήο νπδεηεξόηεηαο ζηε 

γεξκαληθή βηνκεραλία έωο ην 2050. Σην κέιινλ, ε Γεξκαλία ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζηηο 

εηζαγωγέο ελεξγεηαθώλ νπδέηεξωλ πεγώλ ελέξγεηαο γηα λα επηηύρεη ηνπο θιηκαηηθνύο ηεο 

ζηόρνπο. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κέζω ηεο δεκηνπξγίαο κίαο παγθόζκηαο αγνξάο 

πδξνγόλνπ κε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ζύκθωλα κε ηελ  

Δζληθή Σηξαηεγηθή Υδξνγόλνπ ζα δαπαλεζνύλ ηα επόκελα ρξόληα ζηε Γεξκαλία πεξί ηα € 2 δηζ. 

γηα ηε δεκηνπξγία δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ γηα ην πδξνγόλν. Ωζηόζν πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε 

λα εθαξκόζνπλ ηέηνηεο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, πξέπεη πξωηίζηωο λα δηεπθξηληζηνύλ εξωηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ ηξόπν δηεπεηξωηηθήο κεηαθνξάο πδξνγόλνπ.  

Τν αλαλεώζηκν πδξνγόλν από ηελ Απζηξαιία κπνξεί λα είλαη κία από ηηο πνιιέο ζεκαληηθέο 

πεγέο εθνδηαζκνύ, δεδνκέλνπ όηη είλαη κία ρώξα πινύζηα ζε ΑΠΔ, ελώ είλαη ήδε εδώ θαη ρξόληα 

κηα ζεκαληηθή αγνξά πωιήζεωλ γηα ηηο γεξκαληθέο ηερλνινγίεο. Ωο έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο 

εμαγωγείο ελέξγεηαο, ε Απζηξαιία δηαζέηεη εμαηξεηηθέο δεμηόηεηεο θαη ππνδνκέο γηα ηελ εμαγωγή 

πξώηωλ πιώλ ΑΠΔ. Γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηό ην δπλακηθό, ε Απζηξαιία 

ρξεηάδεηαη ηερλνινγίεο πδξνγόλνπ κεγάιεο θιίκαθαο, θπξίωο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξόιπζεο. Από 

ηελ άιιε πιεπξά ε Γεξκαλία είλαη ζήκεξα εγέηεο ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηωλ ηερλνινγηώλ 

ειεθηξόιπζεο, ε ρώξα ζα έρεη κεγάιε αλάγθε γηα εηζαγωγέο πδξνγόλνπ ρακειώλ εθπνκπώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην κέιινλ. Μηα κειινληηθή εηαηξηθή ζρέζε κε ηελ Απζηξαιία κπνξεί 

επνκέλωο λα ζεκαίλεη κηα θαηάζηαζε win-win θαη γηα ηηο δύν ρώξεο: Από ηε κία πιεπξά, ε 

εμαγωγή ηερλνινγηώλ πδξνγόλνπ πξνζθέξεη κεγάιεο δπλαηόηεηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο γηα ηε 

Γεξκαλία. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε Απζηξαιία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηδηαίηεξε εγρώξηα 

πξνζηηζέκελε αμία εμάγνληαο «πξάζηλν» πδξνγόλν.  

Γηα ην ζθνπό απηό, ε ωο άλω αλαθεξόκελε γεξκαληθή-απζηξαιηαλή νκάδα θνξπθαίωλ εηαηξεηώλ 

θαη εκπεηξνγλωκόλωλ από ηελ επηζηήκε πξόθεηηαη λα εξγαζηεί επηζηακέλα πξνθείκελνπ λα 

εληνπίζεη ηα πθηζηάκελα θαλνληζηηθά, νηθνλνκηθά θαη ηερληθά εκπόδηα ζε νιόθιεξε ηελ αιπζίδα 

https://bdi.eu/artikel/news/nationale-wasserstoffstrategie-ein-wichtiger-meilenstein-fuer-den-industriestandort/
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αμίαο πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνύλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο «γέθπξαο πδξνγόλνπ» κεηαμύ 

Απζηξαιίαο θαη Γεξκαλίαο. Σηόρνο ηεο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο είλαη ε εμέηαζε πηζαλώλ 

επηρεηξεκαηηθώλ κνληέιωλ γηα ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ αλαλεώζηκνπ πδξνγόλνπ κεηαμύ ηωλ 

δύν ρωξώλ ελώ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηεο παγθόζκηαο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο. 

Η αξκόδηα Οκνζπνλδηαθή Υπνπξγόο Παηδείαο θαη Έξεπλαο, θα Anja Karliczek, ηνλίδνληαο ηε 

δηαθξαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή ζεκαζία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζεκείωζε, ζε επίζεκεο δειώζεηο 

ηεο, όηη ην «πξάζηλν» πδξνγόλν είλαη ν ελεξγεηαθόο θνξέαο ηνπ κέιινληνο θαη ωο ρώξα 

θαηλνηνκίαο, ε Γεξκαλία νθείιεη λα ζηξαθεί ζε ηέηνηνπ ηύπνπ δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. Με απηόλ 

ηνλ ηξόπν, αλακέλεηαη λα δνζεί αθελόο ζηηο γεξκαληθέο εηαηξείεο έγθαηξε πξόζβαζε ζε πεγέο 

εηζαγωγήο πξάζηλνπ πδξνγόλνπ θαη αθεηέξνπ λα γίλεη ε Γεξκαλία παγθόζκηα ηερλνινγηθή 

ππεξδύλακε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

 

Γελ είλαη άιιωζηε ηπραίν όηη ε γεξκαληθή εηαηξεία ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ Deutsche Bahn, 

κε ζηόρν λα επηηύρεη ηνπο θιηκαηηθνύο ηεο ζηόρνπο, ζρεδηάδεη λα εγθαηληάζεη ηελ πξώηε 

ακαμνζηνηρία κε ρξήζε πδξνγόλνπ, ε νπνία ζηαδηαθά ζα αληηθαηαζηήζεη ηεο ακαμνζηνηρίεο πνπ 

θηλνύληαη κε θηλεηήξα πεηξειαίνπ. Η εθαξκνγή ζα δνθηκαζηεί αξρηθά ζε κία πεξηθεξεηαθή 

γξακκή ζην θξαηίδην ηεο Βάδεο – Βπξηεκβέξγεο από ην 2024. Η Deutsche Bahn έρεη ζέζεη ωο 

ζηόρν ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε όιωλ ηωλ ζπκβαηηθώλ ληίδει ακαμνζηνηρηώλ κε ακαμνζηνηρίεο 

πδξνγόλνπ έωο ην 2050 θαη ηελ θιηκαηηθή νπδεηεξόηεηα, δειαδή κεδεληθέο εθπνκπέο άλζξαθα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πδξνγόλν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη «πξάζηλν», ήηνη ζα 

παξάγεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Τε λέα ακαμνζηνηρία πδξνγόλνπ ζα θαηαζθεπάζεη 

ε γεξκαληθή εηαηξεία Siemens, ελώ ζα θαηαζθεπαζηεί θαη έλαο ζηαζκόο αλεθνδηαζκνύ 

πδξνγόλνπ ζην Tübingen, πεξηνρή από ηελ νπνία ζα πεξλάεη ε πξώηε απηή δνθηκαζηηθή 

ακαμνζηνηρία, ε νπνία ζα θαιύπηεη κηα δηαδξνκή 600 ρηιηνκέηξωλ, ζα θηάλεη ηα 160ρικ/ώξα 

ηειηθή ηαρύηεηα θαη ζα αλεθνδηάδεηαη πιήξωο ζε 15΄. 

 

Γεγνλόο είλαη όηη ε Διιάδα, ρώξα όπνπ νκνίωο όπωο ζηελ Απζηξαιία ππάξρνπλ ηδαληθέο 

ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγωγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ (θωηνβνιηαϊθά, αηνιηθά πάξθα θαη 

αλεκνγελλήηξηεο), κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ θαη αξκόδηωλ δεκόζηωλ ή/ θαη ηδηωηηθώλ θνξέωλ, κε αληίζηνηρνπο 

γεξκαληθνύο, γηα ηελ παξαγωγή θιηκαηηθά νπδέηεξνπ πδξνγόλνπ. Γεδνκέλνπ κάιηζηα όηη ε 

Διιάδα βξίζθεηαη ζεκαληηθά εγγύηεξα ζηε Γεξκαλία από όηη ε Απζηξαιία θαη ζπλεπώο ην 

θόζηνο κεηαθνξάο κεηώλεηαη ζε κεγάιν βαζκό, κειινληηθέο δηκεξείο ζπλεξγαζίεο Διιάδαο –

Γεξκαλίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζα κπνξνύζαλ καθξνπξόζεζκα λα απνθέξνπλ νθέιε ηόζν 

ζηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε ηεο ρώξαο καο, δηα κέζω ηεο αλάπηπμεο ζρεηηθήο ηερλνγλωζίαο, όζν 

θαη ζηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

 


