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Εθνικό Κέντρο Υδρογόνου στο Pfeffenhausen της Βαυαρίας 

 
 

Το Pfeffenhausen στην περιοχή Landshut της Βαυαρίας επιλέχθηκε από το 

ομοσπονδιακό Υπουργείο μεταφορών και ψηφιακών υποδομών, κατόπιν υποβολής 

προτάσεων από 15 υποψήφια κοινοπρακτικά σχήματα ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

δημόσιων φορέων, ως μία από τις τοποθεσίες εγκατάστασης των τεσσάρων τεχνολογικών 

κέντρων που θα απαρτίζουν το υπό σύσταση εθνικό Κέντρο καινοτομίας και τεχνολογίας 

υδρογόνου (Nationales Innovations- und Technologiezentrums Wasserstofftechnologie - 

ITZ) στη Γερμανία. 

Ο εν λόγω φορέας θα εστιάζει σε καινοτόμες εφαρμογές και νέες τεχνολογίες στον 

τομέα της κινητικότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της τεχνολογίας υδρογόνου και 

κυψελών καυσίμου, οι οποίες θα συμβάλουν στην ταχεία μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα 

στην ευρεία χρήση πράσινου υδρογόνου. 

Οι άλλες δύο τοποθεσίες που επιλέχθηκαν από το ομοσπονδιακό Υπουργείο 

μεταφορών και ψηφιακών υποδομών είναι το Chemnitz (Σαξονία) και το Duisburg (Βόρεια 

Ρηνανία-Βεστφαλία), ενώ θα δημιουργηθεί και ένα τέταρτο κέντρο στη Βόρεια Γερμανία 

(Αμβούργο, Βρέμη, και Στάντε) που θα εξειδικεύεται σε καινοτόμες λύσεις στους τομείς της 

ναυσιπλοΐας και των αερομεταφορών. 

Όπως σημείωσε ο Υπουργός οικονομίας της Βαυαρίας κ. Hubert Aiwanger, η επιλογή 

του Pfeffenhausen είναι απολύτως σωστή και δικαιολογημένη, καθώς η Βαυαρία 

πρωτοπορεί όσον αφορά την οικονομία του υδρογόνου στη Γερμανία. Το κέντρο 

τεχνολογίας και εφαρμογών υδρογόνου στο Pfeffenhausen (Wasserstoff-Technologie- und 

Anwenderzentrum - WTAZ) προβλέπεται να αποτελείται από τους εξής τέσσερις τομείς: 

«Έρευνα & Ανάπτυξη», «Δοκιμή & Επικύρωση», «Ανάλυση & Πιστοποίηση» και 

«Τυποποίηση & Διεθνοποίηση». Στο WTAZ θα αναπτύσσονται, τυποποιούνται και 

πιστοποιούνται τεχνολογίες υδρογόνου αιχμής, όπως κινητήρες κυψελών καυσίμου και 

συστήματα δεξαμενών υδρογόνου. 

Η βαυαρική κοινοπραξία για το WTAZ στο Pfeffenhausen αποτελείται από τις 

εταιρείες Hynergy GmbH, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST), MR PLAN, TesTneT, 

TÜV SÜD, το Πολυτεχνείο του Μονάχου TUM, το Πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg FAU, καθώς και το ερευνητικό ίδρυμα Helmholtz-Institut 

Erlangen-Nürnberg για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (HI ERN). 
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Την υποψηφιότητα της περιοχής του Pfeffenhausen υποστήριξαν περισσότερες από 

40 διασυνδεδεμένες με την κοινοπραξία επιχειρήσεις, κυρίως από τον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας.  

Η Βαυαρία ήταν ένα από τα πρώτα γερμανικά κρατίδια που εκπόνησε τη δική της 

στρατηγική για το υδρογόνο ήδη από τον Μάιο 2020. Τον Οκτώβριο 2020 ξεκίνησε στη 

Βαυαρία η υλοποίηση ενός προγράμματος χρηματοδότησης 50 εκατ. ευρώ για την 

ανάπτυξη υποδομών σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο, ενώ περισσότερες από 200 

εταιρείες, επιχειρηματικοί σύνδεσμοι και ερευνητικά ιδρύματα συμμετέχουν ήδη στην 

εμβληματική πρωτοβουλία «Συμμαχία Υδρογόνου - Hydrogen Alliance Bavaria», η οποία 

ιδρύθηκε νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο 2019. Τις δραστηριότητες της Hydrogen Alliance 

Bavaria συντονίζει ο φορέας «H2.B Hydrogen Bayern». 

Υπενθυμίζουμε ότι ο υπεύθυνος στρατηγικής του ανωτέρω φορέα κ. Philipp Runge 

συμμετείχε ως βασικός ομιλητής στη διαδικτυακή θεματική εκδήλωση της 1 Ιουλίου 2021 

που διοργάνωσε το Γραφείο μας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελλήνων Επιχειρηματιών και 

Στελεχών Επιχειρήσεων Βαυαρίας (Hellenic Network of Business and Executives in Bavaria 

– HNBE-Bavaria) και τη Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων (Club Griechischer Akademiker),με 

θέμα «Απολιγνιτοποίηση και πράσινη ενεργειακή μετάβαση». 

Στη Βαυαρία προγραμματίζονται επενδύσεις άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ στην 

έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου στον τομέα της κινητικότητας, με στόχο την 

προώθηση και υποστήριξη του μετασχηματισμού της βαυαρικής αυτοκινητοβιομηχανίας, 

την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, καθώς και τη διασφάλιση της τεχνολογικής 

υπεροχής των βαυαρικών εταιρειών στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. 


