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ΘΔΜΑ: Γερμανο-γαλλικό μνημόνιο ζσνεργαζίας ηης Siemens Energy με ηην Air Liquide 

για ηην σλοποίηζη κοινών έργων πράζινοσ σδρογόνοσ και νέας γενιάς ηλεκηρολσηών  

 

Ο γεξκαληθόο ελεξγεηαθόο όκηινο Siemens Energy θαη ε γαιιηθή πνιπεζληθή Air Liquide ε 

νπνία εμεηδηθεύεηαη ζηελ παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ γηα βηνκεραληθή θαη ηαηξηθή ρξήζε 

αλαθνίλσζαλ ερζέο, 08.02 η.έ., ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ 

παξαγσγήο πξάζηλνπ πδξνγόλνπ κεγάιεο θιίκαθαο, θαζώο θαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 

γηα  ηελ παξαγσγή ηεο επόκελεο γεληάο ειεθηξνιπηώλ, δηα κέζσ ηεο ππνγξαθήο ζρεηηθνύ 

κλεκνλίνπ θαηαλόεζεο ζηνπο αλσηέξσ αλαθεξόκελνπο ηνκείο.  

 

Τν πδξνγόλν ζα δηαδξακαηίζεη ζην κέιινλ δσηηθό ξόιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ΕΕ θαη 

ηεο γεξκαληθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2, ελώ πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο βαζηθό θαύζηκν ζηε βηνκεραλία, ζηηο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ, ζηηο 

αεξνκεηαθνξέο, ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο. Ωζηόζν γηα λα 

θαιπθζεί ε ξαγδαία απμαλόκελε δήηεζε θαη γηα λα κεησζεί ην θόζηνο παξαγσγήο ηνπ, θξίλεηαη 

σο δσηηθήο ζεκαζίαο ε επίηεπμε βηώζηκεο παξαγσγήο πδξνγόλνπ από ειεθηξνιύηεο πςειήο 

ρσξεηηθόηεηαο PEM (Proton Exchange Membrane). 

  

Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ε Siemens Energy θαη ε Air Liquide ζηνρεύνπλ ζην λα 

εληζρύζνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη λα εγθαζηδξύζνπλ κία βηώζηκε νηθνλνκία 

παξαγσγήο πξάζηλνπ πδξνγόλνπ ζηελ Επξώπε εθθηλώληαο, καδί κε άιινπο εηαίξνπο, έλα 

επξσπατθό νηθνζύζηεκα γηα ηελ ειεθηξόιπζε θαη ηελ ηερλνινγία πδξνγόλνπ.  

 

Οη δύν ελεξγεηαθνί θνινζζνί έρνπλ ήδε εληνπίζεη πνιιέο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο γηα αλάπηπμε 

θαη πινπνίεζε βηώζηκσλ έξγσλ πδξνγόλνπ κεγάιεο θιίκαθαο ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρώξεο. 

Έλα από απηά είλαη θαη ην έξγν ηεο H2V Normandy (ζηελ νπνία έρεη εηαηξηθό κεξίδην ε Air 

Liquide) γηα θαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο ειεθηξνιπηώλ ηζρύνο έσο 200 MW ζηε Ννξκαλδία.  

 

Σην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, ε  Siemens Energy θαη ε Air Liquide ζα δεηήζνπλ από ηελ 

ΕΕ θαζώο θαη από ηε γεξκαληθή θαη ηε γαιιηθή θπβέξλεζε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα έξγα 

κεγάιεο θιίκαθαο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη ζην πιαίζην ηεο Πξάζηλεο Σπκθσλίαο θαη ησλ IPCEIs 

(Σεκαληηθά Έξγα Κνηλνύ Επξσπατθνύ Ελδηαθέξνληνο). Η ρξεκαηνδόηεζε απηή θξίλεηαη 

απαξαίηεηε από ηνπο ηζύλνληεο ησλ δπν εηαηξεηώλ πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ νη 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπο γξήγνξα θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζην απαηηεηηθό 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ Πξάζηλε Σπκθσλία, ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΕΕ γηα ην 

πδξνγόλν θαη ηηο γεξκαληθέο θαη γαιιηθέο εζληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ελεξγεηαθή κεηάβαζε.  

 

Ο Οκνζπνλδηαθόο Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Ελέξγεηαο, θ. Peter Altmaier θαη ν Γάιινο 

νκόινγόο ηνπ, θ. Bruno Le Maire ραηξέηηζαλ ηελ έλαξμε απηήο ηεο εκβιεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ε 

νπνία απνηειεί νξόζεκν γηα ηελ παξαγσγή θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ ελέξγεηαο.  Η Γεξκαλία 

ππνζηεξίδεη κε έκθαζε ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηερλνινγηώλ πδξνγόλνπ θαη εξγάδεηαη εληαηηθά 



 

ζε IPCEIs πξάζηλνπ πδξνγόλνπ. Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά, πηινηηθά έξγα 

παξαγσγήο πξάζηλνπ πδξνγόλνπ ηζρύνο έσο 10 MW, από ηε MAN Energy Solutions, ηνλ όκηιν 

ThyssenKrupp θαη ηελ πνιπεζληθή RWE. Ο ακεξηθαλν-γεξκαληθόο όκηινο Linde είλαη απηή ηε 

ζηηγκή ν κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο πδξνγόλνπ γηα βηνκεραληθή ρξήζε θαη αλαθνίλσζε 

πξόζθαηα όηη ζα παξάγεη πξάζηλν πδξνγόλν ζε κεγάιε θιίκαθα ζε κνλάδα θνληά ζηε Λεηςία, κε 

ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία, έσο ην 2022, ηνπ κεγαιύηεξνπ ειεθηξνιύηε πδξνγόλνπ PEM ζηνλ θόζκν 

ηζρύνο 24 MW. 

 
 


