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Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Masdar και ολλανδικών εταιρειών στον τομέα του υδρογόνου 

Η Masdar υπέγραψε στις 14 τ.μ. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με το λιμένα του Amsterdam, τη 

SkyNRG, την Evos Amsterdam και τη Zenith Energy για την ανάπτυξη μιας αλυσίδας εφοδιασμού πράσινου 

υδρογόνου μεταξύ του Αμπού Ντάμπι και του Άμστερνταμ. 

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τους κ.κ. Al Ramahi, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Masdar, 

Nieuwenhuizen, Εκτελεστικό Διευθυντή του λιμένος του Άμστερνταμ, van Dijk, Chief Development Officer της 

SkyNRG, van der Meer, Business Development Manager της Evos, και κα Ruhotas, Διευθύνουσα Σύμβουλο 

New Energies for Zenith Energy. Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία του Δρ. Sultan bin Ahmed Al Jaber, 

Υπουργού Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας, Προτεινόμενου Προέδρου COP28 και Προέδρου της 

Masdar, και του κ. Wopke Hoekstra, Ολλανδού Υπουργού Εξωτερικών, οι οποίοι στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι 

φιλοδοξούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην αναδυόμενη πράσινη οικονομία υδρογόνου, με το Αμπού 

Ντάμπι ως βασικό κόμβο παραγωγής και το Άμστερνταμ ως βασικό κόμβο υποδοχής και διανομής για την αγορά 

της Βορειοδυτικής Ευρώπης.  

Το Μνημόνιο προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα διερευνήσουν από κοινού την ανάπτυξη μιας 

αλυσίδας εφοδιασμού πράσινου υδρογόνου, εστιάζοντας στην παραγωγή στο Αμπού Ντάμπι και στις εξαγωγές 

στην Ολλανδία, μέσω του λιμένα του Άμστερνταμ. Το εξαγόμενο πράσινο υδρογόνο θα προορίζεται για χρήση, 

μεταξύ άλλων, ως βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) στις αερομεταφορές,  στη χαλυβουργία και ως καύσιμο 

για τη ναυτιλία. Τα μέρη θα διερευνήσουν, επίσης, διάφορες μεθόδους μεταφοράς και αποθήκευσης υδρογόνου, 

όπως τα LOHC. 

Σύμφωνα με τον κ. Overtoom, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Λιμένα του Άμστερνταμ, στόχος είναι η 

εισαγωγή τουλάχιστον 1 εκατ. τόνων πράσινου υδρογόνου ετησίως, επισημαίνοντας ότι οι συνυπογράφουσες 

ολλανδικές εταιρείες αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις στον τομέα του υδρογόνου στο λιμάνι. Η SkyNRG 

αναπτύσσει ένα δίκτυο εγκαταστάσεων παραγωγής SAF που απαιτούν πράσινο υδρογόνο ως εισροή. Επίσης, η 

Zenith Energy και η Evos Amsterdam είναι οι διαχειριστές ορισμένων από τους πιο σημαντικούς τερματικούς 

σταθμούς ανάμειξης και αποθήκευσης στο λιμάνι, με τη Zenith να αναπτύσσει μια αλυσίδα εφοδιασμού υγρού 

υδρογόνου, ενώ η Evos Amsterdam εργάζεται σε μια αλυσίδα εφοδιασμού LOHC. 

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, η Masdar ανακοίνωσε τη νέα της μετοχική δομή και την 

έναρξη λειτουργίας μιας διακριτής επιχειρηματικής μονάδας πράσινου υδρογόνου, με στόχο την επίτευξη 

δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 100 GW και παραγωγής πράσινου υδρογόνου 1 εκατ. τόνων 

ετησίως έως το 2030. Η Masdar συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά από έργα που σχετίζονται με παραγωγή 

πράσινου υδρογόνου, ενώ πριν δύο μήνες υπέγραψε συμφωνίες με αιγυπτιακούς οργανισμούς για την ανάπτυξη 

εργοστασίων παραγωγής πράσινων υδρογόνου στην Αίγυπτο. 
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