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Απολογισμός διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα: Ελληνοβαυαρική συνεργασία στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τεχνολογίες υδρογόνου 

 

Στις 23 Ιουνίου τ.έ. το Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου διοργάνωσε, σε συνεργασία με το 

Bayerische Forschungsallianz (BayFor - φορέας που συντονίζει τη συμμετοχή σε 

χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα βαυαρικών 

επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων σε συνεργασία με αντίστοιχα ερευνητικά 

ιδρύματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών) και με την υποστήριξη του Δικτύου ελλήνων 

επιστημόνων και στελεχών επιχειρήσεων Βαυαρίας, διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα 

«Ελληνοβαυαρική συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τεχνολογίες 

υδρογόνου». 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προσέλκυση ενδιαφέροντος ελληνικών επιχειρήσεων 

και ερευνητικών ιδρυμάτων για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στον 

τομέα του υδρογόνου και παράλληλα η προώθηση επιχειρηματικών συνεργειών και 

περαιτέρω δράσεων δικτύωσης και ανάπτυξης εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών. 

Την εκδήλωση, συντονιστής της οποίας ήταν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου 

Μονάχου κ. Κ. Αντωνίου, παρακολούθησαν μέσω της πλατφόρμας Zoom 60 περίπου 

ακροατές, ενώ 150 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). 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο επικεφαλής της διεύθυνσης ευρωπαϊκών 

θεμάτων του βαυαρικού υπουργείου Οικονομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενέργειας 

κ. A. Schwimmbeck, ο οποίος, αφού παρουσίασε συνοπτικά το οικονομικό προφίλ της 

Βαυαρίας, υπογράμμισε τις δυνατότητες για επιχειρηματική και ερευνητική συνεργασία 

καθώς και για μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας μεταξύ βαυαρικών και ελληνικών 

επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στον τομέα του υδρογόνου. 

Ο κ. Schwimmbeck αναφέρθηκε στις πρόσφατες πρωτοβουλίες της βαυαρικής 

κυβέρνησης, ήτοι τη  σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Νορβηγία και τη Σκωτία 

για την προμήθεια πράσινου υδρογόνου, που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της 

τροφοδοσίας της βαυαρικής αγοράς με υδρογόνο. Όπως υπογράμμισε ο κ. Schwimmbeck, 

η Ελλάδα θα μπορούσε, αντίστοιχα, να αποτελέσει για τη Βαυαρία στρατηγικό προμηθευτή 

πράσινου υδρογόνου, καλύπτοντας τμήμα των ζητούμενων ποσοτήτων της βαυαρικής 

αγοράς. Επισήμανε, επίσης, ότι από τις 20 – 24 Ιουνίου τ.έ. πραγματοποιείται βαυαρική 
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αποστολή επιχειρηματιών, εκπροσώπων ερευνητικών φορέων, επιστημόνων και μελών του 

βαυαρικού κοινοβουλίου και της κυβέρνησης στη Χιλή και στην Κολομβία, με στόχο τη 

διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων και τη διερεύνηση δυνατοτήτων για μελλοντικές 

συνεργασίες στο τομέα του υδρογόνου. 

Κατά την εναρκτήρια ομιλία, ο πρόεδρος της επιτροπής ενέργειας του 

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου Δρ. Σ. Καπέλλος εστίασε στην αδήριτη ανάγκη 

αποθήκευσης της περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (λόγω και της διαλείπουσας παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας) τόσο 

μέσω μπαταριών, όσο και, πρωτίστως, μέσω της μετατροπής της σε χημική ενέργεια, δηλαδή 

την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. 

Εξάλλου, η αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας καθίσταται όλο και πιο 

αναγκαία, δεδομένης της ένταξης ολοένα και περισσότερων μονάδων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ) στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα και, παράλληλα, της απόσυρσης 

λιγνιτικών μονάδων (μόλις 5,3% στο ενεργειακό μίγμα της Ελλάδας το 2021), ενώ το φυσικό 

αέριο αποτελεί καύσιμο – γέφυρα για τη σταδιακή αντικατάσταση των στερεών ορυκτών 

καυσίμων προς την κλιματικά ουδέτερη οικονομία του αύριο. 

Όπως υπογράμμισε ο Δρ. Καπέλλος, πολλές είναι οι προκλήσεις που σχετίζονται με 

την ευρεία χρήση του υδρογόνου και τη διασφάλιση του κεντρικού του ρόλου στην επίτευξη 

κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε ζητήματα υποδομών 

(αποθήκευση και μεταφορά), υψηλού κόστους παραγωγής (συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους επένδυσης), σημαντικών απωλειών ενέργειας κατά την παραγωγή του και, τέλος, 

στο γεγονός ότι απουσιάζουν προς το παρόν οι ζητούμενες από την αγορά ποσότητες 

υδρογόνου που θα οδηγήσουν σταδιακά στη μείωση του κόστους παραγωγής του. 

Ακολούθως, ο συντονιστής του BayFor για θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

Dr.  P. Panagiotou και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών 

& Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) Δημόκριτος και εθνικός εκπρόσωπος 

της χώρας μας στο Joint Undertaking for Fuel Cells and Hydrogen ΕU Δρ.  Α.  Στούμπος 

παρουσίασαν εκτενώς τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα του 

υδρογόνου, κυρίως στο πλαίσιο του Horizon EUROPE, Clean Hydrogen και Clean Aviation 

Partnership (Joint Undertaking), που έχουν ως στόχο να συμβάλουν στη στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το υδρογόνο μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών 

δραστηριοτήτων. Επιπλέον, έγινε αναφορά στα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
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ενδιαφέροντος (IPCEI) στον τομέα του υδρογόνου, καθώς και στα εθνικά ερευνητικά 

προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται σημαντικές ευκαιρίες για ελληνο-

βαυαρική συνεργασία. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Στρατηγικής για το Υδρογόνο και 

ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Π. Κάπρος παρουσίασε τους 

βασικούς άξονες του σχεδίου εθνικής στρατηγικής για την προώθηση τεχνολογιών και 

εφαρμογών υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας. 

Αντίστοιχα, η εκπρόσωπος για θέματα διεθνών σχέσεων του Zentrum Hydrogen 

Bayern (Η2.Β) κα C.  Reiser αναφέρθηκε στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του οδικού 

χάρτη για την ένταξη του υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα της Βαυαρίας. 

Ο κ. Κάπρος ανέδειξε στην εισήγηση τη σημασία λήψης συγκεκριμένων μέτρων 

πολιτικής, τα οποία έχουν ως στόχο τον περιορισμό του κόστους παραγωγής υδρογόνου και 

τη μείωση του, ακόμη υψηλού, επιχειρηματικού ρίσκου, στους ακόλουθους τρείς πυλώνες: 

(α) ενίσχυση της ζήτησης για υδρογόνο (βιομηχανική παραγωγή, βαρέα οχήματα 

που κινούνται με υδρογόνο, διυλιστήρια και αμμωνία, ποσοστώσεις στην ανάμειξη του 

υδρογόνου με φυσικό αέριο, συνθετικά καύσιμα στην αεροπορία και στη ναυτιλία). 

(β) ενίσχυση των υποδομών (αρχικά: κομβικοί σταθμοί ανεφοδιασμού, έργα 

αποθήκευσης – συμπίεσης – υγροποίησης, σε δεύτερο στάδιο: δίκτυα διανομής, 

βιομηχανικές εφαρμογές σε επιλεγμένους τομείς). 

(γ) χρηματοδοτικά κίνητρα (πρότυπα επιδεκτικά έργα, οχήματα, υποδομές 

ανεφοδιασμού, διανομής και αποθήκευσης, επιδοτήσεις στην ανάμειξη υδρογόνου και 

φυσικού αερίου, κρατική ενίσχυση διμερών συμβάσεων προμήθειας). 

Η κα Reiser παρουσίασε τον φορέα Zentrum Hydrogen Bayern (Η2.Β), κέντρο 

στρατηγικής για θέματα που σχετίζονται με το υδρογόνο στη Βαυαρία, ενώ, παράλληλα, το 

H2.B συντονίζει την πλατφόρμα δικτύωσης των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, ερευνητικών 

φορέων, επιστημόνων και πολιτικών εκπροσώπων σε θέματα υδρογόνου «Hydrogen 

Alliance Bavaria». Ανέπτυξε επίσης συνοπτικά τη στρατηγική της Βαυαρίας για το 

υδρογόνο. Ειδικότερα, συγκρατούμε τα κάτωθι: 

(α) Κατανάλωση υδρογόνου: Σωρευτικά, η ζήτηση το 2040 για υδρογόνο και λοιπές 

συνθετικές πηγές ενέργειας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 33 - 75 TWh. Η κατανάλωση το 2030 

αναμένεται να διπλασιαστεί από τα σημερινά επίπεδα 5 TWh σε περίπου 10 TWh. Οι τομείς 
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με τη μεγαλύτερη ζήτηση θα είναι ο τομέας της κινητικότητας, η πετροχημική βιομηχανία 

και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Ωστόσο, σημαντική αύξηση της 

ζήτησης υδρογόνου αναμένεται επίσης και στον βιομηχανικό τομέα. 

(β) Παραγωγή υδρογόνου: Οι δυνατότητες παραγωγής πράσινου υδρογόνου στη 

Βαυαρία μέσω ηλεκτρόλυσης είναι περιορισμένες, λόγω του χαμηλού δυναμικού ΑΠΕ στη 

Βαυαρία. Κατά συνέπεια, η Βαυαρία θα πρέπει μακροπρόθεσμα να καλύψει τη σχετική 

ζήτηση με εισαγωγές υδρογόνου. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, μέχρι το 2030 θα 

πρέπει να έχουν εγκατασταθεί στη Βαυαρία μονάδες ηλεκτρόλυσης δυναμικότητας 

τουλάχιστον 1 GW (300 MW έως το 2025), ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να επιταχυνθεί η 

διασύνδεση της Βαυαρίας με τη διεθνή αγορά υδρογόνου. 

(γ) Τεχνολογίες υδρογόνου: Ευάριθμες βαυαρικές επιχειρήσεις με ηγετική θέση και 

διεθνή παρουσία δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα του υδρογόνου, παρέχοντας 

τεχνογνωσία και εξειδικευμένες λύσεις στους βιομηχανικούς τομείς της μηχανολογίας, της 

ενέργειας και της ηλεκτρολογίας, καθώς και για τις εφαρμογές κινητικότητας. 

(δ) Ερευνητικά κέντρα: Τα εγνωσμένου κύρους βαυαρικά πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα κατατάσσονται μεταξύ των πιο καινοτόμων στην Ευρώπη. 

Διαθέτουν εξαιρετική τεχνογνωσία στον τομέα της έρευνας για τεχνολογίες υδρογόνου, 

ειδικότερα σε θέματα ηλεκτρόλυσης, αποθήκευσης (χημικής) και μετατροπής υδρογόνου. 

(ε) Ρυθμιστικό πλαίσιο: Στόχος είναι η δημιουργία ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού 

ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα προωθεί χωρίς αγκυλώσεις και υπέρμετρη 

γραφειοκρατία τη χρήση υδρογόνου. Η Βαυαρία θα πρέπει να διαδραματίσει 

εποικοδομητικό ρόλο στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων σε ομοσπονδιακό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

(στ) Πρότυπα επιδεικτικά έργα: Η στοχευμένη υποστήριξη μεμονωμένων πρότυπων 

έργων μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω εδραίωση των τεχνολογιών 

υδρογόνου στη Βαυαρία. 

Στην τελευταία ενότητα της εν θέματι εκδήλωσης, ο κ. Παναγιώτου  παρουσίασε τις 

υπηρεσίες που προσφέρει το Bayerische Forschungsallianz, ενώ ο Δρ. Π. Γραμμέλης 

αναφέρθηκε εκτενώς στο ελληνικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης (το οποία 

είναι το πρώτο που έλαβε έγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και 

ειδικότερα στη «Ζώνη Καινοτομίας» για το υδρογόνο στη Δυτική Μακεδονία και τις 
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δυνατότητες που αναδύονται για συνεργασία και αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας 

μεταξύ ελληνικών και βαυαρικών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων. 

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων των ομιλητών ακολούθησε συζήτηση, την 

οποία συντόνισε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Μονάχου κ. Κ. Αντωνίου. Από τα 

διαμειφθέντα συγκρατούμε τα κάτωθι: 

- Οι επενδυτές διστάζουν, πολλώ δε μάλλον σε εποχές οικονομικής αβεβαιότητας, να 

επενδύσουν και ουσιαστικά να δημιουργήσουν την αγορά υδρογόνου, ενώ από την άλλη, 

χωρίς μια ανεπτυγμένη αγορά (ζήτηση) δεν επεκτείνονται ανάλογα και οι σχετικές 

υποδομές. 

- Η επιστημονική έρευνα έχει αποδώσει σημαντικό έργο και τεχνολογικές λύσεις που 

έχουν άμεση εφαρμογή και εμπορική χρήση στον τομέα του υδρογόνου. Ως εκ τούτου δεν 

δικαιολογείται περαιτέρω ολιγωρία. 

- Η παρούσα ενεργειακή κρίση αποτελεί και ευκαιρία, με την έννοια ότι θα μπορούσε 

να λειτουργήσει ως επιταχυντής, προκειμένου με γρήγορους ρυθμούς να υλοποιηθούν οι 

επιμέρους στρατηγικές για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση. 

- Το υδρογόνο δεν αποτελεί την μοναδική λύση, άλλα είναι μια σημαντική 

παράμετρος ενός ολιστικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Στόχος του Γραφείου μας, δεδομένης της ιδιαίτερα θετικής απήχησης της εκδήλωσης, 

είναι να προετοιμαστεί, ως follow up της εκδήλωσης, η διοργάνωση επιχειρηματικής 

αποστολής βαυαρικών επιχειρήσεων του τομέα υδρογόνου στη χώρα μας και Β2Β 

συναντήσεων ελληνικών και βαυαρικών εταιρειών και ερευνητικών κέντρων, σε 

συνεργασία με το Bayerische Forschungsallianz, το Zentrum Wasserstoff Bayern και το 

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. 
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