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ΠΡΟΣ: - Β3 & Β7 Διευθύνσεις   
ΚΟΙΝ.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
- Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ &Εξωστρέφειας 
- κα Β΄ Γενική Διευθύντρια 
- Β1 & B2 Διευθύνσεις  
- Γενικά Προξενεία Μονάχου και Ντύσσελντορφ & Γραφεία ΟΕΥ 

αυτών (μέσω ημών) 
- Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) (μέσω ημών) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) (μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Θες/νίκης (ΕΒΕΘ) 

(μ.η.) 
- Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) 

(μ.η.) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) (μέσω ημών) 
- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΒΕΠ) (μέσω ημών) 
- Ελληνό-Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο 

(μ.η.) 
Ε.Δ.: Γραφείο κας Πρέσβεως 

 
ΘΕΜΑ: «Εθνικό Κέντρο Υδρογόνου στη Γερμανία - Σε πορεία επιτυχίας η 
οικονομία και η χρήση υδρογόνου στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας» 
 
Ο Πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και υποψήφιος 
καγκελάριος του κόμματος CDU-CSU για τις γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές της 
26ης Σεπτεμβρίου, Armin Laschet και ο Υπουργός Οικονομίας, Ψηφιοποίησης, 
Ενέργειας και Καινοτομίας, Prof. Dr. Andreas Pinkwart ανέλαβαν την πρωτοβουλία για 
την πραγματοποίηση δεύτερης, υψηλού επιπέδου, συνάντησης με αντικείμενο τη 
πορεία της χρήσης πράσινου υδρογόνου εντός της επικράτειας του Ομοσπονδιακού 
Κρατιδίου. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των προαναφερόμενων 
διοργανωτών, εκπρόσωποι και διευθύνοντες σύμβουλοι κορυφαίων ενεργειακών και 
βιομηχανικών επιχειρήσεων. Επίσης στην εκδήλωση συμμετείχαν διαδικτυακά ο 
Ομοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών Αndreas Scheuer 
καθώς και ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Peter Altmaier. 
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H εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει και των σημαντικών αποφάσεων 
που πρόκειται να ληφθούν για τη πορεία υλοποίησης του προγράμματος σχετικά μετά 
την εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών για την αποκλειστική χρήση 
υδρογόνου,  καθώς και στην δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Υδρογόνου. 
  
Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, με σημερινές του 
ανακοινώσεις που βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με τη παραγωγή και αποκλειστική 
χρήση υδρογόνου, αναφέρει ότι η Γερμανία αποκτά ένα Εθνικό Κέντρο Υδρογόνου σε 
διάφορες τοποθεσίες, ενώ το ποσό που είναι διαθέσιμο για τις τοποθεσίες των 
κέντρων υδρογόνου μέχρι το τέλος του 2024 ανέρχεται σε 290 εκατομμύρια ευρώ. Η 
σύμβαση του όλου εγχειρήματος ανατέθηκε στις πόλεις Chemnitz, στο κρατίδιο της 
Σαξωνίας, στο Duisburg, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και στη πόλη 
Pfeffenhausen στο κρατίδιο της Βαυαρίας, καθώς και σε μία κοινοπραξία στη Βόρειο 
Γερμανία. Οι διάφορες τοποθεσίες θα διεξάγουν έρευνα σε διαφορετικά σημεία 
εστίασης της τεχνολογίας υδρογόνου και θα καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες της 
βιομηχανίας. Όπως ανέφερε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός, θα εξετασθούν όλοι οι 
τρόποι μεταφοράς, όπως ο σιδηρόδρομος, το πλοίο, το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο. 
Μέσω του προγράμματος αυτού θα υποστηριχθεί η τεχνολογία υδρογόνου και 
κυψελών καυσίμου στα δυτικά, ανατολικά, νότια και βόρεια της χώρας, ενώ επανέλαβε 
ότι το υδρογόνο θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς φορείς του 
μέλλοντος.  
 
Ειδικότερα για το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπως ανακοινώθηκε 
από τον κυβερνητικό αξιωματούχο, η πόλη Duisburg, θα αποτελέσει την έδρα του 
Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας του Εθνικού Γερμανικού Κέντρου για την 
Μελλοντική Κινητικότητα. Επίσης, όπως ανακοίνωσε και ο Ομοσπονδιακός Υπουργός 
Οικονομίας και Ενέργειας, το Υπουργείο του θα συνδράμει στην πραγματοποίηση 
μελέτης για την μετατροπή της περιοχής του Ρούρ σε κορυφαία περιοχή-πρότυπο για 
την αποκλειστική χρήση υδρογόνου. 
 
Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός του κρατιδίου, Armin Laschet, οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται δείχνουν ότι το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας κατέχει 
ηγετική θέση στην οικονομία του υδρογόνου, όχι μόνο στο κλάδο της βιομηχανίας 
αλλά και σε άλλους τομείς όπως στην ενέργεια και σε άλλους. Σημαντικό ρόλο στη 
προσπάθεια της μετατροπής του κρατιδίου σε μία σύγχρονη βιομηχανική περιοχή με 
την έννοια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αναλαμβάνουν και οι τοπικές 
επιχειρήσεις, προκειμένου το συγκεκριμένο κρατίδιο καταστεί κλιματικά ουδέτερο και 
κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο.  
 
Η συγκεκριμένη συνάντηση υψηλού επιπέδου για την υλοποίηση του προγράμματος 
χρήσης του υδρογόνου αφορούσε σε μία πρώτη αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που 
έχουν αναληφθεί για την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος καθώς και μία 
ανταλλαγή απόψεων, αναφορικά με τις αναγκαίες βελτιώσεις στην ολοκλήρωση του 
συγκεκριμένου προγράμματος. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός του κρατιδίου θα 
εργασθεί και ο ίδιος προσωπικά προκειμένου εξασφαλισθούν οι καλλίτερες δυνατές 
συνθήκες για την οριστική και αποκλειστική χρήση του υδρογόνου ως βασικού μέσου 
για τον μετασχηματισμό της τοπικής βιομηχανίας, της ενέργειας και άλλων 
σημαντικών τομέων της οικονομίας. 
 
Για την επίτευξη των ανωτέρω οι προτεραιότητες που καθορίζονται από τη τοπική 
κυβέρνηση έχουν ως ακολούθως: 
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1. Επέκταση της στήριξης και πιο στοχευμένη χρήση της χρηματοδότησης. Η 

χρηματοδότηση πρέπει να είναι περισσότερο εστιασμένη και θα πρέπει να 
αντισταθμισθεί με το υψηλότερο λειτουργικό και κεφαλαιουχικό κόστος, λόγω 
του μετασχηματισμού της οικονομίας. Οι ελλείψεις που παρατηρούνται 
αφορούν κυρίως στην χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας, ενώ η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να υπάρχει μέχρι και τη πλήρη ωρίμανση της αγοράς. 

2. Άρση κανονιστικών εμποδίων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να επιτρέπουν και όχι 
να παρεμποδίζουν την αναγκαία στήριξη του μετασχηματισμού της 
βιομηχανίας. 

3. Αμέση επέκταση των υποδομών για τη χρήση υδρογόνου που δεν θα 
περιορίζεται μόνο στην γερμανική επικράτεια, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. 
Συγκεκριμένα για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη διάθεση και χρήση 
υδρογόνου σε όλη την Ευρώπη απαιτείται και η εγκατάσταση και λειτουργία 
σταθμών πώλησης υδρογόνου. Προκειμένου επιτευχθούν όλα τα ανωτέρω 
απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και έγκρισης. 

4. Επιτάχυνση της ανάπτυξης του υδρογόνου στη τοπική αγορά του 
Ομοσπονδιακού Κρατιδίου. Για να επιτευχθούν οι επενδύσεις που απαιτούνται 
για τη δημιουργία του δικτύου που θα βασίζεται στο υδρογόνο και, εφόσον δεν 
υπάρχει ακόμη αρκετό «πράσινο» υδρογόνο, θα χρησιμοποιείται αντ’αυτού το 
λεγόμενο «μπλέ» υδρογόνο ως μεταβατικό μέτρο. 

5. Μαζική επέκταση της χρήσης νέων μορφών ενέργειας και συγκεκριμένα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προκειμένου να παραχθούν οι απαιτούμενες 
ποσότητες πράσινου υδρογόνου αναγκαία κρίνεται η επέκταση της χρήσης 
νέων μορφών ενέργειας όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επέκταση η 
οποία θα καταστεί εφικτή μέσω της απαλλαγής τους από τη γραφειοκρατία, τις 
εισφορές, τους φόρους και τις προσαυξήσεις καθώς και μέσω της επιτάχυνσης 
των διαδικασιών έγκρισης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Ο Προϊστάμενος  
 
 
                Θεόδωρος Ξυπολιάς  
                                          Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  
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