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ΘΔΜΑ:   Γερμανικό σχζδιο για δίκτυο αγωγών υδρογόνου – Αυξήσεις των τιμών ενζργειας 
μόνο εφόσον είναι δικαιολογημζνες 

 
φμφωνα με ζγγραφο του γερμανικοφ Τπουργείου Οικονομίασ και Προςταςίασ του Κλίματοσ, 
θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ ςχεδιάηει τθν ανάπτυξθ, ζωσ το ζτοσ 2027, δικτφου αγωγϊν 
ενζργειασ υδρογόνου μικουσ 1.800 χιλιομζτρων με κρατικι ςυμμετοχι. Επίςθσ ςτο ίδιο 
ζγγραφο αναφζρεται ότι κα πρζπει να ενκαρρυνκεί θ χριςθ μπλζ υδρογόνου και να γίνουν 
ειςαγωγζσ του κατά τθ διάρκεια μιασ μεταβατικισ περιόδου προσ το πράςινο υδρογόνο.  
 
Η Γερμανία κζλει να ςτραφεί προσ κακαρότερεσ πθγζσ ενζργειασ και παράλλθλα να 
διαφοροποιιςει τισ προμικειεσ τθσ, από τθ ςτιγμι που ο πόλεμοσ Ρωςίασ – Ουκρανίασ 
ζφερε ςτο επίκεντρο όλα τα προβλιματα τθσ μεγάλθσ εξάρτθςισ τθσ από το ρωςικό φ/α. Η 
δθμιουργία μιασ εταιρείασ δικτφου υδρογόνου με κρατικι ςυμμετοχι είναι αναγκαία 
προκειμζνου οικοδομθκεί ζνα ςφςτθμα που να είναι κατάλλθλο και οικονομικά προςιτό. Η 
Κυβζρνθςθ αναμζνεται ςφντομα να παρουςιάςει το ςχζδιό τθσ ςτισ βιομθχανικζσ 
επιχειριςεισ. Επίςθσ εκτιμάται ότι θ Γερμανία ζωσ το 2030 κα ζχει διπλαςιάςει τθν ικανότθτα 
θλεκτρόλυςθσ ςε δζκα GW. Σο μπλζ υδρογόνο εξάγεται από το φ/α και κεωρείται ωσ μία 
μεταβατικι προςζγγιςθ, ενϊ το πράςινο υδρογόνο, το οποίο χρθςιμοποιεί ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ για εξόρυξθ, δεν μπορεί να καλφψει πλιρωσ τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ. 
 
Για το ςυγκεκριμζνο κζμα ο Καγκελάριοσ Olaf Scholz (SPD) ζχει δθλϊςει, από τον περαςμζνο 
επτζμβριο, «πωσ θ Γερμανία κα προχωριςει ςε μία  «ζκρθξθ» τθσ χριςθσ υδρογόνου, ωσ 
μζςον για τθν διαςφάλιςθ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ, τθν ενίςχυςθ τθσ εκνικισ 
ενεργειακισ αςφάλειασ αλλά και τθν επίτευξθ των πράςινων κλιματικϊν ςτόχων». Μάλιςτα 
ςτθ πρόςφατθ επίςκεψι του ςτο Καναδά, τον περαςμζνο Αφγουςτο προχϊρθςε ςτθν 
υπογραφι ςθμαντικϊν ςυμφωνιϊν ςτο τομζα του υδρογόνου.  
 
Επίςθσ, ο εκπρόςωποσ του Τπουργείου Οικονομίασ και Προςταςίασ του Κλίματοσ αναφζρει 
ότι «θ Κυβζρνθςθ ςχεδιάηει να επιτρζψει ςτουσ παρόχουσ ενζργειασ να αυξιςουν τισ τιμζσ το 
επόμενο ζτοσ μόνο εάν δικαιολογοφνται αντικειμενικά. Δεν είναι αυτομάτωσ παράνομθ κάκε 
αφξθςθ των τιμϊν», αλλά πρόςκεςε «ότι θ απαγόρευςθ κα ιςχφςει για αδικαιολόγθτεσ 
αυξιςεισ τιμϊν που εκμεταλλεφονται τουσ καταναλωτζσ. Οι προμθκευτζσ ενζργειασ ςτθ 
Γερμανία κα πρζπει να αποδεικνφουν ότι οι αυξιςεισ των τιμϊν που ςχεδιάηουν είναι 
δικαιολογθμζνεσ, για παράδειγμα εάν ζχουν αυξανόμενο κόςτοσ προμικειασ». 
 
Σζλοσ για το ίδιο κζμα, ο εκπρόςωποσ του γερμανικοφ Τπουργείου τόνιςε ότι «το Υπουργικό 
Συμβοφλιο ενζκρινε, μόλισ τον περαςμζνο μινα, ανϊτατο όριο για τισ τιμζσ του φ/α και τθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ με ταχεία διαδικαςία, ςτο πλαίςιο των προςπακειϊν για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ εκτίναξθσ των λογαριαςμϊν ενζργειασ για τα ιδιωτικά νοικοκυριά και τισ 
επιχειριςεισ». 


