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Διοργάνωση διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης για ελληνοβαυαρική συνεργασία στο 

πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τεχνολογίες υδρογόνου 
 
 

Το Γραφείο μας, σε συνεργασία με το Bayerische Forschungsallianz και το Δίκτυο 

ελλήνων επιστημόνων και στελεχών επιχειρήσεων Βαυαρίας, προγραμματίζει τη 

διοργάνωση στις 23 Ιουνίου διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης (10.00 έως 12.45 ώρα 

Ελλάδας) με θέμα «Ελληνοβαυαρική συνεργασία στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων για τεχνολογίες υδρογόνου», τομέας με μεγάλες δυνατότητες 

ελληνογερμανικής επιχειρηματικής συνεργασίας και κοινών επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Η συνεργασία του Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου 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) αποσκοπεί 

στην προσέλκυση ενδιαφέροντος ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων για 

συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα του υδρογόνου, και 

παράλληλα επιδιώκει να αποτελέσει βήμα για νέες επιχειρηματικές συνέργειες και 

περαιτέρω δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών. 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εκδήλωσης έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν 

ως ομιλητές η αρμόδια για θέματα Ενέργειας Γ.Γ. κα Α. Σδούκου, εκπρόσωπος του 

βαυαρικού υπουργείου Οικονομίας, ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου κ. 

Κ. Μαραγκός, ο Γενικός Γραμματέας του Hydrogen Europe κ. Γ. Χατζημαρκάκης, η 

εκπρόσωπος για θέματα διεθνών σχέσεων του Zentrum Hydrogen Bayern κα C. Reiser, o 

καθηγητής Π. Κάπρος πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Στρατηγικής για το Υδρογόνο και 

ο συντονιστής του BayFor για θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων Dr. P. Panagiotou. 

Η διάρθρωση της εκδήλωσης περιλαμβάνει μια πρώτη ενότητα για τις δυνατότητες 

ελληνοβαυαρικής συνεργασίας στον τομέα του καθαρού υδρογόνου, όπου η Βαυαρία 

κατέχει ηγετική θέση σε διεθνές επίπεδο, θα ακολουθήσει μια δεύτερη θεματική ενότητα για 

τις εθνικές στρατηγικές αξιοποίησης τεχνολογιών υδρογόνου, ενώ η τελευταία ενότητα θα 

είναι αφιερωμένη στους όρους και τις τεχνικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε κοινά 

ευρωπαϊκά προγράμματα. 


