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Απολογισμός ενημερωτικής ψηφιακής εκδήλωσης για ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε 
τεχνολογίες υδρογόνου και ηλεκτρικών συσσωρευτών 

 

Ο βαυαρικός φορέας Bayrische Forschungsallianz (BayFOR) διοργάνωσε στις 14 Φεβρουαρίου τ.έ., 

στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ για ενίσχυση της έρευνας στους κομβικούς για τις 

εφαρμογές ενέργειας κλάδους υδρογόνου και μπαταριών, ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 

Information & Matchmaking Event: EU Calls for Proposals 2023 on Battery and Hydrogen Technologies. 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, την εκδήλωση παρακολούθησαν μέσω της πλατφόρμας GoToWebinar 350 

περίπου ενδιαφερόμενοι, μεταξύ άλλων και Έλληνες επιστήμονες. 

Εξειδικευμένα στελέχη παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του ενημερωτικού μέρους της εκδήλωσης 

τις τελευταίες εξελίξεις ως προς την ερευνητική πολιτική της ΕΕ ενώ εμπειρογνώμονες από τα αρμόδια 

εθνικά σημεία επαφής (NCP DIT, PT Jülich, NCP KEM) αναφέρθηκαν στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 

που σχετίζονται με τις τεχνολογίες υδρογόνου και μπαταριών στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα 

της ΕΕ. 

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν οι στόχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα που προσδοκά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτευχθούν από τα εκάστοτε 

ερευνητικά προγράμματα. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν ως καλύτερες πρακτικές (best practices) στον τομέα των 

μπαταριών τα εξής τρία χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα: TwinVector (Tomas Bata University 

in Zlín, Czech Republic), RecyLIB (Bayerische Forschungsallianz) και HyFlow (Landshut University of Applied 

Sciences). 

Ακολούθως η εκπρόσωπος για θέματα διεθνών σχέσεων του Κέντρου Υδρογόνου της Βαυαρίας 

(Zentrum Hydrogen Bayern) (Η2.Β) κα C. Reiser παρουσίασε τον φορέα της ως το κέντρο στρατηγικής και 

συντονισμού για θέματα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες υδρογόνου στη Βαυαρία (321 μέλη) ενώ 

ανέπτυξε τη στρατηγική της Βαυαρίας για το υδρογόνο. Ειδικότερα, συγκρατούμε τα κατωτέρω: 

(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 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 
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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: Πολλές 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. 

(ζ) Η βαυαρική κυβέρνηση θα στηρίξει χρηματοδοτικά έργα για σταθμούς ανεφοδιασμού με 

υδρογόνο (20 εκατ. ευρώ), σταθμούς ηλεκτρόλυσης (150 εκατ. ευρώ) ενώ προγραμματίζει να επενδύσει 100 

εκατ. ευρώ σε υποδομές αγωγών υδρογόνου. 

Στην τελευταία ενότητα της εν θέματι εκδήλωσης συμμετείχαν ως ομιλητές οι Έλληνες επιστήμονες 

Δρ. Π. Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων 

ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ, και Δρ. Γεωργία Καστρινάκη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ. Ο Δρ. Γραμμέλης 

αναφέρθηκε στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής μετάβασης και στο «Πάρκο Υδρογόνου» στη Δυτική 

Μακεδονία, όπου και θα αναπτυχθούν έργα παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης υδρογόνου ενώ η Δρ. 

Καστρινάκη παρουσίασε τις εγκαταστάσεις και τα τρέχοντα έργα τεχνολογιών υδρογόνου στην Ελλάδα. 

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων των ομιλητών ακολούθησε ανοικτή συζήτηση ενώ κατά 

τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε η δυνατότητα Β2Β συναντήσεων στους συμμετέχοντες μέσω της 

ψηφιακής πλατφόρμας «Brella - Virtual Event Matchmaking Platform». 
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