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Το καθαρό υδρογόνο ως μέρος της λύσης  για την ενεργειακή μετάβαση; 

–

Περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της μετάβασης
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ – ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στον +1,5°C:

• Αύξηση 41% των δασικών εκτάσεων που 
θα καίγονται ετησίως,

• Αύξηση 173% των ακραίων καυσώνων,

• Αύξηση κατά 10% των ακραίων 
βροχοπτώσεων

Στους +2°C:

• Αύξηση 62% των δασικών εκτάσεων που 
θα καίγονται ετησίως, 

• Αύξηση κατά 478% των ακραίων 
καυσώνων,

• Αύξηση κατά 21% των ραγδαίων 
βροχοπτώσεων.



Εισαγωγή

Κλιματική κρίση –
Απεμπόληση ορυκτών 

καυσίμων – Καμία 
σκέψη για εξορύξεις

Διαθεσιμότητα γης –
Άλλες πιθανές χρήσεις-

Αντιδράσεις

Αξιοποίηση 
ανανεώσιμου 
υδρογόνου σε 
συγκεκριμένες 

εφαρμογές

Κόστος Μετάβασης –
Ποιος πληρώνει

Το υδρογόνο δεν υπάρχει ελεύθερο στη Γη, πρέπει απομονωθεί από άλλες ενώσεις, δαπανώντας 

ενέργεια. Η ενέργεια που θα πάρουμε από το υδρογόνο είναι ίση με την ενέργεια που 

δαπανήσαμε για να το «κατασκευάσουμε» μείον διάφορες απώλειες. 

Το υδρογόνο είναι μέσο αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας. 



Ευρωπαϊκή στρατηγική – Ενδεικτικά στοιχεία

Από τη Συμφωνία του Παρισιού στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στην Στρατηγική Υδρογόνου

Ευρώπη: Πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος το 2050

Η παραγωγή υδρογόνου δεν είναι από μόνη της στόχος, αλλά 
εφόσον οδηγεί σε συνολική μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη μια πλήρη αξιολόγηση του 

κύκλου ζωής (LCA)

Οι όροι «καθαρό υδρογόνο» και «υδρογόνο χαμηλών εκπομπών
άνθρακα» δεν είναι δόκιμοι.

Διάκριση μεταξύ ανανεώσιμου υδρογόνου και όλων των άλλων
τύπων παραγωγής υδρογόνου που πρέπει να ταξινομηθούν ως
μη ανανεώσιμες πηγές.

Καμία δημόσια χρηματοδότηση σε λύσεις που δεν ταξινομούνται 

ως ανανεώσιμες. 



Περίγραμμα Εθνικών Πολιτικών 2030

ΕΣΕΚ 2018 ΕΣΕΚ 2019
Ευρωπαϊκοί στόχοι 

2030

ΑΠΕ 31% 35% 32%

Εξοικονόμηση Ενέργειας 33% 37-38% 32,5%

Μείωση εκπομπών CO2 
(έτος αναφοράς 1990)

32% 42% 55%

Post-Covid Green Recovery & Digital Transformation Path

Η τάση δραστικής 

μείωσης των 

εκπομπών στο 

πλαίσιο της 

αντιμετώπισης της 

κλιματικής κρίσης 

είναι επιτακτική. 

Επιτακτική η 

αναθεώρηση των 

ΕΣΕΚ/ΜΕΣΕΚ 

προκειμένου να είμαστε 

ευθυγραμμισμένοι με τη 

Συμφωνία του Παρισιού

Απολιγνιτοποίηση

Ρόλος ΦΑ; 

Κλιματική 
Ουδετερότητα 

2050

• Περιβαλλοντική 
προστασία –
Αναχαίτιση κλιματικής 
κρίσης

• Δίκαιη Μετάβαση -
Κοινωνική συνοχή και 
συμμετοχή των 
πολιτών

• Κόστος μετάβασης -
Μέριμνα για 
ευάλωτους

• Ασφάλεια 
εφοδιασμού

Θετική εξέλιξη αλλά όχι 

επαρκής

Υδρογόνο και οι υποδομές του να μην 

αποτελέσουν άλλοθι επενδύσεων σε 

υποδομές ορυκτού αερίου

Το φυσικό (ορυκτό) αέριο ΔΕΝ αποτελεί 

καύσιμο μετάβασης



Ορυκτά καύσιμα Vs. ΑΠΕ
Θέσεις Εργασίας – Εκπομπές CO2

Οι ΑΠΕ έχουν αυξημένο συντελεστή σε επίπεδο 

θέσεων εργασίας (άμεσων και έμμεσων) σε σχέση 

με τα ορυκτά καύσιμα

Είναι σαφές πως εφόσον θέλουμε να ευθυγραμμιστούμε με τη 

Συνθήκη του Παρισιού, απαιτείται η γρήγορη μετάβαση σε 

καθαρές πηγές ενέργειας. 

Καλύτερη διαχείριση δικτύων & ΑΠΕ

Σύζευξη αγορών

Εξοικονόμηση ενέργειας ως πρώτη προτεραιότητα

Αποθήκευση απαραίτητη, ταυτόχρονα όμως 

θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλους τους 

πόρους ευελιξίας του συστήματος

Διαχείριση ζήτησης (demand response)



Υδρογόνο - Δεδομένα

Λιγότερο από το 1% της τρέχουσας παραγωγής χρησιμοποιείται ως φορέας ενέργειας (energy carrier)

Το 43% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογόνου χρησιμοποιείται για την παραγωγή αμμωνίας, η οποία 
χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή γεωργικών λιπασμάτων με βάση την αμμωνία. 

Το 52% χρησιμοποιείται για διύλιση και αποθείωση υδρογονανθράκων 

Το 5% χρησιμοποιείται για τη σύνθεση της μεθανόλης (πλαστικά, διαλύτες, κόλλες) και για άλλες χρήσεις 

Το 95% του υδρογόνου παράγεται από ορυκτά καύσιμα  2,5% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου - εκπομπές ΗΒ και Ινδονησίας αθροιστικά (830 MtCO2 / έτος)

Οι θαλάσσιες μεταφορές εκπέμπουν περίπου 2,5% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η αεροπλοϊα αντιπροσωπεύει το 2% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου



Βασικό πλαίσιο αρχών

Η στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο θέτει το στόχο της παραγωγής 10 μεγατόνων πράσινου υδρογόνου έως 
το 2030, που είναι μόλις το 11% της παγκόσμιας κατανάλωσης υδρογόνου σήμερα. Πρώτα απανθρακοποίηση
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων υδρογόνου μέσω ορυκτών. 

Το ανανεώσιμο υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης για στοχευμένες εφαρμογές (π.χ. 
μεταφορές, βιομηχανία κτλ) αξιοποιώντας την περίσσεια ενέργειας από τις ΑΠΕ κατά βάση ή όπου δεν 
είναι δυνατή η απανθρακοποίηση τομέων μέσω εξηλεκτρισμού

Εξοικονόμηση ενέργειας – ΑΠΕ με υποδειγματική χωροθέτηση & Ενεργειακές Κοινότητες – Διαχείριση 
ζήτησης – Σύζευξη αγορών – Διαχείριση ενέργειας & ΑΠΕ – Αποθήκευση – Προστασία περιβάλλοντος 
και βιοποικιλότητας – Κοινωνική συμμετοχή & διαβούλευση – Έλεγχος κόστους συστήματος

Λύσεις που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα (και πυρηνική ενέργεια) για παραγωγή υδρογόνου δεν είναι 
περιβαλλοντικά αποδεκτές ούτε συμβατές με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας.

Η χρήση υδρογόνου δεν ενδείκνυται για οικιακή θέρμανση, καθώς δεν είναι ούτε οικονομικά συμβατή ούτε 
περιβαλλοντικά επιθυμητή. Επιθυμητή η μετάβαση σε οικονομικά αποδοτικές επιλογές, όπως αντλίες 
θερμότητας και ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.  



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ερωτήσεις; 


