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Στο «πράσινο» υδρογόνο στρέφονται οι εταιρίες διανοµής και εµπορίας φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη και την Ελλάδα σε µία προσπάθεια να προσπεράσουν το απαγορευτικό της Ευρ. 
Επιτροπής για τις χρηµατοδοτήσεις αγωγών και υποδοµών ορυκτών καυσίµων µετά το 2021. 

Έτσι ο ∆ΕΣΦΑ και η ∆ΕΠΑ αναζητούν τρόπους για να µπορούν να ενισχύσουν οικονοµικά 
µέσω κοινοτικών κονδυλίων και δανεισµού από την ΕΤΕπ µελλοντικά έργα. Ένας είναι τέτοιος 
είναι να «πρασινίσουν» τα projects που ετοιµάζουν και για να το πετύχουν αυτό στρέφονται 
στο υδρογόνο, που παράγεται από ΑΠΕ. 

Ο διευθύνων σύµβουλος του ∆ΕΣΦΑ Νικόλα Μπατιλάνα, µιλώντας στο οικονοµικό φόρουµ 
των ∆ελφών έκανε γνωστό πως ο ∆ιαχειριστής εκµεταλλευόµενος και την εµπειρία των 
µετόχων του (Snam, Fluxys και Enagas) εξετάζει τη µεταφορά υδρογόνου µέσα από το Εθνικό 
Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Πρόκειται για επενδυτικά σχέδια, τα οποία, όπως 
αναφέρουν πηγές, δεν αποκλείεται να φανερωθούν στο επόµενο δεκαετές επιχειρησιακό 
σχέδιο ανάπτυξης που ετοιµάζει. 

Για την ευκαιρία του υδρογόνου µίλησε και ο διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΠΑ Κώστας 
Ξιφαράς. Η δηµόσια εταιρία µαζί µε τον εταίρο της, την ιταλική Edison, είναι ανοικτοί σε 
συνεργασίες για τη µεταφορά υδρογόνου µέσα από τον αγωγό EastMed. 

Σύµφωνα και µε τον επικεφαλής της Enel Ελλάδας Αριστοτέλη Χαντάβα το υδρογόνο µπορεί 
να παίξει ρόλο κλειδί στην ενεργειακή µετάβαση και την επίτευξη των στόχων για την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Μάλιστα η µητρική εταιρία έχει αναλάβει σχετική 
πρωτοβουλία µε άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες ώστε οι Βρυξέλλες να εντάξουν στη στρατηγική 
τους το υδρογόνο.   

Υπενθυµίζεται ότι την κρισιµότητα της διατήρησης των έργων φυσικού αερίου υπό το 
καθεστώς της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης τόνισαν πρόσφατα µε κοινή τους παρέµβαση 
προς τους αρµόδιους Ευρωπαίους Επιτρόπους οι χώρες της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της 
Ρουµανίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Οι 
υπουργοί Ενέργειας των οκτώ κρατών, µεταξύ αυτών και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς, ζήτησαν να µην διακοπεί η χρηµατοδότηση υποδοµών και 
αγωγών υπογραµµίζοντας πως το φυσικό αέριο θα αποτελέσει το καύσιµο – γέφυρα προς 
την οικονοµία της κλιµατικής ουδετερότητας.  

ΠΗΓΗ:  https://energypress.gr/news/prasinizoyn-me-ydrogono-oi-ypodomes-apothikeysis-kai-fysikoy-aerioy-tis-
horas-ta-shedia-ton 

  


