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Συνεργασία μεταξύ ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων & της Σωληνουργεία 

Κορίνθου για την προώθηση της χρήσης υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα της 

Ελλάδας 

 

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων και η Σωληνουργεία Κορίνθου που αποτελεί τον κλάδο 

σωλήνων χάλυβα της Cenergy Holdings, προχώρησαν σήμερα στην υπογραφή Μνημονίου 

Συνεργασίας (MoU), το οποίο στοχεύει στην υλοποίηση κοινών δράσεων, για την προώθηση και 

την επέκταση της χρήσης του υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας.  

 

Αρχικό στάδιο της παραπάνω συμφωνίας, 

αποτελεί η ανάπτυξη όλων των απαραίτητων 

τεχνικών προδιαγραφών για την υποστήριξη 

σύγχρονης υποδομής δικτύου σωληνώσεων 

υδρογόνου στην Ελλάδα και η ανάλυση των 

προαπαιτούμενων για τη μετατροπή του 

υπάρχοντος δικτύου φυσικού αερίου ώστε 

να υποστηρίζεται η διανομή υδρογόνου. 

Συμφωνήθηκε, επίσης η διαρκής ανταλλαγή 

πληροφοριών αναφορικά με δραστηριότητες 

προώθησης του υδρογόνου σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το καθαρό Υδρογόνο (European Clean 

Hydrogen Alliance) και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου (Hydrogen Europe). Παράλληλα, 

διαμορφώθηκε κοινή γραμμή για την αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών προκλήσεων στη μεταφορά 

αγωγών άλλων ανερχόμενων εναλλακτικών καυσίμων, όπως το βιομεθάνιο. 

Επιπροσθέτως, αποφασίστηκε η στενή συνεργασία σε θέματα σχεδιασμού, επιλογής υλικού και 

πιστοποίησης για Έργα Στρατηγικής Σημασίας των ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, όπως για 

παράδειγμα το φιλόδοξο Έργο «White Dragon» στη Δυτική Μακεδονία, ο αγωγός EastMed στην Ανατολική 

Μεσόγειο, καθώς και άλλα σημαντικά έργα, τα οποία θα συμβάλλουν στην επίτευξη του οράματος της 

ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας. 



 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε: «Η υπογραφή του 

σημερινού Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη 

τεχνολογιών υδρογόνου στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ υποστηρίζει τη δημιουργία νέων συμμαχιών για την 

ανάπτυξη δράσεων και έργων που θα επιταχύνουν τη μετάβαση στην Πράσινη Ενέργεια, όπως το έργο 

White Dragon, που συντονίζει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, το οποίο, εάν τελικά υλοποιηθεί, θα αποτελέσει 

υπόδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάγια θέση μας είναι η αδιάκοπη προσπάθεια για ανάπτυξη καυσίμων 

με περιβαλλοντικά θετικό πρόσημο, όπως είναι το υδρογόνο.» 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, Ιωάννης Παπαδόπουλος, σημείωσε ότι «η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, 

θέτοντας σε προτεραιότητα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας,  αναπτύσσει έργα, προωθεί νέες 

τεχνολογίες και υποστηρίζει τη στροφή σε εναλλακτικές πράσινες πηγές ενέργειας όπως το υδρογόνο, με 

συμφωνίες όπως η σημερινή που θέτουν τις βάσεις για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης.» 

Ο Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου, Ηλίας Μπεκίρος, υπογράμμισε πως «η σημερινή 

συμφωνία επιβεβαιώνει την πιστή προσήλωση της Εταιρείας μας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και 

στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το καθαρό υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

αποτελεί κύριο πυλώνα για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και βρίσκεται 

στο επίκεντρο της έρευνας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Εταιρεία μας βρίσκεται στην πρωτοπορία του κλάδου 

για την παροχή λύσεων μεταφοράς υδρογόνου μέσα από υπάρχοντα και νέα δίκτυα αγωγών.  Σκοπός 

όλων μας να είναι επιτύχουμε τη βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ και να εξασφαλίσουμε ένα 

ενεργειακά καθαρό μέλλον για τις επόμενες γενιές.» 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, είναι η εταιρεία που εισήγαγε φυσικό αέριο στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας φυσικού αερίου στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εμπορία 

φυσικού αερίου. Έχοντας συνάψει μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου και ΥΦΑ, υποστηρίζει 

την επάρκεια εφοδιασμού και την ασφάλεια της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες, 

ώστε η Ελλάδα να μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο ως κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου στην 

Ευρώπη από χώρες με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου. Η ΔΕΠΑ ξεκίνησε πρόσφατα να διαμορφώνει τις 

δραστηριότητές της με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Ατζέντα και έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα 

των έργων ΑΠΕ, υδρογόνου και βιομεθανίου. Η ΔΕΠΑ κατέχει τη θέση του Συμπροέδρου ενός από τα έξι στρογγυλά 

τραπέζια του ΕUROPEAN CLEAN HYDROGEN ALLIANCE, που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην 

ανάπτυξη και τη διαχείριση επενδύσεων, προκειμένου να διευκολύνει και να εφαρμόσει τη στρατηγική της ΕΕ για το 

υδρογόνο, μέσω της εκτέλεσης «ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (IPCEI)». Η ΔΕΠΑ 

συντονίζει, επίσης, το υπό μελέτη ελληνικό έργο IPCEI με το όνομα «WHITE DRAGON». Η ΔΕΠΑ, ακόμη, είναι μέλος 

διαφόρων ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υδρογόνου. Στον τομέα των ΑΠΕ, τέλος, η ΔΕΠΑ έχει επεκτείνει 

τις δραστηριότητές της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εγκατάστασης ηλιακών φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας. 

 

Η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και  διαχείριση 

ενεργειακών υποδομών διασύνδεσης, φυσικού αερίου αλλά και άλλων μορφών ενέργειας, που συνδέουν την Ελλάδα 

με τις γειτονικές χώρες. Η Εταιρεία ανέλαβε τα έργα που προώθησε η ΔΕΠΑ μέσω της συμμετοχής της στην IGI 



 

 

Poseidon S.A. Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν τους αγωγούς EastMed και Poseidon, καθώς και τον διασυνδετήριο 

Ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB. Όλα τα έργα έχουν αναγνωριστεί ως έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής 

Ένωση (PCI). Με βάση με την αναγκαιότητα μετάβασης σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, η Εταιρεία δεν θα 

ασχοληθεί με έργα που σχετίζονται με το αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, ενώ θα εξετάσει την 

προώθηση έργων βιοαερίου, υδρογόνου και αποθήκευσης σε συνεργασία με στρατηγικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

εταίρους. 

 

Η Σωληνουργεία Κορίνθου αποτελεί έναν παγκόσμιο προμηθευτή σωλήνων χάλυβα υψηλής ποιότητας για τις αγορές 

ενέργειας και κατασκευών και λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή της Θίσβης 

Βοιωτίας. Έχει προμηθεύσει σωλήνες υψηλής ποιότητας για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ, όπως οι αγωγοί TAP, 

IGB, Baltic Pipe. Πρόσφατα, επίσης, πέτυχε να έχει μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα για τις εγκαταστάσεις 

παραγωγής της και χαρακτηρίστηκε ως "Carbon Neutral Company" για το 2019 από τον οργανισμό πιστοποίησης TÜV 

NORD. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι θυγατρική της Cenergy Holdings S.A., η οποία υπέγραψε τη δήλωση της 

Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Καθαρού Υδρογόνου, ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη σε 

ισορροπία με τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού, τους στόχους αειφορίας των Ηνωμένων Εθνών και την 

Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ. Η Cenergy Holdings, καθώς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας, 

πρωτοστατεί σε πρωτοβουλίες R&D για τη μεταφορά υδρογόνου μέσω υφιστάμενων ή νέων ενεργειακών δικτύων, 

αναπτύσσοντας παράλληλα την τεχνολογία και τα νέα προϊόντα, που μπορούν να φέρουν την εποχή του υδρογόνου 

πιο κοντά, ώστε να υλοποιηθεί το όραμα ενός καθαρού ενεργειακού μέλλοντος απαλλαγμένου από τον άνθρακα. 

 

 

 

  


