
Ο Δήμος Θέρμης έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέ-
ματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.
Παράλληλα, δεσμεύτηκε με το «Σύμφωνο των Δημάρχων»
(Covenant of Mayors) στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής,
ενώ είναι ο μόνος στη Β. Ελλάδα που έχει καταρτίσει σχέδιο
δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια εκφράζοντας τους στόχους
της ενεργειακής του πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.
Το πρόγραμμα HYDECON ανήκει στο συγκεκριμένο σχέδιο
δράσης και στόχο έχει την ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται
με την Οικονομία Υδρογόνου. Συγκεκριμένα:
> Την προμήθεια και τη χρήση του “Hydrogen Fuel Cell Scooter”
> Την επίδειξή του στους δημότες με τη διοργάνωση εκδηλώ-

σεων στη Θέρμη, στη Νέα Ραιδεστό,
στους Ταγαράδες και το πάρκο κυκλο-
φοριακής αγωγής του Δήμου Θέρμης

> Την προβολή της χρήσης του scooter
στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Θέρμης

> Την ενημέρωση των επιχειρηματιών για τη χρήση του
υδρογόνου σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Τ.Α.
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H Y D E C O N

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας για την έρευνα,
την ευαισθητοποίηση του κοινού

και την διερεύνηση επιχειρηματικών προοπτικών
σχετικών με την οικονομία του υδρογόνου

στην περιοχή των ελληνοβουλγαρικών συνόρων
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> Ενεργειακή Ασφάλεια: διαφορετικές εγχώριες
πήγες, κατανεμημένη παραγωγή, ευελιξία του συ-
στήματος

> Οικονομική Ασφάλεια: η τιμή του είναι σταθερή - η παραγωγή
του δεν επιρεάζεται από το κόστος των άλλων καύσιμων υλών

> Περιβαλλοντική Ασφάλεια: καλύτερη ποιότητα αστικού αέρα,
χωρίς ατμοσφαιρικούς ρύπους

> Το υδρογόνο δεν υπάρχει ως αέριο ελεύθερο στη φύση
> Μπορεί να παραχθεί από το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο αλλά

και ως παραπροϊόν χημικών διεργασιών
> Ανανεώσιμο Η2 μπορεί να παραχθεί από το νερό με ηλεκτρό-

λυση, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα από φωτοβολταϊκά

> Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας όταν καίγεται στις κυψέλες καυσίμου
(Fuel Cells). Το μοναδικό προϊόν της καύσης είναι το καθαρό
νερό

> Κυψέλες καύσιμου που τροφοδοτούνται με Η2 μπορούν να
παράξουν την ενέργεια
που απαιτείται για την κί-
νηση των αυτοκινήτων,
την λειτουργία των οικια-
κών συσκευών και των μι-

κροσυσκευών όπως π.χ. υπολογιστές

> Με χρήση κυψελών καυσίμου και Η2 ως φορέα ενέργειας οι
μπαταρίες μπορούν να φορτίζονται εν κινήσει

> Το υδρογόνο είναι αποθηκευμένο σε φιάλες μεταλλικών
υδριδίων, προκειμένου να βρίσκεται σε χαμηλή πίεση

Πού χρησιμοποιείται το υδρογόνο:

Εφαρμογές Υδρογόνου: Hydrogen Fuel Cell Scooter

> Μείωση κόστους παραγωγής
> Αποθήκευση
> Δημιουργία δικτύου διανομής
> Θέματα ασφάλειας

Τομείς έρευνας και ανάπτυξης:

Πως παράγεται το υδρογόνο;

Γιατί Υδρογόνο;


