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Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κούβας στην Ελλάδα κος Άραμις Φουέντε Ερνάντες 

(Aramis Fuente Hernández) επισκέφθηκε την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022, τις 

εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι, για να ενημερωθεί αναφορικά με τις δράσεις 

και τα προγράμματα που εκτελεί το Κέντρο και τις εξελίξεις στον χώρο των ΑΠΕ και 

των ενεργειακών τεχνολογιών.  

Στη συνάντηση, όπου παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Δρ Σπυρίδων Οικονόμου, 

ο Γενικός Διευθυντής Δρ Λάμπρος Πυργιώτης και επιστημονικά στελέχη του Κέντρου, 

ανταλλάχθηκαν εμπειρίες και απόψεις για την πορεία των ΑΠΕ στις δύο χώρες και 

διεθνώς.  

Ο πρέσβης μετέφερε την εικόνα της κατάστασης του ενεργειακού τομέα στην Κούβα 

και το έντονο ενδιαφέρον που διατηρεί για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ανακοινώνοντας 

ένα πρόγραμμα άμεσης εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων μεγάλης συνολικής ισχύος 

(1150 MW) και ευρείας διασποράς (σε 175 τοποθεσίες). Από πλευράς ΚΑΠΕ 

επισημάνθηκε η ελληνική εμπειρία, τονίσθηκαν οι δυνατότητες και η τεχνογνωσία του 

εγχώριου τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού και καταδείχθηκαν τεχνικές λύσεις 

που ταιριάζουν στις ιδιαιτερότητες των συνθηκών που ισχύουν στην Κούβα, 

επιβεβαιώνοντας τα πλεονεκτήματα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, όπως π.χ. το 

χαμηλό κόστος της, η μειωμένη ανάγκη συντήρησης, η δυνατότητα αξιοποίησης 

συστημάτων με μεγάλη ποικιλία στο μέγεθος (ελεύθερων κλίμακας), καθώς και ο 

προνομιακός συνδυασμός τους με μικροδίκτυα.  

Περαιτέρω, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ παρουσίασε τις δραστηριότητες του ΚΑΠΕ 

στον ανταγωνιστικό διεθνή χώρο της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και 

ιδιαίτερα στον τομέα των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, με ειδική 

αναφορά στις συνεργασίες του Κέντρου με ομόλογα Ενεργειακά Κέντρα. Υπό την 

παρούσα συγκυρία, σημείωσε ο Δρ Πυργιώτης, ο ρόλος των Εθνικών Ενεργειακών 
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 T. 210 6603300, www.cres.gr, cres@cres.gr 

Κέντρων στην ενεργειακή μετάβαση θα ενισχυθεί και θα διευρύνουν τον ρόλο τους 

στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις, της απανθρακοποίησης, της μείωσης της 

κατανάλωσης και της ενεργειακής αποκέντρωσης. 

Ο Πρόεδρος, Δρ Σπύρος Οικονόμου, επεσήμανε τη συμμετοχή της Κούβας στη 

Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και στον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμης 

Ενέργειας (IRENA, Abu Dhabi). Τόνισε ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας θα 

εντείνει τη ζήτηση ενέργειας (ετήσια κατανάλωση 1450 KWh ανά κάτοικο) και 

σχολίασε θετικά την ενεργειακή πολιτική της Κούβας για την αύξηση συμμετοχής των 

ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή σε ποσοστό 30% μέχρι το 2030. 

Η επίσκεψη του πρέσβη ολοκληρώθηκε με την εκατέρωθεν υπόσχεση να 

διερευνηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

προγραμμάτων συνεργασίας του ΚΑΠΕ με αντίστοιχους ερευνητικούς και 

ενεργειακούς οργανισμούς της Κούβας. 
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