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Γενικά 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (AΠΕ)  είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης 

ενέργειας, οι οποίες προέρχονται από ποικίλους φυσικούς πόρους, 

όπως ο άνεμος, ο ήλιος, η γεωθερμία, το νερό κ.ά.. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, ως μορφές ενέργειας από 

ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές θεωρούνται η αιολική, ηλιακή, 

αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική, υδροηλεκτρική ενέργεια και 

η ενέργεια των ωκεανών, καθώς και η ενέργεια από βιομάζα, από 

εκλυόμενα σε χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από αέρια μονάδων 

επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέρια. 

Οι ΑΠΕ κατατάσσονται στις «ήπιες» μορφές ενέργειας, καθώς δεν 

απαιτούν κάποια επιπρόσθετη ανθρώπινη δραστηριότητα, π.χ.  

εξόρυξη,  άντληση ή  καύση, πέραν της εκμετάλλευσης της ενέργειας 

της φύσης. Επιπλέον, πρόκειται για καθαρά φιλικές προς το 

περιβάλλον μορφές ενέργειας, οι οποίες δεν «απελευθερώνουν» 

διοξείδιο του άνθρακα, ραδιενεργά απόβλητα κ.ά., συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες μορφές ενέργειας. 
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Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία έντονη στροφή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών στην υιοθέτηση και την 

αντικατάσταση των παραδοσιακών μορφών ενέργειας με 

ανανεώσιμες, με στόχο την ελαχιστοποίηση της χρήσης των μορφών 

ενέργειας, οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Οι ΑΠΕ διαθέτουν μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς 

την επίτευξη μιας πιο «πράσινης» Ευρώπης. Συγκεκριμένα, είναι πολύ 

φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς έχουν μηδενικά κατάλοιπα και 

απόβλητα. Βασικό προτέρημά τους σε σύγκριση με τις παραδοσιακές 

μορφές ενέργειας είναι ότι οι ΑΠΕ δεν εξαντλούνται, καθώς δεν 

αφορούν εξορυσσόμενα προϊόντα. Παράλληλα, οι ΑΠΕ μπορούν να 

ενισχύσουν σε επαρκές σημείο την έλλειψη ενέργειας που 

αντιμετωπίζουν κάποια αναπτυσσόμενα κράτη, καθώς και να 

προαγάγουν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, ο οποίος βασίζεται στην 

χρήση της πράσινης ενέργειας. Τέλος, οι ΑΠΕ μπορούν να θεωρηθούν 

αρκετά ευέλικτες, διότι μπορούν να καλύψουν το απαραίτητο ποσοστό 

ενέργειας σε συγκεκριμένο τοπικό πλαίσιο, καταργώντας την ανάγκη 

για δημιουργία μεγάλων μονάδων παραγωγής ενέργειας ή ακόμα και 

την δαπανηρή διαδικασία μεταφοράς ενέργειας από μακρινούς 

σταθμούς παραγωγής. 

Ωστόσο, οι ΑΠΕ, πέρα από τα ουσιώδη προτερήματά τους, 

διακρίνονται και από ορισμένα μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, 

έχουν αρκετά χαμηλό συντελεστή αποδοτικότητας, της τάξεως του 

30% ή ακόμα και μικρότερο, ενώ η αξιοποίησή τους απαιτεί μεγάλη 

έκταση. Επομένως, είναι εξαιρετικά δύσκολο οι ΑΠΕ να θεωρηθούν, 

σε παρούσα φάση, επαρκείς για τις πολυποίκιλες καθημερινές ανάγκες 

των μεγάλων αστικών κέντρων. Επιπροσθέτως, οι ΑΠΕ ενδέχεται να 

προκαλέσουν κάποιες δυσμενείς επιπτώσεις από περιβαλλοντική και 

αισθητική άποψη, καθώς και από πλευράς απόδοσης. 

         

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Σλοβενία 

Τα τελευταία χρόνια, η Σλοβενία έχει υιοθετήσει μια εκτενή «πράσινη» 

πολιτική, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ως λιγότερο εξαρτώμενη από τις 

εισαγωγές ενέργειας, καθώς η ίδια ως χώρα μπορεί και παράγει ένα 

σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί. Η χώρα 

διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό σταθμών ενέργειας, οπότε καλύπτει 

ένα σημαντικό ποσοστό των τοπικών της αναγκών από εγχώριες 

μονάδες. Συγκεκριμένα, διαθέτει υδροηλεκτρικούς και 

θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, αλλά και ένα πυρηνικό εργοστάσιο 

ηλεκτροπαραγωγής. O κατωτέρω Πίνακας συνοψίζει τις μορφές 

ηλεκτροπαραγωγής της Σλοβενίας: 
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   Πηγή: Statistical Office of the Republic of Slovenia (SURS)  

 

Η Σλοβενία έχει σημαντική ενεργειακή εξάρτηση από εισαγωγές.        

Σύμφωνα με το σλοβενικό Ινστιτούτο IMAD, περισσότερο από 75% 

του συνόλου των εισαγωγών φυσικού αερίου στην Σλοβενία 

προέρχονται (είτε απευθείας είτε διαμέσου άλλων κ-μ ΕΕ, ιδίως 

Αυστρίας) από τη Ρωσία.  

Το 2018, οι εγχώριες πηγές παραγωγής κάλυψαν το 98% της 

προβλεπόμενης κατανάλωσης. Την ίδια χρονιά, το 31% της 

ηλεκτρικής ενέργειας παρήχθη σε σταθμούς που λειτουργούν με  ΑΠΕ, 

ενώ επισημαίνεται ότι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με απόβλητα και 

βιοαέριο σπανίζουν στην χώρα.  

Ειδικότερα, όσον αφορά τις ΑΠΕ, τα μεγαλύτερα ποσοστά 

εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων, 

καταλαμβάνονται από την υδροηλεκτρική και την γεωθερμική 

ενέργεια, ενώ η αξιοποίηση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, 

δεν έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων 

(βλ. λ.χ. μικρή ακτογραμμή, εκτεταμένη δασοκάλυψη και βόρεια 

γεωγραφική θέση). Σύμφωνα με στοιχεία της σλοβενικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας (SURS) για το 2020, οι ΑΠΕ            

καλύπτουν το 25% περίπου της συνολικής τελικής 

κατανάλωσης στη χώρα.  

Περαιτέρω, ως προς το «αναπτυσσόμενο» ακόμα πεδίο ανάπτυξης της 

αιολικής ενέργειας, η Σλοβενία το 2019 ανακοίνωσε πως θα 

καταρτισθούν εθνικά σχέδια ζωνών για οκτώ αιολικά πάρκα, σε μια  

προσπάθεια για αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στη χώρα.  

Επιπλέον, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας (η οποία βρίσκεται σε 

όχι τόσο προχωρημένο στάδιο, συγκριτικά με άλλες ΑΠΕ) φαίνεται ότι 

λαμβάνει μία άνοδο τα τελευταία χρόνια, καθώς η επένδυση σε 

ανανεώσιμη ενέργεια αυτού του είδους αυξάνεται. Το 2019, η 

Σλοβενία εγκατέστησε 2.496 ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, 

συνολικής ισχύος 31,2 MW, από τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία 

ήταν για ιδιοκατανάλωση, ενώ στο τέλος του έτους, υπήρχαν 

συνολικά 8.038 μονάδες ηλιακής ενέργειας συνολικής ισχύος                   

313 MW. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (GWh) 2018 2019 2020 2021

Gross production-TOTAL 16326,935 16099,564 17190,698 15883,683

Gross production-Hydro power plants 4892,993 4682,538 5224,743 4996,500

Gross production-Hydro-of which from pumped storage 188,673 203,143 290,683 284,556

Gross production-Thermal power plants 5396,521 5286,580 5238,742 4722,767

Gross production-Nuclear power plant 5776,439 5821,257 6352,766 5705,951

Gross production-Solar power plants 254,961 303,039 368,196 452,878

Gross production-Wind power plants 6,021 6,150 6,251 5,587
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Τέλος, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (NECP) 

της Σλοβενίας προβλέπει ότι το μερίδιο της «πράσινης 

ενέργειας » στην τελική κατανάλωση ενέργειας θα φτάσει το 

27% ως το 2030. 
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