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Η Κυβέρνηση προτείνει παροχές για 

τους πλέον ευάλωτους πολίτες 

Η Κυβέρνηση ενέκρινε την Παρασκευή 

νομοσχέδιο με πρόσθετα μέτρα για τον 

περιορισμό της πανδημίας και των 

συνεπειών της, το οποίο προβλέπει την 

καταβολή ειδικών επιδομάτων για τα πιο 

ευάλωτα άτομα, δήλωσε ο Υπουργός 

Οικονομικών, κ. Andrej Šircelj. 

«Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όσοι έχουν 

σύνταξη έως 510 Ευρώ θα λάβουν 

έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης 300 

Ευρώ. Για όσους η σύνταξη κυμαίνεται 

μεταξύ 510 και 612 Ευρώ το επίδομα θα 

ανέρχεται σε 230 Ευρώ και για τις 

συντάξεις των 612-714 Ευρώ το επίδομα 

θα είναι 130 Ευρώ. Τα επιδόματα θα 

καταβληθούν τον Δεκέμβριο», είπε ο κ. 

Šircelj στον Τύπο. 

 

 
 

 

Οι αγρότες με μηνιαίο εισόδημα κάτω 

των 591,20 Ευρώ άνω των 65 ετών, οι 

οποίοι δεν λαμβάνουν σύνταξη, θα 

λάβουν επίδομα 150 Ευρώ. Η 

Κυβέρνηση προτείνει επίσης ένα 

επίδομα για τα άτομα με αναπηρία 

ύψους 150 Ευρώ για την προστασία τους 

από τις αυξήσεις των τιμών. Όσοι 

επικουρούν το ιατρικό προσωπικό κατά 

τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19 θα 

πρέπει επίσης να λάβουν επίδομα. Τα 

μέλη της πολιτικής προστασίας θα 

λαμβάνουν 30 Ευρώ και οι φοιτητές             

25 Ευρώ την ημέρα. Οι 

αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες θα 

αποζημιωθούν εν μέρει για το εισόδημα 

που χάθηκε λόγω καραντίνας και 

ανωτέρας βίας. Θα λάβουν 250 Ευρώ 

για τις τότε ημέρες καραντίνας, 500 

Ευρώ για 20 ημέρες και 750 Ευρώ για 

έναν μήνα. Οι εταιρείες, οι 



2 

 

επιχειρηματίες, τα ινστιτούτα, οι ενώσεις 

και οι αυτοαπασχολούμενοι θα 

αποζημιωθούν επίσης για τα έξοδα των 

Rapid Tests, λαμβάνοντας 60 ευρώ ανά 

εργαζόμενο. 

 

Μείωση προσδόκιμου ζωής ανδρών 

στη Σλοβενία κατά σχεδόν 1 χρόνο 

Το προσδόκιμο ζωής των ανδρών στη 

Σλοβενία μειώθηκε κατά 0,9 χρόνια 

πέρυσι σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος, ανακοίνωσε η σλοβενική 

Στατιστική Υπηρεσία, ενόψει της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ανδρών (19 

Νοεμβρίου). 

Στη Σλοβενία, 1.058.000 από τους 

2.107.000 κατοίκους είναι άνδρες, με τη 

Σλοβενία να είναι μία από τις τέσσερις 

χώρες της ΕΕ, μαζί με τη Σουηδία, το 

Λουξεμβούργο και τη Μάλτα, όπου οι 

άνδρες είναι περισσότεροι από τις 

γυναίκες. 

Το 2020, υπήρχαν κατά μέσο όρο 99,4 

γυναίκες ανά 100 άνδρες, ενώ ο μέσος 

όρος της ΕΕ είναι 104,7 γυναίκες ανά 

100 άνδρες. Τους πρώτους έξι μήνες του 

έτους, η μέση ηλικία των ανδρών στη 

Σλοβενία ήταν 42 έτη. Το 92% των 

ανδρών ηλικίας μεταξύ 20 και 24 ετών 

έχουν τελειώσει τουλάχιστον το 

γυμνάσιο, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος 

της ΕΕ είναι 82%. Το 36% των ανδρών 

στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών               

στη Σλοβενία έχουν ολοκληρώσει 

τουλάχιστον την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (35% στην ΕΕ). Στη 

Σλοβενία, οι άνδρες «κυριαρχούν» 

ιδιαίτερα στα επαγγέλματα ITC, όπου το 

90% των εργαζομένων είναι άνδρες 

(83% στην ΕΕ). 

 

Ο ασφαλιστικός όμιλος Sava αύξησε 

τα κέρδη εννεαμήνου κατά 20% στα 

57,2 εκατ. Ευρώ 

Τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ο 

ασφαλιστικός όμιλος Sava σημείωσε 

λειτουργικά έσοδα 548,8 εκατ. Ευρώ, 

αυξημένα κατά 11,1% σε ετήσια βάση 

και καθαρά κέρδη 57,2 εκατ. Ευρώ, ήτοι 

20,3% περισσότερα σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα 

με μη ελεγχθέντα αποτελέσματα του 

ομίλου. 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, ο 

όμιλος εισέπραξε 578,1 εκατ. Ευρώ σε 

ακαθάριστα ασφάλιστρα, αυξημένα 

κατά 9,1% σε ετήσια βάση, με την 

αύξηση να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 

στις ασφαλίσεις ζωής στη Σλοβενία 

(αύξηση 55,4%). Ο όμιλος  είχε 

εξαγοράσει την εταιρεία ασφάλισης 

ζωής Vita το 2020. 

 

Τα κέρδη εννεαμήνου του ομίλου 

Petrol ανέρχονται  σε 91 εκατ. Ευρώ 

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, τα 

έσοδα του ενεργειακού ομίλου Petrol 
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σημείωσαν αύξηση κατά 34% στα 3,1 

δισ. Ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη 

υπερδιπλασιάσθηκαν, αυξανόμενα κατά 

125% στα 91,2 εκατ. Ευρώ. Σε αυτούς 

τους εννέα μήνες, τα μικτά λειτουργικά 

κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 54% 

στα 175,7 εκατ. Ευρώ, με τις πωλήσεις 

πετρελαιοειδών να αντιπροσωπεύουν 

μερίδιο 55,9%, τις πωλήσεις 

εμπορευμάτων 18,3%, τις πωλήσεις 

άλλων ενεργειακών προϊόντων 16,2% 

και τις πωλήσεις ενέργειας και 

περιβαλλοντικών συστημάτων 9,6%. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 

κατά 54% στα 175,7 εκατ. Ευρώ. 

Οι πωλήσεις προϊόντων πετρελαίου στη 

σλοβενική αγορά αυξήθηκαν κατά 3% 

σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις στις 

αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

αυξήθηκαν κατά 12% σε σύγκριση με 

τους πρώτους εννέα μήνες του 2020. 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, ο όμιλος 

Petrol διατηρούσε 501 πρατήρια, εκ των 

οποίων 318 στη Σλοβενία, 111 στην 

Κροατία, 42 στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 15 

στη Σερβία και 15 στο Μαυροβούνιο. 

Η εξαγορά από την Petrol της Crodux 

Derivati Dva χαρακτηρίζεται ως η 

μεγαλύτερη εξαγορά την τελευταία 

δεκαετία, καθώς οδηγεί σε 

αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού 

σημείων πώλησης της Petrol. 

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, το 

76% των επενδύσεων του ομίλου 

προοριζόταν για έργα ενεργειακής 

μετάβασης, καθώς το δεύτερο αιολικό 

πάρκο της Petrol, το Ljubač, ξεκίνησε να 

λειτουργεί στην Κροατία στα τέλη 

Ιουλίου. 

 

Η Ημέρα Σλοβενικού Φαγητού 

επεκτείνεται σε παραδοσιακά πιάτα 

Την τρίτη Παρασκευή του Νοεμβρίου 

κάθε έτους, η Σλοβενία εορτάζει την 

«Ημέρα Σλοβενικού Φαγητού» 

(Slovenian Food Day). Εφέτος τα 

δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία 

σέρβιραν παραδοσιακό σλοβενικό 

πρωινό την «Ημέρα Σλοβενικού 

Φαγητού» (19 Νοεμβρίου 2021), 

εισάγοντας μια καινοτομία - μια ιστορία 

για το παραδοσιακό πιάτο των αγροτών 

- για να αυξηθεί περαιτέρω η 

ευαισθητοποίηση των νέων για τα 

τοπικά τρόφιμα και διατροφικές 

συνήθειες, καθώς και για τη μείωση της 

σπατάλης φαγητού και τον αντίκτυπο 

αυτών στο κλίμα. 

Το έργο υλοποιήθηκε με το σύνθημα 

«Πρωινό με φρούτα, Μεγάλη Μέρα», με 

τη συμμετοχή 15 κυβερνητικών και μη 

κυβερνητικών οργανώσεων. Καθώς το 

έργο που ξεκίνησε το 2011 μπαίνει στη 

δεύτερη δεκαετία του, ο φετινός 

χορηγός, η Ένωση Συνεταιρισμών 
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Σλοβενίας, αποφάσισε να προσθέσει 

παραδοσιακά πιάτα.  

Ο Επικεφαλής της Ένωσης, κ. Borut 

Florjančič, δήλωσε στον Τύπο την Τρίτη 

ότι το ψωμί, το βούτυρο, το μέλι, το 

γάλα και τα μήλα θα συνοδεύονται από 

ένα παραδοσιακό κύριο γεύμα. «Εδώ 

έχουμε žganci, σούπα prežganka, 

ξινόγαλα, χυλό κεχρί με μήλα», 

σημείωσε αναφερόμενος στον ρόλο της 

παραδοσιακής σλοβενικής διατροφής. 

Κατά τον κ. Florjančič, είναι σημαντικό 

τα δημόσια ιδρύματα να αποφασίσουν 

να αγοράσουν ό,τι καλλιεργούν ή 

παράγουν οι Σλοβένοι αγρότες, οι 

συνεταιρισμοί και οι αγροτικές 

εταιρείες. 

Το παραδοσιακό σλοβενικό πρωινό που 

εξελίχθηκε σε Σλοβενική Ημέρα 

Τροφίμων είναι σύμφωνα με τον 

Υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων, κ. 

Jože Podgoršek, πολύ σημαντικό για την 

προώθηση των τροφίμων σλοβενικής 

προέλευσης και για την «εκπαίδευση 

των μελλοντικών Σλοβένων 

καταναλωτών», προκειμένου η νέα γενιά 

να θεωρεί το τοπικό φαγητό αξιόπιστο. 

Ο κ. Podgoršek επεσήμανε την ανάγκη 

οι δημόσιοι φορείς να αγοράζουν τοπικά 

και βιολογικά προϊόντα.  

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Andrej 

Vizjak, υπογράμμισε τη σημασία της 

μείωσης της σπατάλης τροφίμων, πριν 

από την έναρξη της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας για τη Μείωση των 

Απορριμμάτων (η οποία ξεκίνησε στις 

20 Νοεμβρίου 2021). Δεδομένου ότι τα 

μισά από τα απορρίμματα τροφίμων 

παράγονται από τα νοικοκυριά, 

προέτρεψε να αλλάξουν οι αγοραστικές 

συνήθειες, ήτοι να αγοράζουν πιο 

συνετά και μόνο όσο χρειάζεται. 

Σύμφωνα με τον κ. Vizjak, η σπατάλη 

τροφίμων προκαλεί περίπου το 7% των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Τονίζοντας ότι το πρωινό και η 

σωματική δραστηριότητα είναι μια καλή 

επένδυση για την υγεία, η κα Marija 

Recek από το Υπουργείο Υγείας είπε ότι 

το 40% των παιδιών και των νέων και το 

60% των ενηλίκων στη Σλοβενία τρώνε 

πρωινό κάθε μέρα. 

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το 

παραδοσιακό σλοβενικό πρωινό θα 

σερβιριστεί επίσης σε παιδιά σε τέσσερα 

σχολεία στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ και 

για πρώτη φορά σε δύο σχολεία στην 

Πάρμα κοντά στο Κλίβελαντ. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης 

Μελισσοκόμων της Σλοβενίας,                      

κ. Boštjan Noč, πιστεύει ότι το έργο θα 

πρέπει να επεκταθεί από μία ημέρα σε 

μία εβδομάδα σλοβενικού φαγητού. 
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Η Σλοβενία δωρίζει 10.000 Ευρώ στο 

Δικαστήριο του Στρασβούργου 

Η Σλοβενία θα προβεί σε άλλη μια 

δωρεά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) 

σύμφωνα με σχετική απόφαση της 

Κυβέρνησης. Το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης θα δωρίσει 10.000 Ευρώ 

στο Δικαστήριο και αυτή θα είναι η 

τέταρτη σλοβενική δωρεά αυτού του 

είδους μέχρι σήμερα, δήλωσε το 

Γραφείο Κυβερνητικής Επικοινωνίας 

(UKOM). 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων δημιούργησε ειδικό 

λογαριασμό το 2012 για τη 

συγκέντρωση εθελοντικών οικονομικών 

συνεισφορών. Τα κράτη μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης καλούνται 

επανειλημμένα να κάνουν δωρεές για να 

υποστηρίξουν τα έργα του δικαστηρίου 

και να συμβάλουν στη μείωση των 

εκκρεμών υποθέσεων που αντιμετωπίζει 

το ΕΔΑΔ. 

Εκτός από την εφετινή δωρεά, η 

Σλοβενία προσέφερε και το 2016, το 

2019 και το 2020, κάθε φορά το ίδιο 

ποσό, 10.000 Ευρώ. 

Η Σλοβενία παραμένει στην ομάδα των 

χωρών με τις λιγότερες καταγγελίες που 

έχουν υποβληθεί στο ΕΔΑΔ, ωστόσο ως 

κράτος μέλος του Συμβουλίου της 

Ευρώπης φέρει από κοινού το βάρος των 

υποθέσεων του δικαστηρίου. Υπό το 

πρίσμα των προσπαθειών να επιταχυνθεί 

το έργο του δικαστηρίου και να 

υποστηριχθεί το δικαστήριο γενικά, 

είναι λογικό για τη Σλοβενία να 

διατηρήσει την οικονομική στήριξη, 

αναφέρεται σε δελτίο τύπου του UKOM. 

 

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τα έγγραφα 

του προϋπολογισμού για την τόνωση 

των επενδύσεων για το 2022-23 

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε έγγραφα 

προϋπολογισμού για τα επόμενα δύο 

έτη, βάσει των οποίων το έλλειμμα θα 

μειωθεί από 4 δισ. Ευρώ φέτος σε 2,47 

δισ. Ευρώ το 2022 και 1,52 δισ. Ευρώ το 

2023, αν και οι βουλευτές της 

αντιπολίτευσης και το Δημοσιονομικό 

Συμβούλιο έχουν εκφράσει αμφιβολίες 

για το κατά πόσο η σχετική πρόβλεψη 

είναι ρεαλιστική. 

Τα έγγραφα του προϋπολογισμού 

συντάχθηκαν σε έκτακτες συνθήκες 

σταδιακής ανάκαμψης από την πανδημία 

του Covid-19, αλλά και σε συνεχές 

υψηλό κόστος που σχετίζεται με το 

ξέσπασμα αυτού, με τον Υπουργό 

Οικονομικών, κ. Andrej Šircelj, να 

σημειώνει την αύξηση των επενδύσεων 

που υποστηρίζονται από κονδύλια της 

ΕΕ. 

Η συνολική δαπάνη για το 2022 έχει 

προϋπολογιστεί σε 13,94 δισ. Ευρώ, τα 
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οποία πρόκειται να μειωθούν σε 13,36 

δισ. Ευρώ το 2023. Εν τω μεταξύ, 

προγραμματίζεται αύξηση από την 

πλευρά των εσόδων, με έσοδα 11,47 δισ. 

Ευρώ να προγραμματίζονται το 2022 και 

11,84 δισ. Ευρώ το 2023. Αυτό θα 

επιτρέψει τη μείωση του ελλείμματος 

στο 4,6% του ΑΕΠ το 2022 και στο 

2,6% το 2023, παρόλο που η απόκλιση 

από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς 

κανόνες θα εξακολουθεί να επιτρέπεται 

τουλάχιστον για το επόμενο έτος. 

Κατά τη συζήτηση για τον 

προϋπολογισμό, ο κ. Šircelj επεσήμανε 

την αύξηση των επενδύσεων που 

αποβλέπουν στην τόνωση της 

ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας της 

οικονομίας. Κονδύλια ύψους άνω των 

2,2 δισ. Ευρώ προορίζονται για 

επενδύσεις τα επόμενα δύο χρόνια, σε 

σύγκριση με λίγο περισσότερο από 900 

εκατ. Ευρώ για κάθε ένα από το 2019 

και το 2020. 

Οι επενδύσεις στην υγειονομική 

περίθαλψη πρόκειται να 

τετραπλασιαστούν, από 50 εκατ. Ευρώ 

εφέτος σε 200 εκατ. Ευρώ για καθένα 

από τα επόμενα δύο χρόνια. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό, πολύ 

περισσότερα χρήματα διατίθενται επίσης 

για γηροκομεία, καθώς και για 

επενδύσεις για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, την επιστήμη και την 

έρευνα, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη 

διαχείριση του νερού. 

Οι βουλευτές ενέκριναν επίσης 

τροπολογίες στο διάταγμα πλαισίου για 

τον προϋπολογισμό της Γενικής 

Κυβέρνησης που αυξάνουν το ανώτατο 

όριο δαπανών αυτής σε 26,11 δισ. Ευρώ 

το 2022 και 25,98 δισ. Ευρώ το 2023. 

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 

πρόκειται να μειωθεί στο 5,5% και στο 

3,3% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, από 7,5% 

του ΑΕΠ που αναμένεται φέτος. 

Επιπλέον, εγκρίθηκε το νομοσχέδιο 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το 

οποίο ορίζει το ανώτατο όριο δανεισμού 

σε λίγο πάνω από 5 δισ. Ευρώ το 2022 

και σχεδόν 4,7 δισ. Ευρώ το 2023, με τις 

κρατικές εγγυήσεις δανείων να 

περιορίζονται στα 630 εκατ. Ευρώ για 

κάθε έτος. 

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης 

αύξηση της χρηματοδότησης των δήμων 

από 628,20 Ευρώ κατά κεφαλήν εφέτος 

σε 645 Ευρώ το 2022 και σε 647 Ευρώ 

το 2023.  

 

Το Spartan C-27J θα φτάσει στη 

Σλοβενία σε 1,5 έτος 

Το τακτικό μεταφορικό αεροσκάφος 

Spartan C-27J που θα αγοράσει η 

Σλοβενία από την Ιταλία (στο πλαίσιο 

διμερούς συμφωνίας, η οποία υπεγράφη 

τον Νοέμβριο μεταξύ των δύο 
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Υπουργών Άμυνας) αναμένεται να 

αφιχθεί στη Σλοβενία σε περίπου                

1,5 χρόνο, δήλωσαν αξιωματούχοι             

του Υπουργείου Άμυνας σε 

δημοσιογράφους. Το αεροσκάφος, το 

οποίο θα κοστίσει στη χώρα περίπου 72 

εκατ. Ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί τόσο για 

στρατιωτικούς, όσο και για πολιτικούς 

σκοπούς. Ειδικότερα, θα επιτρέψει τη 

μετακίνηση στρατευμάτων προς και από 

την περιοχή επιχειρήσεων, θα 

υποστηρίξει την αντοχή τους στην 

εκτέλεση μαχών ή ανθρωπιστικών 

καθηκόντων και θα επιτρέψει την 

ιατρική εκκένωση των μελών της SAF 

και την εκκένωση Σλοβένων πολιτών, 

συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης 

απομονωμένου προσωπικού της SAF. 

Το αεροσκάφος θα μπορεί, επίσης, να 

συνδράμει τις προσπάθειες πυρόσβεσης. 

Μπορεί να μεταφέρει έξι σακούλες με 

1.000 κυβικά μέτρα νερό η καθεμία που 

μπορεί να ρίξει μέσω ράμπας φόρτωσης, 

δήλωσε ο κ. Uroš Korošec, 

αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας. 

Το αεροσκάφος θα συμπεριληφθεί στην 

152η Μοίρα Σταθερής Πτέρυγας του 

Συντάγματος της 15ης Πτέρυγας της 

Σλοβενικής Πολεμικής Αεροπορίας στην 

αεροπορική βάση Cerklje ob Krki.  

Η μέγιστη εμβέλεια του αεροσκάφους 

είναι 5.865 χιλιόμετρα και μπορεί να 

πετάξει έως και 9.144 μέτρα ύψος. Θα 

μπορεί να μεταφέρει έως και 46 

ένοπλους στρατιώτες ή 60 στρατιώτες 

με προσωπικές αποσκευές. Μπορεί να 

μεταφέρει έως και 11,3 τόνους και 

μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 602 

χιλιόμετρα την ώρα. 

Το Υπουργείο αναμένει ότι η σύμβαση 

μεταξύ του Ιταλικού Υπουργείου 

Άμυνας και της Leonardo, της εταιρείας 

που κατασκευάζει τέτοιου τύπου 

αεροσκάφη, θα υπογραφεί εντός ενός 

μηνός. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η 

ανάγκη για ένα τέτοιο αεροσκάφος 

φάνηκε ξεκάθαρα μετά το ξέσπασμα της 

πανδημίας Covid-19, όταν οι 

αεροπορικές μεταφορές ήταν ένα από τα 

κύρια προβλήματα στην παροχή 

προστατευτικού εξοπλισμού. 

 

Το STA λαμβάνει ληξιπρόθεσμα 

κεφάλαια ως δημόσια υπηρεσία για το 

2021 

Το Σλοβενικό Πρακτορείο Τύπου (STA) 

έλαβε 676.000 Ευρώ από το 

Κυβερνητικό Γραφείο Επικοινωνίας 

(UKOM) για δημόσιες υπηρεσίες που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου-

Απριλίου, ως μέρος μιας ευρύτερης 

συμφωνίας για την αποκατάσταση της 

δημόσιας χρηματοδότησης για φέτος, 

ανέφερε η διοίκηση του STA. Το ποσό 

αμφισβητήθηκε από το UKOM εδώ και 

μήνες και το STA ζήτησε προσφυγή στο 
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δικαστήριο. Λίγο πριν το πρωτοβάθμιο 

δικαστήριο αναμενόταν να λάβει 

απόφαση, ο Διευθυντής του STA κ. Igor 

Kadunc και ο Διευθυντής του UKOM κ. 

Uroš Urbanija κατέληξαν σε εκτεταμένη 

συμφωνία για τη χρηματοδότηση ως 

προς το 2021. Η συμφωνία καλύπτει 

επίσης απαιτήσεις προς την UKOM 

αξίας 507.000 Ευρώ, τις οποίες το STA 

είχε πουλήσει για να διατηρηθεί εν 

λειτουργία. Η UKOM θα διακανονίσει 

το οφειλόμενο ποσό απευθείας με τους 

αγοραστές των απαιτήσεων. Η τρέχουσα 

χρηματοδότηση για το έτος έχει επίσης 

αποκατασταθεί, καθώς το STA έχει ήδη 

λάβει 140.000 Ευρώ για τον Αύγουστο 

σύμφωνα με κυβερνητικό διάταγμα που 

τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο και καθορίζει 

ένα νέο σύστημα για τον υπολογισμό 

του τέλους δημόσιας υπηρεσίας. 

 

Τα κέρδη εννεαμήνου της Krka 

αυξήθηκαν κατά 14% στα 240 εκατ. 

Ευρώ 

Η φαρμακευτική εταιρεία Krka ανέφερε 

καθαρά κέρδη του ομίλου 240,1 εκατ. 

Ευρώ για τους πρώτους εννέα μήνες του 

2021, με ετήσια αύξηση 14% και το 

υψηλότερο κέρδος εννέα μηνών στην 

ιστορία της εταιρείας, με βάση τα έσοδα 

που αυξήθηκαν κατά 1% σε 1,18 δισ. 

Ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 

8% στα 352,7 εκατ. Ευρώ, ενώ τα κέρδη 

προ φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 

12% στα 271,3 εκατ. Ευρώ. Στις βασικές 

αγορές της, στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη, οι πωλήσεις 

αυξήθηκαν κατά 4% και 5% αντίστοιχα. 

Οι πωλήσεις στη μεγαλύτερη ενιαία 

αγορά της, τη Ρωσία, παρέμειναν 

σταθερές σε Ευρώ, αλλά αυξήθηκαν 

κατά 14% σε ρούβλια.  Ανά               

κατηγορία προϊόντων, οι πωλήσεις 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

παρέμειναν σταθερές σε ολόκληρο τον 

όμιλο, ενώ οι πωλήσεις φαρμάκων χωρίς 

ιατρική συνταγή αυξήθηκαν κατά 8% 

και τα προϊόντα υγείας των ζώων 

αυξήθηκαν κατά 16%. Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος, κ. Jože Colarič, σημείωσε 

ότι τα στοιχεία Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 

είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες. 

 

Η ασφαλιστική Triglav αναφέρει 48% 

υψηλότερα κέρδη 

Ο όμιλος Triglav, ο μεγαλύτερος 

ασφαλιστής της Σλοβενίας, είδε τα 

καθαρά του κέρδη στα τρία πρώτα 

τρίμηνα του 2021 να αυξάνονται κατά 

48% σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του προηγούμενου έτους, 

ανερχόμενα σε 75,2 εκατ. Ευρώ. Ο 

όμιλος αναμένει να υπερβεί τον αρχικά 

προγραμματισμένο στόχο ετήσιου 

κέρδους. Το 2022 ο όμιλος σχεδιάζει να 
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αυξήσει τον όγκο των εγγεγραμμένων 

ασφαλίστρων σε πάνω από 1,4 δισ. 

Ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 120-

130 εκατ. Ευρώ. 

 

Τα έσοδα του ομίλου χάλυβα SIJ 

αυξήθηκαν κατά ένα τρίτο περίπου 

τους πρώτους εννέα μήνες του έτους 

Ο όμιλος χάλυβα SIJ (κατά πλειοψηφία 

ρωσικής ιδιοκτησίας) αύξησε τα έσοδά 

του από πωλήσεις κατά 34,2% στα 714,6 

εκατ. Ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες 

του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν σε 73,5 εκατ. Ευρώ. Σχεδόν 

41,5 εκατ. Ευρώ διοχετεύθηκαν σε 

επενδύσεις την περίοδο Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου. 

 

Η τράπεζα NLB σχεδόν διπλασιάζει τα 

καθαρά κέρδη Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 

Η τράπεζα NLB ανέφερε ότι τα καθαρά 

κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 205,5 

εκατ. Ευρώ στους πρώτους εννέα μήνες 

του 2021 σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος. Τα καθαρά 

λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 

30% στα 500 εκατ. Ευρώ, σε μεγάλο 

βαθμό λόγω της εξαγοράς της 

Komercialna Banka στη Σερβία. Η 

εισροή καταθέσεων στο τμήμα λιανικής 

μειώθηκε, κάτι που σύμφωνα με την 

τράπεζα δείχνει την επιστροφή στην 

κανονικότητα. Η απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων μετά τους φόρους 

διαμορφώθηκε στο 13,3% έναντι 8,1% 

την ίδια περίοδο πέρυσι. 

 

Η Telekom Slovenije αναφέρει 31% 

υψηλότερα κέρδη μεταξύ Ιανουαρίου-

Σεπτεμβρίου 

Ο όμιλος τηλεπικοινωνιών της 

Σλοβενίας Telekom Slovenije ανέφερε 

486,8 εκατ. Ευρώ σε καθαρά έσοδα από 

τις πωλήσεις για τα τρία πρώτα τρίμηνα 

του έτους, αύξηση της τάξεως του 1% 

σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα 

καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 35,9 

εκατ. Ευρώ, ήτοι 31%. Την περίοδο 

Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, ο όμιλος 

δαπάνησε 157 εκατ. Ευρώ για 

επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

απόκτησης του φάσματος 

ραδιοσυχνοτήτων για 52,1 εκατ. Ευρώ. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 

κατά 5% στα 174 εκατ. Ευρώ. Ο λόγος 

EBITDA προς τις πωλήσεις σε επίπεδο 

ομίλου ήταν 35,7%. Ο όμιλος, ο οποίος 

απασχολεί 3.381 άτομα, σημείωσε 

υψηλότερα έσοδα από διεθνείς 

φωνητικές υπηρεσίες και πωλήσεις 

εμπορευμάτων για κινητές συσκευές.  
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Αύξηση στις πωλήσεις σημείωσε και η 

θυγατρική IPKO του Κοσόβου 

(Ψήφισμα 1244 ΣΑΗΕ). Η IPKO 

σημείωσε καθαρά κέρδη 10 εκατ. Ευρώ, 

ενώ σημείωσε ζημία 2 εκατ. Ευρώ την 

ίδια περίοδο πέρυσι.  

 

Η Gorenjska Banka υπογράφει 

συμφωνία για την απόκτηση 

υποκαταστήματος της Sberbank 

Η Gorenjska Banka, η σλοβενική 

Τράπεζα που ανήκει στη σερβική AIK 

Banka, υπέγραψε συμφωνία για την 

απόκτηση της σλοβενικής θυγατρικής 

της ρωσικής Sberbank. Εν αναμονή της 

έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές, η 

συγχώνευση θα δημιουργήσει τον τρίτο 

μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στη χώρα. 

Η νομικά δεσμευτική σύμβαση που 

υπέγραψε η Gorenjska Banka αποτελεί 

μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας που 

υπεγράφη μεταξύ της Sberbank Europe 

και της AIK Banka με την Gorenjska 

Banka και τον όμιλο AGRI Europe 

Cyprus, οι οποίες θα εξαγοράσουν τις 

θυγατρικές της Sberbank στη Σλοβενία, 

στη Σερβία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

στην Κροατία και στην Ουγγαρία, το 

συνολικό ενεργητικό των οποίων 

ανέρχεται σε 7,33 δισ. ευρώ. Μετά την 

ολοκλήρωση της εξαγοράς των 

θυγατρικών της Sberbank σε Σλοβενία, 

Σερβία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη,  Κροατία 

και Ουγγαρία, το σύνολο του 

ενεργητικού του ομίλου AIK Banka 

αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερα 

από 11 δισ. Ευρώ. Πέρυσι, η Gorenjska 

Banka ήταν η 7η μεγαλύτερη τράπεζα 

στη Σλοβενία από άποψη συνολικού 

ενεργητικού, ενώ η Sberbank ήταν η 9η 

μεγαλύτερη σε σύνολο 14 τραπεζών. Η 

συγχώνευση θα δημιουργούσε τον τρίτο 

μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στη χώρα 

με μερίδιο αγοράς της τάξεως του 9,4%. 

Η Sberbank Europe, η οποία επεκτάθηκε 

στην Ευρώπη κυρίως μέσω της 

εξαγοράς της αυστριακής Volksbank το 

2012, έχει την έδρα της στη Βιέννη και 

δραστηριοποιείται σε οκτώ αγορές, 

συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, 

της Γερμανίας και της Τσεχικής 

Δημοκρατίας. Η Sberbank Europe έχει 

περίπου 773.500 πελάτες, 3.900 

υπαλλήλους και 187 υποκαταστήματα, 

εκ των οποίων 12 στη Σλοβενία. 

 

Οι Βρυξέλλες αναβαθμίζουν την 

πρόβλεψη για την ανάπτυξη του ΑΕΠ 

της Σλοβενίας στο 6,4% 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά στις 

φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 

της ότι το ΑΕΠ της Σλοβενίας θα 

αυξηθεί κατά 6,4% το 2021, μια αύξηση 

κατά 0,7 μονάδες από τις προβλέψεις 

του Ιουλίου. Το 2022, το ΑΕΠ της 
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χώρας πρόκειται να αυξηθεί κατά 4,2%, 

με μια υποβάθμιση κατά 0,8 μονάδες. 

Το ποσοστό 6,4% για φέτος είναι 

σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο 

5% που προβλέπεται για την ΕΕ και την 

ευρωζώνη. Η πρόβλεψη για το επόμενο 

έτος είναι πιο κοντά στον μέσο όρο της 

ΕΕ και της Ευρωζώνης, του 4,3%. 

Για το 2023, η Επιτροπή προβλέπει ότι 

το ΑΕΠ της Σλοβενίας θα αυξηθεί στο 

3,5%, δηλαδή 1,1 ποσοστιαίες μονάδες 

πάνω από τις προβλέψεις της 

Ευρωζώνης. 

Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή 

προειδοποιεί για τον πληθωρισμό, ο 

οποίος ήταν αρνητικός το 2020, αλλά οι 

αυξανόμενες τιμές της ενέργειας τον 

οδήγησαν στο υψηλότερο επίπεδο των 

τελευταίων δέκα ετών. Η χώρα 

πρόκειται να έχει πληθωρισμό 1,7% 

φέτος, 2,1% το επόμενο έτος και ξανά 

1,7% το 2023. Ενώ τα δύο πρώτα 

στοιχεία είναι κάτω από τις προβλέψεις 

για την Ευρωζώνη, το ποσοστό για το 

2023 είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον 

μέσο όρο της Ευρωζώνης. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η οικονομία 

της Σλοβενίας επεκτείνεται ταχέως κατά 

το πρώτο εξάμηνο του έτους σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο, λέγοντας ότι θα φτάσει το 

επίπεδο προ πανδημίας του 2019 το 

τρίτο τρίμηνο του έτους μόνο για να 

συνεχιστεί να αναπτύσσεται δυναμικά 

τα επόμενα δύο χρόνια, λόγω της 

κατανάλωσης και της επένδυσης. 

Ωστόσο, η βελτίωση των δημόσιων 

οικονομικών αναμένεται να είναι αργή 

λόγω της υψηλής τρέχουσας δαπάνης. 

Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης 

αναμένεται να μειωθεί στο 7,2% το 

2021, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της 

οικονομικής δραστηριότητας και τη 

λήξη ορισμένων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. 

Για το 2022 και το 2023, αναμένεται 

περαιτέρω μείωση σε 5,2% και 4,4% 

αντίστοιχα. Οι εν λόγω τιμές για το 

έλλειμμα είναι υψηλότερες από τους 

ετήσιους μέσους όρους για την 

Ευρωζώνη, οι οποίοι είναι 7,1%, 3,9% 

και 2,4% αντίστοιχα, ενώ το 3% 

ορίζεται ως το ανώτατο όριο, σύμφωνα 

με τους κανόνες της ΕΕ. 

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος, το οποίο 

θα πρέπει να είναι κάτω από το 60% του 

ΑΕΠ, θα είναι περίπου στο 90% στην 

Ευρωζώνη και την ΕΕ την τριετία που 

καλύπτει η πρόβλεψη, ενώ θα φτάσει το 

77,7% στη Σλοβενία το 2021, για να 

πέσει στο 76,4% το 2022 και στο 76% 

το 2023. 

Όσον αφορά τη σλοβενική αγορά 

εργασίας, η απασχόληση το 2020 

αναμένεται να μειωθεί κατά 0,6%, ενώ 

θα ακολουθήσει ανάπτυξη της τάξεως 
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του 1,1% το 2021 και ανάπτυξη της 

τάξεως του 1,3% το 2022, με την 

ανεργία να αναμένεται να μειωθεί από 

4,6% φέτος σε 4,4% μέχρι το 2023. Ως 

μέτρο σύγκρισης, επισημαίνεται π.χ. η 

φετινή πρόβλεψη του 7,9% για την 

ανεργία για την Ευρωζώνη.  Ωστόσο η 

Κομισιόν προειδοποιεί για ελλείψεις 

εργατικού δυναμικού, οι οποίες θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν ανασχετικό 

παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη 

της Σλοβενίας. 

 

Η Σλοβενία δωρίζει 300.000 δόσεις 

εμβολίου Moderna στον Covax 

Η Σλοβενία θα δωρίσει 300.000 δόσεις 

του εμβολίου Covid-19 που παρήγαγε η 

εταιρεία Moderna στον μηχανισμό 

Covax της παγκόσμιας πρωτοβουλίας 

για τη δίκαιη πρόσβαση σε εμβόλια 

κατά του Covid-19.  Η Αφρική ορίσθηκε 

ως περιοχή προτεραιότητας. Τα εμβόλια 

αποτελούν μέρος της κοινής σύμβασης 

της ΕΕ και πρόκειται να παραδοθούν 

φέτος. Η Κυβέρνηση είπε ότι η δωρεά 

θα έχει θετικό αντίκτυπο στις χώρες-

αποδέκτες στην Αφρική και στη 

συμβολή της Σλοβενίας στην παγκόσμια 

υγεία. Αυτή είναι μόνο η πιο πρόσφατη 

συνεισφορά της Σλοβενίας στον Covax, 

ο οποίος ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2020 

για να διασφαλιστεί ότι οι φτωχότερες 

χώρες δεν θα μείνουν πίσω στην 

πρόσβαση στα εμβόλια.  

 

Η Σλοβενία αναγνωρίζεται ως ανοικτή 

σε επενδύσεις 

Η Σλοβενία «αναμένει τους επενδυτές 

με ανοιχτές αγκάλες» και έχει πολλά να 

προσφέρει αναφορικά με τη μετάβαση 

προς μια πράσινη, δημιουργική και 

έξυπνη οικονομία, είπαν αξιωματούχοι 

σε εικονική επενδυτική διάσκεψη. «Η 

Σλοβενία δεν είναι απλώς μια από τις 

πιο βιώσιμες χώρες στον κόσμο, 

προσφέρει επίσης υψηλή ποιότητα ζωής. 

Η Σλοβενία είναι μια από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες οικονομίες στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και 

πάνω από όλα είναι εξαγωγική», 

ανέφερε ο Υφυπουργός του Υπουργείου 

Οικονομίας, κ. Simon Zajc. 

Συμπλήρωσε ότι η μετάβαση σε μια 

πράσινη, δημιουργική και έξυπνη 

οικονομία ήταν ευνοϊκή για μελλοντικές 

επενδύσεις και ότι η Κυβέρνηση θα 

συνεχίσει να υποστηρίζει εταιρείες με 

υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίες 

καταβάλλουν προσπάθεια για την 

πράσινη και ψηφιακή αειφορία και για 

τη μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματός τους. 

Τα πλεονεκτήματα της Σλοβενίας 

επισημάνθηκαν επίσης από τον 

Διευθυντή του οργανισμού προώθησης 
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επενδύσεων “Spirit Slovenia”, κ. Tomaž 

Kostanjevec: «Είμαστε ανταγωνιστικοί, 

έχουμε σταθερή οικονομία, είμαστε 

ασφαλείς και είμαστε ανάμεσα στις πιο 

γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομίες σε 

αυτό το τμήμα της Ευρώπης». 

Ο κ. Kostanjevec πιστεύει ότι οι 

μεγαλύτερες δυνατότητες για επενδύσεις 

είναι σε βιομηχανίες όπως αυτές που 

ασχολούνται με τις τεχνολογίες 

πρασίνου και διαστήματος, τις έξυπνες 

πόλεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 

την τεχνητή νοημοσύνη και την 

αυτοκινητοβιομηχανία.  

Η κα Sibil Klančar, Επικεφαλής του 

τμήματος αναπτυξιακών ταμείων του 

Υπουργείου Οικονομίας, σημείωσε ότι 

το Υπουργείο θα διαθέσει 427 εκατ. 

Ευρώ στο διάστημα μεταξύ 2022 και 

2026 σε επιχορηγήσεις για                      

αύξηση της παραγωγικότητας,                     

της ανταγωνιστικότητας και της 

ανθεκτικότητας. Ανέφερε δε ότι 

υπάρχουν και πολλές περιοχές έξω από 

το αστικοποιημένο κέντρο της χώρας, 

όπου θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις. 

------------------------------------------------- 

Ο πληθωρισμός της Σλοβενίας στο 

3% λόγω των καυσίμων 

Οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων 

έχουν ωθήσει το ετήσιο ποσοστό 

πληθωρισμού της Σλοβενίας στο 3% τον 

Οκτώβριο από 2,4% τον Σεπτέμβριο, 

ενώ η μηνιαία αύξηση των τιμών 

καταναλωτή έφτασε στο 0,9%, σύμφωνα 

με συναφή ανακοίνωση της σλοβενικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας. Διάφορα είδη 

καυσίμων ήταν κατά 30-40% πιο ακριβά 

σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σε 

μηνιαίο επίπεδο, οι πιο έντονες αυξήσεις 

τιμών καταγράφηκαν στα ρούχα, τα 

υποδήματα και τα παράγωγα 

πετρελαίου. 

 

Η Σλοβενία θα δωρίσει περισσότερες 

από 610.000 δόσεις εμβολίου Janssen 

στον Covax 

Η Κυβέρνηση αποφάσισε να δωρίσει 

612.064 δόσεις του εμβολίου Janssen 

κατά του Covid-19 στον μηχανισμό 

Covax. Η εν λόγω ποσότητα δόσεων του 

εμβολίου, την οποία η Σλοβενία 

παρήγγειλε στο πλαίσιο κοινής 

ευρωπαϊκής δημόσιας σύμβασης και 

πρόκειται να παραδοθεί εφέτος, 

αναμένεται να αποσταλεί στην Αφρική. 

Η Αφρική αποτελεί την ήπειρο με τα 

χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού, ενώ 

η υγιεινή και άλλες συνθήκες, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 

σε πόσιμο νερό, καθιστούν δύσκολη την 

αποτελεσματική καταπολέμηση της 

πανδημίας, ανέφερε κυβερνητική πηγή. 

Η προγραμματισμένη δωρεά των 

δόσεων του εμβολίου στην Αφρική 
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μέσω της πρωτοβουλίας Covax είναι 

σύμφωνη με τη στρατηγική της 

Σλοβενίας για τη διεθνή αναπτυξιακή 

συνεργασία και την ανθρωπιστική 

βοήθεια.  

 

Αναμένεται άνοδος του τουρισμού  

Η σλοβενική τουριστική βιομηχανία θα 

λάβει 200 εκατ. Ευρώ σε επενδυτικά 

κεφάλαια στο εγγύς μέλλον και θα 

καταγράψει 10% περισσότερες αφίξεις 

το 2021 από το 2020, ανέφεραν 

ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες στον 

Τύπο στη Λιουμπλιάνα, ενώ 

παρουσίαζαν τις Ημέρες Τουρισμού της 

Σλοβενίας, τη σημαντική αυτή ετήσια 

εκδήλωση της βιομηχανίας. Ο τουρισμός 

βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο 

ανάκαμψης και μετασχηματισμού μετά 

την πανδημία, συμφώνησαν οι 

συμμετέχοντες. Στη μετα-πανδημική 

περίοδο, θα χρειαστούν νέοι δείκτες 

επιτυχίας. Αντί να εστιάζουμε σε 

αριθμούς, η ικανοποίηση των τουριστών 

και του τοπικού πληθυσμού και η 

προστιθέμενη αξία θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη, συμφώνησαν οι 

αξιωματούχοι.  

 

Θα χαθούν 350 θέσεις εργασίας, 

καθώς η Revoz μειώνει την παραγωγή 

Η Revoz, σλοβενική θυγατρική της 

Renault, σχεδιάζει να μειώσει την 

παραγωγή λόγω αβέβαιης κατάστασης 

στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλάζοντας 

τις δύο βάρδιες σε μιάμιση, από τα μέσα 

Νοεμβρίου 2021. Αυτό θα αφήσει 

ανέργους περίπου 350 από τους 

περισσότερους από 2.400 εργαζόμενους 

της εταιρείας. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επισφαλής 

κατάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία 

προκύπτει από την κρίση στους 

ημιαγωγούς και τα προβλήματα που 

σχετίζονται είτε με την κρίση του Covid 

είτε με εξαρτήματα και άλλα υλικά. 

Για να παραμείνει ανταγωνιστική, η 

Revoz σχεδιάζει να μειώσει την 

παραγωγή σε μιάμιση βάρδια, η οποία 

μεταφράζεται σε ημερήσια παραγωγή 

480 αυτοκινήτων, από 650. Η κρίση στη 

βιομηχανία αυτοκινήτων ώθησε τη 

Revoz να διακόψει την παραγωγή 

αρκετές φορές πριν από αυτό το έτος, με 

αποτέλεσμα η παραγωγή να ανασταλεί 

για περισσότερες από 70 ημέρες. Η 

Revoz είναι το μόνο εργοστάσιο της 

Renault που κατασκευάζει το μοντέλο 

Twingo, αλλά κατασκευάζει επίσης το 

ηλεκτρικό Twingo, το ηλεκτρικό Smart 

και το Clio.  

 

Η Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής 

εγκρίνει προϋπολογισμούς 2022 - 2023 

Η Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής 

συζήτησε τα σχέδια προϋπολογισμών 



15 

 

για το Υπουργείο Εξωτερικών για το 

2022 και το 2023, τα οποία ανέρχονται 

σε 131,96 εκατ. Ευρώ και 109,15 εκατ. 

Ευρώ αντίστοιχα, από 148,93 εκατ. 

Ευρώ το 2021. Ο Υπουργός 

Εξωτερικών, κ. Anže Logar, 

ανακοίνωσε την αναβάθμιση της 

ασφάλειας πληροφοριών των 

συστημάτων επικοινωνίας. Συμπλήρωσε 

ότι το επόμενο έτος θα διατεθούν επίσης 

κονδύλια για την πληρωμή διεθνών 

υποχρεώσεων, για οικονομική 

διπλωματία και για διεθνή αναπτυξιακή 

συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια, 

η οποία ήταν «πολύ σημαντική πολιτική 

του υπουργείου σε αυτές τις περιόδους 

κρίσης». 

 

Οι κορυφαίοι καινοτόμοι τιμήθηκαν 

Τα προϊόντα που αναπτύχθηκαν από 

εννέα σλοβενικές εταιρείες, 

συμπεριλαμβανομένων πτυσσόμενων 

σκι, ειδικού χάλυβα και βαλβίδων, 

ανακηρύχθηκαν κορυφαίες καινοτομίες, 

καθώς το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο (GZS) τίμησε τους 

καλύτερους καινοτόμους της χώρας 

(Castoola, Elan, Danfoss Trata, Domel, 

Hidria, Red Pitaya,  Iskra Pio, Metal 

Ravne κ.ά.). 

Το Επαγγελματικό Κέντρο 

Δραστηριότητας Zasavje κέρδισε έναν 

ειδικό έπαινο για το καινοτόμο έργο 

“Building an Inclusive, Innovative and 

Connected Zasavje”.  

Ο Υπουργός Οικονομικών Zdravko 

Počivalšek δήλωσε στην τελετή 

απονομής το βράδυ της Τρίτης ότι οι 

καινοτόμοι ήταν οι πρωτοστάτες στη 

μετάβαση από την «εμπορευματοποίηση 

της μυικής δύναμης στην 

εμπορευματοποίηση του εγκεφάλου». 

 

Η Κυβέρνηση εγκρίνει το 

«δημοσιονομικό σχέδιο» για το 2022 

Παρά την ονομασία του, το 

«δημοσιονομικό σχέδιο» δεν αφορά 

μόνο τον εθνικό προϋπολογισμό αλλά 

και το σύνολο των δημόσιων 

οικονομικών της χώρας. Σε αυτό, η 

κυβέρνηση λέει ότι παρά την έκτακτη 

κατάσταση που προήλθε από τη 

συνέχιση της πανδημίας έως το 2022, 

σχεδιάζεται σταδιακή μείωση του 

ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης. 

Το έλλειμμα σχεδιάζεται να μειωθεί από 

7,5% του ΑΕΠ φέτος σε 5,4% το 2022 

και περαιτέρω σε 3,3% το 2023, ενώ θα 

πρέπει να πέσει κάτω από το 3% το 

2024. Ομοίως, το χρέος της χώρας ως 

ποσοστό του ΑΕΠ θα μειωθεί σταδιακά 

-σε 77,5% και 76% του ΑΕΠ- το 2022 

και το 2023, αντιστοίχως. Το έγγραφο 

σημειώνει ότι το μακροοικονομικό 

περιβάλλον είναι ευνοϊκό και οι 

προβλέψεις ενθαρρυντικές. Παρ 'όλα 
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αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν 

σημαντικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες, 

για τους οποίους επιτρέπεται η 

παράκαμψη του κανόνα του 

ισοσκελισμένου προϋπολογισμού το 

2022 σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 

επίπεδο. 

Με μια ισχυρή ανάπτυξη το πρώτο 

εξάμηνο του έτους, η οικονομική 

δραστηριότητα αναμένεται να φτάσει 

στα προ κρίσης (του 2019) επίπεδα έως 

το τέλος του έτους. Σύμφωνα                        

με το Ινστιτούτο Μακροοικονομικής 

Ανάλυσης και Ανάπτυξης (IMAD), το 

2022 και το 2023, η οικονομία της 

Σλοβενίας προβλέπεται να αναπτυχθεί 

με ρυθμούς 4,7% και 3,3% αντιστοίχως. 

Η δημοσιονομική πολιτική της 

κυβέρνησης το 2023 θα κατευθυνθεί 

προς την ενθάρρυνση της ανάκαμψης 

και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, 

ενώ το εύρος των μέτρων ανακούφισης 

από την πανδημία θα μειωθεί σταδιακά. 

 

Η Κυβέρνηση εκφράζει τη στήριξή 

της σε έργο πράσινης κινητικότητας 

Η Κυβέρνηση εξέφρασε τη στήριξή της 

σε μια πρωτοβουλία δέκα προμηθευτών 

αυτοκινήτων για τη σύναψη εταιρικής 

σχέσης με την Κυβέρνηση και τους 

επιστήμονες στον τομέα της πράσινης 

κινητικότητας, τελικός στόχος των 

οποίων είναι να αυξήσουν τις           

συνολικές ετήσιες πωλήσεις της 

αυτοκινητοβιομηχανίας στη Σλοβενία 

από 3 δισ. Ευρώ σήμερα σε 5 δισ. Ευρώ 

έως το 2030. 

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν οι 

εταιρείες Domel, Hidria, Iskra 

Mehanizmi, Kolektor, LTH Castings, 

SIJ Acroni TAB, Talum, TPV και Unior. 

Το έργο επικεντρώνεται στην πράσινη 

κινητικότητα και ονομάζεται GREMO, 

επιδιώκει δε τη σύμπραξη με την 

Κυβέρνηση και τον επιστημονικό τομέα. 

Οι εταίροι θα αναπτύξουν και θα 

παράγουν καινοτόμες λύσεις και 

προϊόντα για την ηλεκτρική 

κινητικότητα και θα αναπτύξουν 

προηγμένες συναφείς τεχνολογίες 

παραγωγής και παράλληλα θα 

διευκολύνουν την εισαγωγή ρομποτικής 

και την αυτοματοποίηση και την 

ψηφιοποίηση της παραγωγής. 

 

Αύξηση τιμών τροφίμων το 2020 

Τα περισσότερα βασικά προϊόντα 

διατροφής έγιναν πιο ακριβά το 2020, 

έτος που σημαδεύεται από την πανδημία 

Covid-19, ανακοίνωσε η Στατιστική 

Υπηρεσία ενόψει της Παγκόσμιας 

Ημέρας Τροφίμων (16 Οκτωβρίου 

2021). Οι  αυξήσεις των τιμών ήταν οι 

πιο εμφανείς στα μήλα (+35,4%) και 

στον κιμά (+22,8%). 
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Βασικά τρόφιμα που έχουν καταγράψει 

αύξηση τιμών το 2020 είναι μεταξύ 

άλλων ένα πακέτο 10 αυγών (+9,8%), 

ένα κιλό ψωμί (6,6%) και ένα λίτρο 

γάλα (+4,1%). Εν τω μεταξύ, η τιμή της 

πατάτας μειώθηκε κατά 18,9%. 

Πέρυσι, ο μέσος Σλοβένος κατανάλωσε 

119 κιλά λαχανικά, 116 κιλά 

δημητριακά, 88 κιλά κρέας, 64 κιλά 

πατάτες, πέντε κιλά ρύζι και ένα κιλό 

μέλι. Το ποσοστό αυτάρκειας των 

γεωργικών προϊόντων στη Σλοβενία 

αυξήθηκε πέρυσι σε σύγκριση με το 

2019 για όλα τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς 

της Στατιστικής Υπηρεσίας, κυρίως για 

το μέλι και τα σιτηρά. 

Τα υψηλότερα επίπεδα αυτάρκειας 

καταγράφηκαν στα αυγά (95%) και στα 

δημητριακά (89%), ακολουθούμενα από 

κρέας (84%), πατάτες (60%) και 

λαχανικά (48%). Εν τω μεταξύ, τα 

περισσότερα εισαγόμενα τρόφιμα στη 

Σλοβενία πέρυσι ήταν λαχανικά και 

φρούτα, συνολικής αξίας 488 εκατ. 

Ευρώ, σύμφωνα με τη σλοβενική 

Στατιστική Υπηρεσία. 

 

Το ΔΝΤ αναβαθμίζει την πρόβλεψη 

ανάπτυξης για τη Σλοβενία 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 

αναβάθμισε τις προβλέψεις για την 

οικονομία της Σλοβενίας. Προβλέπει ότι 

το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 

6,3% φέτος, αυξημένο κατά 2,4 

ποσοστιαίες μονάδες από την εαρινή του 

πρόβλεψη.  

 

Το Υπουργείο Οικονομικών αναλύει 

την αύξηση των τιμών ενέργειας 

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας - οι τιμές 

του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής 

ενέργειας και των παραγώγων 

πετρελαίου - αποτελούν μείζον 

πρόβλημα για ολόκληρη την οικονομία 

της ΕΕ και όχι μόνο για τη Σλοβενία, 

δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών,             

κ.  Zdravko Počivalšek. Ο κ. Počivalšek 

απέρριψε την εικασία ότι οι υψηλότερες 

τιμές καυσίμων είναι το αποτέλεσμα της 

απελευθέρωσης της σλοβενικής αγοράς 

καυσίμων το 2020.  

 

Η σλοβενική θυγατρική της Diners 

Club Italia θα διαλυθεί 

Η σλοβενική θυγατρική του 

επεξεργαστή καρτών πληρωμών Diners 

Club Italia θα κλείσει, επιφέροντας 

απώλεια 46 θέσεων εργασίας. Η 

διαδικασία εκκαθάρισης έχει 

προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως 

τον Ιούλιο του 2022, ανακοίνωσε η 

Diners Club Italia. 

Η απόφαση, που ελήφθη από τους 

Ελβετούς ιδιοκτήτες του Diners Club 

Italia, Corner Group, προκλήθηκε από 
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τη μείωση του τουρισμού και των 

ταξιδιών, που αντιπροσώπευαν ένα 

σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων 

της εταιρείας. 

Η Diners Club Italia είπε ότι η διάλυση 

ήταν η μόνη επιλογή. Είπε ότι θα 

προσφερθεί βοήθεια σε όλους τους 

εργαζομένους στην εύρεση νέων θέσεων 

εργασίας και ότι όλες οι υποχρεώσεις 

προς τους εργαζόμενους θα τηρηθούν. 

 

Η Petrol σχεδιάζει σημαντική αύξηση 

των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου 

Η Petrol, η μεγαλύτερη εταιρεία 

ενέργειας της Σλοβενίας, θα αυξήσει 

σημαντικά τις τιμές ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου την 1η 

Δεκεμβρίου. Η τιμή του ηλεκτρικού 

ρεύματος αναμένεται να αυξηθεί κατά 

περίπου 30% και του φυσικού αερίου 

κατά 12%, με την Petrol να επικαλείται 

ως αιτία τις υψηλότερες τιμές ενέργειας 

στις διεθνείς αγορές. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς των μέσων 

ενημέρωσης, η τιμή του ηλεκτρικού 

ρεύματος για τα νοικοκυριά θα αυξηθεί 

κατά 21% έως 35%, ανάλογα με το 

τιμολόγιο. Για τις μικρές επιχειρήσεις, οι 

τιμές θα είναι περίπου 30% υψηλότερες, 

ενώ η τιμή του φυσικού αερίου 

αναμένεται να αυξηθεί κατά 12%. 

 

Ο παραγωγός προκατασκευασμένων 

σπιτιών Lumar IG αυξάνει τα έσοδά 

του και αναμένει ανάπτυξη 

Η εταιρεία Lumar IG, η                           

οποία δραστηριοποιείται στις 

προκατασκευασμένες ενεργειακά 

αποδοτικές κατοικίες (με έδρα το 

Μάριμπορ), αύξησε τα έσοδά της κατά 

περισσότερο από 6% σε πάνω από 19 

εκατ. Eυρώ το 2020, παρά την επιδημία 

και τις δύσκολες συνθήκες. Η εταιρεία 

έκλεισε τη χρονιά με καθαρά κέρδη 1,4 

εκατ. Eυρώ, σχεδόν διπλάσια σε σχέση 

με το 2019. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της 

οικογενειακής εταιρείας, η οποία 

απασχολεί 80 άτομα, σχεδόν το ένα 

πέμπτο των συνολικών εσόδων της 

δημιουργήθηκε στο εξωτερικό. Εκτός 

από τη Σλοβενία, η σημαντικότερη 

αγορά της Lumar είναι η Αυστρία. 

Επιπλέον, η Lumar κατασκευάζει τις 

δικές της βιώσιμες κατοικίες προς 

διάθεση στην αγορά. Ορισμένα από τα 

προγραμματισμένα έργα στη Galjevica, 

Domžale και Maribor βρίσκονται ήδη σε 

εξέλιξη και θα πρέπει να ολοκληρωθούν 

μεταξύ 2021 και 2023. 

Το 2020, η εταιρεία ανέλαβε επίσης την 

αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών 

της διαδικασιών και την ψηφιοποίηση 

των δραστηριοτήτων της. 
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Η Lumar αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή 

μια τεράστια αύξηση στην τιμή όλων 

των υλικών, συμπεριλαμβανομένων 

ιδίως της μόνωσης, του χάλυβα και 

κυρίως του ξύλου. 

 

Οι επιχειρήσεις παροτρύνουν την 

Κυβέρνηση να δράσει για την αύξηση 

των τιμών της ενέργειας 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο (GZS) κάλεσε την 

Κυβέρνηση να λάβει επειγόντως μέτρα 

ενόψει της απότομης αύξησης των τιμών 

της ενέργειας, προτείνοντας μια σειρά 

άμεσων μέτρων. «Βρισκόμαστε εν μέσω 

της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης 

μέχρι σήμερα, είναι θέμα επιβίωσης. 

Χρειάζονται άμεσες συστημικές 

λύσεις», δήλωσε ο κ. Tibor Šimonka, 

Πρόεδρος του GZS. Το επιμελητήριο 

έχει εκπονήσει προτάσεις για 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

μέτρα από κοινού με το Επιμελητήριο 

Ενεργειακής Βιομηχανίας (EZS). 

Μεταξύ των βραχυπρόθεσμων μέτρων, 

προτείνουν στην Κυβέρνηση να 

επιστρέψει το έμμεσο κόστος των 

εκπομπών και να αναστείλει προσωρινά 

τους στόχους κερδών των κρατικών 

εταιρειών. Μεταξύ των 

μακροπρόθεσμων λύσεων είναι η 

πρόταση να εκτελεσθούν τα 

προγραμματισμένα και τρέχοντα έργα 

που σχετίζονται με την ενεργειακή 

απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας το συντομότερο δυνατό. 

 

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ως προς την εισαγωγή 

ψηφιακών τεχνολογιών, τεχνητής 

νοημοσύνης 

Το 60% των επιχειρήσεων με 

τουλάχιστον 10 υπαλλήλους και 

αυτοαπασχολούμενους αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, 

κυρίως επειδή στερούνται τεχνογνωσίας 

ή κεφαλαίων. Μόνο το 12% των 

εταιρειών χρησιμοποιούν τεχνολογίες 

τεχνητής νοημοσύνης (AI), ανακοίνωσε 

η σλοβενική Στατιστική Υπηρεσία 

(SURS). Το 17% των εταιρειών έχουν 

επιχειρηματική στρατηγική για ψηφιακό 

μετασχηματισμό που έχει ήδη εγκριθεί 

από τη διοίκηση. Το ποσοστό είναι 14% 

για τις μικρές επιχειρήσεις, 29% για τις 

μεσαίες επιχειρήσεις και 48% για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις. Το 58% των 

μικρών επιχειρήσεων, το 68% των 

μεσαίων επιχειρήσεων και το 73% των 

μεγάλων εταιρειών αντιμετωπίζουν 

διάφορα προβλήματα ψηφιοποίησης, 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

κατασκευαστές είναι 63% και για τις 

εταιρείες υπηρεσιών 57%.  
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Η Σλοβενία συμπληρώνει 30 χρόνια 

νομισματικής ανεξαρτησίας 

Η Σλοβενία ξεκίνησε την πορεία προς τη 

νομισματική ανεξαρτησία στις 8 

Οκτωβρίου 1991 εισάγοντας το δικό της 

εθνικό νόμισμα, το tolar. Ενώ ήταν 

σταθερό και δημοφιλές, το tolar 

αντικαταστάθηκε από το Ευρώ τον 

Ιανουάριο του 2007, όταν η Σλοβενία 

προσχώρησε στην Ευρωζώνη. Στις 8 

Οκτωβρίου 1991, το όνομα tolar είχε 

επιλεγεί ανάμεσα σε περισσότερα από 

20 προτεινόμενα ονόματα, 

συμπεριλαμβανομένων των klas, krona, 

karant ή lipa. 

 

Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνειο 30 εκατ. 

Ευρώ για την ανάκαμψη μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων και δήμων 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) θα χορηγήσει στο Σλοβενικό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

δάνειο 30 εκατ. Ευρώ για τη διασφάλιση 

μιας νέας πιστωτικής γραμμής που 

προορίζεται για τη διευκόλυνση της 

ανάκαμψης των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, των μεσαίων κεφαλαίων 

και των δήμων, μετά τον Covid-19. Η 

ΕΤΕπ ανακοίνωσε ότι τα κεφάλαια θα 

προορίζονται για εταιρείες σχετικές που 

έχουν πληγεί περισσότερο από την 

πανδημία. Θα διατίθενται επίσης στους 

δήμους για τη βελτίωση της υποδομής, 

την προστασία του περιβάλλοντος και τα 

μέτρα ενεργειακής απόδοσης, την 

προώθηση της οικονομίας της γνώσης 

και τη χρηματοδότηση έργων. 

 

Η Σλοβενία δεν κατάφερε να 

εφαρμόσει καμία από τις 15 συστάσεις 

της GRECO 

Η Σλοβενία απέτυχε να εφαρμόσει ή να 

αντιμετωπίσει ικανοποιητικά καμία από 

τις 15 συστάσεις που έκανε η Ομάδα 

Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) 

στην έκθεση αξιολόγησης του 2018. Η 

χώρα έχει εφαρμόσει εν μέρει μόνο μία 

σύσταση, αναφέρει το όργανο 

καταπολέμησης της διαφθοράς του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) στην 

τελευταία έκθεση συμμόρφωσης για τη 

Σλοβενία. Οι συστάσεις από την έκθεση 

αξιολόγησης του πέμπτου γύρου, που 

δημοσιεύθηκε στις 8 Μαρτίου 2018, 

αφορούσαν την πρόληψη της διαφθοράς 

και την ενθάρρυνση της ακεραιότητας 

σε ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και 

υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Η 

GRECO ισχυρίζεται ότι η Σλοβενία έχει 

σημειώσει πολύ περιορισμένη πρόοδο 

σε ό,τι αφορά τους ανώτερους 

κυβερνητικούς αξιωματούχους, καθώς 

έχει κάνει μόνο κάποιες προσπάθειες για 

την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

ακεραιότητα, ενώ δεν εισήγαγε κανένα 

εσωτερικό μηχανισμό για την 
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ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης. Η 

χώρα απέτυχε να αντιμετωπίσει μια 

σειρά άλλων ζητημάτων - αύξηση 

προσωπικού και κεφαλαίων, βελτίωση 

της διαδικασίας της εθνικής Επιτροπής 

για την Πρόληψη της Διαφθοράς (KPK), 

υιοθέτηση σχεδίου ομπρέλας για την 

ακεραιότητα στην δημόσια διοίκηση ή 

οργανωτικές στρατηγικές ώστε να 

αντιμετωπίσει τη σύγκρουση 

συμφερόντων κ.ά.. Δεν έχει σημειώσει 

καμία πρόοδο στην έγκαιρη δημοσίευση 

των δηλωθέντων περιουσιακών 

στοιχείων των Υπουργών και των 

κρατικών γραμματέων, τον ουσιαστικό 

έλεγχο αυτών των περιουσιακών 

στοιχείων ή τις παραβιάσεις σχετικά με 

τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων. Οι 

προσπάθειες της χώρας στον τομέα της 

αστυνομίας ήταν επίσης μάλλον 

περιορισμένες, αναφέρει η σχετική 

έκθεση. Παρά την εισαγωγή ορισμένων 

νομικών αλλαγών στην αστυνομική 

οργάνωση και λειτουργία για την 

καλύτερη διαχείριση των κινδύνων 

διαφθοράς, δεν έχουν επιτευχθεί απτά 

αποτελέσματα. Δεν υπήρξε επίσης 

πρόοδος όσον αφορά τη διασφάλιση ότι 

οι διαδικασίες προαγωγής και απόλυσης 

στην αστυνομία είναι δίκαιες, 

βασισμένες στην αξιοκρατία και 

διαφανείς. Ωστόσο, η GRECO 

παρατήρησε ορισμένα θετικά βήματα 

προς την ενθάρρυνση των γυναικών να 

ενταχθούν στην αστυνομία. Συνεπώς, η 

έκθεση αξιολόγησης καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι απαιτείται πρόοδος για 

να τεκμηριώσει η Σλοβενία ένα 

αποδεκτό επίπεδο συμμόρφωσης με τις 

συστάσεις τους επόμενους 18 μήνες και 

προτρέπει τη Σλοβενία να συντάξει μια 

δεύτερη έκθεση για την υφιστάμενη 

κατάσταση, έως τις 30 Απριλίου 2022. 

 

Το κέντρο του Radeče γίνεται το 

πρώτο ενεργειακά αυτόνομο κέντρο 

πόλης στη Σλοβενία 

Το Radeče έγινε η πρώτη πόλη της 

Σλοβενίας, της οποίας το κέντρο θα 

είναι πλήρως αυτάρκες όσον αφορά την 

ηλεκτρική ενέργεια, καθώς ένα 

φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 112 KW 

εγκαταστάθηκε στην οροφή του 

κοινοτικού κέντρου υγείας. Το σύστημα 

είναι το πρώτο βήμα για να γίνει το 

Radeče το πρώτο πλήρως αυτοδύναμο 

κέντρο πόλης στη Σλοβενία. Η 

εγκατάσταση εγκαινιάστηκε από τον 

Gregor Novak, συνιδιοκτήτη του ομίλου 

Sonce και διευθυντή της ενεργειακής 

αγοράς SunContract, σε μια τελετή στο 

Radeče.  
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Εγκαινιάσθηκε επίσημα το περίπτερο 

της Σλοβενίας στην Expo 2020 

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Zdravko 

Počivalšek, εγκαινίασε επίσημα το 

περίπτερο της Σλοβενίας στην EXPO 

2020 στο Ντουμπάι, λέγοντας ότι η 

εκδήλωση ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία 

για την τόνωση της διεθνούς 

συνεργασίας και για την Σλοβενία να 

αναδείξει τη γνώση και την καινοτομία 

της στο παγκόσμιο κοινό. Εκτός από τον 

κ. Počivalšek και τον Πρέσβη της 

Σλοβενίας στο Άμπου Ντάμπι, κ. Oto 

Pungartnik, στην τελετή παραβρέθηκαν 

επίσης οι Πρόεδροι της 

Κοινοβουλευτικής Οικονομίας και των 

Επιτροπών Εξωτερικής Πολιτικής, κες 

Mateja Udovč και Monika Gregorčič. Ο 

κ. Počivalšek ανέφερε ότι «Το εμπόριο 

(σ.σ.: με τα ΗΑΕ) το 2020 ανήλθε σε 

123 εκατ. Ευρώ και είμαστε πεπεισμένοι 

ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για την 

αναβάθμιση των αποτελεσμάτων και 

προς τις δύο κατευθύνσεις.» Η 

προώθηση της Σλοβενίας στην Expo,             

η οποία αναμένεται να προσελκύσει              

25 εκατομμύρια επισκέπτες, θα 

επικεντρωθεί σε τρεις αγορές: την Ασία, 

την Αφρική και σε κάποιο βαθμό τη 

Νότια Αμερική. Το περίπτερο της 

Σλοβενίας είναι χτισμένο από ξύλο, έχει 

πράσινη πρόσοψη και περιβάλλεται από 

νερό, ως φόρος τιμής στους τρεις 

κύριους φυσικούς πόρους της χώρα, ήτοι 

ξύλο, φύση και νερό.  

 

Η Κυβέρνηση δωρίζει στη Λιθουανία 

40 χλμ. συνοριακού φράχτη  

Η σλοβενική Κυβέρνηση αποφάσισε να 

δωρίσει 40 χλμ. συνοριακού φράχτη στη 

Λιθουανία, η οποία ξεκίνησε την 

ανέγερση φράχτη 508 χιλιομέτρων στα 

σύνορά της με τη Λευκορωσία. Άλλες 

χώρες και θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν 

σε αρκετές περιπτώσεις εκφράσει 

αλληλεγγύη προς τη Λιθουανία σε 

σχέση με τις ροές παράνομης 

μετανάστευσης. 

 

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει 2 δισ. Ευρώ 

σε επενδύσεις στον τομέα της υγείας 

έως το 2031 

Η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε με 68 

ψήφους υπέρ και δύο κατά ένα 

νομοσχέδιο που χρηματοδοτείται από 

την Κυβέρνηση, το οποίο θα 

εξασφαλίσει περίπου 2 δισ. Ευρώ για 

επενδύσεις στο σύστημα υγείας της 

Σλοβενίας κατά την επόμενη δεκαετία. 

 

Η Σλοβενία λαμβάνει 4,8 εκατομμύρια 

Eυρώ από κονδύλια προσαρμογής στο 

Brexit 

Η Σλοβενία θα λάβει 4,8 εκατ. Eυρώ στο 

πλαίσιο της ρύθμισης του Συμβουλίου 

της ΕΕ για τη διάθεση 5 δισ. Ευρώ σε 
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κράτη μέλη, τα οποία επλήγησαν από το 

Brexit. Η κατάταξη της Σλοβενίας είναι 

η χαμηλότερη από όλα τα κράτη μέλη. 

Οι υπολογισμοί για κάθε κράτος μέλος 

έλαβαν υπόψη τη σημασία του εμπορίου 

με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη σημασία 

της αλιείας στην αποκλειστική 

οικονομική ζώνη του Ηνωμένου 

Βασιλείου και τη σημασία των 

γειτονικών δεσμών για τις θαλάσσιες 

παραμεθόριες περιοχές με το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

 

Η Πολιτική Προστασία πρόκειται να 

λάβει 45 εκατ. Ευρώ από την ΕΕ 

Το σλοβενικό Σύστημα Πολιτικής 

Προστασίας και Ανακούφισης από 

Καταστροφές θα λάβει 25 εκατ. Ευρώ 

για εκσυγχρονισμό από τον μηχανισμό 

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ 

και άλλα 20 εκατ. Ευρώ για την αγορά 

ειδικού εξοπλισμού για αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι το 2027, 

ολόκληρο το σύστημα θα λάβει 

περισσότερα από 100 εκατ. Ευρώ σε 

κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν               

για κοινή υποδομή, συντονισμό, 

εξοπλισμό και εκπαίδευση σε όλα τα 

επίπεδα. Τα κονδύλια ανάκαμψης και 

ανθεκτικότητας της ΕΕ θα δαπανηθούν 

για την κατασκευή εθνικού κέντρου 

πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης 

καταστροφών. 

 

 


