
1 

 

 
 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  Λιουμπλιάνα, 22.5.2020  

 Τηλ.: 386 1 2811258  
E-mail: ecocom-ljubljana@mfa.gr   
FAX: +386 1 2811114  
 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πακέτου μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 

 

 

Το κοινοβούλιο της Σλοβενίας ψήφισε χθες πακέτο μέτρων συνολικής αξίας περίπου ενός 

δισεκατομμυρίων Ευρώ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας 

COVID-19. Τα περισσότερα από τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για επιδότηση της μερικής 

απασχόλησης ενώ περίπου το ένα τρίτο προορίζεται για κουπόνια εσωτερικού τουρισμού.  
 

Τα ψηφισθέντα μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής:  
 

1) Επιδότηση μερικής απασχόλησης   
 

Εάν μειωθεί η εβδομαδιαία εργασία ενός εργαζομένου (από τις 40 ώρες), η κυβέρνηση θα 

παράσχει κεφάλαια για να τους καταβάλει αποζημίωση μισθού για τις εναπομείνασες ώρες, 

αλλά μόνο από πέντε έως 20 ώρες την εβδομάδα. 
 

Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που συστάθηκαν πριν τις 13 Μαρτίου 2020 (έναρξη της 

πανδημίας) και οι οποίες δεν θα είναι σε θέση να παρέχουν τουλάχιστον το 90% του φόρτου 

εργασίας για τουλάχιστον το 10% των εργαζομένων τους. 
 

Ο εργοδότης που συμμετέχει στο πρόγραμμα υποχρεούται να μην απολύσει τους 

εργαζομένους ενόσω συμμετέχει στο πρόγραμμα καθώς και ένα μήνα μετά. 
 

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. 
 

2) Μερική αποζημίωση για εργαζόμενους σε αργία 
 

Για τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναγκαστική αργία, οι εταιρείες θα λάβουν 

κεφάλαια για το 80% του επιδόματος ανεργίας που θα εδικαιούντο εάν ήταν άνεργοι, αλλά 

όχι περισσότερο από το υψηλότερο δυνατό επίδομα ανεργίας.  
 

Το μέτρο θα ισχύει μόνο για εργοδότες των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι ο τουρισμός 

και σε αγροκτήματα που δραστηριοποιούνται πέρα από την καθαρή γεωργία σε τουριστικές 

εκμεταλλεύσεις. 
 

Το μέτρο καλύπτει επίσης χώρους για πολιτιστικές εκδηλώσεις, τυχερά παιχνίδια, καθώς και 

διασυνοριακές και άλλες οδικές μεταφορές. 

Για να είναι επιλέξιμη, τα έσοδα μιας εταιρείας το 2020 πρέπει να είναι περισσότερο από 

10% χαμηλότερα λόγω της επιδημίας από ό, τι ήταν το 2019. 
 

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος Ιουνίου. 
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3) Τουριστικά κουπόνια 
 

Όσοι είχαν μόνιμη διαμονή στη Σλοβενία στις 13 Μαρτίου 2020 θα λάβουν ένα τουριστικό 

κουπόνι για να το δαπανήσουν σε κατάλυμα εντός της χώρας. 
 

Οι ενήλικοι θα λάβουν κουπόνι αξίας 200 Ευρώ και οι ανήλικοι αξίας 50 Ευρώ. 
 

Οι εταιρείες που παρέχουν διαμονή, όπως ξενοδοχεία και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των χώρων κάμπινγκ, θα είναι επιλέξιμες να δεχτούν τα κουπόνια, τα 

οποία θα ισχύουν μέχρι το τέλος του 2020. 
 

4) Οικονομικά κίνητρα  
 

Οικονομικά κίνητρα με τη μορφή επιχορηγήσεων και δανείων για τη συγχρηματοδότηση της 

απώλειας εισοδήματος στον τουρισμό και τη φιλοξενία, παροχή στήριξης για τις κατασκευές 

στις πληγείσες παραμεθόριες περιοχές, ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης των εταιρειών και για 

επενδύσεις σε αναπτυξιακά έργα. 
 

Θα είναι επιλέξιμες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εταιρείες που δικαιούνται κρατικής 

ενίσχυσης και μεγάλες εταιρείες που πλήττονται από την πανδημία. 
 

5) Χαλάρωση των προϋποθέσεων για κρατικές επιδοτήσεις 
 

Σύμφωνα με το νόμο για την προώθηση των επενδύσεων, η αξία της επένδυσης για την οποία 

μπορεί να χορηγηθεί κρατική επιδότηση παραμένει 1 εκατομμύριο Ευρώ για την μεταποίηση 

και 500.000 Ευρώ στις υπηρεσίες καθώς και για έρευνα και ανάπτυξη, αλλά ο αριθμός των 

θέσεων εργασίας που πρέπει να φέρει η επένδυση για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της 

θα μειωθεί. 
 

Επιλέξιμοι θα είναι οι επενδυτές που επενδύουν στη Σλοβενία. 
 

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021. 
 

6) Διάφορα άλλα μέτρα 
 

α. Χρηματοοικονομικά μέτρα για τη χρηματοδότηση εταιρειών στον τομέα των οδικών 

μεταφορών, για τις οποίες το κράτος θα διαθέσει 10 εκατομμύρια Ευρώ το 2020 και στην 

κρατική τράπεζα SID 25 εκατομμύρια Ευρώ. 
 

β. Οικονομική βοήθεια για διαχειριστές πιστών του σκι, που κυμαίνονται από 1.000 Ευρώ 

έως 12.200 Ευρώ ανά πίστα σκι. 
 

γ. Ισχύουσες συμβάσεις και συμφωνίες για τη μεταφορά με λεωφορεία που δεν μπορούσαν να 

παρασχεθούν εν μέρει ή πλήρως κατά τη διάρκεια της επιδημίας μπορούν να παραταθούν έως 

τον Σεπτέμβριο του 2021 χωρίς δημόσιο διαγωνισμό. 
 

δ. Το Ταμείο γεωργικών εκτάσεων και δασών μπορεί να διαγράψει ή να μειώσει την 

αποζημίωση για τον τίτλο κτιρίου και να μειώσει τις τιμές των εκτάσεων που έχει 

εκμισθώσει, μέχρι το τέλος του 2020. Το ταμείο μπορεί να εκμισθώσει γεωργικές εκτάσεις 

για 10 χρόνια . 
 

ε. Χαλάρωση των απαιτήσεων για την κατασκευή θερμοκηπίων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

χαμηλής αξίας, προτεραιότητα αντιμετώπισης αιτημάτων εκμετάλλευσης γεωθερμικής 

ενέργειας σε θερμοκήπια. 
 

στ. Οι άδειες για εποχιακή εργασία στη γεωργία μπορούν να παραταθούν για 150 ημέρες. 
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ζ. Η αμοιβή για τους εργαζόμενους με αναπηρία θα αυξηθεί κατά 10% του ελάχιστου μισθού. 
 

η. Οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων θα λάβουν κουπόνι που αντιστοιχεί στην τιμή του 

εισιτηρίου για εκδήλωση που δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν λόγω της πανδημίας. 
 

θ. Μέλη της Πολιτικής Προστασίας και άλλοι που βοηθούν στις προσπάθειες καταπολέμησης 

του κορονοϊού θα λάβουν ημερήσιο επίδομα 30 Ευρώ για εργασία σε επικίνδυνες συνθήκες. 


