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Η κυβέρνηση ενέκρινε 1,83 

εκατ. Ευρώ σε επιδοτήσεις για 

δέκα αεροπορικές εταιρείες 

Το Υπουργείο Οικονομικής 

Ανάπτυξης και Τεχνολογίας 

αποφάσισε να διανείμει σχεδόν 1,83 

εκατ. Ευρώ σε δέκα αεροπορικές 

εταιρείες στο πλαίσιο δημόσιου 

διαγωνισμού για επιδοτήσεις, με 

στόχο την βελτίωση της 

αεροπορικής σύνδεσης της 

Σλοβενίας με τον κόσμο. Οι 

αεροπορικές εταιρείες που θα 

επιλεγούν θα πραγματοποιούν 

περισσότερες από 700 πτήσεις 

μεταξύ της σλοβενικής 

πρωτεύουσας και άλλων χωρών. 

 

Mίσθωση δύο ξενοδοχείων της 

Λιουμπλιάνας από λετονικό 

όμιλο για 20 χρόνια 

Ο λετονικός όμιλος Mogotel Hotel 

θα μισθώσει το "The Fuzzy Log" και 

το "Hotel Central" στη Λιουμπλιάνα 

για 20 χρόνια, με τις σχετικές 

μισθώσεις και για τα δύο ξενοδοχεία 

κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου να ανέρχονται συνολικά 

σε 12 εκατ. Ευρώ, ανακοίνωσε το 

σλοβενικό ταμείο ακινήτων Equinox. 

Χιλιάδες εταιρείες επωφελούνται 

από προγράμματα SPIRIT 

Η επενδυτική εταιρεία SPIRIT 

ανακοίνωσε ότι πάνω από 12.000 

εταιρείες έχουν ξεκινήσει εργασίες 

από το 2018 μέσω του 

προγράμματος υποστήριξης 

επιχειρηματιών SPOT, ενώ 

περισσότερες από 1.400 νεοφυείς 

επιχειρήσεις επωάσθηκαν μεταξύ 

2019 και 2021 από το πρόγραμμα 

SIO. 

 
Περιορισμός τιμών φυσικού 

αερίου, σχέδιο απεξάρτησης από 

ρωσικό φυσικό αέριο 

Η κυβέρνηση αποφάσισε τον Ιούλιο 

να περιορίσει τις τιμές του φυσικού 

αερίου από 1.9.2022 για τα 

νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις 

και τους παρόχους βασικών 

κοινωνικών υπηρεσιών. Ο ειδικός 

φόρος (excise duty) παραμένει στο 

μισό, ενώ ο ΦΠΑ θα μειωθεί από 

22% σε 9,5%. Η κυβέρνηση 

ανέθεσε στον κύριο προμηθευτή 

φυσικού αερίου της χώρας να 

εκπονήσει σχέδιο δράσης για πλήρη 

αναστολή των προμηθειών ρωσικού 

φυσικού αερίου σε τρία χρόνια. 
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Περιορισμός τιμών ηλεκτρικού 

ρεύματος για νοικοκυριά και 

μικρές επιχειρήσεις  

Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας 

για νοικοκυριά και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις θα περιορισθούν από 

1.9.2022 μέχρι τον Αύγουστο του 

2023, βάσει ανακοινωθέντων 

κυβερνητικών σχεδίων. Σύμφωνα 

με τον υπουργό Υποδομών, κ. Bojan 

Kumer, τα νοικοκυριά θα 

πληρώνουν από 15% έως 60% 

λιγότερο για ηλεκτρική ενέργεια από 

ό,τι σήμερα, ανάλογα με τον 

πάροχο. 

 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

(ΑΞΕ) στη Σλοβενία αυξήθηκαν 

κατά 10% το 2021 

Οι ΑΞΕ στη Σλοβενία ανήλθαν 

πέρυσι σε 18,4 δισ. Ευρώ, 

σημειώνοντας αύξηση 1,7 δισ. Ευρώ 

ή 10,4% από έτος σε έτος, 

σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 

της σλοβενικής Κεντρικής Τράπεζας 

(Banka Slovenije). Σχεδόν το ένα 

τέταρτο του συνόλου των άμεσων 

ξένων επενδύσεων προήλθε από την 

Αυστρία και ακολουθούν το 

Λουξεμβούργο και η Ελβετία. 

 

24 εκατ. Ευρώ για πρόγραμμα 

αλιείας, υδατοκαλλιέργειας  

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας 

απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

το πρόγραμμα για την εφαρμογή 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, 

Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 

(2021-2027) στη Σλοβενία, 

σύμφωνα με το Υπουργείο 

Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων. 

Κονδύλια (της ΕΕ) ύψους 24 εκατ. 

Ευρώ έχουν προβλεφθεί για την 

υλοποίησή του. 

Η UniCredit πωλεί τον βραχίονα 

χρηματοδοτικής μίσθωσης 

Unicredit Leasing στον Όμιλο 

APS 

Η UniCredit Banka Slovenija 

πούλησε τον βραχίονα 

χρηματοδοτικής μίσθωσης Unicredit 

Leasing στον Όμιλο APS, του 

οποίου η σλοβενική θυγατρική APS 

Finance Adria έχει την έδρα της στο 

Μάριμπορ.  

 
Αυστριακή ταχυδρομική εταιρεία 

εισέρχεται στη σλοβενική αγορά 

Η αυστριακή εθνική ταχυδρομική 

εταιρεία Österreichische Post 

επιχειρεί είσοδο στην σλοβενική 

αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών, 

σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα 

εφημερίδας Delo. Η νεοσύστατη 

σλοβενική θυγατρική της 

Österreichische Post με την 

επωνυμία Express One Slovenia 

ξεκίνησε παραδόσεις πακέτων, με 

τον διαδικτυακό λιανοπωλητή 

ρούχων Zalando να αποτελεί μέρος 

του πελατολογίου της. 

 
Επιβεβαιώθηκε επίσημα η 

εξαγορά του 42% της Hidria από 

την ισπανική Gonvarri 

Ο πλειοψηφικός μετόχος της 

εταιρείας κατασκευής 

ανταλλακτικών αυτοκινήτων Hidria, 

η εταιρεία H&R, η οποία ανήκει στην 

οικογένεια Svetlik, διέθεσε το 42% 

των μετοχών της στον ισπανικό 

προμηθευτή αυτοκινήτων Gonvarri, 

σύμφωνα με την H&R. Η συμφωνία, 

η αξία της οποίας παραμένει 

άγνωστη, αναμένει έγκριση από 

αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές 

αρχές. 
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Καθαρά κέρδη 47 εκατ. Ευρώ για 

τον όμιλο HSE το 2021 

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρικής 

ενέργειας HSΕ είχε καθαρά κέρδη 

47,97 εκατ. Ευρώ το 2021, μετά 

από ζημία 184,18 εκατ. Ευρώ το 

2020. Το Šoštanj Thermal Power 

Plant (TEŠ), βασική εταιρεία της 

HSE, σημείωσε το 2021 καθαρά 

κέρδη 7,1 εκατ. Ευρώ. 

 

Aυξημένα έσοδα και κέρδη για 

τη Sava το 2021 

Η τουριστική εταιρεία Sava απέφερε 

έσοδα από πωλήσεις 70,1 εκατ. 

Ευρώ για το 2021. Τα καθαρά κέρδη 

το ίδιο έτος ανήλθαν στα 2,2 εκατ. 

Ευρώ, ενώ η εταιρεία είχε 

παρουσιάσει καθαρή ζημία ύψους 

10,5 εκατ. Ευρώ το 2020. 

 

Τρίτος σλοβενικός δορυφόρος  

Ο Trisat-R, ένας νανοδορυφόρος 

που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο 

του Μάριμπορ της Σλοβενίας, 

εκτοξεύθηκε στο διάστημα από τη 

Γαλλική Γουιάνα. Μεταφέρθηκε στο 

διάστημα με το Vega-C, ένα νέο 

ευρωπαϊκό όχημα εκτόξευσης, ως ο 

τρίτος σλοβενικός δορυφόρος μέχρι 

σήμερα. Οι ενδιαφερόμενοι 

παρακολούθησαν την εκτόξευση σε 

σχετική εκδήλωση του 

Πανεπιστημίου του Μάριμπορ. 

 

Η γαλλική ασφαλιστική εταιρεία 

Groupama εισέρχεται στη 

σλοβενική αγορά 

Η Groupama, γαλλική ασφαλιστική 

εταιρεία, εισήλθε στην αγορά της 

Σλοβενίας, έχοντας λάβει το 

πράσινο φως από τον Οργανισμό 

Εποπτείας Ασφαλίσεων (Agency for 

Insurance Supervision). 

Η Σλοβενία υπογράφει σχέδιο 

συνεργασίας με την UNIDO 

Η Σλοβενία υπέγραψε σχέδιο 

συνεργασίας με τον Οργανισμό 

Βιομηχανικής Ανάπτυξης του ΟΗΕ 

(UNIDO), με το Υπουργείο 

Οικονομίας να εκτιμά ότι η ενίσχυση 

της συνεργασίας θα αυξήσει τις 

εξαγωγές της Σλοβενίας και θα 

προωθήσει τη διεθνοποίηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Το DARS προειδοποιεί για 

ψεύτικους ιστοτόπους με 

ηλεκτρονικές «βινιέτες» 

Η κρατική εταιρεία 

αυτοκινητοδρόμων DARS 

προειδοποιεί για μη 

εξουσιοδοτημένους ιστοτόπους που 

προσφέρουν ηλεκτρονικές 

«βινιέτες», σημειώνοντας ότι οι 

απαιτούμενες ηλεκτρονικές βινιέτες 

σε αυτοκινητόδρομους και οδούς 

ταχείας κυκλοφορίας της Σλοβενίας 

δύνανται να αγοραστούν νομότυπα 

μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 

DARS (https://www.dars.si). 
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