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Αύξηση ζήτησης για ξένο 

εργατικό δυναμικό 

Η Σλοβενία σημειώνει μεγάλη 

ζήτηση για ξένο εργατικό δυναμικό, 

με την σλοβενική Υπηρεσία 

Απασχόλησης να έχει λάβει 54.000 

αιτήσεις για άδεια εργασίας κατά 

τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 

(όσες και ολόκληρο το προηγούμενο 

έτος). Στο τέλος του έτους, ο 

αριθμός των αιτήσεων αναμένεται 

να ανέλθει σε 63.000 (νέο ρεκόρ). 

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, είχαν 

εγκριθεί περισσότερες από 35.700 

αιτήσεις, 8,4% περισσότερες από 

την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Σχεδόν 39% των αδειών 

αφορούσαν εργαζόμενους στις 

κατασκευές και σε τομείς όπως η 

μεταποίηση, η αποθήκευση, οι  

τουριστικές υπηρεσίες και οι 

επισκευές αυτοκινήτων. Η Υπηρεσία 

Απασχόλησης αναμένει υψηλή 

ζήτηση για ξένο εργατικό δυναμικό 

στο μέλλον, δεδομένης της 

δημογραφίας της Σλοβενίας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της 

Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Ιούλιο οι 

αλλοδαποί αποτελούσαν το 13,3% 

του εργατικού δυναμικού της 

Σλοβενίας. 

Η Albaugh επιστρέφει στα κέρδη 

Η αμερικανική χημική εταιρεία 

Albaugh, επέστρεψε πέρυσι σε 

κερδοφορία. Τα έσοδα ανήλθαν 

σχεδόν σε 49,5 εκατ. Ευρώ και τα 

καθαρά κέρδη ξεπέρασαν το 1 εκατ. 

Ευρώ. Η εταιρεία, η οποία 

εξαγοράσθηκε από τον ομώνυμο 

παραγωγό φυτοφαρμάκων και 

λιπασμάτων στις ΗΠΑ, πριν από 7 

χρόνια, αυτή τη στιγμή απασχολεί 

περισσότερα από εκατό άτομα. Οι 

μοναδικές άλλες κερδοφόρες 

χρονιές για την εταιρεία ήταν το 

2017 και το 2020.  

 

Η σλοβενική εταιρεία IOS έλαβε 

κονδύλια από το EIC Fund 

Η σλοβενική εταιρεία IOS 

βραβεύτηκε με κονδύλια από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 

(EIC) για τις τεχνολογίες 

ανακύκλωσης που χρησιμοποιεί για 

βιώσιμη και κερδοφόρα διαχείριση 

αποβλήτων PET και κυτταρίνης. Η 

IOS είναι εταιρεία έρευνας και 

ανάπτυξης με έδρα το Μάριμπορ, η 

οποία  εστιάζει σε περιβαλλοντικά 

ζητήματα, κυρίως για την παραγωγή 

δευτερογενών υλικών από 

υφάσματα και πλαστικά απόβλητα. 
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Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, συνολικά 400 εκατ. Ευρώ 

σε επιχορηγήσεις και επενδύσεις θα 

διατεθούν σε 75 νεοσύστατες 

επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, 

από 21 χώρες. Οι εταιρείες 

επιλέχθηκαν σε μια πολύ 

ανταγωνιστική διαδικασία, ανάμεσα 

σε πάνω από 1.000 υποψηφίους. 

Από την ίδρυσή του, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) έχει 

χρηματοδοτήσει περισσότερες από 

310 επιχειρήσεις. 

 

Οι κοινωνικοί εταίροι 

υποστηρίζουν τη ρύθμιση του 

κατώτατου μισθού 

Οι κοινωνικοί εταίροι στο 

Οικονομικό και Κοινωνικό 

Συμβούλιο (ESS) ενημερώθηκαν 

σχετικά με τον τελευταίο 

υπολογισμό του ελάχιστου κόστους 

ζωής, συμφωνώντας στο ότι ο 

κατώτατος μισθός οφείλει να 

προσαρμοστεί ανάλογα. Ο Υπουργός 

Εργασίας θα πρέπει να καθορίσει το 

ακριβές ύψος του μηνιαίου 

κατώτατου μισθού, το οποίο 

προβλέπεται σε τουλάχιστον 804 

Ευρώ καθαρά. Το νέο ελάχιστο 

κόστος διαβίωσης, ύψους 670 

Ευρώ, υπολογίσθηκε -για πρώτη 

φορά από το 2017- από το 

Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών 

(Institute for Economic Research). 

 

Κυβέρνηση και συνδικάτα του 

δημόσιου τομέα υπογράφουν 

συμφωνία για τις αμοιβές 

Η κυβέρνηση και τα συνδικάτα του 

δημόσιου τομέα υπέγραψαν 

συμφωνία βάσει της οποίας οι μισθοί 

θα αυξηθούν κατά σχεδόν 9% για 

τους περισσότερους δημόσιους 

υπαλλήλους. Η συμφωνία αυξάνει, 

επίσης, την αποζημίωση για 

μεσημεριανό γεύμα και παρέχει μια 

επιπλέον πληρωμή επιδόματος 

αδείας. Σύμφωνα με τη συμφωνία, 

για το 2022 και το 2023 οι μισθοί σε 

όλα τα μισθολογικά κλιμάκια θα 

αυξηθούν κατά 4,5% την 1η 

Οκτωβρίου, ενώ η πλειοψηφία των 

εργαζομένων θα δουν τους μισθούς 

τους να αυξάνονται τον Απρίλιο του 

2023. Επιπλέον, όσοι κερδίζουν έως 

και 3.000 Eυρώ μεικτά θα πάρουν 

επιπλέον επίδομα αδείας. Αυτό θα 

πληρωθεί σύμφωνα με μια 

κυλιόμενη κλίμακα, με αυτούς που 

κερδίζουν λιγότερα από 1.100 Eυρώ 

μεικτά να λαμβάνουν 300 Ευρώ και 

όσους κερδίζουν μεταξύ 2.000 και 

3.000 Ευρώ να λαμβάνουν 100 

Ευρώ, για παράδειγμα. 

 

Ο Υπουργός Οικονομίας στη 

Βουδαπέστη προς ενίσχυση των 

διμερών οικονομικών δεσμών 

Ο Σλοβένος Υπουργός Οικονομίας, 

κ. Matjaž Han βρέθηκε στη 

Βουδαπέστη στις 11.10.2022, 

προκειμένου να συζητήσει τρόπους 

περαιτέρω ενίσχυσης των 

οικονομικών δεσμών Σλοβενίας-

Ουγγαρίας. Το εμπόριο και οι άμεσες 

επενδύσεις αυξάνονται τα τελευταία 

χρόνια, με την Ουγγαρία να 

συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα 

κορυφαίων εμπορικών εταίρων και 

χωρών προέλευσης τουριστών στην 

Σλοβενία, με την τελευταία να 

εμφανίζει εμπορικό και  επενδυτικό 

έλλειμμα. Ο ουγγρικός ενεργειακός 

όμιλος MOL βρίσκεται στη 

διαδικασία εξαγοράς της εταιρείας 

καυσίμων OMV Slovenija, ενώ η 

τράπεζα OTP θα εξαγοράσει τη 

δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της 

Σλοβενίας, ΝΚΒΜ.  
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Επισκόπηση των τελευταίων 

προβλέψεων για το σλοβενικό 

ΑΕΠ  

Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις για 

την ανάπτυξη του ΑΕΠ της 

Σλοβενίας (από 11.10.2022) 

προβλέπουν ότι η οικονομία της 

Σλοβενίας θα αναπτυχθεί μεταξύ 

4,6% και 5,8% εφέτος, με τον 

ρυθμό ανάπτυξης να υποχωρεί 

σημαντικά το 2023. 

 
Αύξηση ΑΕΠ/χρόνος προβολής 2022  2023  2024 

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

ΔΝΤ/Οκτώβριος 2022               5,7%  1,7% 

EBRD/Σεπτέμβριος 2022           6,0% 1,8% 

IMAD/Σεπτέμβριος 2022             5,0%   1,4% 2,6% 

Ε. Επιτροπή/Ιούλιος 2022         5,4% 1,0% 

Banka Slovenije/Ιούνιος 2022  5,8% 2,4% 2,5% 

ΟΟΣΑ/Ιούνιος 2022                 4,6% 2,5% 

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

 

Πηγή: STA (Μεμονωμένες προβλέψεις) 

 

Η GEN-I εγκαινιάζει μεγάλη 

ηλιακή εγκατάσταση στην 

Βόρεια Μακεδονία 

Η σλοβενική ενεργειακή εταιρεία 

GEN-I κατασκεύασε τη μεγαλύτερη 

ηλιακή μονάδα στην Βόρεια 

Μακεδονία, η οποία θα παράγει 

25.000 μεγαβατώρες ενέργειας για 

την κάλυψη των αναγκών πάνω από 

5.500 νοικοκυριών. Το εργοστάσιο 

συνδέθηκε με το δίκτυο της Βόρειας 

Μακεδονίας τον Σεπτέμβριο. Η 

Βόρεια Μακεδονία είχε μισθώσει την 

υποβαθμισμένη γη, όπου 

κατασκευάστηκε το εργοστάσιο για 

50 χρόνια, γεγονός που την καθιστά 

σημαντικό εταίρο και βασικό 

στρατηγικό ενδιαφερόμενο. Το έργο 

θεωρείται ως σημαντικό ορόσημο 

και δείχνει τη βούληση του GEN-I να 

προωθήσει τον πράσινο 

μετασχηματισμό και την ικανότητά 

του να παραδίδει μεγάλης κλίμακας 

έργα για ανανεώσιμες πηγές. 

Το σύνολο των ανέργων στη 

Σλοβενία τον Σεπτέμβριο στο 

χαμηλότερο επίπεδο όλων των 

εποχών   

Το σύνολο των ανέργων στη 

Σλοβενία έπεσε στο χαμηλότερο 

επίπεδο από τότε που η χώρα 

κέρδισε την ανεξαρτησία της τον 

Ιούνιο του 1991, με μόνο 52.043 

ανέργους να έχουν εγγραφεί ως 

άνεργοι στην Υπηρεσία 

Απασχόλησης στα τέλη 

Σεπτεμβρίου.  

 

Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ 

ζητούν πλαφόν στην τιμή του 

φυσικού αερίου 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι υπουργοί 

ενέργειας από περισσότερα από 

δέκα κράτη μέλη της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της 

Σλοβενίας, έχουν ζητήσει από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για ανώτατο όριο τιμής στο 

φυσικό αέριο, αναφέρουν ξένα μέσα 

ενημέρωσης. Στην επιστολή που 

απευθυνόταν στον Επίτροπο 

Ενέργειας της ΕΕ Kadri Simson, οι 

υπουργοί τονίζουν ότι ο αριθμός των 

κρατών μελών της Ε.Ε. υπέρ μιας 

τιμής ως προς το ανώτατο όριο 

αερίου βαίνει αυξανόμενος. 

Θεωρούν ότι με την επιβολή 

ανώτατου ορίου στις τιμές του 

φυσικού αερίου θα μετριασθεί η 

πληθωριστική πίεση. Το ανώτατο 

όριο θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 

όλες τις συναλλαγές χονδρικής 

φυσικού αερίου και να μην 

περιορίζεται σε εισαγωγές από 

συγκεκριμένες χώρες προέλευσης, 

έγραψαν. Οι συνομιλίες με την ΕΕ 

επικεντρώθηκαν μόνο στην επιβολή 

ανώτατου ορίου τιμής στο ρωσικό 

φυσικό αέριο. Οι υπουργοί 
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ενέργειας σημειώνουν, επίσης, ότι 

το ανώτατο όριο τιμών μπορεί να 

σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε 

να εξασφαλισθεί η ασφάλεια 

εφοδιασμού και η ελεύθερη ροή 

φυσικού αερίου εντός της Ευρώπης, 

ενώ κοινός στόχος των κ-μ είναι η 

μείωση ζήτησης φυσικού αερίου. 

Σύμφωνα με πηγές της ΕΕ, ο 

αριθμός των υπογραφόντων δεν 

είναι ακόμη οριστικός, αλλά ο 

υπουργός Υποδομών της Σλοβενίας 

κ. Bojan Kumer είναι ένας από 

αυτούς. 12-13 από τα 27 κράτη 

μέλη φαίνεται να έχουν υπογράψει 

την επιστολή, ενώ η Γαλλία, η 

Ουγγαρία και η Ολλανδία 

αντιτίθενται στον καθορισμό 

ανώτατης τιμής. 

 

Το αεροδρόμιο Portorož 

γιορτάζει την 60ή επέτειό του 

Το αεροδρόμιο Portorož τιμά εφέτος 

τα 60 έτη λειτουργίας του. Μεταξύ 

άλλων, σχεδιάζεται ανακαίνιση  

επιβατικού  τερματικού σταθμού, 

ενώ θα τοποθετηθεί και οροφή με 

φωτοβολταϊκά κύτταρα. Ίσως το πιο 

σημαντικό, η Van Air Europe είναι 

πιθανό να ξεκινήσει τακτικές πτήσεις 

από το Μπρνο, την Πράγα και τη 

Βουδαπέστη μες το επόμενο έτος. Η 

ενεργειακή ανακαίνιση θα κοστίσει 

περίπου 1 εκατ. Ευρώ, 

χρηματοδοτούμενη κυρίως από το 

αεροδρόμιο και το κράτος, αλλά και 

από ορισμένα κονδύλια της ΕΕ, είπε 

ο διευθυντής του αεροδρομίου,               

κ. Bernard Majhenič. Η ηλιακή 

εγκατάσταση, η οποία θα 

τοποθετηθεί στα υπόστεγα και στο 

κεντρικό κτίριο, θα παράγει 

περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια 

από αυτή που χρειάζεται το 

αεροδρόμιο και θα την πουλάει για 

φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Επιπλέον, ένα ηλεκτρικό λεωφορείο 

θα παρέχει τακτικές διαδρομές σε 

Piran, Portorož, Lucija και Sečovlje. 

Το εσωτερικό του επιβατικού 

τερματικού σταθμού θα ανακαινιστεί 

πλήρως, πάνω όλα με αξιοποίηση 

φυσικών υλικών. Θα διαθέτει 

μεγάλο κοινόχρηστο χώρο, 

κατάστημα, εστιατόριο, αίθουσα 

αναμονής και αίθουσα VIP, καθώς 

και χώρους για την αστυνομία, την 

Οικονομική Διοίκηση και τον έλεγχο 

εναέριας κυκλοφορίας. 

 

Η κυβέρνηση υιοθετεί 

μακρόπνοο οδικό χάρτη για ΑΠΕ  

Στις 22.9.2022, η κυβέρνηση 

ενέκρινε τον πρώτο μακροπρόθεσμο 

οδικό χάρτη για στόχους, οι οποίοι 

σχετίζονται με την παραγωγή και τη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ). Το έγγραφο, το 

οποίο αφορά πενταετή περίοδο, 

περιλαμβάνει 110 εκατ. Ευρώ σε 

δαπάνες το 2022 για τη στήριξη της 

χρήσης ΑΠΕ. Σύμφωνα με το 

Υπουργείο Υποδομών, το 

μακροπρόθεσμο σχέδιο αποτελεί  

βασικό έγγραφο πολιτικής, το οποίο 

παρέχει μια ολοκληρωμένη 

επισκόπηση όλων των διαθέσιμων 

μέτρων και κινήτρων. Η απεξάρτηση 

του ενεργειακού συστήματος από 

τον άνθρακα, μέσω της αυξημένης 

χρήσης ΑΠΕ, θα συμβάλει στην 

επίτευξη των κλιματικών στόχων 

της ΕΕ για το 2030 και 2050. 

 

Υπερδιπλασιασμός ενισχύσεων 

προς επιχειρήσεις λόγω 

ενεργειακής κρίσης  

Η κυβέρνηση θα υπερδιπλασιάσει 

την βοήθεια προς τις επιχειρήσεις 

για να τις βοηθήσει να 
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αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες 

τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου, σύμφωνα με 

κυβερνητικές πηγές. Επομένως, οι 

ενισχύσεις θα ανέρχονται σε 86 

εκατ. Ευρώ. 

 

Η Tencent εισφέρει μετρητά 

στην Triternion 

Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας 

Tencent πέρυσι απέκτησε μερίδιο 

25% στην σλοβενική εταιρεία 

ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών 

Triternion, με αντάλλαγμα την 

ανακεφαλαιοποίηση της εταιρείας, 

ύψους 8,2 εκατ. Ευρώ. Η απόκτηση 

του μειοψηφικού μεριδίου 

ανακοινώθηκε την Παρασκευή στην 

ιστοσελίδα Games Press από τον 

ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο 

της Triternion, κ. Marko Grgurović. 

Η Tencent Group είναι ο 

μεγαλύτερος πωλητής 

βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο. 

Απασχολώντας περισσότερους από 

110.000 ανθρώπους, ο όμιλος 

σημείωσε καθαρά κέρδη 35 δισ. 

Ευρώ με έσοδα περίπου 86 δισ. 

Ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με την 

εφημερίδα Finance. 

 

Η ΥΠΕΞ της Σλοβενίας κ. Fajon 

δεσμεύεται να ενισχύσει την 

οικονομική διπλωματία  

Η Υπουργός Εξωτερικών, κα Tanja 

Fajon, ανακοίνωσε προσπάθειες 

ενίσχυσης του δικτύου 

διπλωματικών αποστολών της 

Σλοβενίας και αύξησης του αριθμού 

εμπορικών συμβούλων, μιλώντας 

στην 11η Ημέρα Σλοβενικής 

Εμπορικής Διπλωματίας (14.9.2022) 

στη Διεθνή Εμπορική Έκθεση (MOS) 

στο Celje, η οποία περιλαμβάνει 

περίπου 1.000 εκθέτες από 20 

χώρες. 

Η Υπουργός ανέφερε ότι η εμπορική 

διπλωματία είναι ένας από τους 

βασικούς πυλώνες της εξωτερικής 

πολιτικής και η ενίσχυσή της 

αποτελεί μια από τις προτεραιότητές 

της. Διαβεβαίωσε ότι οι διπλωμάτες 

θα συνεχίσουν να συνεργάζονται 

στενά με τους μεγαλύτερους 

οικονομικούς εταίρους της 

Σλοβενίας, όπως η Γερμανία, οι 

γειτονικές χώρες και τα Δυτικά 

Βαλκάνια. Παράλληλα, θα 

αναζητηθούν ευκαιρίες σε πιθανές 

νέες αγορές στην Κεντρική και 

Νοτιοανατολική Ασία και την 

Αφρική. Η κα Fajon δήλωσε 

αποφασισμένη να βοηθήσει τη 

σλοβενική οικονομία, ανοίγοντας 

πόρτες σε νέες αγορές. Σήμερα 

λειτουργούν 58 σλοβενικές 

διπλωματικές αποστολές και 

προξενεία στο εξωτερικό, αλλά μόνο 

17 διπλωμάτες εργάζονται σε 

οικονομικά θέματα. 

 

Aύξηση κερδών για Terme 

Olimia spa 

Η Terme Olimia απέφερε έσοδα 19,7 

εκατ. Ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 

18% από το 2020, την πρώτη 

χρονιά Covid, και τριπλασίασε τα 

καθαρά της κέρδη στα 3,9 εκατ. 

Ευρώ. Το σπα που ανήκει σχεδόν 

κατά 100% στη Σλοβενική 

Sovereign Holding κατέγραψε 

σχεδόν 292.000 διανυκτερεύσεις το 

2021, σημειώνοντας αύξηση 9,2%. 

Ο αριθμός των επισκεπτών που 

προσήλθαν στο σπα για να 

κολυμπήσουν αυξήθηκε σε περίπου 

409.500 από 363.000 το 2020. 

   

Η εγχώρια ηλεκτρική ενέργεια 

καλύπτει το 75% των αναγκών 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 

στην Σλοβενία κάλυψε το 74,4% 
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των αναγκών της χώρας το πρώτο 

εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας 

μείωση 12 ποσοστιαίων μονάδων σε 

σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, 

σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του 

Υπουργείου Υποδομών. 

  

Η Iskratel συγχωνεύεται με την 

S&T Slovenija 

 Η εταιρεία κατασκευής 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

Iskratel και η εταιρεία ολοκλήρωσης 

συστημάτων πληροφορικής S&T 

Slovenija, που ανήκουν και οι δύο 

στον αυστριακό όμιλο Kontron, 

συγχωνεύτηκαν σε μια ενιαία 

εταιρεία με την ονομασία S&T 

Iskratel. Η S&T Iskratel διαθέτει 

πάνω από 650 υπαλλήλους στη 

Σλοβενία και 1.200 σε επίπεδο 

ομίλου σε δέκα χώρες. 

  

Η Panvita εγκαινιάζει το 

μεγαλύτερο θερμοκήπιο της 

χώρας για φράουλες 

Η Panvita, ένας από τους 

μεγαλύτερους ομίλους γεωργικών 

προϊόντων, έχει κατασκευάσει το 

μεγαλύτερο θερμοκήπιο στη 

Σλοβενία, για καλλιέργεια φράουλας 

και βοτάνων. Η επένδυση, ύψους 

1,8 εκατ. Ευρώ, 

συγχρηματοδοτήθηκε από τον 

Σλοβενικό Οργανισμό Αγροτικών 

Αγορών και Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Καλύπτοντας έκταση 20.000 τ.μ., το 

θερμοκήπιο έχει σχεδόν 30 χλμ. 

καναλιών καλλιέργειας για 

φράουλες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

του ομίλου, κ. P. Polanič, βλέπει την 

επένδυση ως μέσο ενίσχυσης της 

αυτάρκεια της χώρας. Οι πρώτες, 

προερχόμενες από το θερμοκήπιο, 

φρέσκιες φράουλες, θα βγουν στα 

ράφια των σλοβενικών 

καταστημάτων το φθινόπωρο 2022. 

  

Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει 

πακέτο βοήθειας 40 εκατ. ευρώ  

Στις 18.8.2022, η κυβέρνηση 

επιβεβαίωσε πακέτο βοήθειας, στο 

πλαίσιο του οποίου θα εκταμιευθούν 

40 εκατ. Ευρώ σε σλοβενικές 

εταιρείες εφέτος (20 εκατ. Ευρώ) 

και το 2023 (20 εκατ. Ευρώ, ως τα 

μέσα Μαρτίου) για να μπορέσουν 

αυτές να αντιμετωπίσουν το 

υψηλότερο ενεργειακό κόστος.  

  

Η κυβέρνηση εγκρίνει πακέτο 41 

εκατομμυρίων ευρώ για να 

βοηθήσει τους ευάλωτους στην 

ενεργειακή κρίση 

Η κυβέρνηση ενέκρινε πακέτο 41 

εκατ. Ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά 

και για άτομα με ειδικές ανάγκες 

ενόψει του χειμώνα. Περίπου 

63.000 ευάλωτα άτομα και 7.400 

άτομα με αναπηρία θα είναι 

επιλέξιμα για εφάπαξ ενίσχυση, 

ύψους 200 Ευρώ. 

 

Χαμηλότερος ΦΠΑ στα 

ενεργειακά προϊόντα για όλους 

τους χρήστες από 1.9.2022 

 Η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει 

τον φόρο προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ) στα ενεργειακά προϊόντα για 

όλους τους χρήστες στις 28.7.2022, 

δήλωσε ο Σλοβένος Υπουργός 

Οικονομικών,  κ.  Klemen 

Boštjančič. Ο μειωμένος 

φορολογικός συντελεστής 9,5% θα 

ισχύει για την περίοδο θέρμανσης, 

από 1.9.2022 έως 31.5.2023. Η 

μείωση του ΦΠΑ θα αφορά 

προμήθειες ηλεκτρικής ενέργειας, 

φυσικού αερίου, καυσόξυλων και 

επαρχιακής θέρμανσης. Δεν θα 

μπορεί να εφαρμοσθεί στο 

πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω 

ευρωπαϊκής οδηγίας. 


