
 

GRAIKIJA 
 

- Nuo gegužės 14 d. Graikijoje oficialiai atidarytas 2021 m. turizmo sezonas. Išsami aktuali informacija apie 

Graikijoje taikomus su COVID-19 susijusius ribojimus ir sąlygas atvykimui į šalį, kelionėms šalies viduje ir 

šalies vidaus gyvenime skelbiama Lietuvos ambasados Graikijoje interneto puslapyje. 

 

- Graikijos nacionalinė turizmo organizacija (GNTO) pristatė naują reklaminę kampaniją „All you want is 

Greece“, kuri kviečia turistus į Graikiją ir bus aktyviai viešinama 6 mėn. Buvo sukurti 5 reklaminiai vaizdo 

klipai apie Graikiją. Viena iš reklaminės kampanijos dalių yra naujas turizmo Graikijoje portalas 

www.visitgreece.gr. 

 

- Moksliniai įgūdžiai, palyginti mažos darbo užmokesčio išlaidos ir neseniai valstybės suteiktos mokesčių 

lengvatos yra pagrindas Graikijos ir užsienio verslininkams įkurti mokslinių tyrimų ir plėtros centrus 

Graikijoje. Bendrovės reaguoja ir grįžta į Graikiją, kad maksimaliai išnaudotų šias sąlygas, o investuotojai 

„angelai“ naudojasi valstybės mokesčių lengvatomis ir dalyvauja finansuojant daugiau graikų startuolių. 

 

- Kinijos laivybos grupė „Cosco“ tikisi susitarti su vyriausybe, kad būtų užbaigtas papildomo Pirėjo uosto 

akcijų paketo pirkimas, nepaisant to, kad baigiasi laikas įvykdyti pagrindinę sąlygą. Pagal 2016 m. 

Privatizavimo sutartį „Cosco Shipping“ pirko 51 proc. Pirėjo uosto direkcijos (OLP) akcijų už 280 mln. Eurų 

ir įsipareigojo per penkerius metus papildomai investuoti 300 mln. Eurų, kad įgytų teisę į dar 16 proc. uosto 

akcijų. „Cosco“ pasirašė sutartis dėl daugelio šių investicijų, tačiau negalės jų įgyvendinti iki 2021 m. 

rugpjūčio mėn., kai baigiasi terminas dėl priežasčių, kurios nuo jų nepriklauso. 

 

- Dujotiekis tarp Graikijos ir Bulgarijos, skirtas Bulgarijai stirpinti energetiniam nepriklausomumui nuo 

Rusijos dujų mažinti, vėluoja ir šiuo metu skelbiami planai, kad jis pradės veikti tik 2022 m. birželio mėn. 

 

- Graikijos tinklo operatorius ADMIE ir Aplinkos ir energetikos ministerija pranešė, kad buvo užbaigtas 

pirmas didelio energetinio projekto etapas - povandeninis kabelis, jungiantis Kretos salą su žemynine Graikijos 

dalimi, buvo nutiestas iki Peloponeso pusiasalio. Tinklų sujungimas yra pirmasis žingsnis, padedantis Kretai 

pereiti prie švaresnio energijos derinio, nes jis padengs 1/3 salos energijos poreikio, pakeisdamas senesnes 

vietines jėgaines. Užbaigus pilną sujungimą, elektros energijai pagaminti Kretoje tenkanti CO2 emisija 

sumažės iki nulio, o šalies elektros vartotojai sutaupys iki 400 milijonų eurų per metus. 

 

- Kinija pradėjo savo pirmąjį nuolatinį krovininį oro maršrutą į Atėnus iš centrinės Kinijos Henano provincijos 

sostinės Džengdžou. 

 

- Keturios iš 10 mažų ir vidutinių įmonių gyvena bijodamos, kad artimiausiais mėnesiais bus priverstos visiškai 

nutraukti veiklą dėl apyvartos sumažėjimo ir sukauptos skolos, kurias sukėlė pandemija. Ši norma yra dar 

didesnė tarp įmonių, kurios buvo priverstos uždaryti valstybės nurodymu, nes 53,9% jų atstovų mano, kad 

veiklos nutraukimas gali būti neišvengiamas. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Graikijoje  informaciją. 
 

http://www.visitgreece.gr/

