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E-Commerce Webinar
New VAT rules enter into force from 1 July 2021

EU, UK and US perspective

Tuesday June 22, 2021
4.00 p.m. (CEST)
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Speakers
4:00 PM – Welcome and introduction

4:05 PM – New EU rules – OSS and IOSS

4:25 PM – UK new rules

4:40 PM – Switzerland & Norway 

5:00 PM – Q & A

5:20 PM - Closing
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> ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2022 ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
ΤΟ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥ KILLADA HILLS
Με ορίζοντα το τρίτο τρίμηνο του 2022 θα 
ολοκληρωθεί η κατασκευή του γηπέδου 
γκολφ 18 οπών, επιφάνειας 870 στρεμμά-
των, που θα φέρει την υπογραφή του Jack 
Nicklaus. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το 
Kilada Country Club Golf & Residences, 
την πρώτη φάση του τουριστικού θέρετρου, 
Kilada Hills, που έχει συνολικό προϋπολο-
γισμό €400 εκατ. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται 
σε προχωρημένη φάση οι γεωτεχνικές ερ-
γασίες, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφω-
ση των εννέα οπών του γηπέδου. Επίσης, 
έχει υλοποιηθεί η πρώτη φάση του βασικού 
οδικού δικτύου.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΕΝΤΕ ΒΙΛΕΣ
Μαζί με το golf course θα κατασκευαστεί 
αριθμός πολυτελών κατοικιών, ενώ, ήδη, 

έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός πέντε βι-
λών, οι οποίες πρόκειται σύντομα, να βγουν 
στην αγορά. Η χρηματοδότηση του κόστους 
κατασκευής της πρώτης φάση έχει εξασφα-
λιστεί, με €10 εκατ. να προέρχονται από τη 
συμφωνία που έχει συναφθεί με την Grivalia 
Hospitality, ενώ €12 εκατ. αντιστοιχούν σε 
κεφάλαια που έχει τοποθετήσει στην επέν-
δυση family office.

ONE&ONLY KEA: €26,4 ΕΚΑΤ. 
ΑΠΟ 8 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Όσον αφορά στην άλλη μεγάλη επένδυση 
της εταιρείας, το One&Only Kea, η Dolphin 
Capital Investors κατάφερε να πουλήσει 
πέρυσι οκτώ υπερπολυτελείς κατοικίες που 
έχουν συνολική αξία €26,4 εκατ. Το συγκε-
κριμένο project στην Τζιά, που είναι επένδυ-

ση €150 εκατ., θα ολοκληρωθεί το καλοκαί-
ρι του 2022, με τις κατασκευαστικές εργασίες 
να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μίλτος Καμπουρίδης, επικεφαλής,  
Dolphin Capital
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