
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
 

H Γερµανοελληνική Ένωση Προστασίας Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(DHSG) και 

ο Γερµανο-Ελληνικός Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος (DHW) 
 

σε συνεργασία µε 
 

την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙ∆Α) 
την Παγγερµανική Οµοσπονδία Ενώσεων Ιδιοκτητών Ακινήτων (Haus & Grund Deutschland) 

και την Παγγερµανική Ένωση Κτηµατοµεσιτών (IVD Bund)  
 

διοργανώνουν 

 

 

Συµπόσιο µε θέµα 
 

«Ελληνική αγορά ακινήτων και Τουρισµός» 

 

στα πλαίσια του  

Γερµανο-Ελληνικού Επιχειρηµατικού Φόρουµ 2008 

Στουτγάρδη, 7 Νοεµβρίου 2008 

 
Το συνέδριο έχει σαν σκοπό την προβολή και προώθηση της ελληνικής αγοράς 
ακινήτων και του Τουρισµού στην Γερµανία καθώς και την ενηµέρωση δυνητικών 

Γερµανών επενδυτών στον τοµέα τουριστικών και παραθεριστικών ακινήτων.  

 

Είναι κοινό µυστικό ότι το µέλλον της τουριστικής ανάπτυξης της Ελλάδος σχετίζεται 
και εξελίσσεται ανάλογα µε τις πιθανότητες που παρέχονται σε ξένους ιδιώτες να 
αποκτήσουν ακίνητα στην Ελλάδα είτε σαν παραθεριστική κατοικία είτε σαν 

επενδυτική δυνατότητα.  

 

Η αγορά ακινήτων από υπηκόους κρατών µελών της Ε.Ε. και η µε αυτή συνιφασµένη 

σχέση µε την τουριστική Ελλάδα δηµιουργεί πραγµατικά νέο πλούτο στις περιοχές 
όπου εγκαθίστανται, βοηθούν στην διασφάλιση της επιβίωσης των τοπικών 
µικροοικονοµιών, δηµιουργούν νέες πηγές εσόδων, νέες και µόνιµες θέσεις 
εργασίας και πραγµατική δυνατότητα βελτίωσης µισθών και επιπέδου ζωής. 

 



Αυτό και µόνο το γεγονός µας προτρέπει για µία συστηµατική και συλλογική 

προσπάθεια προσέγγισης και ενηµέρωσης της Γερµανικής κοινής γνώµης. Οι 
δραστηριότητες σχετικά µε το Κτηµατολόγιο βοηθούν αποφασιστικά σε αυτήν την 

κατεύθυνση. 

 

Το συνέδριο απευθύνεται όχι µόνο σε γερµανικές επιχειρήσεις και φορείς αλλά και σε 
κάθε ιδιώτη που είναι ή ενδιαφέρεται να επισκεφθεί ή να γίνει ιδιοκτήτης ακινήτου 

στην Ελλάδα. Στο συνέδριο καλούνται να συµµετάσχουν ελληνικές επιχειρήσεις του 

κατασκευαστικού, διαµεσολαβιτικού και τουριστικού τοµέα που ενδιαφέρονται να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους και να προβάλουν τις δραστηριότητές τους στην 

γερµανική αγορά.  Επίσης καλούνται οι φορείς της περιφερειακής, νοµαρχιακής και 
τοπικής διοίκησης όπως και άλλοι αναπτυξιακοί, ιδιωτικοί ή κρατικοί φορείς και δίκτυα 

να προβάλλουν τις περιοχές τους και να αναδείξουν τις δυνατότητες για τουριστική 

αναβάθµιση και εκµετάλλευση αυτών.  

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Τουριστικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδος έχουν «αγκαλιάσει» την πρωτοβουλία αυτή θέτοντας το 

συνέδριο υπό την αιγίδα τους. Το συνέδριο τελεί επίσης υπό την αιγίδα του 

∆ηµάρχου της Στουτγάρδης. 

 

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί να µιλήσουν 
 

• εκπρόσωποι των παραπάνω ελληνικών υπουργείων 

• εκπρόσωποι ελληνικών και γερµανικών φορέων (ενώσεις ιδιοκτητών, 
κτηµατοµεσιτών, κλπ.) 

• κατασκευαστικές και αναπτυξιακές εταιρείες 
• χρηµατοοικονοµικοί φορείς (τράπεζες, ασφάλειες, εταιρείες leasing και 

franchising, κλπ.) 
 
Το συνέδριο θα πλαισιώνεται από  
 

• Γερµανο-Ελληνικές Ηµέρες Επιχειρηµατικής Συνεργασίας 
• Το Φόρουµ „Invest in Greece 2005“  

• Απονοµή των Γερµανο-Ελληνικών Βραβείων Επιχειρηµατικότητας και 
∆ηµοσιογραφίας 2008  

 

Τα Συνέδρια του Γερµανο-Ελληνικού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου στηρίζονται από 
 

• Ελληνικά και Γερµανικά Υπουργεία (Εξωτερικών, Εµπορίου, Παιδείας, 
Εργασίας/Απασχόλησης, κλπ) 

• Την Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού 
• Το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνσιµού (ΣΑΕ) 

• Την Ελληνική Πρεσβεία στην Γερµανία και τον Γενικό Σύµβουλο Οικονοµικών 
και Εµπορικών Υποθέσεων 

• Τους ∆ήµους µεγάλων πόλεων της Γερµανίας και της Ελλάδας 
• Ελληνικούς και γερµανικούς αναπτυξιακούς και εξαγωγικούς φορείς και 

οργανώσεις 
• Ελληνικά και γερµανικά επιµελητήρια της Γερµανίας και της Ελλάδας 

• Ελληνικούς και γερµανικούς επιχειρηµατικούς συνδέσµους 
• Ελληνικά και γερµανικά ινστιτούτα επι οικονοµικών και επιχειρηµατικών 

θεµάτων 
• Το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) 
• Τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτρικού Εµπορίου (ΟΠΕ) 

• Ελληνικά και γερµανικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 



 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την σηµασία, το κύρος και την 
αποδοχή των συνεδρίων του DHW στον δηµοσιογραφικό και επιχειρηµατικό 
χώρο της Ελλάδας, της Γερµανίας και της Ευρώπης µπορείτε να ανατρέξετε 
στην ιστοσελίδα www.dhwv.de 
 

 

Γερµανο-Ελληνικός Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος 
Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung 

DHW 
Gothaer Allee 2 – Handelshaus 

D- 50969 Köln 
Tel. +49 221 39 79 776 
FAX  +49 221 39 79 778 

dhwv@aol.com 

 

 
 
 
 


