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Απολογισμός διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης με θέμα: 

Ελληνοβαυαρική συνεργασία στον τομέα του real estate 
 

 

 

Στις 9 Μαρτίου τ.έ. το Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου συνδιοργάνωσε με το 

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Δίκτυο ελλήνων επιχειρηματιών και 

στελεχών επιχειρήσεων (Hellenic Network of Business Executives of Bavaria), διαδικτυακή 

εκδήλωση με θέμα «Ελληνοβαυαρική συνεργασία στον τομέα του real estate». 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προσέλκυση γερμανικού επενδυτικού ενδιαφέροντος 

για την ελληνική αγορά ακινήτων. Παράλληλα, στόχος ήταν να ενημερωθούν άμεσα οι 

δυνητικά ενδιαφερόμενοι στη Βαυαρία και Βάδη Βυρτεμβέργη από ελληνικούς φορείς και 

εξέχοντες παράγοντες της ελληνικής αγοράς σχετικά με το ισχύον πλαίσιο, τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο τομέα. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέσω της πλατφόρμας Zoom 40 περίπου ακροατές, 

ενώ ήδη 95 ενδιαφερόμενοι την παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση, εν μέρει ή στο 

σύνολο της, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου ελλήνων επιχειρηματιών και 

στελεχών επιχειρήσεων  (HNBEB). 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων και Εξωστρέφειας κ. Ι. Σμυρλής, ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού 

Επιμελητηρίου Δρ. Α. Κελέμης, οι κ.κ. Γενικοί Πρόξενοι Μονάχου και Στουτγάρδης Δρ. Β. 

Γκουλούσης και Σ. Λιναρδάκης, ο υπογράφων και ο Θ. Λουπεγίδης, εκπρόσωπος της 

Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Επιχειρηματιών και Στελεχών 

Επιχειρήσεων (ΗΝΒΕΒ), ο οποίος ανέλαβε και τον συντονισμό της εκδήλωσης. 

Ο κ Ι. Σμυρλής περιέγραψε τη μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία 

δύο χρόνια στο πεδίο της οικονομικής διπλωματίας και αναφέρθηκε στην φιλοεπενδυτική 

πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και στον άρτιο συντονισμό του ΥΠΕΞ με τα 

παραγωγικά υπουργεία, με στόχο την αναβάθμιση της Ελλάδας σε περίοπτη θέση στον 

παγκόσμιο χάρτη της επενδυτικής κοινότητας. Όπως τόνισε ο ΓΓ ΔΟΣ, ο κλάδος των 

ακινήτων αποτελεί πόλο έλξης για σημαντικές επενδύσεις, ενώ, παράλληλα, στοχευμένες 

πρωτοβουλίες (silver ecocnomy, golden visa, ψηφιακοί νομάδες κ.α.) ενισχύουν τις 

προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του. 
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Ο κ. Α. Κελέμης, αναφέρθηκε στην τεράστια διεθνή ζήτηση στον τομέα των ακινήτων, 

κυρίως στον ευρωπαϊκό Νότο, σημαντικό τμήμα της οποίας έχει τη δυνατότητα να καλύψει 

η χώρα μας. Όπως υπογράμμισε ο κ. Κελέμης, η Ελλάδα έχει πλέον καταστεί αξιόπιστος και 

ασφαλής επενδυτικός προορισμός, όπου προσφέρονται στους αλλοδαπούς 

ενδιαφερόμενους επενδυτές πληθώρα ποιοτικών ακινήτων (κατοικίες, τουριστικά ακίνητα, 

εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, logistics) σε σχετικά χαμηλές τιμές, 

καθώς και αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες του Επιμελητήριου για την ανάδειξη του 

τομέα real estate, ειδικότερα, στη σύσταση επιτροπής για τη λεγόμενη silver economy, και 

προέβλεψε ότι η αγορά ακινήτων θα αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας αλλά και μοχλό εμβάθυνσης των διμερών ελληνογερμανικών οικονομικών και 

επιχειρηματικών σχέσεων. Ακολούθησαν παρεμβάσεις των ομιλητών, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο πρόγραμμα της εκδήλωσης. Από τις εν λόγω παρεμβάσεις, συγκρατούμε, 

ιδιαίτερα, τα εξής: 

Ο κ. Γ. Πετράς, CEO της κορυφαίας εταιρείας real estate Engel Völkers Greece και 

πρόεδρος της επιτροπής «silver economy» του ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, 

αναφέρθηκε, εκτενώς, στον πολλά υποσχόμενο τομέα της «silver economy» για την 

προσέλκυση επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς συνταξιούχους, 

οι οποίοι επιθυμούν μακρά διαμονή ή μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας. 

Ο κ. Πετράς υπογράμμισε, πέραν των ιδιαίτερα ευνοϊκών φορολογικών κινήτρων 

που νομοθετήθηκαν στη χώρα μας, τρεις παράγοντες που θα καταστήσουν την Ελλάδα 

ανταγωνιστικότερη σε σχέση με τις άλλες δημοφιλείς για του γερμανούς χώρες της Νότιας 

Ευρώπης, όπως η Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών και στα έργα 

ψηφιοποίησης της οικονομίας, στην ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης για την 

προσέλκυση τουριστών όλο τον χρόνο στη χώρα μας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 

υγείας από γερμανόφωνους ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Τέλος, επεσήμανε το γεγονός ότι άνω του 50% των αιτημάτων εξυπηρέτησης που 

δέχεται η εταιρεία Engel Völkers την τρέχουσα περίοδο προέρχεται από τις γερμανόφωνες 

χώρες, ενώ το ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά ακινήτων είναι, για πρώτη φορά, 

μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες μεσογειακές χώρες. 
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Η κα Χ. Αλυσανδράτου, διευθύντρια στον τομέα επενδύσεων του Enterprise Greece, 

αναφέρθηκε στους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων στην 

Ελλάδα, μεταξύ άλλων, στην ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τις περαιτέρω 

θετικές προοπτικές της, στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προσέλκυση επενδύσεων (π.χ. 

νέος αναπτυξιακός νόμος), στη δυναμική ανάκαμψη του τουρισμού και στις διαρκώς 

βελτιούμενες υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες και τουριστικά καταλύματα). 

Ειδικότερα, υπογράμμισε το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον αλλοδαπών 

αγοραστών για την ελληνική αγορά ακινήτων (σταθερή ζήτηση σε πολυτελή ακίνητα στην 

Μύκονο, Πάρο και Σαντορίνη, όπου καταγράφονται υψηλές αποδόσεις), το οποίο 

αποτυπώνεται στη μεγάλη αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων από 592 εκατ. ευρώ το 

πρώτο εννεάμηνο 2020 σε 792 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 2021 στον τομέα 

του real estate. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στα κίνητρα και στις ελαφρύνσεις που προβλέπει 

το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, όπως τα ειδικά φορολογικά κίνητρα για συνταξιούχους, την 

αναστολή επιβολής Φ.Π.Α. και φόρου υπεραξίας στα ακίνητα, τις νέες προνομιακές 

συνθήκες για την μεταφορά φορολογικής έδρας στην Ελλάδα από το εξωτερικό, καθώς και 

την έκπτωση φόρου επί της δαπάνης για εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και ενεργειακής 

αναβάθμισης ακινήτων. 

Ο κ. Μ. Χριστοδούλου, ιδρυτής της εξειδικευμένης startup σε ελληνικά ακίνητα 

πλατφόρμας «Ferimmo», παρουσίασε τη στοχευμένη στις γερμανόφωνες χώρες ανωτέρω 

πλατφόρμα, στην οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί 35.000 ελληνικά ακίνητα συνολικής αξίας 

6 δις ευρώ, καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο 150 μεσιτικών γραφείων / συνεργατών της 

Ferimmo στην Ελλάδα. Ακολούθως, αναφέρθηκε στους λόγους ανάληψης επενδυτικής 

πρωτοβουλίας σε ελληνικά ακίνητα, όπως η χαμηλότερη μέση τιμή πώλησής τους, 

συγκρινόμενη με τις ισχύουσες τιμές σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα χαμηλά έξοδα αγοράς 

τους (περίπου 7% της αξίας πώλησης), ο χαμηλός φόρος μεταβίβασης και οι υψηλές 

αποδόσεις της επένδυσης (την τρέχουσα περίοδο κατά μέσο όρο άνω του 5%). 

Ο Δρ. N. Αθανασιάδης, εταίρος της AP & Generalis Law Firm, αναφέρθηκε στις 

εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία σε υποψήφιους γερμανούς  αγοραστές 

σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα. Η κα Ι. Αγαπητίδου, 

συνεργάτης της Greek Home Real Estate Agency, εξήρε τη σχέση τιμής / ποιότητας των προς 

πώληση προσφερόμενων ακινήτων στη χώρα μας, ενώ προέβη στη σύσταση επένδυσης στην 

αγορά ακινήτων την τρέχουσα χρονική περίοδο αναπτυξιακής φάσης της ελληνικής 

οικονομίας. 
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