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Διαδικτυακή θεματική εκδήλωση για την ελληνική αγορά ακινήτων 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο μας συνδιοργανώνει με το Ελληνογερμανικό 

Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Δίκτυο ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών 

επιχειρήσεων (Hellenic Network of Business Executives of Bavaria), στις 9 Μαρτίου 2022 

διαδικτυακή θεματική εκδήλωση με αντικείμενο «Ελληνοβαυαρική συνεργασία στον 

τομέα του real estate». 

Η προγραμματιζόμενη εκδήλωση απευθύνεται, πρωτίστως, σε βαυαρικές 

επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου real estate, ήτοι κτηματομεσίτες, κατασκευαστές και 

διαχειριστές ακινήτων και επενδυτικά γραφεία. Η εν λόγω πρωτοβουλία επιδιώκει να 

προσελκύσει γερμανικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά ακινήτων. 

Παράλληλα, στόχος είναι να ενημερωθούν άμεσα οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι στη Βαυαρία 

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. 

Η διάρθρωση της εκδήλωσης περιλαμβάνει χαιρετισμό της πολιτικής ηγεσίας του 

ΥΠΕΞ και του προέδρου του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, εισήγηση του 

προϊσταμένου του Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου και στη συνέχεια στοχευμένες παρεμβάσεις των 

ομιλητών στον τομέα ειδίκευσής τους. 

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ο κ. Γ. Πετράς από την ομάδα 

εργασίας silver economy του ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, η κα Χ. Αλυσανδράτου 

από το Enterprise Greece, η οποία και θα παρουσιάσει τα κίνητρα που προβλέπει το ισχύον 

επενδυτικό πλαίσιο, ο κ. Μ. Χριστοδούλου ιδρυτής της ειδικευμένης σε ελληνικά ακίνητα 

πλατφόρμας «Ferimmo», ο κ. Ν. Δανδράκης ο οποίος ηγείται του νέου καινοτόμου 

επιχειρηματικού εγχειρήματος «Flyway», που βασίζεται στη συνιδιοκτησία εξοχικής 

κατοικίας, η κα Κανελλοπούλου CEO του γερμανικού κολοσσού διαχείρισης ακινήτων 

Deutsche Wohnen, καθώς και μεγάλα ελληνικά και βαυαρικά γραφεία real estate με 

αξιόλογη διεθνή δραστηριότητα. 

Η ψηφιακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, ενώ οι 

ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να την παρακολούθησαν και σε ζωντανή μετάδοση από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών 

επιχειρήσεων (HNBEB). 
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