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Η ελληνική αγορά ακινήτων στο επίκεντρο του γερμανικού
ενδιαφέροντος
Ντύσελντορφ, Ιούνιος 2005. «Η γερμανική αγορά δείχνει ένα πρωτοφανές
ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα ειδικά ότι αφορά τις παραθεριστικές
κατοικίες και τις επενδύσεις σε ποιοτικές τουριστικές εγκαταστάσεις», διαπιστώνει ο
Πρόεδρος της Γερμανοελληνικής Ένωσης Προστασίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (DHSG)
με έδρα το Ντύσελντορφ, δικηγόρος Δημήτρης Θ. Κούρος. Τόσο η συμμετοχή της
Ένωσης στην 4η Έκθεση Ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή του Ντύσελντορφ όσο και
ο απόηχος στα ΜΜΕ κατέδειξαν το μεγάλο ενδιαφέρον γερμανών παραθεριστών
αλλά και επενδυτών μετά τις αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί σχετικά με το
κτηματολόγιο και την φορολογία στην αγορά-πώληση ακινήτων στην Ελλάδα. «Τώρα
πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά και υπεύθυνη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων
για να μην χάσουμε το τραίνο ή απογοητευθούν σοβαροί πελάτες ή επενδυτές και
προσανατολισθούν είτε ανατολικότερα είτε προς νέες αγορές όπως π.χ. την
Κροατία» τονίζει ο κ. Κούρος που γι αυτόν κυρίως τον λόγο προγραμματίζει σε
συνεργασία με τον Γερμανο-Ελληνικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο (DHW), τον
Σύνδεσμο Γερμανικών Ακινήτων (IVD Bund), τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ακινήτων
Γερμανίας (Haus und Grund Deutschland) την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών
Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και την Κεντρική Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Αυστρίας
συνέδριο αρχές Νοεμβρίου στο Ντύσελντορφ υπό τον τίτλο «Η αγορά ακινήτων στην
Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες – παρόν, μέλλον και προοπτικές ανάπτυξης
του κλάδου».
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της
Γερμανοελληνικής Ένωσης Προστασίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (DHSG) επικοινωνήστε
με το τηλ. +49 211 310 6240, φαξ +49 211 3106241, info@dhsg-ev.de ;

www.dhsg-ev.de .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον επί θεμάτων τύπου και δημοσίων σχέσεων αρμόδιο
Αντιπρόεδρο του DHW, Φαίδωνα Κοτσαμπόπουλο, τηλ. +49 (221) 936 55 742 ή info@codjambopoulo.de ή
dhwv@aol.com . Γενικές πληροφορίες για τον Σύνδεσμό μας θα βρείτε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση
http://www.dhwv.de .
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