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acondicionado/a   σε (καλή/κακή) κατάσταση
además    επιπλέον, αλλά και, εκτός του ότι
adosado/a    προσαρτημένος,-η,-ο, που είναι σε σειρά
agua, el    νερό
ahí    εκεί, τότε
aislado/a    απομονωμένος,-η,-ο, μεμονωμένος, -η,-ο
alegría, la    χαρά
alquilado/a    νοικιασμένος,-η,-ο
alquilar    νοικιάζω, ενοικιάζω
alquiler, el    ενοικίαση, ενοίκιο
altura, la    ανάστημα,ύψος,υψόμετρο
amplio/a    ευρύχωρος,-η,-ο φαρδύς, -ιά,-ύ, ευρύς, -εία,-ύ
amueblado/a   επιπλωμένος,-η,-ο
antiguamente   παλιά, παλιότερα, άλλοτε
anuncio, el    αγγελία, διαφήμιση
apartamento, el   διαμέρισμα
apreciado/a    εκτιμώμενος, -η -ο
armario, el    ντουλάπα, ντουλάπι
ascensor, el   ασανσέρ, ανελκυστήρας
aseo, el    τουαλέτα
ático, el    διαμέρισμα τελευταίου ορόφου, ρετιρέ
autopista, la   δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, 
    αυτοκινητόδρομος
avenida, la   λεωφόρος
bañera, la    μπανιέρα
baño, el    μπάνιο
barrio, el    γειτονιά 
bloque, el   σύνολο, συγκρότημα κατοικιών
boca (de metro), la  είσοδος μετρό
calefacción, la   θέρμανση
calendario, el   ημερολόγιο
caluroso/a    ζεστός, -ή,-ό, θερμός,-ή-ό
campo, el    κάμπος, εξοχή, ύπαιθρος 
cansado/a   κουρασμένος,-η,-ο
cantidad, la    ποσότητα, ποσό
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cara, la   πρόσωπο
característica, la   χαρακτηριστικό
cartel, el   αφίσα
centro, el    κέντρο
chalé, el    μονοκατοικία
clásico/a    κλασικός,-ή,-ό, τυπικός,-η,-ο, 
    χαρακτηριστικός,-η,-ο
cocina, la    κουζίνα
colocar    θέση 
comedor, el    τραπεζαρία 
compartido/a   που μοιράζονται δυο ή περισσότερα 
    άτομα, κοινής χρήσεως
completo/a    ολόκληρος,-η,-ο, πλήρης,-ης,-ες
contento/a    ευχαριστημένος,-η,-ο, χαρούμενος, -η,-ο
contexto, el    συμφραζόμενα, πλαίσιο
contrario, el    αντίθετο
copa, la    ποτήρι, κύπελλο
décimo/a    δέκατος,-η-ο
dentro (de)    μέσα (σε), εντός
detrás (de)    πίσω (από), μετά από
diseño, el    σχεδιασμός
domingo    Κυριακή
dormitorio, el   υπνοδωμάτιο, κρεβατοκάμαρα
dúplex, el    μεζονέτα
edificación, la   οικοδόμηση, οικοδόμημα κτίριο
edificio, el    κτίριο, οικοδόμημα
elegir     διαλέγω, επιλεγώ, εκλέγω
elemento, el   στοιχείο,συστατικό
enamorado/a   ερωτευμένος,-η,-ο
encima (de)    πάνω (σε, από), εκτός από
encontrar    βρίσκω, συναντώ  
enfrente (de)  απέναντι (από)
escalera, la    σκάλα
espacio, el    χώρος,διάστημα, κενό
espejo, el    καθρέφτης
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esquina, la   γωνία
estantería, la   ραφιέρα, βιβλιοθήκη
estudio, el    μελέτη, στούντιο, γκαρσονιέρα
exacto/a    ακριβής,-ης,-ες, ίδιος,-α,-ο
exterior    εξωτερικός, -ή,-ό
final, el    τέλος
flecha, la    βέλος
fondo, el    πάτος, βυθός, ουσία, βάθος
frío/a     κρύος,-α,-ο, ψυχρός,-ή, -ό
gasto, el    έξοδο/α, δαπάνη
generalmente  γενικά, γενικώς
grado, el    βαθμός
habitación, la   δωμάτιο
habitante, el   κάτοικος
hogar, el    σπίτι, σπιτικό, εστία
horno, el   φούρνος
humedad, la   υγρασία
idea, la   ιδέα
importar    εισάγω, ενδιαφέρω, αφορώ
inferior    κατώτερος, -η,-ο, υφιστάμενος, 
    υφισταμένη 
inmueble, el   ακίνητο
intensidad, la   ένταση
invitado, el    (προσ)καλεσμένος
jardín, el    κήπος
jueves    Πέμπτη
juvenil    νεανικός, -ή, -ό
localización, la  τοποθέτηση, θέση εντοπισμός
localizar    εντοπίζω, βρίσκω
lujo, el    πολυτέλεια
luminoso/a    φωτεινός, -ή,-ό
lunes     Δευτέρα
luz, la     φως
martes    Τρίτη
menor    μικρότερος, -η,-ο, ανήλικος, ανήλικη
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mesa, la    τραπέζι, γραφείο
miércoles    Τετάρτη
mismo/a    ίδιος,-α,-ο, όμοιος, -α,-ο
moderno/a   μοντέρνος,-α –ο, σύγχρονος, -η, -ο
montañés/a   βουνήσιος –α –ο, ορεσίβιος, ορεσίβια
mucho/a    πολύς, πολλή, πολύ
mueble, el    έπιπλο
mundial    παγκόσμιος, -α,- ο, παγκόσμιο 
    πρωτάθλημα 
nada     τίποτα
noveno/a    ένατος,-η -ο
observar    παρατηρώ
octavo/a    όγδοος –η, -ο
ocupar    καταλαμβάνω, απασχολώ
orden, el    τάξη, σειρά, διάταξη
ordenar   τακτοποιώ, βάζω σε σειρά/τάξη
ordinal    τακτικός- ή,-ό, τακτικό αριθμητικό
pagar     πληρώνω, ανταποδίδω
pared, la    τοίχος
particularmente   ιδιαίτερα, συγκεκριμένα
pasillo, el    διάδρομος
planta, la    φυτό, όροφος
plaza, la    πλατεία, θέση
popular    δημοφιλής, -ης, -ες, λαϊκός, -ή, -ό
precioso/a    πολύτιμος, -η,-ο, πανέμορφος, -η, -ο
principal   κύριος, -α,-ο, βασικός,-η, -ο
problema, el   πρόβλημα
quinto/a    πέμπτος, -η, -ο
real     πραγματικός –ή, -ό, αληθινός, -ή, -ό, 
    βασιλικός, -ή -ό
recibidor, el   είσοδος, χολ, προθάλαμος
reducir    μειώνω, ελαττώνω, περιορίζω
respectivo/a   αντίστοιχος,-η,-ο
ruidoso/a    θορυβώδης, -ης, -ες
sábado    Σάββατο
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salón, el    σαλόνι
segundo/a    δεύτερος, -η, -ο
séptimo/a    έβδομος, -η, -ο
sexto/a    έκτος, -η, -ο
silencioso/a   σιωπηλός, -ή, -ό
simplemente   απλά
sinfonía, la   συμφωνία
sofá, el    καναπές
suelo, el    γη, έδαφος, πάτωμα
superior   ανώτερος, -η, -ο
tamaño, el    μέγεθος
telefonillo, el  θυροτηλέφωνο
televisión, la   τηλεόραση
temperatura, la   θερμοκρασία
tomar    παίρνω, πιάνω, τρώω
tranquilo/a    ήρεμος,-η,-ο, ήσυχος,-η,-ο
trozo, el    κομμάτι, τεμάχιο,τμήμα
turno, el   σειρά, φορά, βάρδια
último/a   τελευταίος,-α,-ο
unifamiliar    σχετικός, -ή,-ό με μία οικογένεια
vecindad, la    γειτονιά, γειτνίαση
vecino/a, el/la   γείτονας, γειτόνισσα
venir     έρχομαι
ventana, la    παράθυρο
ver    βλέπω
verano, el    καλοκαίρι
viernes    Παρασκευή
vista, la    όραση, βλέμμα, ματιά, θέα  
vivienda, la   κατοικία
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Expresiones

¿Cómo es tu piso? 
Πώς είναι το διαμέρισμά σου;

Es pequeño, exterior y muy bonito. 
Είναι μικρό, εξωτερικό και πολύ όμορφο.

¿Cuántas habitaciones tiene? 
Πόσα δωμάτια διαθέτει;

Tiene una. 
Διαθέτει ένα.

¿Dónde está el cuarto de baño? 
Που είναι το μπάνιο;

A la derecha del dormitorio. 
Στα δεξιά της κρεβατοκάμαρας.

Al lado del dormitorio. 
Δίπλα στο υπνοδωμάτιο.


