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Αγαπητοί επισκέπτες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην 2η Premium Real Estate Expo 2022, 
τη μοναδική  έκθεση ακινήτων στην Ελλάδα.

Μετά από δύο χρόνια αναμονής, η RM International στηρίζει τον κλάδο του 
Real Estate προσφέροντας νέες ψηφιακές υπηρεσίες στους επαγγελματίες, 
συνεχή ενημέρωση, ενώ καταρρίπτει τους γεωγραφικούς περιορισμούς φέρ-
νοντας κοντά τους επαγγελματίες με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. 

Σε μια εποχή που οι εξελίξεις στον κλάδο του Real Estate είναι ραγδαίες και η 
ανάγκη συνεργασιών, εξωστρέφειας και συνεχούς ενημέρωσης για τις εγχώ-
ριες και διεθνείς εξελίξεις είναι επιτακτική, ο ρόλος της 2ης Premium Real 
Estate Expo είναι πιο καίριος και καταλυτικός από ποτέ.

Η 2η Premium Real Estate Expo 2022 αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης εξει-
δικευμένων επαγγελματιών από τους κλάδους των ακινήτων, των επενδύσε-
ων και των κατασκευών, αλλά και επισκεπτών που θα ικανοποιήσουν ακόμη 
και τις πιο απαιτητικές ανάγκες τους. 

Επιπλέον, η έκθεση ενισχύει την παρουσία της και διαδικτυακά δίνοντας τη δυ-
νατότητα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για ακίνητα στην ελληνική επικράτεια να 
βρουν τον κατάλληλο συνεργάτη. Μέσω της πλατφόρμας www.vrexpogreece.
com, οι εκθέτες έχουν την δυνατότητα να συνάψουν B2B συναντήσεις με εκ-
προσώπους μεγάλων γραφείων Real Estate, funds, οικονομικούς συμβούλους 
και νέους πελάτες από όλο τον κόσμο.

Τέλος, με το συνέδριο «1o Premium Real Estate Forum» προσκαλούμε τους 
συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις τάσεις της αγοράς, τις διεθνείς εξελί-
ξεις, το μέλλον των ακινήτων, τις αλλαγές στις φοροτεχνικές διαδικασίες και 
πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

Αρωγός και πολύτιμος συνεργάτης της έκθεσης παραμένει ο Σύλλογος Μεσιτών 
Αστικών Συμβάσεων Αθηνών - Αττικής (Σ.Μ.Α.Σ.Α.Α.) και ο πρόεδρός του κος 
Λευτέρης Ποταμιάνος που με την πολύτιμη στήριξή τους πραγματοποιείται μια 
άρτια διοργάνωση, η οποία καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου.

Σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας και σας ευχόμαστε να 
περάσετε τρεις μέρες γεμάτες εποικοδομητικές συναντήσεις, εξωστρέφεια 
και πλούσια ενημέρωση!
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Ελευθέριος Ποταμιάνος 
Πρόεδρος Σ.Μ.Α.Σ.Α.Α

Η Premium Real Estate Expo είναι γεγονός και πάλι! Εκατοντάδες εκ-
θέτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ακινήτων με πλούσιο χαρ-
τοφυλάκιο θα έρθουν σε συνάντηση με  χιλιάδες επισκέπτες από Ελλάδα 
και Εξωτερικό . Πρόκειται για μία έκθεση η οποία αποτελεί πλέον σταθ-
μό συνάντησης επαγγελματιών από όλη την Ελλάδα αλλά και την καλύτε-
ρη ευκαιρία για επενδυτές και ιδιοκτήτες να γνωρίσουν και να επιλέξουν 
εξαίρετους επαγγελματίες της Ελληνικής κτηματαγοράς.

Παράλληλα στις 14 και 15 Μαΐου το μεγαλύτερο Πανελλήνιο συνέδριο 
Real Estate θα δώσει σημαντική νότα πληροφόρησης και ενημέρωσης 
για τα πιο σημαντικά δρώμενα στην κτηματαγορά. Σημαντικοί καλεσμένοι 
με πλούσια θεματολογία είναι στο βασικό μενού του Real Estate Forum. 

Εμείς όλοι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούμαστε καθημερινά έντονα 
στον τομέα των ακινήτων είμαστε υπερήφανοι ως επαγγελματίες και γιορ-
τάζουμε τις μέρες αυτές . Από 13 έως 15 Μαΐου μέσα από μία εξαιρετι-
κή διοργάνωση από την RMI και με την στήριξη του Συλλόγου Μεσιτών 
Αθηνών – Αττικής αλλά και του portal ακινήτων e-akinita.gr  όσοι επι-
σκεφτούν το MEC Παιανίας θα μείνουν εντυπωσιασμένοι . 

Το μεγαλύτερο επενδυτικό γεγονός είναι πλέον εδώ!
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	 ΘΕΜΑ
 
10:00 Προσέλευση, εγγραφή, καφές
 
10:45  Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέως ΔΟΣ & 

Εξωστρέφειας Υπουργείου Εξωτερικών & 
Προέδρου του Enterprise Greece, κ. Ιωάννη 
Σμυρλή

11:00  Βασικές επενδυτικές τάσεις & προκλήσεις  
της Ελληνικής κτηματαγοράς

11:30  Επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα - 
προοπτική στην Ελλάδα

12:15  Οι ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στις 
μεταβιβάσεις και την φορολογία ακινήτων

12:30  Ελλάδα - Γαλλία - Ευρώπη: Κοινά  
προβλήματα και αντιμετώπισή τους.

13:15  Παρουσίαση ανανεωμένου  
portal e-akinita.gr

13:30  Golden Visa: Παρελθόν, παρόν και μέλλον
 
14:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ	ΦΑΓΗΤΟΥ
 
15:00  Οι τελευταίες εξελίξεις στη Βόρειο Ελλάδα. 

Επενδύσεις - απεπενδύσεις. Ο ρόλος των 
Βαλκάνιων επενδυτών

15:30  Η 1η ψηφιακή έκθεση Ελλήνων μεσιτών  
είναι γεγονός!

16:00  Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  
& σπουδών Real Estate στο ΕΚΠΑ

16:30  Τρόποι προβολής & προώθησης ακινήτων με 
νέες τεχνολογίες (360° Virtual Tours /  
Matterport)

17:00  Το νέο όπλο για τους μεσίτες λέγεται Daily 
Secret Newsletter

 
17:30 ΤΕΛΟΣ	ΠΡΩΤΗΣ	HΜΕΡΑΣ  

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
 

Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Γραμματεύς ΔΟΣ & 
Εξωστρέφειας Υπουργείου Εξωτερικών & Πρόεδρος 
του Enterprise Greece

Κωνσταντίνος Γατής, MRICS Ερευνητής

Panel: Αλέξανδρος Βασιλικός/Airotel CEO & 
Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
Πάνος Παλαιολόγος/ Πρόεδρος & Ιδρυτής Hotel 
Brain Group, Κων/νος Γατής, MRICS Ερευνητής

Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων

Jean-Marc Torrollion, Πρόεδρος Γαλλικής 
ομοσπονδίας μεσιτών, Λ. Ποταμιάνος, πρόεδρος του 
Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών - 
Αττικής (ΣΜΑΣΑΑ)

Ηλίας Χείτας, ιδρυτής & CEO iarts

Βαγγέλης Κτενιάδης / Πρόεδρος V2 DEVELOPMENT

Κωνσταντίνος Γεωργάκος, Συνιδρυτής της  
Georgakos & Parthenon Real Estate

Κωστής Μοσχονάς, CEO RMI

Δρ Φώτης Μουζάκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αντώνης Σαρδελιάνος – Senior Sales, 3D Specialist 
METRICA AE, Ολοκληρωμένες Μετρητικές Λύσεις

Νεκτάριος Β. Νώτης, Ιδρυτής - CEO, Notice Content 
and Services (Real Estate Daily Secret - BnB Daily - 
FnB Daily)

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ
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	 ΘΕΜΑ
 
10:00 Προσέλευση, εγγραφή, καφές

11:00 Ενοίκιο ή αγορά;

11:30  Βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση;  
Πώς να αξιοποιήσω καλύτερα το 
ακίνητό μου.

12:00  Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και 
αυτονόμηση θέρμανσης: η επίπτωση 
στην αξία του ακινήτου

12:30  Καινοτομία στη διαχείριση ακινήτων 
στην Ελλάδα

13:00  Μισθώσεις ακινήτων και αντιμετώπιση 
δύστροπων ενοικιαστών

 

13:30 ΤΕΛΟΣ	ΔΕΥΤΕΡΗΣ	ΗΜΕΡΑΣ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
 

IMS Κυριάκος Καμπούρης, Ιδρυτής & CEO IMS, 
Λευτέρης Ποταμιάνος, CEO της Potamianos  
Real Estate Group

Βασίλης Αργυράκης Συνιδρυτής και CEO See 
Greece - μέλος ΔΣ του Συνδέσμου εταιρειών 
Βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, Κοσμάς 
Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μεσιτών 
Αστικών Συμβάσεων Αθηνών - Αττικής, 
επικεφαλής του Οργανισμού Ακίνητα ΠΟΛΙΣ 

Panel: Αντώνης Κουρούνης, Energy Services 
Manager Manifest services, Ιωάννης Καρναβάς, 
Επικεφαλής εξωτερικών δικτύων προϊόντων 
στέγης ιδιωτών Eurobank, Βασίλης Αξαρλής -  
CEO of Ellika Real Estate

Patrick Tkatschenko – Mobilia property  
management 

Βασιλική Παραδιά, Δικηγόρος Αθηνών, Οργ. 
Γραμματεύς Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.)

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
REAL ESTATE SERVICES.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Union Properties δημιουργήθηκε από στελέχη με πολυετή πεί-
ρα στο χώρο του Real Estate, με στόχο να αλλάξει τα δεδομένα 
της κτηματαγοράς στη χώρα μας.

Με βασικούς πυλώνες την άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη 
συνεχή μελέτη και ανάλυση της αγοράς, το σεβασμό προς τον πε-
λάτη και την ομαδικότητα, η ομάδα της Union Properties κατά-
φερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
της αγοράς και να αναπτύξει ραγδαία το δίκτυο υποκαταστημά-
των της σε Αττική, Κυκλάδες,
Κύπρο, Γερμανία και Ρωσία.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Επωνυμία εταιρίας / Company:  

UNION PROPERTIES – REAL ESTATE SERVICES
Διεύθυνση / Address:  

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 270Α  /  
LEOFOROS VOULIAGMENIS 270A

Τηλ. / Tel:  +30 2108970044 
email: info@union-properties.gr

www.union-properties.gr

SERVICES / PRODUCTS 
REAL ESTATE SERVICES .

COMPANY PROFILE
UNION PROPERTIES was created by executives with many years 
of experience in the field of Real Estate, with the aim of changing 
the data of the real estate market in our country.

With the basic pillars of thorough vocational training, 
continuous market study, customer respect and teamwork, 
the UNION PROPERTIES team managed in a short period of 
time to gain market’s confidence and rapidly develop it’s branch 
network in Attica,Cyprus,Germany and Russia.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A120
C121
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ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Ένα  εγχείρημα, μια  ιδέα με εμπειρία χρονών  αλλάζει  τα δεδο-
μένα στο χώρο των κτηματομεσιτικών και όχι μονό. Η Plasis Real 
Estate + Development είναι γεγονός.Η εταιρία Plasis Real Estate + 
Development  αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά, παρέχοντας  
ολοκληρωμένες υπηρεσίες γύρω από την διαχείριση και την εκμετάλ-
λευση γαίας και ακινήτων.Με  φιλοσοφία, πρωτοποριακές μεθόδους, 
εξαιρετική τεχνογνωσία, συσσωρευμένη εμπειρία χρόνων και μοναδι-
κές υπηρεσίες, η Plasis αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη πρόταση για 
οποιαδήποτε συναλλαγή σας  σε γη ή σε ακίνητα.Εμπνευστής και ιδρυ-
τής της, ένα από τα γνωστότερα και εμπειροτέρα στελέχη της αγοράς, 
ο αεικίνητος  Μηνάς Δήμος.  Με εξαιρετική  γνωστική κατάρτιση  και 
συσσωρευμένη εμπειρία στην εκτέλεση όλη της γκάμας των εργασιών 
ανέλυσε και σχεδίασε μια νέα εταιρία που δεν υπόσχεται αλλά προσφέ-
ρει όλη τη γκάμα των υπηρεσιών από την ενοικίαση ενός διαμερίσματος 
μέχρι την αγοραπωλησία εξειδικευμένων κτιρίων, έχοντας ως μοναδικό 
σκοπό την δημιουργία υπεραξίας. Ως μέλος πολυάριθμων επιμελητη-
ρίων και ως συμμετέχων σε διεθνή φόρουμ και παγκόσμιες εταιρικές 
εκδηλώσεις με τον οργανισμό «Enterprise Greece» (επίσημος οργα-
νισμός ενίσχυσης και προώθησης των επενδύσεων στην Ελλάδα), κα-
ταφέρνει να εξυπηρετεί περισσότερους από 60.000 πελάτες ετησίως 
και να λειτουργεί ένα δίκτυο 80 εξειδικευμένων σύμβουλων σε 5 υπο-
καταστήματα που βρίσκονται σε καίριες περιοχές της Αττικής,  της Σα-
ντορίνης & της Μυκόνου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. 
Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους 
του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Προσφέρει ευρύ φά-
σμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπη-
ρεσιών στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και διαθέτει έναν από 
τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
PLASIS REAL ESTATE + DEVELOPMENT
Διεύθυνση / Address: • Λ. Ελ. Βενιζέλου 32 , 166 75 Γλυφάδα,  
Αθήνα  / 32, El. Venizelou Av., 166 75 Glyfada, Athens  
Τηλ. / Tel: +30 210 9601909 - +30 210 9601609 Email: info@plasis.com.gr   
• Ομήρου 6 Σύνταγμα , 10564 Αθήνα  /  6, Omirou Str. Syntagma, 10561  
Athens  Τηλ. / Tel:  +30 2103224225 Email: athens@plasis.com.gr  
• Καράγιωργα 1 , Μαρκόπουλο , Μεσογαίας  / 1, Karagiorga Str, Markopoulo, 
Mesogaias  Τηλ. / Tel:: +30 22990 49650 Email: mesogia@plasis.com.gr  •
 Φηρών – Καρτεράδων  4 Φηρά, Σαντορίνη  / 4, Firon - Kerteradon Str. Fira, Santorini 
Τηλ. / Tel: +30 2286028338 Email: santorini@plasis.com.gr  • Γλάστρος, Πλατύς Γιαλός ,  
Μύκονος  / Glastros, Platis Gialos, 84600 Mykonos  Email: mykonos@plasis.com.gr 
www.plasis.com.gr

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ALPHA BANK
Διεύθυνση / Address: ΣΤΑΔΙΟΥ 40 / 40 STADIOU STR. 
Τηλ. / Tel:  +30 210 326 0000 
email: pr1@alpha.gr 
www.alpha.gr

SERVICES / PRODUCTS 
REAL ESTATE COMPANY.

COMPANY PROFILE
One project, an idea, comes with years of experience to change 
the facts in the Real Estate market and beyond. The PLASIS REAL 
ESTATE + DEVELOPMENT is a fact.  Initiator and founder of one of 
the best known and most experienced executives in the market, is 
the restless Minas Dimos. With experience of over 20 years in top 
management positions in major companies in the country, Minas 
Dimos prepared a new proposal on the market. With excellent know-
how and accumulated experience in performing all of range of work, 
has analyzed and designed a new company that does not only promise 
but offer the full range of services from renting an apartment to 
buying, selling specialized buildings, with the only purpose of creating 
surplus value in each case. As a member of numerous chambers 
and a participant in international forums and global corporate events 
with the “Enterprise Greece” organization (official organization for 
strengthening and promoting investment in Greece), manages to 
serve more than 60.000 customers per year and operate a network 
of 80 specialized consultants in 5 branch offices located in key areas 
of Attica, Santorini & Mykono region.

SERVICES / PRODUCTS 
BANKING.

COMPANY PROFILE
Alpha Bank was founded in 1879 by J.F. Costopoulos. The Alpha Bank 
Group is one of the leading Groups of the financial sector in Greece. 
It offers a wide range of high-quality financial products and services 
in the domestic and international market and has one of the highest 
capital adequacy ratios in Europe. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A122
C123

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Α102
Β102
C101
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Μεσιτικές Υπηρεσίες

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ  
ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ 
Η ASPIS Real Estate έχει την μεγαλύτερη αναγνωρισιµότητα και την 
καλύτερη φήμη στην Ελληνική αγορά μεσιτικών υπηρεσιών. Το σύνολο 
των καταστημάτων franchise της ASPIS Real Estate, με αποκλειστικό-
τητα περιοχής, αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο Έλληνα μεσίτη κυρίως 
λόγο της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

ΑΡΧΕΣ-ΑΞΙΕΣ
Από την ίδρυση της το 2003 μέχρι σήμερα η ASPIS εφαρμόζει κανόνες 
δεοντολογίας και λειτουργεί με αυστηρή προσήλωση στις αξίες της ει-
λικρίνειας, της εντιμότητας και της αξιοπιστίας.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Σήμερα η ASPIS Real Estate αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο οργανωμέ-
νων μεσιτικών γραφείων της Ελλάδας. Περισσότερα από 60.000 πραγ-
ματικά ακίνητα (με πραγματική τιμή, ιδιοκτήτη, ΕΝΦΙΑ, τετραγωνικά 
κλπ.) συγκροτούν το πλουσιότερο χαρτοφυλάκιο των υπό διαμεσολά-
βηση ακινήτων στην Ελλάδα. Πρόκειται για οικιστικά και επαγγελμα-
τικά ακίνητα, τα οποία προβάλλονται σε έντυπα αγγελιών, ιστοσελίδες 
αναζήτησης ακινήτων, καθώς και στην ανανεωμένη εταιρική ιστοσελί-
δα της εταιρείας www.aspis-realestate.gr.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η ASPIS Real Estate προσφέρει στους πελάτες της ένα πλήρες πακέτο 
υπηρεσιών στον τομέα της ακίνητης περιούσιας. Επιδίωξη της ASPIS 
Real Estate είναι ο πελάτης της κτηματαγοράς είτε είναι ιδιοκτήτης εί-
τε ενδιαφερόμενος, είτε ιδιώτης είτε επαγγελματίας, με μια στάση στο 
δίκτυο μας να βρει το ακίνητο ή το τίμημα που επιθυμεί υλοποιώντας 
ταυτόχρονα και αποτελεσματικά όλες τις απαραίτητες σχετικές διαδι-
κασίες μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από έμπειρους επαγγελματίες όπως 
εκτιμητές, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί υπό την κα-
θοδήγηση των εξειδικευμένων Συμβούλων Ακίνητης Περιουσίας της 
ASPIS Real Estate αλλά και μέσω στρατηγικών συνεργασιών με μεγά-
λες και αξιόπιστες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
ενέργειας, της ασφάλισης και της χρηματοδότησης.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ASPIS REAL ESTATE
Διεύθυνση / Address:  

Λουϊζης Ριανκούρ 64 (Πύργος Απόλλων, 17ος όροφος ), 11523, Αθήνα / 
64, Louizis Riankour Str. (Apollo Tower, 17th floor) -  

11523 - Athens -GREECE
Τηλ. / Tel:  2103671700 

email: info@aspis-realestate.gr
www.aspis-realestate.gr 

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate Services

THE GREATEST GREEK REALTOR 
ASPIS Real Estate has the highest recognition and the best reputation 
in the Greek Real Estate Market. The ASPIS Real Estate franchise 
branch network of real estate agencies, each with exclusivity rights in 
its area, consists today the largest Greek real estate agencies network 
mainly due to its dominant position in Athens-Attica.

PRINCIPLES-VALUES 
Since its establishment in 2003 until today, ASPIS has applied ethical 
rules and operates with a strict adherence to the values of honesty, 
integrity and reliability. 

REAL ESTATE PORTFOLIO
Today ASPIS Real Estate has the largest network of organized real 
estate agencies in Greece. More than 60,000 real estate properties 
(with real prices and owners) make up the vaster portfolio of properties 
under mediation in Greece. These are residential and commercial 
properties, which are displayed in advertisement forms, real estate 
search websites, as well as on the renewed corporate website of the 
company www.aspis-realestate.gr.

INTEGRATED SERVICES  
IN THE REAL ESTATE MARKET 
ASPIS Real Estate intends to provide valuable services to all potential 
customers of the Greek real estate market, whether they might be 
owners or an interested party, private or professional. Our branches 
offer “one stop shop” integrated services helping real estate 
customers to find the right property or price, by implementing 
simultaneously and effectively all the necessary procedures until 
the transaction is completed.

These services are provided by experienced professionals such 
as real estate appraisers, lawyers, architects, civil engineers under 
the guidance of specialized Real Estate Consultants of ASPIS Real 
Estate. Services are provided also through strategic partnerships with 
large and reliable companies active in the fields of energy, insurance 
and finance.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Α118
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Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ATLAS GROUP

Διεύθυνση / Address:  
Μάρκου Μπότσαρη 103, Τ.Κ. 73136, Χανιά, Κρήτη  /  

Markou Mpotsari 103, 73136, Chania, Crete
Τηλ. / Tel:  2821405070  

email: info@atlas-estate.gr
www.atlas-estate.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Μεσιτικό Γραφείο

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
H Atlas Group κτηματομεσιτική είναι μία δυναμική εταιρεία δι-
αχείρισης ακινήτων με έδρα τα Χανιά της όμορφης Κρήτης, έναν 
από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. 
Στο χαρτοφυλάκιό της διαθέτει ποικιλία ακινήτων, οικόπεδα, μο-
νοκατοικίες, διαμερίσματα και επενδυτικά ακίνητα. Προσφέρουμε 
ολοκληρωμένες Real Estate υπηρεσίες στα Χανιά Κρήτης. Υποστη-
ρίζουμε πλήρως τη διαδικασία επένδυσης σε ακίνητα εξασφαλί-
ζοντάς σας ασφάλεια και σιγουριά. Εκτός των κτηματομεσιτικών 
υπηρεσιών προσφέρουμε στους πελάτες του γραφείου μας κατα-
σκευές ακινήτων με κορυφαία πρότυπα, ασφάλειες παντός τύπου 
μέσω του μεγάλου δικτύου καθώς και διαχείριση τουριστικών ακι-
νήτων και καταλυμάτων.  Δείτε τις υπηρεσίες μας κι εμπιστευθεί-
τε μας για την αγορά ακινήτου ή την επένδυσή σας στην Κρήτη!

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate

COMPANY PROFILE 
We are a dynamic Real Estate management company based in 
Chania Crete, one of the most popular travel destinations in the 
world. We handle all stages of the procedure of investing in real 
estate. Our areas of expertise include Real Estate, Investment, 
Constructions, Insurance and the Management of short-term 
Rentals. Our extensive knowledge of the local market enables us 
to offer our clients the smartest investment solutions.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C114
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Νομικές Υπηρεσίες – Επενδύσεις – Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες 
– Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η νομική εταιρεία της Corpus βρίσκεται σε ένα από τα πιο διακε-
κριμένα σημεία στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από το Παναθηνα-
ϊκό Στάδιο (γνωστό ως επί το πλείστον ως Καλλιμάρμαρο) και απο-
τελείται από μια αφοσιωμένη ομάδα δικηγόρων με εξειδίκευση σε 
θέματα που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία. 

Η κ.Θέμις Τσόπελα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της CORPUS, 
με ειδίκευση στο νόμο περί ακινήτων και μετανάστευσης. Η κ. Θέ-
μις Τσόπελα και η ομάδα της παρέχουν άμεσα την απαραίτητη τε-
χνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, από μικρές επιχειρήσεις 
έως ομίλους εταιρειών και επενδυτών από το εξωτερικό. 

Είτε πρόκειται για την αγορά του πρώτου σας σπιτιού είτε για 
την πώλησή του, είτε είστε έμπειρος επενδυτής ακινήτων είτε όχι, 
η CORPUS είναι εδώ για να σας συνοδεύσει σε κάθε στάδιο και δι-
αδικασία της μεταβίβασης του ακινήτου σας.

Με άτομα που εμπιστεύεστε και υπηρεσίες που σας αξίζουν, 
η Lion Real Estate είναι ένας από τους σημαντικότερους συνερ-
γάτες της Corpus με καταξιωμένους συμβούλους ακινήτων στην 
Ελληνική Κτηματαγορά. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και μακρο-
χρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της παρέχοντας άριστες υπη-
ρεσιες διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πελατών σε όλη τη δι-
αδικασία αγοραπωλησίας. 

Η Lion Real Estate διαθέτει ευρεία γνώση και εμπειρία για 
να σας καθοδηγήσει στην Ελληνική αγορά ακινήτων είτε προς το 
προσωπικό σας ενδιαφέρον είτε προς την επόμενη επένδυσή σας.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
CORPUS REAL ESTATE LEGAL FIRM 

Διεύθυνση / Address:  
Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 7, 10674, Αθήνα, Ελλάδα / 

Vas.Konstantinou Av. 7, 10674, Athens, Greece 
Τηλ. / Tel:  2107209550  

email: info@corpuslawrealestate.com 
www.corpuslawrealestate.com 

SERVICES / PRODUCTS 
Legal Services – Investments – Real Estate Services – Real Estate 
Management Services

COMPANY PROFILE
Corpus Real Estate Law firm is a boutique law firm, located 
in one of the most distinguished places in the city-centre of 
Athens, opposite the Panathenaic Stadium (mostly known as 
Kallimarmaro) and consists of a dedicated group of real estate 
lawyers with expertise in all real estate related legal matters. 

Themis Tsopela is the CEO and managing partner of CORPUS, 
specializing in Real Estate & Immigration Law. Mrs Themis 
Tsopela and her team provide directly the necessary expertise to 
act for a wide range of clients, from small businesses to overseas 
group of companies and investors. 

Whether you are buying your first home, selling it, are an 
experienced real estate investor or not, CORPUS is here to 
accompany you in each and every real estate transaction step 
and procedure.

With people you trust and services you deserve, Lion Real 
Estate is one of the major associates of Corpus. 

Building trust and long-term relations with it’s clients by 
providing excellent services and securing the client’s interests 
throughout the whole buying-selling process. 

Lion Real Estate has wide knowledge and experience guiding 
you in the Greek real estate market whether for your personal 
interest or your next investment. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
B118-C117
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ιδιώτες και επι-
χειρήσεις.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Ο Όμιλος Eurobank, αποτελούμενος από την Τράπεζα Eurobank 
Α.Ε. (Eurobank) και τις θυγατρικές της, είναι ένας ισχυρός χρημα-
τοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 6 χώρες, σύνολο ενερ-
γητικού €77,8 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 11.829 εργαζόμε-
νους. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου Eurobank είναι η Eurobank 
Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings).

Με συνολικό δίκτυο 668 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, o Όμιλος Eurobank παρέχει ένα ολοκληρωμένο 
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες 
και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, η Eurobank δραστηριοποιείται με 
δίκτυο λιανικής τραπεζικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης 
επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και δυναμική ψηφιακή πα-
ρουσία. Στο εξωτερικό ο Όμιλος Eurobank έχει παρουσία σε 5 χώ-
ρες, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και 
το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο). 

Η φιλοσοφία του Ομίλου Eurobank εστιάζει στην παροχή υπη-
ρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες του, δίνοντας έμφαση στις 
εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Eurobank 
σχεδιάζει με συνέπεια δράσεις που αφορούν σε κοινωνικά και πε-
ριβαλλοντικά ζητήματα και εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές που 
προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική. Συνδέει τις 
επιχειρηματικές αποφάσεις με την περιβαλλοντική βιωσιμότη-
τα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρ-
νηση (ESG).

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. / EUROBANK S.A. 

Διεύθυνση / Address:  
ΟΘΩΝΟΣ 8, 105757 ΑΘΗΝΑ / 

8 Othonos Str., 10557 Athens GR 
Τηλ. / Tel:  210 - 95.55.000   
email: info@eurobank.gr  

www.eurobank.gr  

SERVICES / PRODUCTS 
Financial products and services to its retail and corporate 
customers.

COMPANY PROFILE
The Eurobank Group, consisting of Eurobank S.A. (Eurobank) 
and its subsidiaries, is a strong banking group active in 
six countries, with total assets of € 77.8 billion and 11,829 
employees. Eurobank Ergasias Services and Holdings S. A. 
(Eurobank Holdings) is the parent company of Eurobank Group.

With a total network of 668 branches in Greece and abroad, 
the Eurobank Group offers a comprehensive range of financial 
products and services to its retail and corporate customers. 
In Greece, Eurobank operations encompass a retail banking 
network, dedicated business centers, a Private Banking network 
and a dynamic digital presence. The Eurobank Group also has 
presence in Bulgaria, Serbia, Cyprus, Luxembourg and United 
Kingdom (London). 

The philosophy of Eurobank focuses on providing quality 
services to its customers, paying attention to their particular 
and diverse needs. 

Beyond core business activity Eurobank, responding to 
the needs of today’s ever-changing environment, consistently 
designs actions relating to social and environmental issues, 
adopting responsible practices that promote transparency 
and business ethics. Eurobank links its business decisions to 
environmental sustainability, social responsibility and corporate 
governance (ESG).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Α101-Α103
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Η Εθνική Τράπεζα παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα χρηματοοικονο-
μικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν την πλήρη γκάμα υπηρεσι-
ών λιανικής, επιχειρηματικής και εταιρικής τραπεζικής, καθώς 
και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, διαχείρισης 
και εκμετάλλευσης ακινήτων, επενδυτικές υπηρεσίες και υπηρε-
σίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Εθνική Τράπεζα, με μια πορεία 180 ετών στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή της χώρας, αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό ορ-
γανισμό με δυναμική συμβολή στη στήριξη της ελληνικής οικονο-
μίας και στον αναπτυξιακό της μετασχηματισμό.

H ευρεία πελατειακή βάση, η καλή φήμη, το υψηλό μερίδιο 
αγοράς στις καταθέσεις και οι ενισχυμένοι δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας, της διασφαλίζουν επαρκή ρευστότητα για τη χρηματο-
δότηση ιδιωτών και επιχειρήσεων και επισφραγίζουν τη μακρο-
χρόνια σχέση εμπιστοσύνης με την πελατεία της.

Τιμώντας μια μακρόχρονη παράδοση συνέπειας, αξιοπιστί-
ας, ανθρωποκεντρικότητας και ηγετικής παρουσίας στο χώρο της 
ελληνικής Στεγαστικής Πίστης, και με εξειδικευμένη γνώση και 
εμπειρία, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει και σήμερα να στηρίζει και 
να χρηματοδοτεί τις στεγαστικές ανάγκες των πελατών της, παρέ-
χοντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και μια ευρεία γκάμα ευ-
έλικτων στεγαστικών προγραμμάτων, που προσφέρουν αποτελε-
σματικές λύσεις για κάθε ανάγκη αγοράς, ανέγερσης, επισκευής 
ακινήτων (κατοικία/επαγγελματική στέγη) και ενεργειακής ανα-
βάθμισης κατοικίας.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. /  

NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
Διεύθυνση / Address:  

Αιόλου 86, 10559 ΑΘΗΝΑ / 86 Aiolou St., 10559, ATHENS  
Τηλ. / Tel:  210 334 1000

email: contact.center@nbg.gr
www.nbg.gr

SERVICES / PRODUCTS 
National Bank of Greece provides a wide range of financial 
services, including the full range of retail, business and 
corporate banking services, as well as asset management, real 
estate management services, and investment and insurance 
intermediation services.

COMPANY PROFILE
Throughout its 180-year participation in the country’s economic 
and social life, NBG has played a key role in supporting the 
Greek economy and enabling its growth and transformation.

The Bank’s broad customer base, respected brand name, 
strong market share of deposits, and robust capital adequacy 
ratios all ensure that it has the liquidity needed to finance 
individuals and businesses alike, and underscore the long-
standing relationship of trust it enjoys with its clientele.

Honouring its longstanding tradition of credibility, reliability, 
people-centred approach and leading presence in the Greek 
housing loan market, and backed by its specialized knowledge 
and experience, NBG continues today to support and finance the 
housing needs of its customers by providing top quality services 
and a wide range of flexible housing programs that offer 
effective solutions for all housing needs, including the purchase, 
construction and improvement of property (residential and 
commercial) and the energy upgrade of homes

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Α123-125-127
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Το Focus Properties είναι ένα πιστοποιημένο μεσιτικό γραφείο με 
μεγάλη δραστηριότητα στα νότια προάστια, με εμπειρία 20 χρόνων 
στην αγοραπωλησία ακινήτων.

Παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση σε κάθε ανάγκη σας.
Στόχος μας είναι να σας βρούμε το ιδανικό ακίνητο (επαγγελ-

ματικό, οικόπεδο, κατοικία, ενοικίαση, αγορά).
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, ανά περιοχή, βρίσκονται 

στη διάθεσή σας για να σας βρουν ακίνητο που ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες σας.

Αναλαμβάνουμε εκτιμήσεις ακινήτων, καθώς και συμβουλές - 
προωθήσεις ακινήτων. Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα portals 
Ελλάδας και εξωτερικού για τη βέλτιστη προώθηση του ακινή-
του σας.

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα επιλεγμένων ακινήτων, η οποία ενη-
μερώνεται καθημερινά βάσει διαθεσιμότητας.

Διαχειριζόμαστε με το καλύτερο δυνατό τρόπο το οποιοδήποτε 
ακίνητο σας: προετοιμασία του χώρου, επαγγελματική φωτογρά-
φιση, προβολή και διαφήμιση, συνεργασία με υπηρεσία καθαρι-
σμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες εκμετάλλευσης ακίνητης περι-
ουσίας, επαγγελματίες για ανακαινίσεις.

Το δίκτυο συνεργατών μας καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο, κα-
θώς και περιοχές εκτός Αττικής.

Είμαστε έμπιστοι συνεργάτες σας, υπερασπιζόμενοι με εμπι-
στευτικότητα και διακριτικότητα τα συμφέροντά σας.

GOLDEN VISA, Κατοικίες, Βίλλες, Επενδυτικά, Ξενοδοχεία, 
Κτίρια, Διαχείρηση, Παραθαλάσσιες Κατοικίες, Prive Μονοκατοι-
κίες, Εξοχικά, Οικόπεδα, Επενδυτικά Ακίνητα για Airbnb, Διαχεί-
ριση Ακινήτων, Διευκόλυνση χορήγησης δανείων, Ανακαινίσεις.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
FOCUS PROPERTIES REAL ESTATE 

Διεύθυνση / Address:  
Αγίου Αλεξάνδρου 5, Παλαιό Φάληρο - 2ος όροφος  

Τηλ. / Tel:  2109888132    Fax:  2109888133   
email: info@focusproperties.gr

www.focusproperties.gr

COMPANY PROFILE
Focus Real Estate Agency is a licensed Real Estate Agency in 
Greece, well established in the market of Athens, with a vast 
experience of 20 years, providing immediate service at your 
needs.
Selling or Leasing Property
• Real Estate Management
• Property Valuation
• Property Marketing & Promotion
• Mediations
• Investments & Development
• Market Research & Analysis
• Businesses for Sale

Our aim is to find you your ideal property (commercial, plot, 
residence, lease, purchase).

Our team of market - experts in every area, covering from 
the coast of Athens till the areas outside Attica, will help you 
obtain the property that meets your requirements, by proposing 
to you evaluated properties.

A selected portfolio of unique estates is always up to date 
waiting for the potential clients.

We provide property evaluation, as well as consultence for 
the management of your property (renovations needed, etc..) to 
achieve the best result.

We manage in the best way possible your every estate: 
property preparation, property photoshoot, projection and 
advertisement, co-operation with cleaning service, real estate 
consultancy services, professional renovations.

We are your trustworthy associates, defending your 
interests with confidentiality and discretion, as we have a ready-
made clientele for a more private and discreet management of 
your property.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Α 110
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Προγράμματα για Μεσίτες (e-agents workspace) και για Διαχει-
ριστές καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (Rentability PMS).

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Εξειδικευμένη εταιρεία στις τεχνολογίες του Real Estate και του 
Hospitality (Vacation Rentals).
•  Προσφέρει μεσιτικά προγράμματα και Ιστοσελίδες για τους 

επαγγελματίες μεσίτες καθώς και μία σειρά από εργαλεία και 
υπο-προγράμματα που είναι απαραίτητα για την συνολική κάλυ-
ψη των αναγκών του επαγγελματία μεσίτη ακινήτων με την επω-
νυμία: e-agents/Real estate workspace.

•  Προσφέρει, επίσης, προγράμματα και Ιστοσελίδες για τους επαγ-
γελματίες διαχειριστές καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τα 
οποία συνδέονται με τα κανάλια πώλησης κρατήσεων (airbnb, 
booking.com, VRBO κτλ) και συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύ-
στημα διαχείρισης κρατήσεων και καταλυμάτων με την επωνυμία: 
Rentability PMS (Bookings & Properties management system).

•  Υπηρεσίες σχεδίασης και φιλοξενίας ιστοσελίδων (Website 
design and hosting).

•  Παρέχει σεμινάρια και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ποιοτική και 
απεριόριστη εκπαίδευση και καθημερινή τηλεφωνική υποστή-
ριξη πελατών. 

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
FORTUNET HELLAS

Διεύθυνση / Address:  
Λεωφ. Συγγρού 334, Καλλιθέα, 17673 /  

334, Leof. Syggrou av., Kallithea, 17673, Athens
Τηλ. / Tel:  210 9345586     Fax:  211 4114624

email: info@fortunethellas.gr
www.fortunethellas.gr

SERVICES / PRODUCTS 
Unique CRM application and websites for Brokers (e-agents 
workspace) and PMS application (Rentability) for Short Term 
Rentals managers.

COMPANY PROFILE
A specialized company in Real Estate and Hospitality (Vacation 
Rentals) technologies.
•  Offers real estate applications and Websites for professional 

realtors as well as a series of tools and modules that are 
necessary to meet the overall needs of the professional real 
estate broker under the brand name: e-agents (a Real estate 
workspace) and

•  VR applications and Websites for short-term vacation rentals 
managers which are connected to the sales channels (airbnb, 
booking.com, VRBO etc) and compose a complete Bookings 
and Properties management system under the brand name: 
Rentability PMS. 

•  It also offers Website design and hosting services and
•  Provides seminars and consulting services, quality and 

unlimited training and daily telephone customer support.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Α132





26 PREMIUM REAL ESTATE EXPO 2022

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας 
μίσθωσης. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Hosthub παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης καταλυ-
μάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, βοηθώντας τους οικοδεσπότες να 
διαχειριστούν κρατήσεις από πολλαπλά κανάλια, να αποφεύγουν 
τις διπλοκρατήσεις και να γλιτώνουν χρόνο και χρήμα μετατρέπο-
ντας χειροκίνητες εργασίες σε αυτόματες. Ο Channel Manager της 
Hosthub, είναι ο μόνος που μπορεί να συγχρονίζει κρατήσεις ανά-
μεσα σε πάνω από 200 κανάλια με 100% ποσοστό επιτυχίας και 
Εγγύηση Μηδενικών Διπλοκρατήσεων.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
HOSTHUB

Διεύθυνση / Address:  
Κονίτσης 11Β, Μαρούσι, 151 25, Ελλάδα /  

2035 Sunset Lake Rd., Newark, 19702, USA
Τηλ.: +30 211 800 5200 / Tel: +116469804828 

email: support@hosthub.com
www.hosthub.com

SERVICES / PRODUCTS 
End-to-end managing platform for vacation rentals. 

COMPANY PROFILE
Hosthub is the no#1 rated Channel Manager & Property 
Management System globally, with customers in 87 countries. 
Hosthub offers an all-in-one solution with a website builder, 
booking engine, automated messaging, expense management, 
invoicing, and more than 20 integrations and is the only 
channel manager in the world that offers Zero Double Booking 
Guarantee. Hosthub is also one of the very few solutions with 
24/7 award-winning customer support and under 3 minutes 
response time.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C130
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης Στεγαστικών Δανείων. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η εταιρεία μας, στελεχωμένη από καταρτισμένους συμβούλους με 
πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο, αποτελεί τον μεγαλύτερο 
συνεργάτη των Ελληνικών Τραπεζών στην διαμεσολάβηση για την 
έκδοση στεγαστικού δανείου χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικο-
νομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη.

Απαριθμώντας 22 χρόνια λειτουργίας,  διαθέτουμε την εμπει-
ρία και την τεχνογνωσία να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα στην 
χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία ώστε να επιλέξετε την κα-
τάλληλη λύση χρηματοδότησης, παρουσιάζοντας και αναλύοντας 
όλες τις διαθέσιμες επιλογές σας.

Η σχέση αξιοπιστίας που έχουμε οικοδομήσει με τις Τράπεζες 
σε συνδυασμό με το ευρύ πελατολόγιο μας, αποτελούν μια επιπλέ-
ον εγγύηση, δίνοντας μας τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε για 
εσάς τους ευνοϊκότερους όρους της Τραπεζικής Αγοράς, να δια-
χειριστούμε όλη τη διαδικασία μέχρι και την εκταμίευση του δα-
νείου και να σας προσφέρουμε οικονομικές και ολοκληρωμένες 
λύσεις που θα καλύψουν το σύνολο των στεγαστικών σας αναγκών.

Παράλληλα, η γνώση μας πάνω στην εγκριτική πολιτική της κά-
θε τράπεζας διασφαλίζει για τους πελάτες μας υψηλότερες πιθα-
νότητες θετικής έκβασης του αιτήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το ποσοστό έγκρισης των δανείων που διαχειριζόμαστε ξεπερ-
νά το 95%.

Η ομάδα μας έχοντας στο ενεργητικό της πάνω από € 
580.000.000 σε εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων έχει βοηθήσει 
χιλιάδες οικογένειες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.  

Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με εσάς!

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
IMS - FC (INDIVIDUAL MORTGAGE SOLUTIONS -  

FINANCIAL CONSULTING) 
Διεύθυνση / Address:  

Λεωφόρος Συγγρού 240, Καλλιθέα, 17672, Αττική /  
240, Andrea Syggrou Ave, PC 17672 Kallithea, Attica

Τηλ. / Tel:  210 9520047-48    Fax:  +30 2109513114
email: info@ims-fc.gr 

www.ims-fc.gr

SERVICES / PRODUCTS 
Mortgage Brokering Services.

COMPANY PROFILE
Our company is the largest partner of the Greek Banks, 
operating as an intermediary for the mortgage loan procedure 
without any direct or indirect financial cost for the client. Our 
manpower is composed by trained consultants with extensive 
experience in the banking sector.

After 22 years of operation, we gained the knowledge and 
experience to assist you through the time-consuming and 
complex process, in order to select the appropriate financing 
solution, by presenting and analyzing all the available options.

The trust that we have built with the Banks, in combination 
with the large case load we have been managing over the 
years, enable us to negotiate for the most favorable terms in 
the Banking Market and to offer you economical and integrated 
solutions that will meet the wide range of your housing needs.

Additionally, our knowledge of each Bank’s credit policy, 
increases the chances of approval for our customers. It is worth 
noting that the approval rate of the loans we handle exceeds 
95%.

Our team, having handled cases that lead to over than € 
580,000,000 of mortgage loans disbursements, has helped 
thousands of families obtain their own home!

 We can do the same for you!

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
B108 – C107
B110 – C109
B112 – C111
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Real Estate Agency.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η IRG PRO Investment and Residency, με έδρα την Αθήνα και 
πολυετή πείρα στο χώρο των αγοραπωλησιών ακινήτων, διαθέτει 
έμπειρους συνεργάτες καθώς και τεχνικούς και νομικούς συμ-
βούλους. 
Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο χώρο του Real Estate 
και των Επενδύσεων αστικών και εμπορικών ακινήτων σε όλη την 
Ελλάδα, εστιάζοντας περισσότερο σε ακίνητα εντός Αττικής και 
εκπληρώνοντας όλες τις επιθυμίες και τις προτεραιότητες κάθε 
πελάτη της.

Εάν επιθυμείτε την αγορά ενός ακινήτου ή την πώληση του ακι-
νήτου σας, η IRG PRO Investment and Residency, μέσω της βάσης 
δεδομένων μας ή μέσω του δικτύου συνεργατών μας, θα ενεργήσει 
με την μέγιστη δυνατή σοβαρότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματι-
κότητα για την επιτυχή ολοκλήρωση του στόχου σας.

Εφόσον εσείς το επιθυμείτε, μπορούμε επίσης να προβούμε 
σε όλες τις ενέργειες για την έλεγχο του προς αγορά ή/και πώλη-
ση του ακινήτου, μέσω του τεχνικού και νομικού μας τμήματος.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να σας παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους και τις συμβουλές τους σε θέματα αρχιτεκτονικής, 
διακόσμησης και ανακαίνισης.

Ο σκοπός μας στην IRG PRO Investment and Residency είναι 
να σας παρέχουμε κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και ασφάλεια, με 
τη μέγιστη επαγγελματική προσέγγιση, διευκολύνοντας και απλο-
ποιώντας όλες τις κινήσεις σας από την αρχή μέχρι το τέλος της 
διαδικασίας.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
IRG PRO INVESTMENT AND RESIDENCY

Διεύθυνση / Address:  
ΣΚΟΥΦΑ 59 – ΑΘΗΝΑ (Κολωνάκι) - 10672 /  

59 Skoufa str. – Athens (Kolonaki) – 10672 - Greece
Τηλ. / Tel:  210-3639934     Fax:  3636524

email: info@irgpro.com
www: irgpro.com

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate Agency.

COMPANY PROFILE
IRG PRO is the trusted source in Greece for innovative, forward 
thinking and high professionalism in investment and real estate 
consulting.

Based in Athens (Kolonaki area), IRG PRO team is made 
up of experienced real estate agents, that will provide you 
with high quality services in the field of Real Estate throughout 
Greece, specializing within Athens.

If you wish to purchase a property or to sell your property, 
IRG PRO Investment and Residency, through our database 
or through our network of partners, will act with the utmost 
seriousness, confidentiality and efficiency to successfully 
complete your goal. 

We undertake the process of issuing Residency Permit 
in Greece (Golden Visa Program for Greece), granted to non-
Schengen Citizens.

When contacting us, our experienced staff will be able to 
propose you the most suitable option that will really meet your 
purchase criteria.

Our role is to respond to your entire request, and make you 
enjoy the safety and comfort of the professional and exclusive 
services we can provide you, every step of the way.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A 105
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Επενδύσεις Ακινήτων, Πωλήσεις Ακινήτων, Διαχείριση Ακινή-
των, Μεσιτεία Ακινήτων, Νομικές Υπηρεσίες, Συντονισμός Έκδο-
σης Golden Visa.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η J.K. Poulsen - Property Investment Group – αποτελεί μία συμ-
βουλευτική και επενδυτική εταιρεία ακινήτων, που εστιάζει σε κα-
τοικίες και εμπορικά ακίνητα στις πιο προνομιούχες τοποθεσίες 
της Αθήνας. Με γραφεία στην Ελλάδα, τη Δανία και το Ντουμπάι και 
περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της αγοράς ακι-
νήτων και της κατασκευής, η J.K. Poulsen προσφέρει ένα μεγάλο 
εύρος υπηρεσιών στον τομέα της αγοράς ακινήτων για την εξυπη-
ρέτηση τόσο της τοπικής όσο και της διεθνούς αγοράς. Οι υπηρε-
σίες της υποστηρίζονται από ένα ευρύ και αποκλειστικό διεθνές 
δίκτυο συνεργατών. Το επιχειρηματικό μοντέλο της J.K. Poulsen 
βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: 
•  Ένα “one-stop-shop” που προσφέρει κατοικίες, υψηλού επιπέ-

δου αρχιτεκτονικής και ανταγωνιστικές λύσεις.
•  Μια εταιρεία συμβουλευτικής ακινήτων, που παρέχει υπηρεσί-

ες μεσιτείας υψηλών προδιαγραφών, με δέσμευση στην κάλυψη 
των πιο απαιτητικών αναγκών. Είτε πρόκειται για αγορά, πώλη-
ση ή ενοικίαση ακινήτων, η έμπειρη ομάδα της J.K. Poulsen θα 
καταρτίσει ένα εξατομικευμένο πλάνο, με βάση την εκτενή γνώ-
ση της Ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Η ομάδα της J.K. Poulsen αποτελείται από μηχανικούς, δικηγό-
ρους και συμβούλους ακινήτων, που εγγυώνται μια ομαλή διαδι-
κασία αγοραπωλησίας. Η έμπειρη ομάδα συμβούλων της διαχει-
ρίζεται την έκδοση όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τους 
ξένους επενδυτές και την έκδοση Golden Visa στον ελάχιστο δυ-
νατό χρόνο και με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
J.K. POULSEN - PROPERTY INVESTMENT GROUP 

Διεύθυνση / Address:  
Κασσαβέτη 19, 15462, Κηφισιά, Αθήνα /  

Kassaveti 19, 14562, Kifissia, Athens - Greece
Τηλ. / Tel:  +30 211 182 7787 
email: info@jkpoulsen.com

www.jkpoulsen.com

SERVICES / PRODUCTS 
Property Investment, Property Sales, Real Estate Management, 
Real Estate Brokerage, Legal Services, Golden Visa Issuance 
Coordination.

COMPANY PROFILE
J.K. Poulsen - Property Investment Group is a real estate 
agency and investment firm exclusively focusing on premium 
residential and commercial properties in the most premium 
locations in Athens. With offices in Greece, Denmark, and Dubai 
as well as 25 years of experience in real estate and property 
development, J.K. Poulsen offers a full range of services with 
capacity to serve both the local and international community. 
Their services are supported by their long-standing, exclusive, 
international network of collaborators. J.K. Poulsen’s business 
model is built on two core pillars:
•  A truly one-stop-shop development company, offering 

residential properties of impeccable design and competitive 
solutions.

•  A property consulting firm delivering brokerage services 
of high standards, committed to proactively and attentively 
meeting the needs of its clients. Whether the client is buying, 
selling, or renting real estate, J.K. Poulsen’s experienced 
team will prepare a customized plan based on their extensive 
knowledge of the Greek real estate market.

J.K. Poulsen’s core team consists of engineers, lawyers, and 
experts in immigration and real estate, guaranteeing a smooth 
sales process. The team will handle all the paperwork required 
for foreign investors, including the issuance of Golden Visa in 
minimal time and with maximum efficiency. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Β114 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, MEDIA, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η εταιρεία KTIPIO ΕΚΔΟΣΕΙΣ ιδρύθηκε το 1986 και δημιούργησε 
το πρώτο τεχνικό και αρχιτεκτονικό περιοδικό των κτιριακών κα-
τασκευών, με τον τίτλο “ΚΤΙΡΙΟ”, το οποίο κυκλοφορεί κάθε μή-
να σε όλη την Ελλάδα.

Με την πρωτοποριακή νοοτροπία της, το κατάλληλο σχεδιασμό 
και με τη συμβολή της επιστημονικής ομάδας της, το «ΚΤΙΡΙΟ» δη-
μοσιεύει τεχνικά άρθρα, ιδέες αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικές 
εφαρμογές και έγινε το αξιόπιστο μέσο τεχνικής πληροφόρησης 
στο χώρο των κατασκευών και το κύριο μέσο επικοινωνίας για 
τη διάδοση των Δομικών Υλικών, Νέων Τεχνολογιών και Αρχι-
τεκτονικών Ιδεών, χρήσιμο για όσους κτίζουν ή ανακαινίζουν.

Σήμερα η εταιρεία ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, με τη συνεργασία ση-
μαντικών επιστημόνων και έμπειρων μηχανικών του χώρου, με το 
περιοδικό «ΚΤΙΡΙΟ», τα Τεχνικά και Αρχιτεκτονικά βιβλία του, με 
τα επιτυχημένα site και webinars αλλά και με το νέο 3D online 
BUILDING CENTER, εξελίχθηκε σταδιακά σε Οργανισμό Τεχνι-
κής Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στο χώρο των κατασκευών.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ / KTIRIO EDITIONS 

Διεύθυνση / Address:  
ΘΕΣ: Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 2, ΘΕΡΜΗ, 57001, ΑΘ: Λ. Κηφισιάς 125-127, 

11524, Cosmos Center /  
G. KRANIDIOTI 2, THERMI, 57001

Τηλ. / Tel:  2310480340     Fax:  2310480544
email: adv@ktirio.gr

www: www.ktirio.gr

SERVICES / PRODUCTS 
PUBLICATIONS, MEDIA

COMPANY PROFILE
The company “KTIRIO PUBLICATIONS” in 1986 published, the 
very first technical and architectural magazine in Greece, entitled 
«KTIRIO».

Through its long and pioneering course and with the 
contribution of its scientific team, it succeeded in becoming 
the main means of communication for the dissemination 
of Building Materials, New Technologies and Architectural 
Ideas in the construction sector. At the same time, it became 
the first magazine in circulation and readability in the field of 
construction and useful for those who build or renovate.

Eventually, the magazine «KTIRIO» became the 
means of disseminating the goals of the company “KTIRIO 
PUBLICATIONS”, which with the cooperation of important 
scientists and experienced engineers, became active as an 
Organization for Professional Information and promotion of the 
work of the construction industry, supporting all this effort.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C108 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η’ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η listen2find είναι μία καινοτόμα πλατφόρμα αγγελιών που χρη-
σιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία και παρουσιάζει πρώτη σε πα-
γκόσμιο επίπεδο την δυνατότητα της ηχητικής περιγραφής των 
αγγελιών σας, εξασφαλίζοντας ότι η αγγελία σας θα ακουστεί και 
θα προβληθεί σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους και περισσό-
τερες αγορές.

Έτσι οι αγγελίες σας απέκτησαν φωνή!
Διαθέτει μάλιστα application εξοπλισμένο με τεχνητή νοημο-

σύνη (ΑΙ) ώστε να δέχεται φωνητικές εντολές και να δίνει φωνητι-
κές απαντήσεις, κάνοντας γρηγορότερη και χωρίς πληκτρολόγη-
ση την αναζήτηση αγγελιών.

Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο οδηγό 
που καλύπτει όλες σας τις ανάγκες μέσω της ηλεκτρονικής ανα-
ζήτησης. Στόχος της εταιρείας είναι η εξωστρέφεια γι’ αυτό και 
έχουμε επενδύσει στη διαφήμιση τόσο σε Ελλάδα όσο και σε εξω-
τερικό. Μάλιστα έχουμε ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες δημιουργί-
ας ενός νέου project, όπου μέσα από αυτό θα μπορείτε να έρθετε 
σε συνεργασία με επαγγελματίες του εξωτερικού, δηλαδή μεσίτες, 
επενδυτές και fund. Μέσω του listen2find σας δίνεται η δυνατό-
τητα να διαφημιστείτε στις μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού, 
ενώ ταυτόχρονα ο σχεδιασμός της πλατφόρμας σας επιτρέπει να 
κερδίζετε πολύτιμο χρόνο.

Η φιλοσοφία μας είναι να χτιστούν ισχυρές σχέσεις επικοινω-
νίας ανάμεσά μας. Γι’ αυτόν τον λόγο, δημιουργήσαμε τον προσω-
πικό σύμβουλο, ο οποίος θα είναι πάντα διαθέσιμος να απαντήσει 
στις κλήσεις σας και να κατανοήσει τις ανάγκες σας.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
LISTEN2FIND I.K.E

Διεύθυνση / Address:  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 5 τκ.165 61 /  

Vouliagmenis Avenue 5  pc 165 61
Τηλ. / Tel:  2109629459  

email: info@listen2find.com
www.listen2find.com

SERVICES / PRODUCTS 
Availability of advertising space or time on the internet.

COMPANY PROFILE
Listen2find is an innovative listing platform that uses advanced 
technology and will be the first in the world to present the audio 
description of your listings, ensuring that your listing will be 
heard and displayed to even more people and more markets.

This is how your listings got a voice!
It even has an application equipped with artificial 

intelligence (AI) which will receive voice commands and give 
back voice answers, making the search for listings faster and 
without typing.

Our vision is to create a reliable guide that meets all 
your needs through online search. The goal of the company is 
extroversion for this and we have invested in advertising both 
in Greece and abroad. In fact, we have already started the 
processes of creating a new project, where through it you will be 
able to come in collaboration with professionals from abroad, ie 
brokers, investors and funds.Through listen2find you are given 
the opportunity to get advertised in the largest markets abroad, 
while at the same time the design of the platform allows you to 
save valuable time.

Our philosophy is to build strong communication 
relationships between us. That’s why we created the personal 
consultant, who will always be available to answer your calls 
and understand your needs.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Α116

Β104-C103
B130
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ: WHO WE ARE:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

PHILOSOPHY |COMPETITIVE 
ADVANTAGES

Η Magna Real Estate δραστηριοποιείται  στον χώρο της κτηματομεσι-
τικής αγοράς από το 2008 με επαγγελματισμό και σοβαρότητα και αυ-
τή τη στιγμή θεωρείται από τις ανερχόμενες δυνάμεις στον χώρο του 
Real Estate.  Οι υπηρεσίες  που παρέχουμε  είναι: 
•  Αγοραπωλησίες επαγγελματικών, οικιστικών ακίνητων και 

οικοπέδων
•   Μισθώσεις επαγγελματικών και οικιστικών ακίνητων
•  Επενδυτικές προτάσεις ακινήτων
•  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
•  Ανακαινίσεις
H Magna Real Estate παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες που 
χρειάζονται σε κάθε στάδιο της συναλλαγής. Αποτελείται από μια Ομά-
δα έμπειρων επαγγελματιών η οποία περιλαμβάνει:
•  Σύμβουλους ακίνητης περιουσίας
•  Εκτιμητές ακινήτων
•  Νομικούς σύμβουλους
•  Σύμβουλους επενδύσεων  
•  Πολιτικούς μηχανικούς και Αρχιτέκτονες
•  Τραπεζικούς σύμβουλους

Magna Real Estate has been active in the real estate market since 
2008 and is currently considered one of the rising forces in the field. 
The services we provide are:
•  Buying and selling of commercial, residential properties  and land
•  Rent of commercial and residential properties
•  Real estate investment proposals
•  Property management
•  Renovations
Magna Real Estate provides all the required services needed at 
every stage of the transaction. It consists of a team of experienced 
professionals which includes:
•  Real estate consultants
•  Real estate appraisers
•  Legal advisors
•  Property Investment consultants
•  Civil Engineers and Architects 
•  Financial advisors

Αυτό που μας χαρακτηρίζει είναι η επαγγελματική μας κατάρτιση και 
η γνώση της αγοράς. Στην  Magna Real Estate πιστεύουμε ότι κάθε 
πελάτης είναι μοναδικός και με αυτόν τον τρόπο τον αντιμετωπίζου-
με, παρέχοντας:
• Εξατομικευμένες προτάσεις 
•  Πλήρη γκάμα υπηρεσιών από εμπείρους επαγγελματίες
• Εμπειρία και άριστη γνώση της αγοράς
• Επαγγελματική Προώθηση ακίνητου
Στόχος μας είναι οι σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους πε-
λάτες αλλά και η αναβάθμιση των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών στην Ελ-
λάδα με γνώμονα τις νέες τεχνολογίες και με κύρια χαρακτηριστικά τον 
σεβασμό στον πελάτη, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία. 

What characterizes us is our professionalism and the knowledge 
of the market. At Magna Real Estate we believe that every client is 
unique. We provide:
•  Tailor made services
•  One-stop shop
•  Experience and deep knowledge of the market
•  Professional Real estate Marketing
Our principal goal is to create relations of cooperation and trust with 
our clients but also, to upgrade the real estate services in Greece 
based on the new technologies and the respect of the client with 
integrity and reliability. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΤΕ.  
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

SERVICE YOU DESERVE.  
PEOPLE YOU TRUST

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
MAGNA REAL ESTATE 

Διεύθυνση / Address:  
Κοσμά Αιτωλού 11β ,Πεύκη, 15121 /  

Kosma Aitolou ,11b, Pefki, 15121
Τηλ. / Tel:  2108022640-6948048769 

email: info@magnaestate.gr
www.magnaestate.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Α 119 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Αγοραπωλησίες - Εκμισθώσεις ακινήτων, Εκτίμηση αξίας και αξι-
ολόγηση, Εργασίες ανακατασκευής /ανακαίνισης /διακόσμησης.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο των κτηματομεσιτι-
κών συναλλαγών στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων 
της Αθήνας από το 1995.
Στοχεύουμε:
•  Στην εξασφάλιση των αποδοτικότερων και αποτελεσματικότε-

ρων όρων αγοράς.
•  Στην ρεαλιστική απόδοση των αναγκών και των απαιτήσεων σας.
•  Στην χρηματοοικονομική σας διευκόλυνση μέσω της εξασφά-

λισης δανείων.
•  Στην ειλικρινή και καλοπροαίρετη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.
•  Στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προβολή και προώθη-

ση του προς πώληση-εκμίσθωση ακινήτου σας.
Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την αναζήτηση του ακινήτου 
που σας ενδιαφέρει. Μέσα από τα εκατοντάδες ακίνητα που δια-
χειρίζεται η εταιρεία μας οι επενδυτικές ευκαιρίες, η διαθεσιμό-
τητα και η ποικιλία των ακινήτων μας θα καλύψουν με βεβαιότη-
τα τις ανάγκες σας. 

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ΝΟΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ / NOUSSIS REAL ESTATE 

Διεύθυνση / Address:  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΝΕΡΙΟΥ 62, ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ /  

LEOF.KRYONERIOY 39, KRYONERI ATHENS
Τηλ. / Tel:  210-6220369 
email: info@ noussis.gr

www.noussis.gr

SERVICES / PRODUCTS 
Buying and Selling - Leasing Real Estate Use , Value assessment 
and evaluation, Reconstruction / renovation / decoration works.

COMPANY PROFILE
Our office has been active in the field of real estate transactions 
in the wider area of the northern suburbs of Athens since 1995.
We aim for:
•  In ensuring the most efficient and effective market conditions.
•  In the realistic performance of your needs and requirements.
•  In your financial facility through securing loans.
•  In the honest and well-intentioned conduct of negotiations.
•  In the most effective promotion and promotion of your 

property for sale-lease.
Contact our office to search for the property you are interested 
in. Through the hundreds of properties managed by our 
company, the investment opportunities, the availability and the 
variety of our properties will surely meet your needs.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Α 136 





42 PREMIUM REAL ESTATE EXPO 2022

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Μεσιτικό γραφείο / Αγοραπωλησίες Ακινήτων

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 στο κέντρο της Αθήνας και δρα-
στηριοποιείται στην διαχείριση ακινήτων, ενώ περιλαμβάνει πλή-
ρες και πολυάριθμο τεχνικό/κατασκευαστικό τμήμα. 

Ως κύρια δραστηριότητα του μεσιτικού τμήματος της εταιρεί-
ας μας είναι οι αγοραπωλησίες, οι εκτιμήσεις ακινήτων καθώς 
και οι ενοικιάσεις υψηλής ποιότητας κτηρίων, οποιουδήποτε τύ-
που, τα οποία καλύπτουν τα γούστα, τις προτιμήσεις και τις ανά-
γκες κάθε αγοραστή. 

Στον χώρο μας συστεγάζεται και το τεχνικό μας τμήμα το οποίο 
αποτελείται από ειδικευμένο προσωπικό που αναλαμβάνει την τα-
χύτατη και οικονομικότερη στην αγορά περαίωση των εργασιών 
όπως: ανακαινίσεις, μετατροπές των αγορασθέντων ακινήτων, με-
λέτες κάθε τύπου κτηρίων, ενεργειακά πιστοποιητικά, πιστοποιη-
τικά ΔΕΗ, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας κ.α. 

Η ομάδα συνεργατών μας αποτελείται από μηχανικούς και τε-
χνικούς όλων των ειδικοτήτων, συνεργάτες δικηγόρους, λογιστές 
και έμπειρους κτηματομεσίτες, οι οποίοι είναι στην διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε συμβουλή και συνεργασία, ώστε να υπάρξει η κα-
λύτερη δυνατή αξιοποίηση της περιουσίας σας. 

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
PANFLOW M.IKE 

Διεύθυνση / Address:  
ΦΩΚΙΔΟΣ 24, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΘΗΝΑ /  

FOKIDOS 24, AMPELOKIPI, ATHENS
Τηλ. / Tel:  10-6990205 

email: info@panflowtrade.com
www.panflowtrade.com

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate Brokers.

COMPANY PROFILE
Our Company was established in 2008 in the center of Athens 
and is active in real estate management, and includes a 
complete and numerous technical / construction department. 

The main activity of our real estate department is the sale 
of real estate, as well as the rental of high quality buildings, 
of any type, which cover the tastes, preferences and needs of 
each buyer. 

Our technical department, which consists of specialized 
personnel, undertakes the most rapid and economical purchase 
of the following works: renovations, modifications of purchased 
properties, studies of all types of buildings. 

Our team of associates consists of engineers and 
technicians of all specialties, associate lawyers, accountants 
and experienced real estate agents who are at your disposal for 
any advice and cooperation to make the best possible use of 
your property. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Β106- C105 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Prop Tech Company.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Prosperty είναι η πρώτη ψηφιακή Real Estate πλατφόρμα 
(PropTech) που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επεν-
δυτές, ιδιώτες που επιθυμούν να πουλήσουν, να αγοράσουν, να νοι-
κιάσουν και κάνει τη διαχείριση ακινήτων απλή, ανέπαφη, διαφα-
νή και αποτελεσματική για όλους. 

Η Prosperty φέρνει την επανάσταση και μεταμορφώνει την πα-
ραδοσιακή Real Estate αγορά αξιοποιώντας την αποκλειστική της 
τεχνολογία, αυτοματοποιημένες και πλήρως ψηφιοποιημένες δια-
δικασίες σε συνδυασμό με ολοκληρωμένες υπηρεσίες (νομικές, τε-
χνικές, συμβολαιογραφικές κ.λπ.), καλύπτοντας όλα τα στάδια της 
διαδικασίας (νομιμοποίηση, επαλήθευση, προετοιμασία, εμπορευ-
ματοποίηση, διαχείριση ακινήτων και διατήρηση μέχρι το κλείσι-
μο συμβολαίου) και προσφέρει αποτελεσματική διαχείριση μεγά-
λου αριθμού χαρτοφυλακίων ακινήτων, μια υπηρεσία κατάλληλη 
για θεσμικούς επενδυτές, εξυπηρετητές NPL/REO, τράπεζες και 
προγραμματιστές, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία για όλους 
όσους συμμετέχουν στην αγορά. 

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
PROSPERTY

Διεύθυνση / Address:  
Αγ. Παρασκευής 94, Χαλάνδρι, 15234, Ελλάδα

94 Ag. Paraskevis str., Halandri 15234, Greece
Τηλ. / Tel:  +302106812500  

email: info@theprosperty.com
www.theprosperty.com

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate Tech Services.

COMPANY PROFILE
Prosperty, is a revolutionary digital-first Real Estate platform 
(PropTech) offering integrated end to end tech-enabled 
services to property portfolio investors and individuals that 
makes selling, buying, renting and managing property simple, 
contactless, transparent and efficient for all.

Prosperty disrupts a very traditional market and transforms 
real estate, leveraging its proprietary technology, streamlined 
process automation, and fully digitized workflows, combined 
with integrated tech-enabled end to end services (legal, 
technical, notarial, etc.) across the property journey, 
covering all the various steps of the process (incl. legalization, 
verification, preparation, commercialization, property 
management, and handholding up to transaction closing) 
and offers the operational scalability to efficiently manage 
large numbers of real estate portfolios, a service suitable 
for institutional investors, NPL/REO servicers, banks, and 
developers, redefining the whole experience for all market 
participants.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
B124
B126
C131
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
• Μεσιτικές Υπηρεσίες Ακινήτων
• Βραχυχρόνια Μίσθωση
• Εκτιμήσεις Ακινήτων
• Property Management 
• Έκδοση Golden Visa 
• Νομική και τεχνική κάλυψη
• After Sales Service 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 2000 και το 2018 εντάχθηκε στο δίκτυο 
της RE/MAX του Νο1 δικτύου μεσιτικών υπηρεσιών στον κόσμο.

Ως RE/MAX Metron δραστηριοποιούμαστε στον νομό Χαλκιδι-
κής με 2 γραφεία, στα Νέα Μουδανιά και στην Καλλιθέα. Βέβαια, 
μέσα από το δίκτυο της RE/MAX μπορούμε να σας εξυπηρετήσου-
με σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ομάδα μας αποτελείται από 25 και πλέον έμπειρους συνερ-
γάτες, κατάλληλα εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους στην αγο-
ρά του real estate. 

Οι  παρεχόμενες υπηρεσίες  μας είναι Αγορές, Πωλήσεις και 
Μισθώσεις Ακινήτων, Βραχυχρόνια Μίσθωση, Εκτιμήσεις Ακινή-
των, Property Management, Golden Visa, Νομική και Τεχνική Κά-
λυψη, After Sales Service.

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στον 
χώρο του real estate.

Η υψηλή ικανοποίησή σας και ταυτόχρονα η μοναδική εμπειρία 
στο ταξίδι σας για την πώληση ή την ανεύρεση του ιδανικού ακινή-
του είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα. 

 Αυτό το επιτυγχάνουμε με τις παροχές μας, και πιο συγκεκρι-
μένα, την προηγμένη τεχνολογία (virtual tour/φωτογράφιση 360°, 
βίντεο, drone/aerial photo shooting), την νομική και τεχνική υπο-
στήριξη, το πλάνο προώθησης των ακινήτων με πρωτότυπους και 
σύγχρονους τρόπους κ.ά. 

Επιστέγασμα των παραπάνω είναι η θέση μας στα top 10 γρα-
φεία πανελλαδικώς, μεταξύ 72 της RE/MAX Ελλάς και το «Βρα-
βείο Επιχειρηματικότητας 2021» από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
RE/MAX METRON 

Διεύθυνση / Address:  
• Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής | Δημητρίου Τζαβούρα 9 
• Καλλιθέα Χαλκιδικής |Είσοδος από Κασσάνδρεια /

• Nea Moudania, Chalkidiki | 9 Dimitriou Tzavoura
• Kallithea, Chalkidiki | Entrance from Kassandria  

Τηλ. / Tel:  2373065555   
email: info@remax-metron.gr

www: remax-metron.gr

SERVICES / PRODUCTS 
• Real Estate 
• Short Term Rental 
• Property Management 
• Golden Visa 
• Real Estate Appraisals
• Legal and technical services 
• After Sales Service 

COMPANY PROFILE
Our company was founded in 2000 and in 2018 joined the RE/MAX 
network, the No1 network of real estate services in the world.

As RE/MAX Metron we operate in the prefecture of Chalkidiki 
with 2 offices, in Nea Moudania and Kallithea. Of course, through 
the RE/MAX network we can serve you throughout Greece and 
abroad.

Our team consists of more than 25 experienced agents, 
properly trained and specialized in the real estate market.

Our services are Buy, Sale and Rental Properties, Short-Term 
Rental, Real Estate Appraisals, Property Management, Golden 
Visa, Legal and Technical Services, After Sales Service.

Our goal is to provide high quality services in the real estate 
market.

Your high satisfaction and at the same time the unique 
experience in your trip to sell or find the ideal property is our 
first priority.

 We achieve this with our services, and more specifically, 
the advanced technology (virtual tour / 360° photography, video, 
drone / aerial photo shooting), the legal and technical support, 
the marketing plan for the property promotion in original and 
modern ways, etc.

The culmination of all above is our position in the top 10 
offices nationwide, between 72 of RE/MAX Hellas and the 
«Entrepreneurship Award 2021» from the Chamber of Chalkidiki.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
B131
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Εκμίσθωση Ακινήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων 
(ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) δημιουργήθηκε με στόχο την αξιοποίηση της ακί-
νητης περιουσίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων προς όφελος 
της ίδιας της στρατιωτικής υπηρεσίας και κατ’ επέκταση των τοπι-
κών κοινωνιών. Αποστολή της είναι η προσέγγιση εγχώριων και δι-
εθνών επενδυτών, με αποκλειστικό σκοπό τη μακροχρόνια μίσθωση 
των διαθέσιμων προς αξιοποίηση ακινήτων. Για την επίτευξη της 
αποστολής της, η Υπηρεσία αναλαμβάνει κάθε δυνατή ενέργεια για 
την ταχύτερη ωρίμανση των εν λόγω ακινήτων και διεξάγει δημόσι-
ους ηλεκτρονικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την ανάδειξη 
πλειοδότη μισθωτή, διασφαλίζοντας παράλληλα την απαιτούμενη 
διαφάνεια και σαφήνεια στις διαδικασίες που ακολουθούνται. Τα 
διαθέσιμα προς αξιοποίηση ακίνητα βρίσκονται σε τοποθεσίες σε 
όλη την Ελλάδα και δύναται ενδεικτικά να χρησιμοποιηθούν για :
•  Τουριστική Βιομηχανία (πολυτελή ξενοδοχεία & θέρετρα, δω-

μάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης, πολυτελείς κατασκηνώσεις διε-
θνώς γνωστές και με τον όρο “Glamping”, θεματικά πάρκα, γή-
πεδα γκολφ κ.λπ.)

•  Εμπορικά Κέντρα 
•  Δομές Υγείας 
•  Πάρκα Τεχνολογίας και Επιστήμης
•  Φοιτητικές Κατοικίες
•  Εξυπηρετούμενα Διαμερίσματα (“Serviced Apartments”)
•  Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (ΑΠΕ)
•  Χώρους Εκδηλώσεων
•  Εφοδιαστική Αλυσίδα (“Logistics”)

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ)  / MINISTRY OF DEFENCE/ DIRECTORATE FOR

THE ARMED FORCES REAL ESTATE DEVELOPMENT (MOD/DAFRED) 
Διεύθυνση / Address:  

Λεωφόρος Αλίμου Κατεχάκη & Πίνδου, Παπάγου 156 69 /
Aven. Alimou Katechaki & Pindou, Papagou 156 69  

Τηλ. / Tel:  (+30)210 65318 37-71 
email: info@ypaaped.mil.gr
www: www.ypaaped.mil.gr

SERVICES / PRODUCTS 
Long-term Leases of Army’s Real Estate. 

COMPANY PROFILE
The Directorate for the Armed Forces Real Estate Development 
(“D.A.F.R.E.D.”) is established to manage the exploitation of the 
Real Estate Assets of the Hellenic Armed Forces for the benefit 
of the Hellenic Armed Forces and local communities. Its mission 
is the attraction of both local and international investments, for 
the sole purpose of concluding long-term lease contracts for the 
properties that have been made available for exploitation. In order 
to fulfill its purpose the directorate is taking all the necessary 
actions to expedite the maturation of the properties for utilization 
and conducting public electronic bidding auctions in order to 
award lease contracts to the highest bidder ensuring at the same 
time the transparency and clarity of the whole procedure. The 
available properties ready for exploitation are located in various 
key areas throughout Greece and therefore can be utilized in 
various business projects fields such as:
•  Tourism industry (Luxury Hotels & Resorts, Short-Term Lease 

Accomodation, “Glamping”, Theme parks, golf courts etc)
•  Shopping and Entertainment Malls 
•  Health Establishments
•  Technology and Science Parks
•  Student Residences
•  Serviced Apartments
•  Renewable Energy Fields
•  Event Venues
•  Logistics

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A109 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Υπηρεσίες internet.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η εταιρεία ABOUTNET απο το 2000 ασχολείται με την παροχή υπη-
ρεσιών internet. Συγκεκριμένα, με την κατασκευή ιστοσελίδων,την 
διαφήμιση και προώθησή τους

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ABOUTNET
Διεύθυνση / Address: Στυλιανού Γονατά 2 , Περιστέρι / 
Stylianou Gonata 2 Peristeri 
Τηλ. / Tel:  +30 2112002000 
email: info@aboutnet.gr 
www.aboutnet.gr

SERVICES / PRODUCTS 
internet services.

COMPANY PROFILE
ABOUTNET company since 2000 provides internet services. 
Specifically, with the construction of websites, their advertising 
and promotion

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C106

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Virtual tours & 3D scans.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η εταιρεία μας δημιουργήθηκε στα τέλη του 2021 στην Αθήνα.
Συνιδρυτές της είναι δύο νέα παιδιά από διαφορετικούς χώρους που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια πρωτοπορια-
κή και καινοτόμο επιχείρηση.
Ο Γεώργιος Καρυώτης ,ο οποίος είναι φωτογράφος είχε την αρχική ιδέα για την συγκεκριμένη υπηρεσία και μαζί με τον συνεργάτη του Πα-
ναγιώτη Δαλιβίγκα, διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό μετουσίωσαν την ιδέα σε πράξη.
Η εταιρία μας προσφέρει την δυνατότητα στον χρήστη να περιηγηθεί τρισδιάστατα σε όποιον χώρο επιθυμεί.
Η υπηρεσία αυτή έχει εφαρμογή σε διάφορους κλάδους όπως την ναυτιλία , τις τέχνες, το λιανεμπόριο ,τον πολιτισμό, τον τουρισμό και 
την  εστίαση ,προσφέροντας μια πρωτοποριακή δυνατότητα προώθησης και προβολής των αντίστοιχων κλάδων στο ευρύ κοινό με επαγ-
γελματισμό ,καινοτομία και συνέπεια. 

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
3D PATH

Διεύθυνση / Address:  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 8, ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ /  

8 ATHANASIOU CHRISTOPOULOU str, NEMEA KORINTHIAS
Τηλ. / Tel:  +30 6947126998, +30 6944787831 

email: info@3dpath.gr
www.3dpath.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
B123
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Eκτιμήσεις, αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις κατοικιών, οικοπέδων 
και επαγγελματικών χώρων, κατασκευές, ανακαινίσεις, διακοσμή-
σεις, μελέτες, έκδοση πιστοποιητικών για τη μεταβίβαση ακινήτων.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Τεχνική-Μεσιτική εταιρεία “ATTICA HOUSE” προσφέρει ένα πλή-
ρες φάσμα επαγγελματικών και ποιοτικών υπηρεσιών στους πελά-
τες της όσον αφορά στον τομέα των αγοραπωλησιών κατασκευών και 
ανακαινίσεων ακινήτων.
Σκοπός μας είναι η παροχή Τεχνικών & Μεσιτικών υπηρεσιών υψη-
λού επιπέδου στον καλύτερο δυνατό χρόνο και με στόχο την καλύτε-
ρη δυνατή τιμή που επιτρέπει η αγορά.
Το γραφείο μας είναι στελεχωμένο από επαγγελματίες συμβούλους 
- διαχειριστές ακινήτων με εμπειρία που αναλαμβάνουν εκτιμήσεις, 
αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις κατοικιών, οικοπέδων και επαγγελ-
ματικών χώρων, ενώ παράλληλα διαθέτουμε μηχανικούς και πλήρως 
εξειδικευμένα συνεργεία για κατασκευές, αντιπαροχές, ανακαινίσεις, 
διακοσμήσεις, μελέτες, έκδοση αδειών και των απαιτούμενων πιστο-
ποιητικών για τη μεταβίβαση ακινήτων. Διαθέτουμε επίσης ομάδα νο-
μικών συμβούλων και συμβολαιογράφων.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ATTICA HOUSE
Διεύθυνση / Address:  
Αγίου Ιωάννου 23Β (1ος όροφος), Αγία Παρασκευή  /  
23B Agiou Ioannou (1st floor), Agia Paraskevi
Τηλ. / Tel:  +30 2106008005 Fax:  +30 2106008188
email: info@atticahouse.gr
www.atticahouse.gr

SERVICES / PRODUCTS 
Estimating, buying, selling and renting houses, plots, and business 
properties, renovations, constructions, decorations, studies, 
licenses and the required certificates for the procedures of real 
estate sales.

COMPANY PROFILE
The Technical – Real Estate company "ATTICA HOUSE" offers a full 
range of professional and quality services to its clients in the field 
of real estate construction and renovation.
Our goal is to provide high quality Real Estate services in the best 
possible time and aiming at the best possible price.
Our office is staffed by professional consultants - real estate 
managers with experience in estimating, buying and selling houses, 
plots, and business properties. We also have fully specialized teams 
for constructions, renovations, decorations, studies, licenses and the 
required certificates for the procedures of real estate sales. We also 
have a team of legal advisers and notaries.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Α112
Β109 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Κτηματομεσιτική Εταιρία

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Το μεσιτικό γραφείο Averto είναι κτηματομεσιτική εταιρία που 
δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων εδώ και 12 χρόνια. 
Έδρα μας είναι το νησί της Σκιάθου και δραστηριοποιούμαστε 
αποκλειστικά σε αυτό καθώς θέλουμε να παρέχουμε την καλύ-
τερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας. Κύριο μέλημα της 
εταιρίας μας, είναι να παρέχουμε την βέλτιστη εμπειρία στους 
πελάτες μας με σωστές συμβουλές και να εξασφαλίζουμε την 
έγκυρη και αποτελεσματική συμφωνία για τα ακίνητα τους. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων που δρα-
στηριοποιούμαστε στον κόσμο τον real estate, την τεχνογνωσία 
και την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας, καθώς και την 
καθημερινή επαφή και ενημέρωση των πελατών μας. Το μεσιτικό 
Averto, έχει πάρει μέρος σε διάφορες εκθέσεις παγκοσμίου επι-
πέδου μερικές από τις οποίες είναι η Διεθνής Έκθεση Ακινήτων 
Μόσχας , η Διεθνής Έκθεση Ακινήτων Λονδίνου, η Διεθνής Έκθε-
ση Ακινήτων Παρισιού, η 4η Διεθνής Έκθεση & Συνέδριο Ακινή-
των (by HELEXPO) και πολλές άλλες. Κτηματομεσιτικό γραφείο 
Averto – Στόχος μας η εξυπηρέτηση σας!

SERVICES / PRODUCTS 
Estimating, buying, selling and renting houses, Real Estate 
Agency.

COMPANY PROFILE
Averto real estate agency is a real estate company that has been 
active in the field of real estate for 12 years. Our headquarters 
are on Skiathos island and we are active exclusively on it as we 
want to provide the best possible service to our customers. The 
main concern of our company is to provide the best experience 
to our customers with the right advice and to ensure the valid 
and effective agreement for their properties. This is achieved 
through the experience of all these years that we are active in the 
world of real estate, the know-how and the continuous training 
of our staff, as well as the daily contact and information of our 
customers. Averto Real Estate has taken part in various world-
class exhibitions, some of which are the Moscow International Real 
Estate Exhibition, the London International Real Estate Exhibition, 
the Paris International Real Estate Exhibition, the 4th International 
Real Estate Exhibition & Congress and many others. Averto Real 
Estate Agency - “The best investment on Earth is earth.”

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
AVERTO REAL ESTATE
Διεύθυνση / Address:  
Σκιάθος /  Skiathos
Τηλ. / Tel:  +30 6984790000 
email: averto.realestate@gmail.com
avertoskiathos.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
 C118 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Ανάπτυξη, διαχείρηση, πώληση και ενοικίαση ακινήτων, συμβου-
λευτικές υπηρεσίες μετανάστευσης.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
bbf : Build. Better. Future.  Η bbf είναι μία Πολυεθνική Εται-
ρεία ανάπτυξης ακινήτων από το 2007. Το χαρτοφυλάκιο της εται-
ρείας περιλαμβάνει περισσότερα από 100 έργα σε Κύπρο, Ελλά-
δα και Πορτογαλία.
Η bbf εξειδικεύεται στην κατασκευή σύγχρονων κατοικιών και 
επαγγελματικών χώρων εξαιρετικής ποιότητας σε προνομιακές 
τοποθεσίες. Θέτουμε μία νέα τάση που θα αλλάξει την καθημερι-
νότητα μέσα στο δικό σας σπίτι. 

Με μεγάλη εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα και μέσω της 
τεχνογνωσίας του προσωπικού μας, είμαστε σε θέση να ξεκινήσου-
με τα πιο απαιτητικά έργα και να τα ολοκληρώσουμε με υψηλό επί-
πεδο αρχιτεκτονικής ακεραιότητας και ποιότητας. Όλα τα έργα μας 
παραδίδονται με εξαιρετικής ποιότητας φινιρίσματα και σε συνερ-
γασία με το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο UHA του 
Λονδίνου, δημιουργόντας μοναδικά και εντυπωσιακά σχέδια όπως το 
Eden Roc Residence, το Sky Tower και το Marco Polo στην Κύπρο. 

Παρακολουθούμε συνεχώς τις τελευταίες εξελίξεις στην ανάπτυξη 
ακινήτων, υιοθετούμε τους πιο αποδοτικούς τρόπους εξυπηρέτησης, 
βελτιστοποιούμε τις επενδύσεις μας, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση 
των έργων μας. Το κάθε μας έργο αποτελεί ένα προϊόν μοναδικής αρ-
χιτεκτονικής που καλύπτει τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας, είτε πρό-
κειται για μια νέα οικογένεια, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ή έναν επενδυτή. 

Επωνυμία εταιρίας / Company: BBF : GREECE

Διεύθυνση / Address: Βασιλίσσης Σοφίας 88, 

Αθήνα / Vasilissis Sofias 88, Athens

Τηλ. / Tel:  210 7755388  

email: info@ppgathens.com

www.bbf.com

SERVICES / PRODUCTS 
Development, real estate sale and rental, after-sales services, 
asset management, immigration consulting

COMPANY PROFILE
bbf : Build. Better. Future.  An international developer since 
2007.The company’s portfolio includes more than 100 projects 
in Cyprus, Greece and Portugal. 

bbf: specializes in the construction of modern top-quality 
residential and commercial buildings. We set a new trend of life 
and holidays in Athens.

Having a wide experience in the construction sector, 
and through the expertise of our staff, we are in a position to 
commence the most challenging projects, and to complete 
them with a high level of architectural integrity and quality. All 
of our projects are provided with the highest quality finishes. 
The company cooperates with the eminent architectural bureau 
from London UHA, which creates a unique and memorable 
design, such as Eden Roc Residence, Sky Tower or Marco Polo 
in Limassol.

We continuously monitor the latest developments in the 
urban housing sector, master the best practices in the industry, 
optimize our investment, planning, and project management 
systems. Each of our development projects is a product of 
architectural excellence, aimed to create an exceptional and 
unrivalled comfort to the buyer, whether it is a young family, an 
elderly couple, or a businessman.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
B121
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
• Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων
• Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
• Εκτίμηση ακινήτων
• Νομική υποστήριξη
• Φορολογική εκπροσώπηση
• Συντηρήσεις / Ανακαινίσεις
• Έκδοση πιστοποιητικών
• Υπηρεσίες Golden Visa 
• Υπηρεσίες έκδοσης στεγαστικών δανείων

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1993 και έκτοτε, συνεχώς, δραστηριο-
ποιείται αποκλειστικά στα κτηματομεσιτικά, τη διαχείριση ακινή-
των και γενικότερα την ακίνητη περιουσία, με παράλληλες δραστη-
ριότητες σε κάθε πτυχή του Real Estate. Είμαστε ενεργά μέλη της 
Ένωσης Μεσιτών Αθηνών - Αττικής και της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Ακινήτων FIABCI και έχουμε ένα ευρύ δίκτυο συ-
νεργατών σε όλη τη χώρα και σε όλα τα είδη συναφών επαγγελμά-
των και ειδικοτήτων. Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση, εκπροσώπηση, 
εκτίμηση και συντήρηση / ανακαίνιση κτιρίων. Η εμπειρία μας και 
η άμεση επικοινωνία με τους συνεργάτες μας είναι οι βασικοί πα-
ράγοντες για την επιτυχία μας και τις υψηλού επιπέδου συμφωνίες 
τόσο σε οικιστικά όσο και σε εμπορικά ακίνητα.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
BROKERHOUSE REAL ESTATE
Διεύθυνση / Address: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 85, 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CITY PLAZA / 85, VOULIAGMENIS AV., 16674, 
GLYFADA, CITY PLAZA COMMERCIAL CENTER 
Τηλ. / Tel: +30 210 960 03 13-4, +30 694 435 07 11   
Fax: +30 210 963 07 70 
email: info@brokerhouse.gr
www.brokerhouse.gr

SERVICES / PRODUCTS 
• Buying, selling or leasing real estate assets
• Property management
• Property valuation
• Legal assistance
• Tax representation
• Maintenance / Renovations
• Issuing certificates of any kind
• Golden Visa Services
• Mortgage lending services

COMPANY PROFILE
Our company was found in 1993 and ever since, continually, operates 
exclusively in property management and real estate in particular, 
with parallel activities in every aspect of Real Estate. We are active 
members of Hellenic Association of Realtors and the International 
Federation of Real Estate Professionals FIABCI and we have a wide 
network of partners throughout the country, in all kinds of associated 
professions and specialties. We undertake the management, 
representation, assessment and maintenance/renovation of 
buildings. Our years of experience and direct communication with 
our partners are the key factors for our success and high level deals 
in both residential and commercial properties.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C124

Επωνυμία εταιρίας / Company:  

BLUEGROUND

Διεύθυνση / Address: Ιμβρου 1 Μαρουσι, 151 24  

Τηλ. / Tel:  +30 2108983651

email: kostask@theblueground.com

www.theblueground.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Ενοικίαση/Εκμίσθωση διαμερισμάτων

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Blueground είναι μία start-up εταιρεία που δραστηριοποιείται διεθνώς στον χώρο του real estate και της τεχνολογίας (proptech). Με 
όραμα έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι αισθάνονται σαν το σπίτι τους όπου κι αν επιλέξουν να μείνουν, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο 5.000 
επιλεγμένων διαμερισμάτων υψηλής ποιότητας σε δημοφιλείς γειτονιές σε όλο τον κόσμο, τα οποία διατίθενται για μίσθωση διάρκειας 
από ένα μήνα μέχρι και μερικά χρόνια. Η εφαρμογή πελατών (guest app) της Blueground παρέχει 24ωρη υποστήριξη καθώς και πρόσβα-
ση σε καθημερινές υπηρεσίες, όπως καθαρισμό διαμερισμάτων, παράδοση ειδών παντοπωλείου. Με έδρα τη Νέα Υόρκη και περισσότε-
ρους από 500 εργαζόμενους, η Blueground διατηρεί χιλιάδες διαμερίσματα σε 18 πόλεις παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων σε Νέα Υόρκη, 
Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο, Βοστώνη, Σικάγο, Ουάσιγκτον, Ντένβερ, Σιάτλ, Ώστιν, Ντουμπάι, Κωνσταντινούπολη, Παρίσι, Λονδίνο, Βιέν-
νη, Βερολίνο, Ζυρίχη, Μαδρίτη και Αθήνα. Η Blueground στοχεύει να έχει διεθνή παρουσία σε 50 πόλεις έως το 2025. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ή στο www.theblueground.com.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A121
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Μεσιτική εταιρεία – Διαχείριση ακινήτων – Ασφαλιστικές Υπη-
ρεσίες

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
H Check-in Real Estate δημιουργήθηκε με πίστη & σεβασμό για ένα 
μέλλον που χτίζεται με σύγχρονες ιδέες βασιζόμενο στην εξυπηρέ-
τηση πελατών που επιθυμούν να πουλήσουν ή να αγοράσουν ένα ακί-
νητο, για ιδιωτική, επαγγελματική ή επενδυτική χρήση.  

Αποτελεί ένα κλάδο της Check-in, η οποία προσφέρει ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες στο χώρο της διαχείρισης ακινήτων (Check-
in Holidays), των Ασφαλειών (Check-insurance) και του Κατασκευ-
αστικού (Check-in Construction). 

Δίνοντας το παρόν με επαγγελματική συνέπεια επί 12 συνεχή 
έτη στο χώρο του Real Estate, η Check-in  έχει δημιουργήσει μία 
δυναμική ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών για κάθε δραστηριό-
τητα που επιχειρεί.  

Στόχος της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς με τα-
χύτητα, επαγγελματισμό, εχεμύθεια, αξιοπιστία, ευελιξία και πάθος. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Αγοροπωλησίες ακινήτων 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Καλώς ήλθατε στην μεσιτική και κατασκευαστική εταιρία City 1 Real 
Estate η οποία εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας (Πανεπιστημίου 38) 
και στον Ωρωπό (παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού Στάση Γεφυράκι). 
Το εξειδικευμένο προσωπικό του γραφείου μας βοηθά στην εύρεση 
αγοράς ή ενοικίασης ακινήτου για να στεγάσετε τα όνειρα σας ή να 
πουλήσετε το γρηγορότερο δυνατό και στην καλύτερη τιμή το ακίνη-
το σας. Επίσης αναλαμβάνουμε να βρούμε το οικόπεδο που σας αρέ-
σει και να το σχεδιάσουμε με βάση τα δικά σας όνειρα και εμείς να 
τα πραγματοποιήσουμε κατασκευαστικά μέσα από την εταιρεία μας.

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate – Property Management & Insurance Services

COMPANY PROFILE
Check in Real Estate was created with faith and respect, for a future 
built with modern ideas based on customer service who wish to sell 
or buy a property for private, professional or investment purposes.

Check-in is able to provide full integrated services in the areas 
of vacation (Check-in Holidays), insurance (Check-in Insurance) and 
construction (Check-in Construction).

Check-in has developed a dynamic team of expert partners 
for each activity it undertakes. Having been present in the field of 
Real Estate for 12 years with professional consistency, its goal is to 
respond to market demands quickly, professionally, with confident
iality, reliability, flexibility and passion.

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate Sales

COMPANY PROFILE
Welcome to the Real Estate and the Construction company City 1 
Real Estate, which is based in the center of Athens ( Panepistimiou 
38) and in Oropos ( Markopoulo beach of Oropos). The specialized 
staff of our office helps to find a market or rental property to house 
your dreams or to sell as fast as possible and at the best price your 
property. We also undertake to find in the plot you prefer and we 
design it based on your own dreams and we realized construction 
through our company.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
CHECK-IN    ΖΑΧΑΡΙΑΚΗΣ Ι.Α. - ΖΩΓΡΑΦΟΣ Χ. Ο.Ε. /
CHECK-IN   ZACHARIAKIS I.A – ZOGRAFOS CH O.E 

Διεύθυνση / Address: Μαργουνίου 22 & Ιωνίας - Χανιά  /
22nd margouniou & Ionias - Chania

Τηλ. / Tel:  +30 28210 99874  Fax:  +30 28210 99874  
email: info@check-in.pro

www.check-in.pro

Επωνυμία εταιρίας / Company: CITY 1
Διεύθυνση / Address: Πανεπιστημίου 38  / Panepistimiou 38
Τηλ. / Tel:  +30 2103620100, +30 6947279812  
email: info@city1.gr
www.city1.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A 115

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Α126
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
H Eφημερίς ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ξεκίνησε την έκ-
δοσή της το 1929.  Ειδικεύεται στη δημοσίευση  όλων  των ανακοινώ-
σεων του Δημόσιου, ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ κλπ που 
αφορούν πλειστηριασμούς, εκποιήσεις ακινήτων, μισθώσεις ακινήτων, 
εργολαβίες, δημόσια έργα και προμήθειες. Από το 1995 βρίσκεται και 
στο διαδίκτυο www.dimoprasion.gr. Πιστή στις αρχές της ESG υπη-
ρετεί τις παρακάτω ενέργειες:
* Η έντυπη μορφή της εφημερίδας είναι από ανακυκλώσιμο χαρτί.
* Ανακυκλώνει περίπου 3 τόνους χαρτί το χρόνο
* Ανακυκλώνει κάθε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν
* Γίνεται χρήση μη ενεργοβόρων συσκευών
* Κατάργηση της έντυπης μορφής εγγράφων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙ-
ΟΥΣΙΑΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η URBAN REAL ESTATE είναι μια εταιρεία που αφορά στην ολοκλη-
ρωμένη παροχή υπηρεσιών στην διαχείριση ακινήτων. Η εταιρεία δη-
μιουργήθηκε το 2017 και αποτελεί συνεργασία ομάδας στελεχών που 
δραστηριοποιούνται για χρόνια στην συγκεκριμένη αγορά με μεγάλη 
επιτυχία. Διαθέτει σήμερα υπό διαχείριση 1800 ακίνητα. Απευθυνό-
μαστε σε ιδιοκτήτες ακινήτων που ενδιαφέρονται να διαθέσουν στην 
αγορά την ακίνητη περιουσία τους, καθώς και σε επενδυτές που ενδι-
αφέρονται να απολαύσουν σοβαρές αποδόσεις στις επενδύσεις τους. 
Η εμπειρία των εξειδικευμένων συνεργατών μας (κτηματομεσίτες, οι-
κονομολόγοι, χρηματοοικονομικοί, νομικοί, τεχνικοί και άλλοι σύμβου-
λοι) μας έχει αναδείξει σε απαραίτητους και επιτυχημένους συμβούλους 
στο πλευρό καθενός που επιθυμεί να επενδύσει στο χώρο της ακίνη-
της περιουσίας. Με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του προσφέ-
ρουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Το Χαρτοφυλάκιο Μας
Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει γη, οικιστικά και επαγγελματικά 
ακίνητα, ενώ εκπροσωπούμε ενδιαφερόμενους ξένους και Έλληνες 
επενδυτές. Ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία της δραστηριοποί-
ησής μας στις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον χώρο της κτηματαγοράς 
και των επιχειρήσεων τα τελευταία 18 έτη, ενσωματώσαμε στην φιλο-
σοφία της εταιρείας μας την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που 
εξελίσσονται, διευρύνονται, και εμπλουτίζονται διαρκώς, προσφέροντας 
τις καλύτερες λύσεις για εγγυημένες αγορές ή επενδύσεις, με βασικό 
γνώμονα πάντα το όραμα και την επιθυμία του πελάτη.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
Διεύθυνση / Address: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 10 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57 / 10 EM. 
BENAKI & 57 PANEPISTIMIOU 
Τηλ. / Tel:  +30 210 3215692-688  Fax:  +30 210 3215877
email: info@dimoprasion.gr     www.dimoprasion.gr

SERVICES / PRODUCTS 
Publications

COMPANY PROFILE
EFIMERIS DIMOPRASSION & PLISTIRIASMON” daily, morning, 
financial newspaper.. It holds an unprecedented record as a 
newspaper, that has been published continuously since 1929 on a 
daily basis. The first newspaper for proclamations of public services 
is available online since 1995 www.dimoprasion.gr. Throughout 
the years the morning paper was awarded many times. Auctions, 
Leases, Disposals, Public works, ProcurementsThe newspaper D&P 
loyal to the principles of ESG  carries out the following:
* The printed copy of the newspaper is made of recycled paper.
* It recycles nearly 3 tonnes of paper per year.
* It  supports N.G.O.
* It recycles every electrical and electronic device.

SERVICES / PRODUCTS 
BUSINESS & REAL ESTATE MANAGEMENT CONSULTANTS -
FINANCIAL SERVICES

COMPANY PROFILE
URBAN REAL ESTATE is a company related to the integrated provision 
of services in real estate. The company was created in 2017 and is a 
collaboration of a group of executives who have been active for years 
in this field with great success. It currently manages 1800 properties. 
We address to property owners who are interested in placing their 
real estate on the market, as well as to investors who pursuit serious 
returns on their investments. The experience of our specialized 
partners (real estate agents, economists, financial, legal, technical 
and other consultants) has made us necessary and successful by the 
side of anyone who wants to invest in the real estate market. Focusing 
on the client and his needs, we offer integrated consulting services.

Our Portfolio
Our portfolio includes land, residential and commercial properties, 
while we also represent foreign and Greek investors. Following the 
successful course of our activity in the consulting services, real estate 
and business field for the last 18 years, we have integrated in the 
philosophy of our company the provision of high-quality services that 
are constantly evolving, broading out, and being enriched, offering the 
best solutions for stable, long-term purchases or investments, always 
based on the client’s vision and aspiration.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C108A

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
CONDOREX CONSULTING SERVICES LTD
Διεύθυνση / Address:  
ΦΑΛΗΡΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11742 /  
15, Falirou str. 11742 Athens, Greece 
Τηλ. / Tel:  +30 2152159905 
email: info@urban-realestate.gr 
www.urban-realestate.gr 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C 116 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η εταιρεία Ellika Real Estate ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποι-
είται στον χώρο του real estate στην Ελλάδα. Τα δύο γραφεία της, το 
ένα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και το άλλο στο εμπορικό κέντρο 
της Κηφισιάς, είναι στελεχωμένα με έμπειρους επαγγελματίες του 
χώρου και προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, στηριζόμε-
νοι στη γνώση, στον επαγγελματισμό και στην εξειδίκευση. Το Ellika 
Real Estate χρησιμοποιεί με απόλυτη επιτυχία τη σύγχρονη τεχνο-
λογία όσον αφορά την οργάνωση των γραφείων της και όσον αφoρά 
την προώθηση των ακινήτων που αναλαμβάνει, είτε για πώληση εί-
τε για μίσθωση. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς λειτουργίας του το 
Ellika έχει διαμεσολαβήσει με επιτυχία σε πολλές πράξεις αγοράς, 
πώλησης και μίσθωσης οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων, 
πώλησης και αντιπαροχής οικοπέδων και έχει ολοκληρώσει project 
αποκλειστικής διαμεσολάβησης και ανάπτυξης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
REAL ESTATE AGENTS / REAL ESTATE APPRAISERS 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
H Epsilon team real estate δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2010 από 
την δημοσιογράφο Εβίτα  Ελευθερουδάκη και την αρχιτέκτονα τοπί-
ου Εσμεράλδα Παπαγιαννοπούλου. Η εταιρεία ασχολείται με την πώ-
ληση και την μίσθωση οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων,  σε 
prime locations,  στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια, νότια και ανα-
τολικά προάστια της Αττικής. Επιπλέον εκπονεί επίσημες εκτιμήσεις 
ακινήτων για κάθε χρήση ακόμα και για δικαστική. Έχει μόνιμη νομική 
υποστήριξη των πελατών της, πωλητών και αγοραστών,  από το εξει-
δικευμένο δικηγορικό γραφείο Π. Λιάρτης – Σ. Νικηφοράκης & Συ-
νεργάτες και στο δυναμικό της εντάσσονται αξιολογημένοι συνεργά-
τες ανακαίνισης, εσωτερικής διακόσμησης, αρχιτέκτονες, πολιτικοί 
μηχανικοί και μηχανολόγοι. Η προώθηση των ακινήτων της Epsilon 
team γίνεται με όλους τους τρόπους σύγχρονου marketing εντός και 
εκτός Ελλάδος, σε Ελληνικά portals αλλά και portals εξωτερικού 
όπως το James Edition,  στα social media πάντα με επιχειρηματικό 
προφίλ ( Instagram, youtube, linkedin, facebook, pinterest, tiktok) 
, μέσω news letters στο πελατολόγιο της εταιρείας,  αλλά και μέσω 
συνεργασιών με περισσότερα από 40 μεγάλα Ελληνικά μεσιτικά γρα-
φεία. Επίσης η Epsilon team real estate έχει μόνιμη συνεργασία με 
το μεσιτικό γραφείο Al Khalifa του Λονδίνου. Η Epsilon Team είναι 
από την σύσταση της μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Αττικής Αθηνών. 

SERVICES / PRODUCTS 
REAL ESTATE SERVICES

COMPANY PROFILE
Ellika Real Estate is a company founded in 2000 and is active in the 
field of real estate in Greece. It has two offices, one in the historical 
center of Athens and the other one near the center of Kifisia. Its 
experienced professionals offer high quality services, based on 
knowledge, professionalism and specialization. Ellika Real Estate 
uses with success modern technology in the organization of its 
offices and in the promotion of the real estates, either for sale or 
for rent. Due to its presence in Greek market for many years, Ellika 
has successfully mediated in purchasing process, sale and lease 
of residential or commercial real estates and sale of lands. It has 
also completed project of exclusive assignment.

SERVICES / PRODUCTS 
REAL ESTATE AGENTS / REAL ESTATE APPRAISERS

COMPANY PROFILE
Epsilon Team Real Estate was created in Athens in 2010, by 
the journalist Evita Eleftheroudaki and the landscape architect 
Esmeralda Papagiannopoulou, and has been a member of the 
Realtors Association of Athens since its establishment. The 
company’s core business is the sale and rental of residential and 
commercial real estate with properties at prime locations in Athens’ 
center, and in northern, southern and eastern suburbs of Attica. 
In addition, Epsilon Team prepares official real estate appraisals 
for private or judicial use. The clients of Epsilon Team receive 
permanent legal support from the specialized law firm P.Liartis-S.
Nikiforakis & Associates, as well as help and advice by evaluated 
partners, architects, civil engineers, engineers and specialists in 
renovation and interior decoration. Epsilon team promotes the 
properties of its portfolio in Greece and abroad by all means of 
contemporary marketing. Listings in Greek portals and portals 
abroad, on all social media platforms through a business profile 
(Instagram, youTube, Linkedin, Facebook, Pinterest and Tiktok 
), regularly sending newsletters to its clientele, and, last but not 
least, through close collaborations with more than 40 large Greek 
real estate agencies. Moreover, Epsilon Team has a permanent 
partnership with the real estate agency Al Khalifa in London UK.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ELLIKA REAL ESTATE  

Διεύθυνση / Address:  
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 39 ΘΗΣΕΙΟ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 9 ΚΗΦΙΣΙΑ   /
HERAKLEIDON 39 THISEIO, ARGYROPOULOU 9 KIFISIA

Τηλ. / Tel:  +30 210 3470654    
email: info@ellika.gr

www.ellika.gr

Επωνυμία εταιρίας / Company: EPSILON TEAM REAL ESTATE 
Διεύθυνση / Address: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 61Α – GR15232  /
61A FILIKIS ETERIAS STREET GR 15232
Τηλ. / Tel:  +30 2107212284   
email: evita@epsilonteam1.com
www.epsilonteam1.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A114
B111

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C127
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ- 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Τα μεσιτικά γραφεία της Golden Home, παρέχουν κτηματομεσιτικές 
υπηρεσίες σε ιδιώτες και επαγγελματίες, για την άμεση εύρεση κα-
τοικίας, επαγγελματικής στέγης και οικοπέδων. Διαθέτοντας το μεγα-
λύτερο δίκτυο real estate στην Ελλάδα με περισσότερους από 1.000 
συμβούλους ακίνητης περιουσίας (μεσίτες) και 30 χρόνια εμπειρίας, 
σκοπός της Golden Home Real Estate είναι να σας βοηθήσει να βρεί-
τε το ακίνητο των ονείρων σας! Το χαρτοφυλάκιο της Golden Home δι-
αθέτει περισσότερα από 50.000 ακίνητα προς πώληση & ενοικίαση και 
το πρωτοποριακό σύστημα μηχανογράφησής της σας παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες με ένα click!
Ψάχνεις σπίτι; Βρες το στην Golden Home!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Real Estate Developer

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Estia Developments είναι μια κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης ακι-
νήτων που κατασκευάζει κατοικίες υψηλής ποιότητας με ντιζάιν για 
όσους αναζητούν ένα σπίτι που εναρμονίζεται με τον σύγχρονο τρό-
πο ζωής.
Με ένα ιδιαίτερο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από πολυτελή ακί-
νητα και αστικές κατοικίες, η Estia Developments καλύπτει τις σύγ-
χρονες ανάγκες διαβίωσης, είτε προτιμάτε τους ζωντανούς δρόμους 
του Κέντρου Αθηνών είτε την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
Τα πολυτελή έργα, η καινοτόμος, βιώσιμη αρχιτεκτονική και ο υπερ-
βατικός σχεδιασμός της Estia Developments 
επαναπροσδιορίσουν τη σκηνή του real estate στην Ελλάδα και ανε-
βάzουν το αστικό τοπίο στο επόμενο επίπεδο.
Μάθετε περισσότερα: estiadevelopments.com

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
GOLDEN HOME 
Διεύθυνση / Address: ΡΩΜΑ 19, ΑΛΙΜΟΣ / ROMA 19, ALIMOS 
Τηλ. / Tel:  +30 2144069720  Fax:  +30 2111052600
email:info@goldenhome.gr
www.goldenhome.gr

SERVICES / PRODUCTS 
EAL ESTATE AGENCY SERVICES- VALUATION Valuation Services
-EDUCATION SEMINARS OF REAL ESTATE

COMPANY PROFILE
Golden Home Real Estate Agencies in Athens provide real estate 
services to individuals and professionals for the immediate 
search for home, business and land. With the largest real estate 
network in Attica with more than 1.000 estate agents (brokers) 
and 30 years of experience, Golden Home Real Estate’s goal 
is to help you find your dream home! Golden Home’s portfolio 
has more than 50.000 property for sale & rent and its innovative 
computer system provides all the necessary information with 
one click!
Are you looking for a home? Find it in Golden Home!* It recycles 
every electrical and electronic device.

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate Developer

COMPANY PROFILE
Estia Developments is a prime real estate developer that creates 
design-led residential properties of the highest quality for families 
or individuals in search of homes matching their modern lifestyles.
With a diverse portfolio spanning high-end properties and urban 
residences, Estia Developments is well-positioned to cater to any 
lifestyle, whether you prefer the vivid streets of Athens Center or 
The South Athens Riviera.
Estia’s unique projects, innovative architecture and transcending 
design aim to redefine the realty scene in Greece and taking the 
urban landscape to the next level.
Learn more on: estiadevelopments.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A104
A106
B101
B103 

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ESTIA DEVELOPMENTS
Διεύθυνση / Address:  
Σπευσίππου 1, Κολωνάκι, 106 73 /  
7 Spefsippou Str., Kolonaki Athens, GR 106 75 
Τηλ. / Tel:  +30 2114112112  
email: info@estiadevelopments.com
www estiadevelopments.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A108
B105 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Μεσιτικό πρόγραμμα Real Status,  Κατασκευή ιστοσελίδων, 
Web Development 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η iarts αναπτύσσει web applications και κατασκευάζει ιστοσελίδες 
για εταιρίες στην Ελλάδα από το 2008. Σήμερα κατέχει ηγετική θέ-
ση στον τομέα των CRM για Real Estate  με το  Μεσιτικό πρόγραμμα 
Real Status, το οποίο αναπτύσσει και βελτιώνει συνεχώς εισάγωντας 
κάποια πολύ Innovative features όπως AI και machine learning.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Συμβουλευτική – Παροχή Υπηρεσιών και Πωλήσεων

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η εταιρεία μας, με τους πεπειραμένους συνεργάτες μας, διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων. Διαθέτει διεθνές δίκτυο αγορα-
πωλησίας, εκτίμησης, και διαχείρισης ακινήτων. Στόχος είναι πάντα η ρεαλιστική απόδοση των απαιτήσεων των πελατών μας, με την ταυτόχρο-
νη εξασφάλιση των αποδοτικότερων όρων της αγοράς.

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate CRM Real Status, website and web Development

COMPANY PROFILE
iarts has been developing web applications and creating websites 
for companies in Greece since 2008. Today it holds a leading 
position in the field of CRM for Real Estate with the «Real Status» 
Real Estate CRM, which is constantly being developed and 
improved by introducing some very Innovative features such as 
AI and machine learning .

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
IARTS IKE

Διεύθυνση / Address:  
ΣΚΙΑΘΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54646   /
SKIATHOU 2, THESSALONIKI, 54646

Τηλ. / Tel:  +30 2313025906   
email: info@iarts.gr

www.iarts.gr

Επωνυμία εταιρίας / Company: INOVART PROPERTIES 
Διεύθυνση / Address: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 28-30  
Τηλ. / Tel:  +30 6971820086  
email: info@inovart-properties.com
www.inovart-properties.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A117 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Β125
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Mobilia Property Management αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη δια-
χείριση του ακινήτου σας. Οι κύριες υπηρεσίες μας είναι:
• Ενδελεχής έλεγχος καταλληλότητας του υποψήφιου ενοικιαστή
• Είσπραξη ενοικίων
• Έλεγχος πληρωμής κοινοχρήστων και ΔΕΚΟ
• Διαχείριση πιθανών ληξιπρόθεσμων οφειλών
• Αποστολή μηνιαίας αναφοράς στον ιδιοκτήτη
Εάν δεν έχετε χρόνο ή αδυνατείτε για οποιοδήποτε λόγο να ασχοληθεί-
τε με το ακίνητό σας αναλαμβάνουμε όλες τις ενέργειες για την ολοκλη-
ρωμένη διαχείρισή του με πλήρη διαφάνεια: σας εκπροσωπούμε στις 
Γενικές Συνελεύσεις των πολυκατοικιών, ερχόμαστε σε επαφή με με-
σίτες και τεχνικούς, βεβαιωνόμαστε ότι οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ είναι στο 
όνομα του ενοίκου, φροντίζουμε να είναι ασφαλισμένη η ιδιοκτησία σας 
αν το επιθυμείτε. Μετά την είσπραξη του ενοικίου από τον ενοικιαστή, 
σας το μεταφέρουμε στον τραπεζικό σας λογαριασμό και σας αποστέλ-
λουμε ηλεκτρονικά την μηνιαία αναλυτική μας αναφορά.
Χάρη στο εξελιγμένο πληροφορικό μας σύστημα είστε πλήρως ενημε-
ρωμένοι ανά πάσα στιγμή, ενώ χάρη στην τεχνογνωσία μας το ακίνητό 
σας σας αποφέρει με ελάχιστο κόπο τα μέγιστα κέρδη!

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού- Εκτιμήσεις ακινήτων

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Το γραφείο μας παρέχει κάθε υπηρεσία σε ότι αφορά την ακίνητη πε-
ριουσία, με εξειδίκευση τη μεσολάβηση.
Η αξιοπιστία, η οργάνωση και η ποιότητα, σε συνδυασμό με τη θέ-
ληση και τον επαγγελματισμό, δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρου-
με στους ιδιοκτήτες, τη σωστή προώθηση, υποστήριξη και εκμετάλ-
λευση των ακινήτων τους.
Η MAGNET REAL ESTATE, με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, 
εγγυάται και εξασφαλίζει ακίνητα με χαρακτηριστικά και απαιτήσεις 
κάθε αγοραστή, επενδυτή, μισθωτή.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
MOBILIA PROPERTY MANAGEMENT 
Διεύθυνση / Address: Pylarou 4, 116 35 Athens
Τηλ. / Tel:  +30 210 75 63 200  Fax:  +30 210 75 63 202
email: info@propertymgmt.gr
www.propertymgmt.gr

SERVICES / PRODUCTS 
Property Management in Athens

COMPANY PROFILE
Mobilia Property Management we take over the management of 
your property entirely. We specialize in property management and 
maintenance of properties in and around the center of Athens. 
Our main services are:
• Rental collection
• Thorough audit of the suitability of the prospective tenant
• Control of the utility and common charges payments
• Management of possible overdue debts
•Monthly Report of your property Management send
If you do not have time or are unable for any reason to deal with your 
property, we undertake all actions for its complete management 
with full transparency: we represent you in the General Assemblies 
of the buildings, we contact real estate agents and technicians, we 
make sure that the utility bills are in the name of the tenant, we 
make sure that your property is insured if you wish. Once the rent 
is received from the tenant, we transfer it to your bank account and 
send you our monthly analytical report. Thanks to our sophisticated 
computer system, you are fully up to date per month. Thanks to our 
sophisticated system, you are always up-to-date at all times, while 
our expertise ensures that your property is profitable for you. the 
maximum profit with minimum effort!

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate Consultant-Civil Engineering Consultants-Real 
Estate Appraisers

COMPANY PROFILE
Our office provides every service with regard to real estate, 
specializing in mediation. Credibility, organization, quality, and 
professionalism service, enable our owners to properly promote, 
support and exploit their properties.
MAGNET REAL ESTATE, with seriousness and effectiveness, 
guarantees and ensures properties with the characteristics and 
requirements of each buyer, investor and tenant.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
MAGNET REAL ESTATE
Διεύθυνση / Address:  
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 19, T.K. 11743 Αθήνα /  
19, Syggrou Ave. Athens
Τηλ. / Tel:  +30 210 9200222  Fax:  +30 2109200232
email: info@magnetrealestate.gr
www.magnetrealestate.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C104 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C113
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Real Estate Daily Secret

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Notice Content & Services δραστηριοποιείται στην έκδοση ηλε-
κτρονικών B2B και B2C newsletters, με αρθρογραφία που αφορά στο 
επιχειρείν και εξειδίκευση στην παραγωγή περιεχομένου, εξυπηρε-
τώντας τις καθημερινές ανάγκες της επιχείρησης.

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate Daily Secret

COMPANY PROFILE
Notice Content & Services is issuing digital B2B and B2C newsletters 
(FnB Daily, BnB Daily, ESGreece, Real Estate Daily Secret). It is 
specialized in content creation, covering every business daily needs 
for information.

Επωνυμία εταιρίας / Company: 
NOTICE CONTENT & SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ / NOTICE CONTENT & SERVICES
Διεύθυνση / Address: 

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9, 106 71 ΑΘΗΝΑ /  
LEOF.9 VALAORITOU str,  10671 ATHENS  

Τηλ. / Tel:  +30 210 3634061    
email: sales@notice.gr

www.notice.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 

C 128 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Κατασκευή και Mεσιτεία ακινήτων. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Nova Real Estate είναι μέλος του ομίλου Nova Group, το οποίο δρα-
στηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσφέροντας πολυε-
τή γνώση και εμπειρία, σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
που αφορούν στην ευρύτερη κτηματομεσιτική αγορά.
Οι εταιρείες του ομίλου Nova ασχολούνται με:
•  την διαμεσολάβηση για την αγοραπωλησία ακινήτων μέσω του ιδι-

όκτητου δικτύου πωλήσεων με 4 γραφεία πωλήσεων στην Αττική 
και στις Κυκλάδες,

•  την κατασκευή διαμερισμάτων εξαιρετικής ποιότητας, διαχρονικής 
υψηλής αισθητικής και άριστης ενεργειακής απόδοσης,

•  την ανάπτυξη επενδυτικών ακινήτων για συγκεκριμένους επενδυ-
τές, με κριτήριο τις υψηλές αποδόσεις στα επενδυμένα κεφάλαια,

•  την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνολογί-
ας για την οργάνωση και λειτουργία κτηματομεσιτικής επιχείρησης,

•  την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης 
έργου για την επένδυση στην ανάπτυξη ακινήτων τρίτων.

Η 20ετής εμπειρία στην ελληνική αγορά ακινήτων και τα 200 εκπαιδευ-
μένα στελέχη εξυπηρέτησης πελατών, εγγυώνται άριστη εξυπηρέτηση.
Η Nova services παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την χρημα-
τοδότηση της αγοράς κατοικίας σε έλληνες και ξένους με στεγαστικά 
δάνεια από ελληνικές τράπεζες.

SERVICES / PRODUCTS  
Real Estate Construction Development and Brokerage

COMPANY PROFILE
Nova Real Estate is member of Nova Group which operates in Greece 
and other countries, providing fully integrated real estate services.
Nova group includes companies that deal with:
•  the mediation for the purchase and sale of real estate through 

privately owned sales network with 4 sales offices in Attica and 
the Cyclades,

•  the construction of modern apartments with high aesthetics and 
excellent energy efficiency,

•  the development of real estate investment projects for international 
investors, based on the high returns on invested capital,

•  consulting services, specialized CRM technology and A-Z 
management for the organization and operation of a real estate 
agency,

•  the Project management for independent investors willing to invest 
in Greek real estate development.

20 years of experience in the Greek real estate market and the 200 
customer service executives, guarantee excellent service.
Nova services provides mediation services for mortgage loans from 
Greek banks for Greek and foreign citizens.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
NOVA REAL ESTATE 
Διεύθυνση / Address:  
Λεωφόρος Κηφισίας 4, Μαρούσι  /  
Kifissias Avenue 4, Maroussi
Τηλ. / Tel:  +30 2106458952 
email:  info@novarealestate.gr
www.novarealestate.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C119 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Real Estate Agency

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Ένα μεσιτικό γραφείο στην Αθήνα με παγκόσμια δυναμική!
Η Olympia Properties είναι ένα μεσιτικό γραφείο που προσφέρει 
κορυφαίες, εξατομικευμένες υπηρεσίες για επενδύσεις σε ακίνη-
τα στην Ελλάδα.

Αν αναζητάτε ελληνικές επενδυτικές ευκαιρίες σε ακίνητα, η 
Olympia Properties αναλαμβάνει όλη την διαδικασία εντοπισμού, 
αξιολόγησης, αγοράς ή ενοικίασης και διαχείρισης του επιθυμητού 
ακινήτου σας. Η Olympia Properties προσφέρει επίσης μια τερά-
στια γκάμα υπηρεσιών που σχετίζονται με ακίνητα, όπως εκθέσεις 
αποτίμησης και σκοπιμότητας, διαχείριση ακινήτων και ενοικίων, 
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και νομικές υπηρεσίες. Είμαστε 
περήφανοι που είμαστε η μοναδική ελληνική εταιρεία για λύσεις 
επενδύσεων και διαχείρισης ακινήτων, καλύπτοντας κάθε σας ανά-
γκη μέσω της διαδικασίας αγοράς και διαχείρισης ενός ακινήτου.
Μάθετε περισσότερα: olympia-properties.com

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Εκτιμήσεις, Υπηρεσίες 
Ωρίμανσης  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η Orizor SA είναι μια Ανεξάρτητη Εταιρεία Διαχείρισης Ακίνητης 
Περιουσίας η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Διαχείρισης 
Ακινήτων  για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες διαχείρισης δα-
νείων και Ιδιωτικά Επενδυτικά σχήματα. Το ευρύ Πανελλαδικό μας δί-
κτυο δικαστικών επιμελητών, τεχνικών, πολιτικών μηχανικών και με-
σιτών εξασφαλίζει στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η στρατηγική της εταιρείας μας βασίζεται στην αποτελεσματική 
διαχείριση των ανατεθειμένων χαρτοφυλακίων ακινήτων , χρησιμοποι-
ώντας δημιουργικές μεθόδους και οικονομικά αποδοτικές πρακτικές  
για την ενίσχυση της αξίας των ακινήτων και των αποδόσεων τους.

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate Agency

COMPANY PROFILE
A Real Estate Agency located in Athens, with a global reach! 
Olympia Properties is a real estate agency offering top-notch, 
tailor-made services for property investment in Greece.
If you are looking for Greek real estate investment opportunities, 
Olympia Properties undertakes the entire process of locating, 
evaluating, buying, or renting and managing your desired property.

In addition to being a full-service real estate agency based 
in Athens, Greece, Olympia Properties also offers a vast array of 
property-related services, such as valuation and feasibility reports, 
property and rental management, due diligence processes and legal 
services. We pride ourselves on being your one-stop Greek firm for 
real estate investment and management solutions, catering to your 
every need through the process of buying and managing a property.
Learn more on: olympia-properties.com

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate Asset Management Services, Valuations, 
Maturity Services

COMPANY PROFILE
Orizor SA is an Independent Real Estate Asset Management 
Company offering end-to-end Property Management and REO 
solutions to Financial Services industry and Private Equity funds. 
Our robust regional network of bailiffs, technicians, civil engineers 
and brokers ensure high quality services.

Our strategy is to support our clients to efficiently manage 
their portfolio of Real Estate assets utilizing creative and intensive 
practices leveraging costs and defining tailor made methodologies 
to enhance asset value and its commercialization.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
OLYMPIA PROPERTIES - ESTIA DEVELOPMENTS
Διεύθυνση / Address:  
Σκουφά & Πινδάρου 32, Κολωνάκι, 106 73   /
Skoufa & 32, Pindarou Str., Kolonaki Athens, GR 106 73
Τηλ. / Tel:  +30 2114111444     
email: info@olympia-properties.com
www.olympia-properties.com

Επωνυμία εταιρίας / Company: ORIZOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Διεύθυνση / Address: Θεανούς 15, Αθήνα, ΤΚ 11854  /
Theanous 15, Athens, 11854
Τηλ. / Tel:  +30 2111028111    
email: info@orizor-properties.com
www.orizor-properties.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
B120
C125 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A134
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η   POTAMIANOS  real estate group δραστηριοποιείται από το 1998 
στον κτηματομεσιτικό χώρο με την σημερινή της μορφή. Στόχος μας εί-
ναι η κάλυψη όλων των αναγκών των πελατών μας, η νομική υποστή-
ριξη από συνεργαζόμενους έμπειρους Δικηγόρους και Συμβολαιογρά-
φους, η Πολεοδομική υποστήριξη από Μηχανικούς και Τοπογράφους, 
οι εκτιμήσεις ακινήτων με πιστοποιημένους πτυχιούχους εκτιμητές 
και ειδικούς στην διαχείριση οικιστικών και επαγγελματικών ακινή-
των. Έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε όλο τον Ελλαδικό χώρο και 
διαθέτουμε τα πιο προηγμένα συστήματα μηχανοργάνωσης-διαχείρι-
σης και εκτίμησης ακίνητης περιουσίας στην αγορά.

Οι διεθνείς πιστοποιημένοι εκτιμητές της εταιρείας μας πραγματο-
ποιούν εκτιμήσεις της αγοραίας αξίας της ακίνητης περιουσίας σας για 
κάθε σκοπό σύμφωνα με τα αποδεκτά Διεθνή και Ευρωπαϊκά εκτιμητι-
κά πρότυπα και τους κανόνες της Εκτιμητικής επιστήμης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Μεσιτικό Γραφείο  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η έδρα μας βρίσκεται στην όμορφη Σαρωνίδα.

Επαγγελματισμός, συνέπεια και ηθική αντιμετώπιση είναι από τις 
Βασικές Αρχές μας. Η ικανοποίηση των αναγκών σας είναι προτεραι-
ότητα μας και προσπαθούμε πάντα να παρέχουμε σε σας την καλύ-
τερη δυνατή λύση. Μαζί μας μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε για 
αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων.

Σε περίπτωση που δεν βρείτε αυτό που ψάχνετε μπορείτε και πάλι 
να επικοινωνήστε μαζί μας καθώς συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρί-
ες της αγοράς ακινήτων που ενστερνίζονται τις αρχές μας. Πιστεύου-
με και στοχεύουμε στο χτίσιμο μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης μαζί 
σας. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και επικοινωνήστε μαζί μας. 
Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να αποδειχτούμε χρήσιμοι για σας.
Ικανοποίηση μας η κάλυψη των αναγκών σας.

Επωνυμία εταιρίας / Company: POTAMIANOS REAL ESTATE
Διεύθυνση / Address: Υψηλάντου 3, 10675, Αθήνα /  
3 Ipsilantou Street , Athens
Τηλ. / Tel:  +30 215 5019986
email: info@epotamianos.com
www.epotamianos.com

SERVICES / PRODUCTS 
BUSINESS & REAL ESTATE MANAGEMENT CONSULTANTS

COMPANY PROFILE
POTAMIANOS real estate group has been operating since 1998 
in the real estate market with the purchase and sale of land 
(commercial, industrial, holiday) market rents and sales of houses 
(apartments, detached houses, maisonettes, villas, country houses, 
island houses), rentals and sales of commercial assets (offices, 
independent buildings, industrial spaces, warehouses, logistics) 
selling hotels all over Greece, specializing in the purchase and 
operation of tourist properties. 

Our aim is to meet all the needs of our clients, legal assistance 
with collaboration of lawyers and notaries, urban planning support 
by engineers and topographers, property valuations with certified 
graduates and experts in real estate and professional real estate 
management. 

We have the ability to cover the whole of Greece and we have 
the most advanced IT systems for managing and evaluating real 
estate on the market.

Our international certified valuers, make scientific estimates of 
the market value of your property for every purpose in accordance 
with accepted international and European evaluation Standards and 
the Valuation Sciences rules

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate 

COMPANY PROFILE
Our headquarters are located in the beautiful suburb of Athens, 
called Saronida.

Professionalism, consistency and ethical treatment are among 
our Basic Principles. Meeting your needs is our priority and we 
always try to provide you with the best solution. Cooperating with 
us is the way to find what you are looking for in buying, selling or 
renting a property.

In case you do not find what you are looking for, you can still 
contact us as we work with other real estate companies that 
embrace our principles. We believe and always aim at building 
long-term trust with you. Browse our website and get in touch with 
us. We will be happy to meet you and be useful to you.
Our goal is meeting your needs.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
POREIA REAL ESTATE 

Διεύθυνση / Address:  
Λεωφόρος Σαρωνιδος 18-20  /  

1Saronida Avenue, 18-20
Τηλ. / Tel:  +3022910 78133  

email: info@poreiarealestate.gr
www.poreiarealestate.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
Β 115

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C122
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Μεσιτικό Πρόγραμμα

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Το Qobrix αποτελεί μια πανίσχυρη πλατφόρμα λογισμικού η οποία 
βοηθά τους επαγγελματίες του Real Estate να κτίσουν και να ενδυ-
ναμώσουν σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες, να απλοποιήσουν 
τις δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ και να διαχειριστούν 
καλύτερα τις καταχωρήσεις των ακινήτων τους. Το ισχυρό μεσιτικό 
CRM προσφέρει μια πληθώρα ζωτικών λειτουργιών, απαραίτητες 
για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης πωλήσεων, και ενισχύεται 
από εύκολες ενσωματώσεις με δημοφιλείς πύλες ακινήτων για την 
προώθηση των ακινήτων σας σε αγοραστές παγκοσμίως. Αναλαμ-
βάνουμε επίσης τη δημιουργία μεσιτικών ιστοσελίδων που ενισχύ-
ουν την προώθηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων σας στο διαδίκτυο, 
αυξάνουν τις ζητήσεις και προβάλουν το μεσιτικό σας γραφείο με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Τα γραφεία της RE/MAX Creative σε Πλακιά και Ρέθυμνο, ιδρύθη-
καν το 2018 και 2019 αντίστοιχα. Αποτελώντας μέλος του μεγαλύτε-
ρου κτηματομεσιτικού δικτύου στον κόσμο, δραστηριοποιούνται με 
επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στο νότιο και βόρειο τμήμα του 
Νομού Ρεθύμνης, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει οικιστικά και 
επενδυτικά/ επαγγελματικά ακίνητα.

Πρωταρχικός μας στόχος, είναι να γνωρίσουμε και να αφουγκρα-
στούμε ουσιαστικά τις ανάγκες των πελατών μας, ώστε να χτίσουμε μια 
σχέση εμπιστοσύνης, που θα οδηγήσει σε μια επιτυχημένη συνεργα-
σία. Με συνεχείς εκπαιδεύσεις και εμπειρία στον χώρο των ακινήτων, 
οι συνεργάτες των γραφείων μας, με συμβουλευτικό και υποστηρικτι-
κό χαρακτήρα και σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών τους,  θα πρά-
ξουν το βέλτιστο τόσο για την αξιοποίηση της υπάρχουσας ακίνητης 
περιουσίας τους, όσο και για μια νέα επενδυτική κίνηση.

Το μεγάλο δίκτυο συνεργατών μας, τόσο εγχώρια όσο και στο εξω-
τερικό, η προβολή των ακινήτων με τα πιο σύγχρονα μέσα και το ισχυ-
ρό brand της RE/MAX, έχουν αποδειχθεί εύστοχα εργαλεία της μέ-
χρι τώρα πορείας μας.

 “The sky is the limit” και στόχος μας είναι να γινόμαστε καλύ-
τεροι ώστε να σας προσφέρουμε το καλύτερο! Σας περιμένουμε στο 
περίπτερο Α130, ώστε να γνωριστούμε και να συζητήσουμε οτιδήπο-
τε σας ενδιαφέρει γύρω από  την αγορά των ακινήτων στο νησί μας.

Βρείτε μας στο www.remax-creative.gr

SERVICES / PRODUCTS 
Real Estate softwarey

COMPANY PROFILE
Qobrix is a powerful end-to-end real estate platform that helps 
real estate professionals build long-term customer and partner 
relationships, simplify sales and marketing activities, and better 
manage their property listings. A robust CRM system offers 
several vital features to optimise the management of your sales 
pipeline, complimented by easy integrations with popular real 
estate portals to promote your properties to global buyers. We 
also build customised real estate websites to help you amplify your 
real estate portfolio online, drive lead generation, and enhance 
brand visibility on the internet.

SERVICES / PRODUCTS 
REAL ESTATE 

COMPANY PROFILE
The offices of RE/MAX Creative in Plakia and Rethymno, since 2018 
being a member of the largest real estate network in the world, 
they operate with professionalism and responsibility in the southern 
and northern part of the Prefecture of Rethymno, with a portfolio 
that includes residential and investment /commercial properties.

Our primary goal is to listen to the needs of our customers, in 
order to build a relationship of trust, which will lead to a successful 
cooperation. With continuous training and experience in the field of 
real estate, our realtors, with supportive character and respecting 
the needs of their clients, will do their best for the utilization of their 
existing real estate, as well as for a new investment move. 

Our large network of partners, both domestically and abroad, 
the promotion of the properties with the most modern media and 
the strong brand of RE/MAX, have lead us to the success.

 «The sky is the limit» and our goal is to become better to offer 
you the best!

We are waiting for you at booth A130, so that we can meet and 
discuss anything you are interested in about buying real estate on 
our island.

Find us at www.remax-creative.gr

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
QOBRIX
Διεύθυνση / Address:  
Westminster Gardens, Marsham Street. London.  
United Kingdom, SW1P 4JD
Τηλ. / Tel:  +44 0207 459 4275     
email: hello@qobrix.com
www.qobrix.com

Επωνυμία εταιρίας / Company: RE/MAX CREATIVE
Διεύθυνση / Address: Δημοκρατίας 1, Ρέθυμνο & Πλακιάς Αγ.Βασιλείου  /
Dimokratias 1 str, Rethymno & Plakias, Crete
Τηλ. / Tel:  +30 2831030300 & 2832032000    
email: info@remax-creative.gr
www.remax-creative.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C 135

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A130
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Real Estate   

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
H RE/MAX δημιουργήθηκε το 1973 στις HΠA και σήμερα είναι ένας πολυεθνικός κολοσσός στο χώρο του Real Estate με ισχυρή παγκόσμια πα-
ρουσία σε πάνω από 110 χώρες, 8.300 γραφεία και περισσότερους από 142.000 συμβούλους ακινήτων.
H RE/MAX Ευρώπης με έδρα την Aυστρία, ηγείται της ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων εδώ και 28 χρόνια έχοντας αναπτύξει ένα εξίσου ισχυρό δί-
κτυο κτηματομεσιτικών γραφείων σε 40 χώρες της «γηραιάς ηπείρου» με 2.200 γραφεία και 29.000 συμβούλους ακινήτων.
Στη χώρα μας, η RE/MAX Ελλάς αποτελεί το Νο 1 διεθνές δίκτυο real estate με 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην ελληνική αγορά ακινήτων, 
αριθμώντας 73 γραφεία και περισσότερους από 900 συμβούλους ακίνητης περιουσίας.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
RE/MAX ΕΛΛΑΣ 

Διεύθυνση / Address:  
Αδ. Κοραή 1 & Λ. Κομνηνών , Πανόραμα Θεσσαλονίκης  /  

Τηλ. / Tel:  +30 2310340006   
email: info@remax.gr

www.remax.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 

Α 107

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Μεσιτείες Ακινήτων σε Αθήνα , Μεσσηνία, Σαντορίνη, Τήνο και δια-
χείριση ακινήτων βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μίσθωσης 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η RE/MAX Properties Investment ανήκει  στο πανελλαδικό και πο-
λυεθνικό δίκτυο της RE/MAX .Αναλαμβάνει οικιστικά και επαγγελ-
ματικά ακίνητα προς πώληση και μίσθωση και ειδικεύεται στη προ-
ώθηση ακινήτων στις αγορές του εξωτερικού. Αποτελούμε το #1 
γραφείο της RE/MAX στην Ελλάδα και έχουμε βραβευτεί επανει-
λημμένα από τα European Property Awards για τις υπηρεσίας μας.  
RE/MAX Properties Investment    / people you can trust

SERVICES / PRODUCTS 
Real estate agency in greater Athens Area, Messinia-Kalamata, 
Santorini and Tinos island 

COMPANY PROFILE
RE/MAX Properties Investment is member of the Greek and 
multinational real estate network of RE/MAX .Our agency 
undertakes and promote residential and commercial properties 
for sale and lease .We are experts in attracting international buyers 
. We are the #1 agency in RE/MAX in Greece and we have been 
awarded several times from European Property Awards for our 
services.
RE/MAX Properties Investment   / people you can trust 

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
RE/MAX PROPERTIES INVESTMENT
Διεύθυνση / Address:  
Λ Κηφισίας 206  ,Χαλάνδρι 152 31  /  
206, Κifisias Avenue , 152 31 Chalandri
Τηλ. / Tel:  +30 210 68 96 940     
email: info@remaxpi.gr
www.remaxpi.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
B 113
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Είμαστε ένα ανεξάρτητο μεσιτικό γραφείο με έδρα το Παλαιό Φάλη-
ρο που ειδικεύεται στις πωλήσεις και ενοικιάσεις σπιτιών οικοπέ-
δων και επαγγελματικών χώρων. Καλύπτει όλη την Αθήνα και εξει-
δικεύεται στα Νότια Προάστια. Στόχος μας η καλύτερη εξυπηρέτηση 
με ολοκληρωμένες παραοχές.

SERVICES / PRODUCTS 
REAL ESTATE 

COMPANY PROFILE
We are an independent real estate agency based in Pareon 

Faliron and specializes in the sale and rental of homes, land, and 
businesses. It cover all of Athens and specializes in the Southern 
Suburbs. Our goal is the best service with complete benefits

Επωνυμία εταιρίας / Company: 
ΡΕΓΓΙΝΑ ΦΑΡΑΚΛΑ / REGINA FARACLAS & 
ASSOCIATES
Διεύθυνση / Address: 
ΠΛΕΙΑΔΩΝ 7 ΚΑΙ ΑΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 81  /
7 PLEIADON STR & 81 AGIOU ALEXANDROU STR
Τηλ. / Tel:  +30 210 9802785    
email: info@reginafaracla.gr
www.reginafaracla.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C 133

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η πρώτη Ελληνική εταιρεία κάθετης διαχείρισης ακινήτου. Πρόκει-
ται για έναν όμιλο εταιρειών που συμπεριλαμβάνει τον κατασκευα-
στικό τομέα, τις μεσιτικές υπηρεσίες , την διαχείριση ακινήτων και 
την δημιουργία και εκπόνηση επενδυτικών projects σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη.

SERVICES / PRODUCTS 
CONSTRUCTION, REAL ESTATE SERVICES, 
REAL ESTATE MANAGEMENT 

COMPANY PROFILE
A group of companies using economies of scale on the real estate 
industry. A construction company, two real estate spots, listing 
management and investment developing projects. All of these 
operating in Athens and Thessaloniki.

Επωνυμία εταιρίας / Company: VST GROUP

Διεύθυνση / Address: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23  /  VASILEOS HRAKLEIOU 23

Τηλ. / Tel:  +30 2310 222905  Fax:  +30 210 75 63 202  

email:  info@vstgroup.gr

www.vstgroup.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
A 111
A 113
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
•  3D DIGITAL TWIN CREATION & RENDERING OF PHYSICAL 

SPACES.
•  REAL ESTATE WEB DEVELOPMENT for Agencies or Real Estate 

PORTALS.
• DIGITAL MARKETING SERVICES. 
• 360º Tours for Real Estate Agencies.
• Chatbot Development for Real Estate Agencies.  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
H Webbeatit μπορεί να σας βοηθήσει με το έργο σας -project σας  με 
διάφορους τρόπους. Ειδικευόμαστε σε εικονικές περιηγήσεις 360º 
και ανάπτυξη ιστοσελίδων, ώστε να μπορούμε να σας βοηθήσουμε να 
δημιουργήσετε μια καθηλωτική εμπειρία για τους πελάτες σας. Έχου-
με επίσης μεγάλη εμπειρία στην ακίνητη περιουσία, έτσι μπορούμε 
να σας βοηθήσουμε να προωθήσετε το ακίνητό σας αποτελεσματικά 
στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είμαστε πάντα στην ευχάριστη θέση να προ-
σφέρουμε συμβουλές και υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία του έργου 
- project. Επομένως, εάν δεν είστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε ή 
χρειάζεστε βοήθεια για να ολοκληρώσετε τα πράγματα, είμαστε εδώ 
για να σας βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθε-
τε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε με 
το έργο σας-project.  Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως 
σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, μάρκετινγκ bot messenger και 
messenger, e-marketing, διαφημίσεις Google, διαφημίσεις Facebook 
και instagram, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. συμπεριλαμβανομένων 
360ºεικονικών περιηγήσεων, ανάπτυξη ιστοσελίδων για κτηματομε-
σιτικά και όχι μόνο και πολλά άλλα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα 
για τις υπηρεσίες τους επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή επικοινω-
νώντας απευθείας μαζί μας. 

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
WEBBEATIT LIMITED

Διεύθυνση / Address: CORNERSTONE BUSINESS CENTRE 16TH. 
SEPTEMBER SQUARE, SUITE 1 LEVEL 2. MOSTA MST 1180. 

MALTA
Τηλ. / Tel:  +30 6937322015

email: info@webbeatit.com
webbeatit.com - www.webbeatit.com/realestate 

SERVICES / PRODUCTS 
•  3D DIGITAL TWIN CREATION & RENDERING OF PHYSICAL 

SPACES.
•  REAL ESTATE WEB DEVELOPMENT for Agencies or Real Estate 

PORTALS.
• DIGITAL MARKETING SERVICES. 
• 360º Tours for Real Estate Agencies.
• Chatbot Development for Real Estate Agencies.

COMPANY PROFILE
Webbeatit can help you with your project in a number of ways. We 
specialize in 360º virtual tours and web development, so we can help 
you create an immersive experience for your viewers. We also have 
a lot of experience in real estate, so we can help you market your 
property effectively online. In addition, we’re always happy to offer 
advice and support throughout the project process. So if you’re not 
sure where to start, or you need some help getting things done, 
we’re here to help. Contact us today to learn more about how we 
can help you with your project.
We offer a wide range of services such as web design and 
development , messenger bot and messenger marketing , e- 
marketing , Google ads, Facebook and instagram ads, Social media. 
including 360º virtual tours, real estate web development, and more. 
You can find out more about their services by visiting our website or 
contacting us directly. In addition, you can also check out their blog 
for more tips and tricks on how to make the most of their services.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
 Β 117 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΔΕΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η τεχνική μας εταιρεία έχει την έδρα της στη Βάρη από το 1993, 
δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών και την έκδοση οι-
κοδομικών αδειών για κατοικίες - επαγγελματικά κτίρια. Επιπλέον, 
έχει εξειδικευμένο τμήμα όσον αφορά τον έλεγχο, τη μελέτη στατι-
κής επάρκειας και της ενίσχυσης των υφιστάμενων κτιρίων, για το 
οποίο έχει λάβει και πιστοποίηση EN ISO 9001:2015

SERVICES / PRODUCTS 
ERMITS, CONSTRUCTION, STRUCTURAL DESIGN, TOPOGRAPHY, 
BUILDING ID, ENERGY CERTIFICATES

COMPANY PROFILE
Our company is located at Vari and has been active since 1993. We 
issue permits for both residential & commercial buildings. Also, 
we have a specialized department for structural design for which 
we have acquired EN ISO 9001:2015 certification.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
Ν.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ- Π.ΚΑΓΙΑΝΤΑ O.E / 
N. GIANNOPOULOS – P.KAGIANTA G.P
Διεύθυνση / Address: ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 17, ΒΑΡΗ /  
17 TRIPTOLEMOU STR., VARI
Τηλ. / Tel:  +30 210 9653050     
email: info@nbtexniki.gr / info@nbstatiki.gr
www.nbtexniki.gr / www.nbstatiki.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
B 128
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Τουριστική ανάπτυξη ακίνητων   

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Η εταιρεία μας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και υποκατάστημα στην 
Αθήνα δραστηριοποιείται εδώ και 15 χρόνια στην αγορά οικοπέδων και 
ακινήτων στο νομό Ηρακλείου Κρήτης και στην Αθήνα με κατασκευή 
καινούργιων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών ή ανακαίνιση υφιστά-
μενων κτιρίων και διαμερισμάτων τα οποία εκμεταλλεύεται με μορφή 
μακροχρόνιας μίσθωσης ή και πώλησης. Αυτή την περίοδο διαθέτου-
με προς πώληση πλήρως ανακαινισμένα διαμερίσματα στο κέντρο της 
Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή Αμπελοκήπων Γκύζη πεδίο του 
Άρεως και Κυψέλης. Επίσης διαθέτουμε προς πώληση αυτόνομα κτί-
ρια στις περιοχές Θησείο, Μοναστηράκι και ΓκάζιΠαράλληλα δραστη-
ριοποιείται και στον τουρισμό με πλήρως επιπλωμένες σουίτες και βί-
λες στο νομό Ηρακλείου με το διακριτικό τίτλο VOLTA 

SERVICES / PRODUCTS 

COMPANY PROFILE
Our company based in Heraklion, Crete and branch in Athens has 
been active for 15 years in the purchase of land and real estate in the 
prefecture of Heraklion, Crete and Athens with the construction of 
new apartments and houses or renovation of existing buildings and 
apartments which is exploited in the form of macro or for saleAt this 
time we have for sale fully renovated apartments in the center of 
Athens and specifically in the area of   Ampelokipi Gyzi field of Areos 
and Kypseli. We also have for sale autonomous buildings in the areas 
Thiseio, Monastiraki and Gazi At the same time it is active in tourism 
with fully furnished suites and villas in the prefecture of Heraklion 
with the distinctive title VOLTA

Επωνυμία εταιρίας / Company: 

ΓΟΥΒΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ IKE / GOUVES EPILOGI IKE

Διεύθυνση / Address: ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  / 

KOKKINI XANI HERAKLION CRETE

Τηλ. / Tel:  +30 6973399979   

email: kaltheofil@gmail.com

www.voltastay.com
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 

A 124

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C 112 A

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Διεύθυνση / Address:  
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ 10671
Τηλ. / Tel:  +30 210.3625516/45  Fax:  +30 210.3638106  
email:  ccifhel@ccifhel.org.gr
www.ccifhel.org.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Τo Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) 
αποτελεί ένα όργανο εκπροσώπησης των επιχειρηματικών συμφε-
ρόντων των δύο χωρών και συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της 
Γαλλίας και στην αλληλοκατανόηση μεταξύ Ελλήνων και Γάλλων επι-
χειρηματιών. Προσφέρει σημαντική στήριξη στις γαλλικές και ελ-
ληνικές εταιρείες για την επέκτασή τους στην Ελλάδα ή στη Γαλλία 
και προωθεί την ανάπτυξη των συναλλαγών και των εμπορικών ρο-
ών, μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας προκειμένου να επιταχυνθεί αντί-
στοιχα κι η ανάπτυξη των εταιρειών των δύο χωρών. 

Το CCIFG είναι μια πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη, ιδιωτική Ένω-
ση, σύμφωνη με το ελληνικό δίκαιο, που μετρά πάνω από 350 μέλη 
από ελληνικές και γαλλικές εταιρείες, προερχόμενα από σημαντικούς 
για την ελληνική οικονομία τομείς. Επίσης, είναι μέλος του δικτύου της 
Ένωσης των Γαλλικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 
του Εξωτερικού (CCI France International) και έχει στενή συνεργασία 
με τον Οικονομικό και Εμπορικό Σύμβουλο της Γαλλικής Πρεσβείας 
στην Ελλάδα (Service écomomique), καθώς και με τους Συμβούλους 
Εξωτερικού Εμπορίου της Γαλλίας / CCEF, έτσι ώστε να ικανοποιεί 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες των επενδυτών και εξαγωγών, 
Γάλλων και Ελλήνων αντίστοιχα. Το CCIFG είναι επίσημος εκπρόσω-
πος της Promosalons στην Ελλάδα και στην Κύπρο, το παγκόσμιο δί-
κτυο γαλλικών εμπορικών εκθέσεων . Αναφέρεται επίσης ως εταίρος 
της Business France και αποτελεί μέλος του Team France Export.

SERVICES / PRODUCTS  

COMPANY PROFILE
The French-Greek Chamber of Commerce and Industry (CCIFG) 
is a body representing the business interests of the two countries 
that contributes to the improvement of the image of France and 
mutual understanding between Greek and French businessmen. It 
offers significant support to French and Greek companies for their 
expansion in Greece or in France and promotes the development 
of trade and trade flows between France and Greece in order to 
accelerate the growth of companies of both countries. 

The CCIFG is a fully self-financed, private association, in 
accordance with Greek law, which counts over 350 members from 
Greek and French companies, coming from sectors important 
for the Greek economy. It is also a member of the network of 
the Association of French Chambers of Commerce and Industry 
Abroad (CCI France International) and has a close cooperation with 
the Economic and Commercial Counselor of the French Embassy 
in Greece (Service écomomique), as well as with the Foreign Trade 
Counselors of France / CCEF, in order to satisfy, to the maximum 
extent possible, the needs of investors and exporters, French 
and Greek respectively. CCIFG is the official representative of 
Promosalons in Greece and Cyprus, the global network of French 
trade fairs. It is also listed as a partner of Business France and is 
a member of Team France Export
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ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
HELLENIC CHINESE CHAMBER
OF COMMERCE, INDUSTRY, TOURISM AND SHIPPING

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Το ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΕΚΕΒΕ) είναι θεσμικός, μη κυβερ-
νητικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός για Ελληνικές και Κινεζι-
κές επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποι-
ούνται στις αγορές της Κίνας ή της Ελλάδας, αντίστοιχα.

Αποστολή
Να υποστηρίζει ενεργά και συστηματικά την προώθηση των επιχει-
ρηματικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας έτσι 
ώστε, μακροπρόθεσμα, να γίνει η Κίνα ένας από τους κύριους επι-
χειρηματικούς και οικονομικούς εταίρους της Ελλάδας.

Στόχοι
•  Να υποκινήσει και να υποστηρίξει το διμερές εμπόριο αγαθών 

και υπηρεσιών, τις επενδυτικές δραστηριότητες και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

•  Να προωθήσει το εμπορικό και επενδυτικό περιβάλλον της Ελλά-
δας στον Κινεζικό επιχειρηματικό κόσμο και στους Κινέζους κυ-
βερνητικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες.

•  Να προσφέρει πρακτικές, επαγγελματικές και προστιθέμενης αξί-
ας υπηρεσίες σε Ελληνικούς και Κινεζικούς Οργανισμούς, οι οποί-
ες θα υποστηρίξουν ουσιαστικά τις προσπάθειες ανάπτυξης επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων στην Κίνα και την Ελλάδα, αντίστοιχα.

•  Να γίνει η φωνή και να αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντα της Ελ-
ληνικής επιχειρηματικής κοινότητας ενώπιον των Ελληνικών και 
Κινεζικών Κυβερνήσεων, μέσω άμεσης συνηγορίας, προσεγμένων 
και επιμελώς συνταγμένων εγγράφων τόσο επί γενικών όσο και 
επί ειδικών θεμάτων που άπτονται των Eλληνοκινεζικών σχέσεων.

SERVICES / PRODUCTS 
CHAMBER

COMPANY PROFILE
The HELLENIC CHINESE CHAMBER OF COMMERCE INDUSTRY 
TOURISM AND SHIPPING (HCC) is an institutional, non-
governmental, non-profit Chamber, operates under Presidential 
Decree (576/27-7-95), for Greek corporations and individual 
entrepreneurs engaged in business affairs with People’s Republic 
of China and Chinese corporations engaged in business affairs with 
Greece. The Hellenic Chinese Chamber, was set up in 1995 and is 
widely recognized and respected at the highest level of both Greek 
and Chinese governments.

Our mission is to actively and continuously support the development 
of business and economic relations between Greece and China so 
that in the long-run, China becomes in the worldwide scene one of 
Greece’s major business and economic partners. 

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / 
HELLENIC – CHINESE CHAMBER OF COMMERCE, 

INDUSTRY, TOURISM & SHIPPING
Διεύθυνση / Address: ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10, 10671, ΑΘΗΝΑ /  

AMERIKIS 10 str., 10671, ATHENS
Τηλ. / Tel:  +30 210 9653050     

email: info@chinese-chamber.gr
www.chinese-chamber.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C 110 Α
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C 112

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ΕΛΛΗΝΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ /
HELLENIC DUTCH ASSOCIATION OF COMMERCE AND INDUSTRY
Διεύθυνση / Address:  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΕΚΑΚΟΥ 18, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125  /  
18, NIK. ZEKAKOU & K. KARAMANLI STR, MAROUSSI 151 25
Τηλ. / Tel:  +30 210 6166595   
email:  heda@heda.com.gr
www.heda.com.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Μη κερδοσκοπικό Σωματείο Εμπορίου και Βιομηχανίας  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Ο Ελληνο-Ολλανδικός Σύνδεσμος Εμπορίου και Βιομηχανίας ιδρύ-
θηκε το 1994 από μία ομάδα Ελλήνων και Ολλανδών επιχειρηματιών. 
Αποτελεί έναν μη-κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που δι-
οικείται από το εκλεγμένο «Διοικητικό Συμβούλιο» και τα μέλη του.
Βασική αποστολή του Συνδέσμου αποτελεί η βελτιστοποίηση των σχέ-
σεων και συνεργασιών ανάμεσα σε Ελληνικές και Ολλανδικές επιχει-
ρήσεις. Το όραμά του είναι να γίνει ένα ισχυρός σύνδεσμος με σκοπό 
την διατήρηση της επιχειρηματικής κουλτούρας που έχει αναπτυχθεί 
μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας.

SERVICES / PRODUCTS  

COMPANY PROFILE
The Hellenic-Dutch Association of Commerce and Industry was 
established in 1994 by a group of Greek and Dutch entrepreneurs. 
It is a non-government, non-profit organization that is governed by 
its elected Board of Directors and its members.

Our Mission & Vision
The mission of the Association is to improve business-to-business 
contacts between Greek and Dutch enterprises. Ηe.D.A.’s vision is 
to serve as a powerful link for safeguarding the business culture 
between Greece and the Netherlands.

Our Goals
•  Improving and promoting economic and commercial relations 

between the two countries.
• Providing reliable business services to members.
•  Facilitating and enabling the development of cultural relations 

between the two countries.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Επιμελητήριο  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Το Ελληνο-Σερβικό επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα ή στη 
Σερβία, ακόμα και στην ίδια τους τη χώρα συνεργαζόμενες πάντα με 
Ελληνικές ή Σερβικές επιχειρήσεις.

Επωνυμία εταιρίας / Company: ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / 
HELLENIC -SERBIAN CHAMBER
Διεύθυνση / Address: Τσιμισκή 54, 54623, Θεσσαλονίκη /  
54 Tsimiski str, 54623 Thessaloniki
Τηλ. / Tel:  +30 6937322015
email: info@greekserbian.com
www.greekserbian.com

SERVICES / PRODUCTS 
Chamber

COMPANY PROFILE
The Hellenic-Serbian Chamber of Northern Greece is addressed to 
companies that wish to develop in Greece or Serbia, even in their 
own country, always cooperating with Greek or Serbian companies.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 
C 110
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
Ο  Σ.Μ.Α.Σ.Α.Α. είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος Σύλλογος Με-
σιτών της Ελλάδας ( με 3.000 μέλη) και ο τρίτος αρχαιότερος Σύλλο-
γος σε όλη την Ευρώπη. Απασχολεί τρεις μόνιμους υπαλλήλους, έχει 
τμήματα νομικό, λογιστικό και μηχανικό, Γραφείο Τύπου και  διαρκής 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Απασχολεί έκτακτο συνεργάτη στο 
Παρίσι και στις Βρυξέλλες, για επαφές και συναντήσεις  με το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο ενώ υπάρχει μόνιμη συνεργασία με το ΕΚΠΑ (Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) σε θέματα εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης. Ο Σ.Μ.Α.Σ.Α.Α. είναι μόνιμο μέλος τoυ CEPI (Ευ-
ρωπαϊκός Σύλλογος Μεσιτών) και διαρκής συνομιλητής των εκάστο-
τε κυβερνήσεων σε θέματα οικονομίας και Real Estate.

SERVICES / PRODUCTS  
Real Estate Association

COMPANY PROFILE
R.E.A.A.A. is the oldest and largest Real Estate Association in 
Greece (with 3,000 members) and the third oldest Association in 
Europe. It is supported by three full time employees and provides 
legal, accounting and engineering services on a daily basis. Our 
Association runs an active Press Office and a Standing Committee on 
Foreign Affairs, supported by a freelance partner based in Paris and 
Brussels. There is a permanent cooperation with EKPA (National 
and Kapodistrian University of Athens) in matters of education 
and training.  We are a member of CEPI (European Association of 
Brokers) and a constant interlocutor of the respective governments 
in matters of Economy and Real Estate.

Επωνυμία εταιρίας / Company:  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Μ.Α.Σ.Α.Α.) /
REAL ESTATE ASSOCIATION OF ATHENS- ATTICA (REAAA)

Διεύθυνση / Address:  
Χαριλάου Τρικούπη 24, 10679, Αθήνα  /  
24, Char. Trikoupi str. Athens, Greece

Τηλ. / Tel:  +30 2103621930, 2103644749
email:  info@e-akinita.gr 

www.e-akinita.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 

C 120






