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aλυσίδα, η ~ ξενοδοχείων ~ εστιατορίων

Kette, die Hotel~, die Restaurant~, die

Αντιμετωπίζω (τα βγάζω πέρα με) ~
δυσκολίες ~ προβλήματα

sich beschäftigen mit ~ den Schwierigkeiten ~
den Problemen

Εταιρία, η Ασφαλιστική~ Αεροπορική~
Σιδηροδρομική~ Ναυτιλιακή~

Gesellschaft, die Versicherungs~ Flug~
Eisenbahn~ Reederei, die

Λαογραφικό μουσείο, το

ethnografisches Museum

Πειραματικό/πιλοτικό πρόγραμμα, το

Pilotprojekt, das

Προσοντούχος, ο

qualifiziert

Συνιδιοκτησία (διαμερισμάτων για διακοπές) Timesharing, das
Φόρος Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ), ο

Mehrwertsteuer (MwSt)

άδεια παραμονής, η

Aufenthaltserlaubnis, die

άδεια, η

Lizenz, die

άθληση και ψυχαγωγία, η εμψύχωση, η

Animation, die

άμεση προώθηση, η

Direktmarketing, das

άνεργος, ο

Arbeitslose, der

άνθρωπος, ο ανθρώπινα

menschlich

άρνηση, η

Gegenerklärung, die

άτομο, το ανά ~ συνοδός, ο/η φυσικό
πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο

Person, die pro ~ Begleit ~ natürliche ~
juristische ~

έγγραφο, το

Urkunde, die

έθιμο, το

Sitte, die

έκδοση εισιτηρίων, η

Ticketing, das

έκδοση λογαριασμού, η

Berechnung, die Rechnungsaufstellung, die

έκθεση, η

Ausstellung, die

έκπτωση έγκαιρης κράτησης, η

Frühbuchungsrabatt, der

έκπτωση, η

Rabatt, der

έλεγχος, ο Υγειονομικός ~

Kontrolle, die Gesundheitsaufsicht, die

έλλειψη συνεργασίας, η

Kooperationsmangel, der

έντυπο αίτησης, το

Bewerbungsformular, das

ένωση, η επαγγελματική ~

Gemeinschaft, die Berufsverband, der

έξοδα διαφήμισης, τα

Werbungskosten, die

έξοδα λειτουργίας, τα

Betriebskosten, die
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έξοδα προσωπικού, τα

Personalkosten, die

έξοδα προώθησης, τα

Werbungskosten, die

έξοδα ταξιδιού, τα

Reisekosten, die

έξοδα, τα

Kosten, die

έρευνα αγοράς, η

Marktforschung, die

έρευνα για τον τουρισμό, η

touristische Forschung, die

έρευνα, η

Untersuchung, die

έρευνα, η

Forschung, die

έφεση, η κλίση, η

Fähigkeit, die

ίδρυση, η

gründen

αίθουσα, η ~ συνεδρίων
~συνεδρίων/συσκέψε-ων ~ συναυλιών ~
εκθέσεων ~ αθλοπαιδιών

Saal, der Kongresshalle, die Konferenz~
Konzert~ Ausstellungs~ Sporthalle, die

αγαθά, τα

Ware, die

αγορά, η ~ τοις μετρητοίς καθημερινές
αγορές

Kauf, der ~ gegen Bargeld täglicher Einkauf

αγορά, η αγορά εργασίας, η

Markt, der Arbeitsmarkt, der

αγροτικές εγκαταστάσεις, οι

ländliche Anlagen / Einrichtungen

αγροτικές κατοικίες, οι

ländliche Wohngebiet, das

αγροτική ανάπτυξη, η

Entwicklung des Dorfgebiets, die

αγροτική περιοχή, η

Dorfgebiet, das

αγροτικό κατάλυμα, το

Unterkunft auf dem Bauernhof

αγροτικό κατάλυμα, το

Unterkunft auf dem Bauernhof / Land, die

αερομεταφορά, η

Luftverkehr, der

αθλητικές εγκαταστάσεις

Sporteinrichtung, die

αθλητική συμπεριφορά, η

Sport treiben

αθλητικό γεγονός, το

Sportveranstaltung, die

αθλητικός αγώνας, ο

sportliche Wettkampf, der

αιτία, η

Grund, der

ακροατήριο, το

Zuhörerschaft, die

ακυρώνω

annullieren

ακυρώνω/λήγω ένα συμβόλαιο

einen Vertrag lösen / kündigen

ακύρωση, η

Annullierung, die

αλλαγή δωματίου, η

das Hotelzimmer wechseln
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αλλαγή, η

Änderung, die

αλληλογραφία, η επαγγελματική ~

Korrespondenz, die Geschäfts~

αμφιθέατρο, το

Auditorium, das

ανάγκες του πελάτη, οι

Kundenbedürfnisse, die

ανάγκη, η

Anforderung, die

ανάλυση SWOT, η

SWOT Analyse, die

ανάλυση, η

Analyse, die

ανάπαυση, η

Erholung, die

ανάπηροι, οι

Behinderten, die

ανάπλαση, η

Wiederherstellung, die

ανάπτυξη αγροτικού τουρισμού

touristische Entwicklung des Dorfgebiets

ανάπτυξη, η

Wachstum, das

ανάπτυξη/εξέλιξη, η

Entwicklung, die

ανήκω

an- , zugehören

αναβάθμιση, η

Upgrading, das

αναγνωρίζω αποδέχομαι

den Empfang bestätigen

αναγνωρίζω, διακρίνω, ταυτίζω

identifizieren

αναθέτω

beauftragen

ανακοίνωση, η

Anzeige, die

ανακοινώνω ένα διαγωνισμό

ausschreiben

ανακυκλούμενη πίστωση, η

Aktiva im Umlauf

ανακύκλωση αποβλήτων, η

Recycling der Abfallstoffe, das

αναλύω

analysieren

αναπηρία, η

(Arbeits-)Unfähigkeit, die

ανατροφοδότηση, η σχόλια πελατών, τα

Feedback, das Verbraucher~

αναφορά, η ετήσια ~ ~ αποστολής ~
έρευνας

Bericht, der Jahres~ Missions~ / Auftrags~
Forschungs~

αναψυχή, η ~ εσωτερικού χώρου ~
εξωτερικού χώρου υπαίθρια ~ κέντρο
αναψυχής εγκαταστάσεις αναψυχής

Muße, die ~ im Inneren ~ im Freien ~ im
Freien Freizeitklub, der Anlagen zur
Freizeitgestaltung, die

ανεπάρκεια, η

Defizit, das

ανεργία, η

Arbeitslosigkeit, die

ανθρώπινα δικαιώματα, τα

Menschenrechte, die

ανθρώπινο δυναμικό, το

Arbeitskraft, die
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αντίδραση καταναλωτών, η

Reaktion des Verbrauchers, die

ανταγωνισμός, ο

Konkurrenz, die

ανταγωνιστής, ο

Konkurrent, der

ανταγωνιστικότητα, η

Konkurrenzfähigkeit, die

αντιγράφω

Exemplar, das

αντικίνητρο, το

demotivieren

αντιπαράθεση, η

Diskussion, die

αντισταθμιστικές κυρώσεις, οι

Geldstrafe, die

ανωτέρα δύναμη, η περίπτωση ανωτέρας
δύναμης, η

höhere Gewalt, die zwingende Grund, der

ανώνυμος εταιρία, η

Aktiengesellschaft, die

αξιοθέατα της περιοχής, τα

Attraktivität der Sehenswürdigkeit, die

αξιολόγηση του έργου, η

Projektbewertung, die

αξιολόγηση, η

Bewertung, die

αξιοπιστία, η

Zuverlässigkeit, die

αξιόπιστος, ο

überzeugend

απαίτηση, η

Nachfrage, die Anfrage, der

απασχολώ

anstellen

απασχόληση, η

Anstellung, die

απειλή, η

Bedrohung, die

απειλούμενο είδος, το

bedrohte Art, die

απευθύνομαι

adressieren

αποζημίωση, η

Vergütung, die

αποζημίωση, η

Belohnung, die

αποζημίωση/πληρωμή, η

Bezahlung, die

αποκέντρωση, η

Dezentralisierung, die

αποκαλυπτικό άρθρο, το

Vortrag, der

αποκατάσταση μνημείων, η

Wiederherstellung der Denkmäler, die

απολεσθέντα αντικείμενα, τα

Fundsache, die

αποστολή, η

Aufgabe, die

αποτέλεσμα, το

Ergebnis, das

αποταμιεύσεις, οι

Spargeld, das

αποταμιεύω

sparen

αποφασίζω

entscheiden
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απρόβλεπτος ο

unerwartet

απόβλητα, τα

Abfall, der

απόδειξη κράτησης, η

Reservierungszettel, der

απόδειξη, η κουπόνι, το (βάουτσερ, το)

Gutschein, der

απόδοση, η

Aufgabe, die

απόδοση, η

Rentabilität, die Ertrag, der

απόλυση, η

Entlassung wegschicken

απόλυση, η

Entlassung, die

απόσβεση, η (χρέους)

Tilgung, die

απόφαση, η

Entscheidung, die Beschluss, der

απώλεια θέσεων εργασίας, η

Abbau von Arbeitsstellen, die

απώλεια, η

Verlust, der

αρχή, η κατευθυντήρια ~

Prinzip, das leitendes ~

αρχεία προσωπικού, τα

Personalkartei, die Personalregister, das

αρχεία, τα

Archiv, das

αρχείο πελατών, το

Kundendatei, die

ασταθής ισορροπία, η

labiles Gleichgewicht

αστικές μεταφορές, οι

Stadtverkehr, der

αστική ανάπτυξη, η

Städtebau, der

αστική ανανέωση, η

Stadtsanierung, die

αστικοποίηση, η

Urbanisation, die

αστικό πάρκο, το

Grünanlage, die

ασφάλεια, η

Sicherheit, die

ασφάλεια, η

Versicherung, die

ασφάλεια, η

Sicherheit, die

ατμόσφαιρα, ευχάριστη, η

angenehme Stimmung

αυξάνω

erhöhen

αυξομείωση προσωπικού, η

Personalschwankungen, die

αυτονομία, η

Autonomie, die

αυτοχρηματοδότηση, η

Selbstfinanzierung, die

αυτόνομος τουρισμός, ο

unabhängiger Reiseverkehr

αφίσα, η

Plakat, das

αφορολόγητα, τα

Abgabenfreiheit, die
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αφορολόγητο, το

zollfrei / steuerfrei

αύξηση μισθού, η

Lohnerhöhung, die

βίζα, η

Visum, das

βασικές δραστηριότητες, οι

Kernaktivitäten, die

βελτίωση, η

Verbesserung, die

βεράντα, η

Terrasse, die

βιωσιμότητα, η

Nachhaltigkeit, die

βιώσιμη ανάπτυξη, η

nachhaltige Entwicklung, die

βιώσιμος, ο

nachhaltig

βοήθεια, η

Hilfe, die

βοήθεια, η

Hilfe, die

βραβείο, το

Preis, der

γήπεδο γκολφ, το

Golfplatz, der

γήπεδο, το

Sportplatz, der

γαστρονομικό φεστιβάλ, το

gastronomische Fest, das

γεύμα εργασίας, το

Geschäftsessen, der

γνώμη, η

Meinung, die

γραφεία της επιχείρησης, τα

Geschäftsräume, die

γυμναστήριο, το

Fitnesszentrum, das

δήμος, ο/πόλη, η

Stadtverwaltung, die Gemeinderat, der
Gemeindeverwaltung, die

δίκη, η

Rechtsstreit, der Streitfall, der

δίκτυο, το ~ πληροφοριών οδικό ~

Netz, das Informations~ Verkehrs~

δίπλωμα, το

Zeugnis, das

δαπάνη, η δαπάνες, οι

Kosten, die

δείκτης βιώσιμου τουρισμού, ο

Kennziffer des nachhaltigen Tourismus, die

δελτίο τύπου, το

Presseinformation, die

δημιουργία θέσεων εργασίας, η

Schaffung von Arbeitsplätzen, die

δημιουργώ εικόνα

ein Image schaffen

δημιουργώ καλή θέληση

gute Atmosphäre schaffen

δημοσιογράφος, ο

Journalist, der

δημόσιες σχέσεις, οι

Public Relations (PR)

δημόσιο, το

öffentlich

διάβρωση, η

Erosion, die
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διαβατήριο, το

Reisepass, der

διαγωνισμός, ο

Wettbewerb, der

διαδικασία σχεδιασμού, η

Projektgestaltung, die

διαδικασίες, οι

Verfahren, das

διακοπές, οι δράσης ~ χειμερινές ~
καλοκαιρινές ~ ανοιξιάτικες ~ σχολικές ~
εκτός αιχμής ~

Ferien, die Aktivurlaub, der Sommer~ Winter~
Frühjahrs~ Schul~ Vor- und Nachsaison~

διαμονή, η διάρκεια διαμονής

Aufenthalt, der Aufenthaltsdauer, die

διανομή, η

Vertrieb, der

διαπολιτισμικός, ο

interkulturell

διαπραγμάτευση, η

Verhandlung, die

διαπραγματεύομαι

verhandeln

διασκέδαση, η

Unterhaltung, die

διασφάλιση, η

Versicherung, die

διατηρώ επίγνωση

Bewusstsein erhalten, das

διαφήμιση, η

Werbung, die

διαφήμιση, η

Werbung, die

διαφήμιση, η

Werbung, die Annonce, die

διαφημιστική εκστρατεία, η

Werbekampagne, der

διαφημιστική εταιρία/δημόσιες
σχέσεις/τύπος

Agentur, die; Werbungs~ / Public Relations ~/
Presse~

διαφημιστικό πανό, το

Werbeplakat, das

διαφημιστικό σποτ, το

Werbespot, der

διαφορά, η

Unterschied, der

διαφωνία, η

Unstimmigkeit, die

διαφωνία/διαφορά, η

Streit, der

διαχείριση αποβλήτων, η

Entsorgungsmanagement, das

διαχείριση ονόματος, η

Markenmanagement, das

διαχειρίζομαι

verwalten

διαχειρίζομαι τη ζήτηση

Nachfrage verwalten, die

διεθνές συνέδριο, το

internationales Abkommen

διεθνής τουρισμός, ο

internationale Fremdenverkehr, der

διερμηνέας, ο

Dolmetscher, der

διευθέτηση, η

Arrangement, das
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διευθετώ μια διαφορά

einen Konflikt schlichten / beilegen

διευθυντής ξενοδοχείου, ο

Hoteldirektor, der

διευθυντής χρεώσεων, ο

Financial Manager

διευθυντής, ο

Geschäftsführer, der Führungskraft, die

διευθυντής, ο

Direktor, der

διεύθυνση, η

Geschäftsführung, die

δικαιοχρησία, η

Franchising, das

δικηγόρος, ο

Antragsteller, der

διοίκηση, η ~ ανθρώπινων πόρων
~διαχείριση κινήτρων ~συμμετοχική
διοίκηση ~διαχείριση κινδύνου

Management, das Personal~ Incentive- ~
Risiko~

διοίκηση, η διοικητικό συμβούλιο, το

Verwaltung, die Aufsichtsrat, der

διορθώνω λανθασμένες εντυπώσεις

falsche Wahrnehmungen berichtigen

διόρθωση, η

Korrektur, die

δομή, η

Struktur, die

δουλειά, η πλήρης απασχόληση μερική
Arbeit, die Vollzeit ~ Teilzeit ~ Zeit ~ Saison ~
απασχόληση προσωρινή δουλειά εποχιακή
δουλειά
δυνατότητα, η ~ στέγασης ~μεταφοράς
~χρήσης (επίσης, χωρητικότητα)

Kapazität, die
Unterkunfts~
Beförderungs~
Nutzungs~, die

δυσαρέσκεια, η

Missfallen, das

δωρεάν

kostenlos

είδος διακοπών, το

Ferienart, die

είδος τουρίστα, το

Touristentypologie, die

είσοδος στην αγορά εργασίας, η

berufliche Eingliederung, die

εγγραφή, η

Eintragung, die

εγκαταστάσεις σκαφών, οι

Bootsausrüstung, die

εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, οι

Hoteleinrichtungen, die

εγκαταστάσεις υγείας, οι

Gesundheitseinrichtungen,die

εθνική/διεθνής/τοπική οργάνωση του
τουρισμού, η

internationale/ nationale/ lokale Organisation
für den Fremdenverkehr, die

εθνική/θρησκευτική ομαδοποίηση, η

Volksgruppe, die Glaubensgemeinschaft, die

εθνικός τουρισμός, ο

Inlandstourismus, der
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εθνικός/διεθνής/τοπικός οργανισμός
τουρισμού, ο

internationale/ nationale/ lokale Organisation
fűr den Tourismus, die

εθνογραφία, η

Ethnografie, die

εθνογραφική, η

ethnografisch

εισόδημα, το

Einkommen, das

εκδήλωση, η

Ereignis, das Veranstaltung, die

εκδρομέας, ο

Ausflügler, der

εκδρομή, η

Ausflug, der

εκθέτω, αναρτώ

anschlagen

εκθεσιακό περίπτερο, το

Ausstellungsstand, der

εκπαίδευση, η επαγγελματική ~ διαρκής ~
δια βίου ~ ενδοϋπηρεσιακή ~ εκπαιδευτικό
ταξίδι, το εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων, η

Ausbildung, die berufliche ~ ständige
Weiterbildung, die ~ am Arbeitsplatz
Bildungsreise, die Ausbildungsgang, der

εκπαιδευτικός τουρισμός, ο

Bildungstourismus, der

εκπροσώπηση, η

Vertretung, die

εκπρόσωπος, ο

Vetreter, der

εκτίμηση, η αξιολόγηση, η

Bewertung Begutachtung

εκτίμηση, η αξιολόγηση, η

Bewertung, die

εκτιμώ

schätzen

εκτός λειτουργίας

inaktiv

ελέγχω

überprüfen

ελαστικότητα ζήτησης, η

Nachfrageelastizität, die

ελαχιστοποιώ τη ζημιά/το ρίσκο

Verluste/ Risiken minimieren, die

ελευθερία κίνησης, η

Bewegungsfreiheit, die

ελεύθερος, ο (χωρίς άλλη επαγγελματική
δέσμευση

Frei ~ von Verpflichtungen

ελκυστικότητα, η

Attraktivität, die

ελλείψεις, οι

Mangel, der Fehler, der

εμπορική έκθεση, η

Handelsveranstaltung, die / Messe, die

εμπορική εταιρία, η

Handelsgesellschaft, die

εμπορικό επιμελητήριο, το

Handelskammer, die

εμπόριο, το

kommerziell

εμπόριο, το ~ χειροτεχνημάτων ~
πολυτελών ειδών ~ σουβενίρ

Handel, der Handwerks~ Luxus~
Souvenirgeschenke~

εναλλακτικά καταλύματα, τα

Extrahotellerie, die
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εναλλακτικό, το εναλλακτικός, ο (τρόπος)

Alternative, die

εναλλακτικός τουρισμός, ο

alternativer Tourismus

ενημερωτικά φυλλάδια, τα

Prospekt, der

ενημερωτικό δελτίο τουρισμού, το

Reise-Newsletter, der

ενημερώνω

benachrichtigen informieren

ενημερώνω

aktualisieren

ενοικίαση εξοπλισμού, η

Ausrüstungsvermietung, die

ενοικίαση επιπλωμένων δωματίων, η

Ferienhausvermietung, die

εντολή πληρωμής, η

Zahlungsanweisung, die
Uberweisungsauftrag, der

εξέλιξη καριέρας, η

Karriereentwicklung, die

εξήγηση, η

Erklärung, die

εξηγώ

erklären

εξουσία, η

Behörde, die

εξουσιοδότηση, η

Ermächtigung, die

εξυπηρέτηση, η

Leistung, die

εξόφληση χρέους, η

Abschreibung, die

εορταστική εκδήλωση, η

Galavorstellung, die

επάγγελμα, το

Beruf, der

επένδυση, η επενδυτικός τουρισμός, ο

Investition, die

επί πλέον, το

Überschuss, der

επίδειξη μόδας, η

Modeschau, die

επίδομα, το
→ επιδότηση, η
επιχορήγηση, η

→

bewilligen, gewähren
Subvention

επίδοση, η παράσταση, η

Leistung, die

επίδραση στον τουρισμό, η

Einwirkung auf den Tourismus

επίδραση του τουρισμού, η

Einwirkung des Tourismus, die

επίπεδο, το εθνικό ~ ~ διοίκησης ~
ιεραρχίας

Niveau, das / Ebene, die Landesebene, die
Managementebene, die Hierarchieebene, die

επίσημα έγγραφα, τα τουριστικά έγγραφα,
τα

Unterlagen, die

επίσημη έκδοση, η

Veröffentlichung, die

επίσημη, η

offiziell

επίσημος, ο

förmlich

επαγγελματίες, οι ~ τουρισμού

Fachleute, die ~ im Tourismus
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επαγγελματική εμπειρία, η

berufliche Erfahrung, die

επαγγελματικό προφίλ, το

berufliches Profil

επιβεβαίωση, η

Bestätigung, die

επιβλαβείς επιδράσεις του τουρισμού, οι

zerstörende Wirkung des Tourismus, die

επιδεικνύω

beweisen

επιδότηση, η/ επίδομα, το

Subvention, die

επιζητώ

beantragen

επικεντρώνομαι

sich auf etwas konzentrieren

επικοινωνία, η

Kommunikation, die

επικοινωνώ

Kontakt aufnehmen

επικοινωνώ

sich verständigen kommunizieren

επικρίνω

kritisieren

επιλογή, η

Wahl / Auswahl, die

επισήμως

offiziell

επισήμως

formell

επισκέπτης, ο

Besucher, der

επιστρέφω χρήματα, η

zurückzahlen

επιστροφή χρημάτων, η

Rückerstattung, die

επιτυχία, η επιτυχημένος, ο

Erfolg, der erfolgreich

επιχείρηση, η

Geschäft, das

επιχειρηματίας, ο

Unternehmer, der

επιχειρηματική αίσθηση, η

Unternehmergeist, der

επιχειρηματικό σχέδιο, το

Geschäftsplan, der

επιχειρηματικός τουρισμός, ο

Geschäftsreiseverkehr, der

επιχορήγηση, η κρατική/ιδιωτική ~

Subvention, die öffentliche/ private ~

εποχικότητα, η

Saisonalität, die

εργαλείο μάρκετινγκ, το

Marketing-Instrument, das

εργαστήριο, το

Fortbildungsseminar, das

εργατικός νόμος, ο

Arbeitsrecht, das

εργοδότης, ο

Arbeitgeber, der

εργονομία, η

Ergonomie, die

ερημοποίηση, η

Verödung, die

εριστικός, ο

Streitsache, die
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ερωτηματολόγιο, το

Fragebogen, der

εστίαση

Bankett-Service, der

εσωτερικές πλωτές μεταφορές, οι

Binnenschifftransport, der

εσωτερικός τουρισμός, ο

Binnentourismus, der

εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η (Ε.Π.Ε.)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH)

εταιρία τουρισμού, η

touristische Unternehmen, das

εταιρεία, η

Gesellschaft, die Firma, die

ευέλικτο ωράριο, το

flexible Timing, das

ευέλικτος, ο

polyvalent

ευθύνη, η

Verantwortung, die

ευκαιρία, η

Gelegenheit (günstige), die

εφαρμόζω

implementieren ins Werk setzen durchführen

εύρος, το

Skala, die

ζημιά, η

Schaden, der

ζητείται υπάλληλος

Arbeitsangebot, das freie Arbeitsplatz, der

ζώνη ώρας

Zeitzone, die

ηθική, η ~ τουρισμού

Ethik, die Ethik des Tourismus, die

ημέρα, η εργάσιμη ~ αργία ρεπό γιορτή

Tag, der Arbeits~ arbeitsfreier ~ freier ~
Feier~

ημερολόγιο γεγονότων, το

Veranstaltungskalender, der

θέση, η ~ κλειδί διαθέσιμη ~

Stelle, die / Position, die Schlüsselstellung, die
/ offene Stelle Amt, das

θαλάσσιες μεταφορές, οι

Seetransport, der

θαλάσσιος τουρισμός, ο

Seetourismus, der

θεματική εκδήλωση, η

thematische Veranstaltung, die

θερινό πανεπιστήμιο, το

Sommeruniversität, die

θερμοκρασία αέρος/νερού, η

Luft-/ Wassertemperatur, die

θρησκευτικό γεγονός, το

religiöses Ereignis religiöse Veranstaltung

θρησκευτικός τουρισμός, ο

Wahlfahrtstourismus, der

ιδιαιτερότητα, η

Besonderheit, die

ιδιοκτησία, η

Eigentum, das

ιδιωτική μεταφορά, η

Individualtransport, der

ιδιωτικός, ο

privat
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ιεραρχία, η

Hierarchie, die

ικανοποίηση του τοπικού πληθυσμού, η

Zufriedenheit der örtlichen Bevölkerung, die

ικανοποίηση, η ~ πελατών

Zufriedenheit, die ~ des Gastes

ικανότητα, η

Kompetenz, die

ικανότητα, η

Fähigkeit, die

ιππικό κέντρο, το

Reitzentrum, das

ιππικός τουρισμός, ο

Reittourismus, der

ισολογισμός, ο

Bilanz, die

ιστοσελίδα, η

Webseite, die

κάμπινγκ, το

Campingplatz, der

κάνω κράτηση

reservieren buchen

κέντρο κρατήσεων, το

Reservierungszentrum, das

κέρδος, το (αποδίδω~)

Profit, der

κίνητρο, το

Motivation, die

κίνητρο, το ταξίδι επιβράβευσης, το

Anregung, die Incentive-Reise, die

καθήκον, το

Verpflichtung, die

καθορίζω, απφασίζω

bestimmen

καλλιέργεια της εμπιστοσύνης των
πελατών, η

Aufbau der Stammkundschaft, der

καλωδιακή τηλεόραση, η

Kabelfernsehen, das

κανάλια, τα ~ μάρκετινγκ ~ διανομής ~
επικοινωνίας ~ πωλήσεων

Kanäle, die Werbe~ Distributions~
Kommunikations~ Vertriebs~

κανονικός, ο

Standard, der

κανόνας, ο/πρότυπο, το

Norm, die / Standard, der

καριέρα, η

Karriere, die

καρναβάλι, το

Karneval, der

κατάλογος, ο

Katalog, der

κατάλυμα, το

Unterkunft, die

κατάσταση απόλυτης ανάγκης, η

Notstand, der Notlage, die

κατάσταση, η

Bedingung, die

κατάτμηση, η

Segmentierung, die

καταληκτική ημερομηνία, η

letzter Termin

κατανόηση, η

Verstehen, das Verständnis, das

καταπόνηση της περιοχής, η

Beeinträchtigung der Sehenswürdigkeit, die
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κατασκευαστική (εταιρία)

Promoter, der

καταστροφή, η

Desaster, das Katastrophe, die

καταφύγιο, το βιότοπος, ο καταφύγιο
άγριων ζώων, το

Reservat, das Naturschutzgebiet, das
Wildschutzgebiet, das

καταχωρημένη τοποθεσία

Naturschönheit, die

κατοικία, η κύρια ~ δευτερεύουσα ~
τουριστικό κατάλυμα, το

Sitz, der Haupt~ zweiter Wohnsitz

κενή θέση, η

offene Stelle. die

κερδοφορία, η

Rentabilität, die

κερδοφόρο, το

vorteilhaft

κινητήριος, ο

motivierend

κλάδος, ο

Zweigstelle, die Filiale, die

κλείσιμο, το κράτηση, η

Reservierung

κληρονομιά, η καλλιτεχνική ~ πολιτιστική ~
τουριστική ~

Erbe, das künstlerische ~ Kulturerbe
touristische ~

κλιματικός παράγοντας, ο

Klimafaktor, der

κλιματισμός, ο

Klimaanlage, die

κοινωνική ασφάλιση, η

Sozialkosten, die

κοινωνική ασφάλιση, η

Sozialversicherung, die

κοινωνική κατάσταση, η (διαφθορά, η
εγκληματικότητα, η παραβατικότητα, η
επιδημία, η λιμός, ο πορνεία, η εθισμός, ο
ξενοφοβία, η)

soziale Lage (Korruption, die Kriminalität, die
Delinquenz, die Epidemien, die Hungersnot,
die Lebensstandard, der Prostitution, die
Drogenabhängigkeit, die Xenophobie, die)

κοινωνικός, ο

sozial

κουλτούρα, η ~ της επιχείρησης ~ του
οργανισμού

Kultur, die Geschäfts~ Organisations~

κράτηση, η ~ δωματίου ~ εισιτηρίου

Reservierung, die Zimmer~ Karten~

κρίσιμος, ο

kritisch

κριτική, η

Zeitschrift, die

κριτική, η

Kritik, die

κρουαζιέρα, η θεματική ~ ~ αναψυχής

Kreuzfahrt, die Themen~ Vergnügungs~

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι

Verkehrsordnung, die

κυρώσεις, οι

Verweis, der Strafe, die

κόστος μεταφοράς, το

Transportkosten, die

κόστος, το ~ διαμονής ~ ταξιδιού

Kosten, die Aufenthalts~ Reise~
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κύκλος ζωής προϊόντος – παρουσίαση,
ανάπτυξη, ωρίμανση, πτώση

Lebenszyklus eines Produkts – Einführung,
Wachstum, Reife, Rückgang

κύρος, το

Ansehen, das

λάθος, το κάνω ~

Fehler, der einen Fehler begehen/ machen

λέξη κλειδί, η

Schlüsselwort, das

λίστα ελέγχου, η

Kontrollliste, die Checkliste, die

λίστα, η

Liste, die

λειτουργία διαχείρισης

Führungsstelle, die

λειτουργικές δαπάνες, οι

Gemeinkosten, die

λειτουργικός, ο

funktionell

λειτουργικός, ο

arbeitsbereit

λεπτομέρεια, η

Einzelheit, die

λεπτομερής, η

ausführlich

λογαριασμός, ο (τοις μετρητοίς)

Rechnung, die

λογικός, ο

angemessen

λογιστική, η

Buchhaltung, die

λύση προβλήματος, η

Probleme lösen

λύση, η

Lösung, die

μάρκα, η

Marke, die

μέγεθος αγοράς, το

Marktgröße, die

μέσα ενημέρωσης, τα

Medien, die

μέσα μαζικής μεταφοράς, τα

öffentliche Verkehrsmittel

μέση πληρωμή ανά πελάτη, η

Durchschnittseinnahme pro Kunde, die

μέσο μεταφοράς, το

Beförderungsmittel, das

μέτοχος, ο

Gesellschafter, der

μίγμα μάρκετινγκ, το

Maketing-Mix, das

μαρίνα, η

Jachthafen, der

μεγιστοποιώ τα έσοδα

den Ertrag maximieren

μελέτη σκοπιμότητας, η

Durchführbarkeitsstudie, die /FeasibilityStudie

μελέτη, η

Studie, die

μερίδιο, το ~ αγοράς ~ ζήτησης

Segment, das Markt~ Nachfrage~

μεσάζοντας, ο

intermediär/ Zwischen…

μεταβλητά έξοδα, τα

variable Kosten
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μεταφορά τσάρτερ, η

Charterverkehr, der

μεταφορά, η

Transport, der

μεταφορικές υποδομές, οι

Transport-Infrastruktur, die

μεταφορική, η

Transportunternehmen, das

μετεωρολογική υπηρεσία, η

Wetterdienst, der

μετρητά, τα

Bargeld, das

μη κερδοσκοπικό σωματείο, το

Nonprofit-Vereinigung, die

μη κερδοσκοπικός οργανισμός

Nonprofit-Organisation, die

μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), η

Nongovernmental Organisation (NGO)

μηνιαία πληρωμή, η

Monatslohn, der

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι

Unternehmen, das Firma, die kleine und
mittlere ~

μισθός, ο

Gehalt, das Lohn, der

μπόνους, το

Bonus, der

ναύλος, ο εμπιστευτικός ~ προνομιακός ~ ~ Tarif, der vertraulicher ~ Vorzugs~ Förderungs
προώθησης μειωμένος ~
~ ermäßigter ~
νεανικός τουρισμός, ο

Jugendtourismus, der

νοικιάζω

mieten vermieten

νομική υπόσταση, η

Rechtsstatus, der

νομικό πρόσωπο, το

Rechtsperson, die

νομισματική πολιτική, η

Währungspolitik, die

νομοθεσία τουρισμού, η

Reiseverkehrsrecht, das

νομοθεσία, η

Gesetzgebung, die

νόμιμες χρεώσεις, οι

Streitsachenkosten, die

νόμισμα, το

Währung, die

νόμος προστασίας καταναλωτή, ο

Verbraucherschutzgesetz,das

νόμος προσφοράς και ζήτησης, ο

Gesetz von Angebot und Nachfrage, das

νόμος, ο ~ διεθνής ~ αστικός δημόσιο
δίκαιο, το

Recht, das internationales~ /Völker~ Zivil~ /
Privat~ öffentliches ~

ξενοδοχείο αξιολογημένο με αστέρια, το
(δηλοί ποιότητα)

klassifiziertes Hotel

ξενοδοχειακή επιχείρηση, η

Hotellerie, die

ξενοδόχος, ο

Hotelfachmann, der

οδικές μεταφορές, οι

Straßentransport/-verkehr, der

οικολογία του τουρισμού, η

Ökologie des Tourismus, die
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οικολογική ισορροπία, η

ökologische Gleichgewicht, das

οικολογικός, ο

umweltfreundlich

οικονομία του τουρισμού, η

Ökonomie des Tourismus, die

οικονομική ύφεση, η

wirtschaftliche Rezession, die

οικονομική/πολιτική κατάσταση, η

Wirtschaftskonjunktur, die / politische
Konjunktur, die

οικονομικός, ο

wirtschaftlich

οικοσύστημα, εύθραυστο, το

schwache Ökosystem, das

οικοτουρισμός, ο

umweltverträglicher Tourismus

ομάδα στόχος, η

Zielgruppe, die

ομάδα, η πνεύμα ομάδας, το ομαδική
εργασία, η

Team, das Teamgeist, der Teamarbeit, die

ομοφωνία, η

Einstimmigkeit, die

οπτικοακουστικό, το

audiovisuell

οργάνωση δραστηριοτήτων, η

Animation, die

οργάνωση, η ~ επισκέψεων ~
δραστηριοτήτων

Organisieren, das ~ des Aufenthalts ~ von
Veranstaltungen

οργανόγραμμα, το

Organigramm, das

οργανώνω

organisieren

ορεινές εγκαταστάσεις, οι

Berganlagen, die / ~einrichtungen, die /
~ausrüstung, die

ορεινός τουρισμός, ο

Bergtourismus, der

ορθή πρακτική, η

gute Dienste / Praktiken

οριστικότητα, η

Finalität, die

ορολογία, η

Terminologie, die

πάρκινγκ αυτοκινήτων, το

Parkplatz, der

πάρκο, το υδάτινο ~ ~ αναψυχής φυσικό ~
θεματικό ~

Park, der Aqua~ Vergnügungs~ Natur~
National~ Themen~

πίεση, η

Druck, der

πίστη, η

Treue, die/ Loyalität, die

παγκοσμίως

weltweit

παγκοσμιοποίηση, η

Globalisierung, die

παιδική χαρά, η

Spielplatz, der

πακέτο, το

Pauschalarrangement, das

πανσιόν, η

Zimmer mit Frühstück, das
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πανό, το

Plakat, das

παράπονο, το

Reklamation, die Beanstandung, die

παραγγέλλω

bestellen (etwas)

παραγωγή διαφημιστικού υλικού, η

Werbematerialherstellung, die

παραδοσιακές γιορτές, οι

Traditionsfest, das

παρακινώ

motivieren

παρακολουθώ (συμμετέχω σε) σεμινάριο

teilnehmen an einem Kongress ~

παρακολουθώ συνέδριο

Kongressteilnehmer, der

παρακολούθηση, η

Überwachung, die

παραλία, η ~ οργανωμένη ~ τεχνητή ~
ιδιωτική

Strand, der eingerichteter ~ künstlicher ~
Privatbadestrand, der

παραπονούμαι

reklamieren / beanstanden

παρεξήγηση, η αποφεύγω μία~

Missverständnis, das ein ~ vermeiden

παρουσίαση, η

Einführung, die

παρουσίαση, η

Vorstellung, die

παρουσιάζω ένα νέο προϊόν

ein neues Produkt einführen

παροχέας υπηρεσιών, ο

Dienstleister, der

πελάτης, ο

Gast, der Kunde, der

πελάτης, ο

Kunde, der

πεποίθηση, η

Überzeugung, die

περίληψη, η

Zusammenfassung, die

περίοδος/σεζόν, η υψηλή σεζόν, η χαμηλή
σεζόν, η εκτός περιόδου αιχμής μέση
περίοδος, η

Saison, die Hoch~ Vor~ / Nach~

περιβάλλον, το

Umwelt, die

περιβαλλοντική υποβάθμιση, η

Umweltschädigung, die

περιγραφή της θέσης εργασίας, η

Stellenbeschreibung, die Berufsprofil, das

περιεχόμενο, το

Inhalt, der

περιθώριο ασφάλειας, το

Sicherheitsspanne, die

περιθώριο κέρδους, το

Gewinnspanne, die

περιλαμβανομένων όλων

Pauschalreise, die

περιοχή, η

Gegend, die Region, die

περιοχή, η τουριστική ~ ιστορική ~
καλλιτεχνική ~ εμπορική ~

Bezirk, der touristischer ~ Altstadt, die
Künstlerviertel, das Einkaufszentrum, das

περιπετειώδης τουρισμός, ο

Abenteuertourismus, der
18/27

SLEST 2.0 – Glossary
Greek

German

περιφερειακός, ο

regional

πιθανός, ο

Potential, das

πλήρης διαμονή, η

Vollpension, die

πλεονέκτημα, το

Vorteil, der

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα

Stärken & Schwachstellen

πληθυσμός, ο αγροτικός ~ αστικός ~
ορεινός~ παράκτιος ~

Bevölkerung, die Dorf~ Stadt~ Berg~ Küsten~

πληροφορίες, οι

Information, die

πληρωμένο/ (μη) πληρωμένο, το

vollbezahlter Urlaub unbezahlter Urlaub

πληρωμή σε μετρητά, η

Barzahlung, die

πληρωμή, η

Zahlung, die

πληρότητα, η ποσοστό πληρότητας, το

Hotelbelegung, die Belegungsprozentsatz, der

πληρώνω

bezahlen begleichen (eine Rechnung)

πληρώνω το λογαριασμό

die Rechnung begleichen bezahlen

ποινή με συνοπτικές διαδικασίες, η

Disziplinarstrafe, die

ποιότητα, η ~ φιλοξενίας ~ ζωής

Qualität, die ~ der Gastfreundlichkeit
Lebensqualität

πολιτική τιμών, η

Preispolitik, die

πολιτική τουριστικής ανάπτυξης, η

Politik der touristischen Entwicklung, die

πολιτική, η τακτική, η

Politik, die

πολιτική, τοπική/περιφερειακή, η

Aktion der Gemeindeverwaltung, die /
Regionalverwaltung, die

πολιτιστικά μέτρα, τα

Kulturaktion, die

πολιτιστικές δραστηριότητες, οι

kulturelle Aktivitäten

πολιτιστικό γεγονός, το

kulturelle Veranstaltung, die

πολιτιστικό κέντρο, το

Kulturzentrun, das

πολιτιστικός τουρισμός, ο

Kulturtourismus, der

πολλαπλασιαστής, ο

Multiplikator, der

πολυεθνικός, ο

multinationale Gesellschaft, die

πραγματοποιώ πετυχαίνω στόχους,
πετυχαίνω

ausführen Ziele verwirklichen Erfolg erzielen

πρακτικά, τα

Protokoll, das

πρεσβεία, η

Botschaft, die

προγραμματίζω

planen

προκαταβολή, η

Anzahlung, die
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προκαταβολή, η

Beförderung, die

προκαταβολικά

im Vorhinein / im Voraus

προμήθειες, οι

Hilfs- und Betriebsstoffe, die

προμηθευτής, ο

Lieferant, der

προορισμός, ο

Destination, die

προσαρμογή, η

Anpassung, die Anpassen, das

προσβάσιμος, ο

zugänglich

προσβασιμότητα, η

Zugänglichkeit, die

προσδοκία, η

Erwartung, die Warten, das

προσκαλώ

einladen

προστασία καταναλωτή, η

Verbraucherschutz, der

προστασία περιβάλλοντος, η

Umweltschutz, der

προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, η

Pflege des Kulturerbes, die

προστασία της περιοχής, η

Schutz der Sehenswürdigkeit, der

προστασία της φύσης, η

Naturschutz, der

προστασία του πληθυσμού της χώρας
υποδοχής, η

Schutz der Gastgeber-Bevölkerung, der

προστατευόμενη περιοχή, η

Schutzgebiet, das Naturschutzgebiet, das

προστατευόμενο είδος, το

geschützte Art, die

προσυμφωνημένο, το

pauschal

προσφορά για σύμβαση, η

Stellenangebot, das

προσφορά, η ταξιδιωτική/ξενοδοχειακή ~

Angebot, das Reise~/ Hotel~

προσόν, το

Qualifikation, die berufliche Ausbildung, die

προτίθεμαι

beabsichtigen etwas vorhaben

προτίμηση, η

Vorzug, der Vorliebe,die

προφίλ του πελάτη, το

Kundenprofil, das

προχωρώ σε λεπτομέρειες

ausarbeiten

προωθητικές ενέργειες, οι

Promotionsaktivitäten, die

προωθητικό εργαλείο, το

Promotionsinstrument, das

προωθητικός, ο

verkaufsfördernd

προωθώ

fördern

προϊστάμενος, ο

Chef, der

προϊόν, το ~τουρισμού ~ξενοδοχειακό
~περιφερειακό ~θεματικό

Produkt, das touristisches ~ ~ der Hotellerie
regionales ~ Themen~
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προϋπολογισμός, ο

Budget, das

προϋπόθεση, η

Voraussetzung, die

προώθηση προϊόντων, η

Vertrieb und Verkauf, der Absatz, der

προώθηση τουρισμού, η

Tourismus-Marketing, das

προώθηση, η πώλησης~

Promotion, die Verkaufsförderung, die

πρωτόκολλο, το

Protokoll, das

πρόγνωση, η

Prognose, die

πρόγραμμα εργασίας, το

Arbeitsprogramm, das

πρόγραμμα, το

Programm, das

πρόθεση, η

Absicht, die

πρόσθετη χρέωση, η

Aufschlag, der

πρόσκληση, η

Einladung, die

πρόσληψη, η

Personalanwerbung, die

πρόταση, η

Vorschlag, der

πρότυπο ασφάλειας, το

Sicherheitsstandard, der

πρότυπο ποιότητας, το

Qualitätsstandard, der

πτώχευση, η

Bankrott, der

πόροι, οι φυσικοί ~ ανανεώσιμοι ~

Ressourcen, die natürliche ~ erneuerbare ~

ραντεβού, το

Verwendung, die

ρεσεψιόν, η

Empfang, der

ρευστοποίηση, η

Liquidierung, die Liquidation, die

ρευστότητα, η

Liquidität, die Bargeld, das

ρευστότητα, η

Cash flow / Geldstrom, der / Kassenfluss, der

ρυθμίσεις, οι

Regelung, die

ρύπανση, η ατμοσφαιρική ~ χημική ~ ~ των Verschmutzung, die Luft~ chemische ~
υδάτων βιομηχανική ~ ηχορύπανση
Gewässer~ ~ durch Industrie Lärmbelastung,
περιβαλλοντική ~
die Verunreinigung durch Abfälle, die
σαββατοκύριακο, το

Wochenende, das

σαλέ, το

Ferienhaus, das

σαφής, ο

deutlich ausdrücklich

σεισμός, ο

Erdbeben, das

σεμινάριο, το

Seminar, das

σημείο ισοσκελισμού, το

Gewinnschwelle, die Break-even-Punkt, der

σημείο, το ορόσημο, το

Marke, die örtliche Markenname, der
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σιδηροδρομική μεταφορά, η

Eisenbahntransport, der

σκοπός, ο στόχος, ο

Ziel, das

σπορ, τα

Sport, der

στάδιο, το

Etappe, die

σταθερές χρεώσεις, οι

Gemeinkosten, die

στατιστική, η

Statistik, die

στοιχείο, το

Element, das

στρατηγική, η

Strategie, die

στρογγυλό τραπέζι, το

runde Tisch, der

στόχος, ο

Ziel, das

στόχος, ο

Ziel, das

συγκρίνω

vergleichen

συγκριτική έρευνα, η

vergleichende Erforschung / Studie, die

συγκρότημα, το ξενοδοχειακό ~ Τουρισμός
~ ~ παραθαλάσσιο θέρετρο ~πολλών
παραθεριστικών δραστηριοτήτων ~ σπα

Komplex
der Hotel~
touristische Einrichtung
Bäder~
Vergnügungs~

συγχαίρω

beglückwünschen (jmdn.)

συζήτηση, η

Besprechung, die

συζητώ

besprechen

συλλέγω πληροφορίες

Informationen einholen

συμβόλαιο, το κάνω/αναλαμβάνω ~ ~
πώλησης ~ ενοικίασης ~ επιβάτη ~
μεταφοράς

Vertrag, der einen Vertrag schließen
Kaufvertrag, der Mietvertrag, der Reisevertrag,
der Transportvertrag, der

συμμετέχω ~ σε ένα συνέδριο/μία υποδοχή teilnehmen an einem Kongress ~ / an einem
Empfang ~
συμμετοχή, η

Teilnahme, die

συμπαίκτης/συνάδελφος, ο

Mitarbeiter, der

συμπεριλαμβάνεται η εξυπηρέτηση

Bedienung inbegriffen

συμπεριφορά, η

Verhalten, das

συμφραζόμενα, τα

Kontext, der

συμφωνία, η υπογράφω συμφωνία διεθνής, Abkommen, das ein ~ unterschreiben
η διμερής, η
internationales ~ bilaterales ~
συμφωνώ

einverstanden sein

συνάντηση, η

Treffen, das Sitzung, die
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συνέδριο, το

Konvention, die Abkommen, das

συνέδριο, το

Kongress, der

συνέντευξη τύπου, η

Pressekonferenz, die

συνέντευξη, η

Interview, das

συνέταιρος, ο

Partner, der

συνήθεια, η

Angewohnheit, die

συναίνεση, η

Konsens, der

συνδρομή, η

Gebühr, die Honorar, das

συνεδριακά έγγραφα, τα

Tagungsunterlagen, die

συνεδριακές εγκαταστάσεις, οι

Kongresseinrichtungen

συνεδριακό κέντρο, το

Konferenzzentrum, das

συνεισφορά/εγγραφή, η

Beteiligung, die Beitrag, der

συνεργάζομαι

zusammenarbeiten mitarbeiten

συνεργάτης, ο

Gesellschafter, der

συνεργασία, η

Zusammenarbeit, die/ Mitarbeit, die/
Mitwirkung, die

συνεργασία, η πολιτισμική ~ διεθνής ~
τουριστική ~

Kooperation, die kulturelle ~ internationale ~
touristische ~

συνεταιρισμός, ο

Partnerschaft, die

συνεταιριστικό κεφάλαιο, το

Gesellschaftskapital, das

συνθήκες εργασίας, οι

Arbeitsverhältnisse, die

συντονίζω

koordinieren

συντονισμός, ο

Koordination, die

συντονιστής, ο

Koordinator, der

συστατική επιστολή, η

Empfehlungsbrief, der

συχνότητα, η ~ διαμονής

Häufigkeit, die ~ der Aufenthalte

σφάλμα, το

Fehler, der

σχέδιο ανάπτυξης, το

Entwicklungsprojekt, das

σχέδιο μάρκετινγκ, το

Marketingplan, der

σχέση, η

Verhältnis, das

σχεδιασμός εθνικού τουρισμού, ο

Planung des Fremdenverkehrs, die

σχεδιασμός κρατήσεων, ο

Reservierungsplanung, die

σχεδιασμός του έργου, ο

Projektentwurf, der

σχετικός, ο

relevant
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σύγκρουση συμφερόντων, η

Interessenkonflikt, der

σύγκρουση, η

Streit, der Konflikt, der

σύλλογος, ο ~ γκολφ, ο γυμναστήριο
αθλητικός όμιλος

Klub
der Golf~
Fitness~
Sport~

σύσταση, η

Empfehlung, die

σύστημα, το ~ κρατήσεων Κεντρικό
Σύστημα Κρατήσεων – ΚΣΚ Παγκόσμιο
Σύστημα Διανομής – ΠΣΔ

System, das Reservierungs~ zentrales
Reservierungs~ CRS globales Distribuitions~
GDS

τάση, η

Tendenz, die

ταξίδι, το

Reise, die

ταξίδι, το τουριστικό ~ γαστρονομικό ~
πολιτιστικό ~ περιήγηση με τα πόδια, η

Tour, die Rundreise, die gastronomische ~
Kulturrundreise, die Rundgang, der

ταξιδιωτικό γραφείο, το

Reisebüro, das

ταξιδιωτικός πράκτορας, ο

Reiseagent, der / Reisevermittler, der

ταξιδιωτικός πράκτορας, ο

Reiseveranstalter, der

ταξινόμηση, η

Klassifizierung, die Einstufung, die

ταυτότητα, η

Identifizierung, die

τελωνιακές ρυθμίσεις, οι

Zollvorschriften, die

τεχνικές, οι

Technik, die

τζίρος, ο

Umsatz, der

τηλεδιάσκεψη, η

Telekonferenz, die

τηλεφωνώ καλώ

anrufen telefonieren

τιμή συναλλάγματος, η

Wechselkurs, der

τιμή, η

Preis, der

τιμή, η ~ κόστους ~ λιανικής ~ μονάδας
~παροχής/~εκκίνησης/ ~ γνωριμίας / ~
προσφοράς μειωμένη ~

Preis, der Selbstkosten~ Verkaufs~ Einheits~
Angebots~ reduzierter ~ Sonder~

τιμοκατάλογος, ο

Preisliste, die

τιμολόγηση, η

Abrechnung, die

τιμολόγιο, το

Rechnung, die

τιμωρώ

bestrafen

τμήμα, το

Abteilung, die

τμήμα, το

Abteilung, die
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τοπικός, ο τοπικές αρχές, οι τοπικό χρώμα, lokal/ örtlich Gemeindebehörde, die
το τοπικοί πόροι, οι
Ortseigenschaft, die örtliche Ressourcen
τουρίστας, ο

Tourist, der

τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο

Seniorentourismus, der

τουρισμός υγείας, ο

Gesundheitstourismus, der

τουρισμός υψηλού εισοδήματος, ο

Luxustourismus, der

τουρισμός, ο

Tourismus, der

τουριστικά κορεσμένη περιοχή, η

touristisch überlaufenes Reisegebiet, das

τουριστικές εγκαταστάσεις, οι

touristische Einrichtung, die

τουριστικές υπηρεσίες, οι

touristische Dienstleistung, die

τουριστικές υποδομές, οι

Beherbergungsbetrieb, der / -struktur, die

τουριστική έκθεση, η τοπική/εθνική/διεθνής~ Tourismusmesse, die lokale, nationale,
internationale
τουριστική απασχόληση, η

Beruf im Tourismus, der

τουριστική εκπαίδευση, η

Bildung in Tourismus, die

τουριστική κίνηση, η

Gästestrom, der

τουριστική παραγωγή, η

Fremdenverkehrs-produktion, die

τουριστική περιοχή, η

Reisegebiet, das

τουριστική σήμανση, η

touristische Hinweisschild, das

τουριστικό πρότζεκτ/πρόγραμμα, το

touristische Projekt, das

τουριστικό χωριό, το

Feriendorf, das

τουριστικός τύπος, ο

Tourismuspresse, die

τρέχοντα έξοδα, τα

Betriebskosten, die

τρομοκρατία

Terrorismus, der

τρομοκρατική επίθεση

Terroristenangriff, der

τρόποι πληρωμής, οι

Zahlungsmittel, die

υγεία, η

Gesundheit, die

υλικό προώθησης, το

Werbematerial, das

υπάλληλος, ο

Angestellte, der

υπαίθριο, το

im Freien

υπεράριθμες κρατήσεις, οι

Überbuchung, die

υπερωρία, η

Überstunden, die

υπηρεσίες κρατήσεων, οι

Reservierungssystem, das

υπηρεσίες ξενοδοχείου, οι

Hoteldienstleistungen, die
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υποδεχόμενος, ο

Gastgeber, der

υποδομή, η

Infrastruktur, die

υπολογίζω

abschätzen bewerten

υπολογίζω

rechnen / berechnen

υπονοούμενος, ο

einbegriffen mit einbezogen

υποτίμηση, η

Abwertung, die

υποψήφιος, ο

Kandidat, der

φάκελος, ο ~ υπαλλήλου, ο ~ εγγράφων, ο

Akte, die
~ des Angestellten
Unterlagen, die

φεστιβάλ, τα

Volksfest, das

φεστιβάλ, το ~ τουρισμού, το

Festspiel, das
~ - Tourismus, der
Special Event –Tourismus

φιλικός, ο

gütlich

φιλοδώρημα, το

unentgeldlich

φυλλάδιο, το

Broschüre, die

φυλλάδιο, τουριστικό προσπέκτους, το

Prospekt, der

φυσική καταστροφή, η

Naturkatastrophe, die

φόρος τζίρου, ο

Umsatzsteuer, die

φόρος, ο
~ αεροδρομίου
~ επισκεπτών
αφορολόγητα, τα

Steuer, die Flughafen~ Kurtaxe, die steuerfrei

φύλλο εργασίας, το

Arbeitsplanung, die Arbeitsbogen, der

χαμηλό κόστος, το

Niedrigkosten, die Low-cost~

χαρακτηρίζω

charakterisieren

χαρακτηριστικό, το

Charakteristik, die

χρήση εξοπλισμού, η συχνότητα χρήσης
εξοπλισμού, η

Nutzung der Ausrüstung, die Nutzungsgrad
der ~

χρεοκοπία, η

Zahlungsunfähigkeit, die

χρεοκοπημένος, ο

zahlungsunfähig

χρεώσεις, οι

Kosten, die

χρηματοδοτική μίσθωση, η λίζινγκ, το

Leasing, das

χρηματοδότηση του έργου, η

Projektfinanzierung, die

χωριό από σκηνές, το

Zeltdorf, das
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χώρα, η ~ καταγωγής ~ αναχώρησης ~
άφιξης

Land, das Herkunfts~ Ausfuhr~ Empfangs~

χώρος για πικνίκ, ο

Picknickplatz, der

χώρος πάρκινγκ, ο

Parkplatz, der

ωράριο εργασίας, το

Arbeitsstunden, die

ωράριο σιδηροδρόμων, το

Fahrplan, der Kursbuch, das

ωφέλεια, η

Nutzen, der

όγκος, ο

Volumen, das

όνομα στην αγορά, το

Markenimage, das

όρος συμβολαίου, ο

Vertragsklausel, die Vorbehalt, der
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