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Greek

English

aλυσίδα, η ~ ξενοδοχείων ~ εστιατορίων

chain hotel ~ restaurant ~

Αντιμετωπίζω (τα βγάζω πέρα με) ~
δυσκολίες ~ προβλήματα

deal, to ~ with difficulties ~ with problems

Εταιρία, η Ασφαλιστική~ Αεροπορική~
Σιδηροδρομική~ Ναυτιλιακή~

company insurance ~ air (line) ~ /airlines
railway ~ / railways shipping ~/ shipping lines

Λαογραφικό μουσείο, το

local life museum

Πειραματικό/πιλοτικό πρόγραμμα, το

pilot project

Προσοντούχος, ο

qualified

Συνιδιοκτησία (διαμερισμάτων για διακοπές) time-sharing
Φόρος Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ), ο

value added tax (VAT)

άδεια παραμονής, η

permission to reside

άδεια, η

licence

άθληση και ψυχαγωγία, η εμψύχωση, η

animation

άμεση προώθηση, η

direct marketing

άνεργος, ο

unemployed

άνθρωπος, ο ανθρώπινα

human

άρνηση, η

denial

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

person per ~ accompanying ~ natural ~
legal ~ (legal entity)

έγγραφο, το

document

έθιμο, το

custom

έκδοση εισιτηρίων, η

ticketing

έκδοση λογαριασμού, η

billing/ making out a bill

έκθεση, η

exhibition

έκπτωση έγκαιρης κράτησης, η

early booking discount

έκπτωση, η

discount

έλεγχος, ο Υγειονομικός ~

control sanitary ~

έλλειψη συνεργασίας, η

lack of co-operation

έντυπο αίτησης, το

application form

ένωση, η επαγγελματική ~

Association
Professional ~

έξοδα διαφήμισης, τα

advertising expenses

έξοδα λειτουργίας, τα

operating costs
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έξοδα προσωπικού, τα

staff expenses

έξοδα προώθησης, τα

promotion expenses

έξοδα ταξιδιού, τα

travel expenses/ travel allowance

έξοδα, τα

expenses

έρευνα αγοράς, η

market research

έρευνα για τον τουρισμό, η

tourism research

έρευνα, η

survey

έρευνα, η

research

έφεση, η κλίση, η

aptitude

ίδρυση, η

establishment/ setting up

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

hall congress ~ conference ~ concert ~
exhibition ~ sport ~

αγαθά, τα

goods/ product

αγορά, η ~ τοις μετρητοίς καθημερινές
αγορές

purchase
cash ~(s)
daily ~(s)

αγορά, η αγορά εργασίας, η

market labour ~

αγροτικές εγκαταστάσεις, οι

rural facilities

αγροτικές κατοικίες, οι

rural housing

αγροτική ανάπτυξη, η

rural development

αγροτική περιοχή, η

rural area

αγροτικό κατάλυμα, το

farmhouse accommodation

αγροτικό κατάλυμα, το

rural accommodation

αερομεταφορά, η

air transport

αθλητικές εγκαταστάσεις

sports facilities

αθλητική συμπεριφορά, η

sports behaviour

αθλητικό γεγονός, το

sporting event

αθλητικός αγώνας, ο

sport competition

αιτία, η

cause

ακροατήριο, το

audience

ακυρώνω

cancel, to

ακυρώνω/λήγω ένα συμβόλαιο

annul/ terminate a contract, to

ακύρωση, η

cancellation

αλλαγή δωματίου, η

change of room/ room change
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αλλαγή, η

change

αλληλογραφία, η επαγγελματική ~

correspondence business ~

αμφιθέατρο, το

auditorium

ανάγκες του πελάτη, οι

customer needs

ανάγκη, η

need

ανάλυση SWOT, η

SWOT analysis

ανάλυση, η

analysis

ανάπαυση, η

rest

ανάπηροι, οι

disabled persons

ανάπλαση, η

redevelopment

ανάπτυξη αγροτικού τουρισμού

rural tourism development

ανάπτυξη, η

rise/ growth

ανάπτυξη/εξέλιξη, η

development

ανήκω

belong to,

αναβάθμιση, η

upgrading

αναγνωρίζω αποδέχομαι

acknowledge, to

αναγνωρίζω, διακρίνω, ταυτίζω

identify

αναθέτω

delegate, to

ανακοίνωση, η

announcement

ανακοινώνω ένα διαγωνισμό

announce a competition, to

ανακυκλούμενη πίστωση, η

circulating credit

ανακύκλωση αποβλήτων, η

waste recycling

αναλύω

analyse, to

αναπηρία, η

disablement

ανατροφοδότηση, η σχόλια πελατών, τα

feedback customer ~

αναφορά, η ετήσια ~ ~ αποστολής ~
έρευνας

report annual ~ mission ~ research ~

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

leisure (activity)
indoor ~
outdoor ~
open-air ~
~ centre/ club
~ facilities

ανεπάρκεια, η

deficiency

ανεργία, η

unemployment
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ανθρώπινα δικαιώματα, τα

human rights

ανθρώπινο δυναμικό, το

manpower/ labour

αντίδραση καταναλωτών, η

consumer response

ανταγωνισμός, ο

competition

ανταγωνιστής, ο

competitor

ανταγωνιστικότητα, η

competitiveness

αντιγράφω

copy

αντικίνητρο, το

disincentive

αντιπαράθεση, η

debate

αντισταθμιστικές κυρώσεις, οι

remuneratory sanction

ανωτέρα δύναμη, η περίπτωση ανωτέρας
δύναμης, η

force majeure ~ case

ανώνυμος εταιρία, η

joint-stock company

αξιοθέατα της περιοχής, τα

site attractiveness

αξιολόγηση του έργου, η

project evaluation

αξιολόγηση, η

evaluation

αξιοπιστία, η

reliability

αξιόπιστος, ο

credible

απαίτηση, η

demand

απασχολώ

employ, to

απασχόληση, η

employment

απειλή, η

menace

απειλούμενο είδος, το

endangered specie

απευθύνομαι

address, to

αποζημίωση, η

indemnity (compensation)

αποζημίωση, η

recompense/ compensation

αποζημίωση/πληρωμή, η

remuneration/ payment

αποκέντρωση, η

decentralisation

αποκαλυπτικό άρθρο, το

exposé

αποκατάσταση μνημείων, η

monument restoration

απολεσθέντα αντικείμενα, τα

lost property

αποστολή, η

mission

αποτέλεσμα, το

result

αποταμιεύσεις, οι

savings
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αποταμιεύω

save, to

αποφασίζω

decide, to

απρόβλεπτος ο

unforseen (unexpected)

απόβλητα, τα

waste

απόδειξη κράτησης, η

reservation slip

απόδειξη, η κουπόνι, το (βάουτσερ, το)

voucher

απόδοση, η

attribution

απόδοση, η

yield

απόλυση, η

dismissal → lay-off

απόλυση, η

lay-off/ dismissal

απόσβεση, η (χρέους)

amortization

απόφαση, η

decision

απώλεια θέσεων εργασίας, η

job dislocation

απώλεια, η

loss

αρχή, η κατευθυντήρια ~

principle leading ~

αρχεία προσωπικού, τα

personnel records

αρχεία, τα

archives

αρχείο πελατών, το

guest history card/ card index

ασταθής ισορροπία, η

instable equilibrium

αστικές μεταφορές, οι

urban transport

αστική ανάπτυξη, η

urban development

αστική ανανέωση, η

urban renewal

αστικοποίηση, η

urbanisation

αστικό πάρκο, το

urban park

ασφάλεια, η

safety

ασφάλεια, η

insurance

ασφάλεια, η

security

ατμόσφαιρα, ευχάριστη, η

atmosphere, pleasant

αυξάνω

increase, to

αυξομείωση προσωπικού, η

personnel turn-over

αυτονομία, η

autonomy

αυτοχρηματοδότηση, η

self-financing

αυτόνομος τουρισμός, ο

independent tourism
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αφίσα, η

poster

αφορολόγητα, τα

duty-free allowances

αφορολόγητο, το

duty free/ free of tax

αύξηση μισθού, η

salary rise

βίζα, η

visa

βασικές δραστηριότητες, οι

core activities

βελτίωση, η

improvement

βεράντα, η

terrace

βιωσιμότητα, η

sustainability

βιώσιμη ανάπτυξη, η

sustainable development

βιώσιμος, ο

sustainable

βοήθεια, η

help

βοήθεια, η

assistance

βραβείο, το

prize/ award

γήπεδο γκολφ, το

golf course

γήπεδο, το

sport ground

γαστρονομικό φεστιβάλ, το

gastronomic festival

γεύμα εργασίας, το

business lunch

γνώμη, η

opinion

γραφεία της επιχείρησης, τα

business premises

γυμναστήριο, το

gymnasium

δήμος, ο/πόλη, η

municipality/ city, town

δίκη, η

litigation (dispute at law)

δίκτυο, το ~ πληροφοριών οδικό ~

network information ~ road ~

δίπλωμα, το

diploma

δαπάνη, η δαπάνες, οι

cost(s)

δείκτης βιώσιμου τουρισμού, ο

indicator of sustainable tourism

δελτίο τύπου, το

press release

δημιουργία θέσεων εργασίας, η

employment creation

δημιουργώ εικόνα

create an image, to

δημιουργώ καλή θέληση

generate goodwill, to

δημοσιογράφος, ο

journalist

δημόσιες σχέσεις, οι

public relations

6/27

SLEST 2.0 – Glossary
Greek

English

δημόσιο, το

public

διάβρωση, η

erosion

διαβατήριο, το

passport

διαγωνισμός, ο

contest

διαδικασία σχεδιασμού, η

designing process

διαδικασίες, οι

proceedings

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

holidays activity ~ winter ~ summer ~ spring ~
school ~ off-peak ~

διαμονή, η διάρκεια διαμονής

stay duration of ~ / length of ~

διανομή, η

distribution

διαπολιτισμικός, ο

intercultural

διαπραγμάτευση, η

negotiation

διαπραγματεύομαι

negotiate, to

διασκέδαση, η

entertainment

διασφάλιση, η

assurance

διατηρώ επίγνωση

maintain awareness, to

διαφήμιση, η

advertising

διαφήμιση, η

publicity

διαφήμιση, η

advertisement

διαφημιστική εκστρατεία, η

publicity campaign

διαφημιστική εταιρία/δημόσιες σχέσεις/τύπος agency advertising/ public relations/ press ~
διαφημιστικό πανό, το

advertising board

διαφημιστικό σποτ, το

advertising spot

διαφορά, η

difference

διαφωνία, η

disagreement

διαφωνία/διαφορά, η

dispute/ difference

διαχείριση αποβλήτων, η

waste management

διαχείριση ονόματος, η

brand management

διαχειρίζομαι

manage, to

διαχειρίζομαι τη ζήτηση

manage demand, to

διεθνές συνέδριο, το

international convention

διεθνής τουρισμός, ο

international tourism

διερμηνέας, ο

interpreter
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διευθέτηση, η

arrangement

διευθετώ μια διαφορά

settle a dispute, to

διευθυντής ξενοδοχείου, ο

hotel manager

διευθυντής χρεώσεων, ο

credit manager

διευθυντής, ο

manager, executive

διευθυντής, ο

director

διεύθυνση, η

management

δικαιοχρησία, η

franchise

δικηγόρος, ο

solicitor

διοίκηση, η ~ ανθρώπινων πόρων
management
~διαχείριση κινήτρων ~συμμετοχική διοίκηση human resource ~ incentive ~
~διαχείριση κινδύνου
participative ~
risk ~
διοίκηση, η διοικητικό συμβούλιο, το

administration
~ board

διορθώνω λανθασμένες εντυπώσεις

correct false perceptions, to

διόρθωση, η

correction

δομή, η

structure

δουλειά, η πλήρης απασχόληση μερική
απασχόληση προσωρινή δουλειά εποχιακή
δουλειά

job full-time ~ part-time ~ temporary ~
seasonal ~

δυνατότητα, η ~ στέγασης ~μεταφοράς
~χρήσης (επίσης, χωρητικότητα)

Capacity
Accommodation ~
Transport ~
Utilisation ~

δυσαρέσκεια, η

dissatisfaction/ displeasure

δωρεάν

free of charge

είδος διακοπών, το

type of holidays

είδος τουρίστα, το

type of tourist

είσοδος στην αγορά εργασίας, η

entry into working life

εγγραφή, η

recording

εγκαταστάσεις σκαφών, οι

boating facilities

εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, οι

hotel facilities

εγκαταστάσεις υγείας, οι

health facilities

εθνική/διεθνής/τοπική οργάνωση του
τουρισμού, η

national/ international/ local organisation of
tourism

8/27

SLEST 2.0 – Glossary
Greek

English

εθνική/θρησκευτική ομαδοποίηση, η

ethnic/ religious grouping

εθνικός τουρισμός, ο

national tourism

εθνικός/διεθνής/τοπικός οργανισμός
τουρισμού, ο

national/ international/ local tourism
organisation

εθνογραφία, η

ethnography

εθνογραφική, η

ethnographic

εισόδημα, το

income

εκδήλωση, η

event

εκδρομέας, ο

excursionist

εκδρομή, η

excursion

εκθέτω, αναρτώ

post (up), to

εκθεσιακό περίπτερο, το

exhibition stand

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

training vocational ~ continuing ~, life long ~
in-service ~ ~ trip ~ course

εκπαιδευτικός τουρισμός, ο

educational tourism

εκπροσώπηση, η

representation

εκπρόσωπος, ο

representative

εκτίμηση, η αξιολόγηση, η

appraisal → evaluation

εκτίμηση, η αξιολόγηση, η

assessment

εκτιμώ

appreciate, to

εκτός λειτουργίας

inoperative

ελέγχω

control, to

ελαστικότητα ζήτησης, η

elasticity of demand

ελαχιστοποιώ τη ζημιά/το ρίσκο

minimise loss/ risk, to

ελευθερία κίνησης, η

freedom of movement

ελεύθερος, ο (χωρίς άλλη επαγγελματική
δέσμευση

free/ unemployed (not having another
appointment)

ελκυστικότητα, η

attractiveness

ελλείψεις, οι

deficiencies

εμπορική έκθεση, η

commercial exhibition

εμπορική εταιρία, η

commercial company

εμπορικό επιμελητήριο, το

chamber of commerce

εμπόριο, το

trading
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εμπόριο, το ~ χειροτεχνημάτων ~
πολυτελών ειδών ~ σουβενίρ

trade handicraft ~ luxury ~ souvenir ~

εναλλακτικά καταλύματα, τα

alternative forms of accommodation

εναλλακτικό, το εναλλακτικός, ο (τρόπος)

alternative

εναλλακτικός τουρισμός, ο

alternative tourism

ενημερωτικά φυλλάδια, τα

prospectus

ενημερωτικό δελτίο τουρισμού, το

tourism newsletter

ενημερώνω

inform, to

ενημερώνω

update, to

ενοικίαση εξοπλισμού, η

equipment rental/ hire

ενοικίαση επιπλωμένων δωματίων, η

holiday homes rental

εντολή πληρωμής, η

payment order

εξέλιξη καριέρας, η

career development

εξήγηση, η

explanation/ explication

εξηγώ

explain, to

εξουσία, η

authority

εξουσιοδότηση, η

delegation of authority

εξυπηρέτηση, η

service

εξόφληση χρέους, η

debt redemption

εορταστική εκδήλωση, η

gala

επάγγελμα, το

profession

επένδυση, η επενδυτικός τουρισμός, ο

investment tourism ~

επί πλέον, το

excess (over payment)

επίδειξη μόδας, η

fashion show

επίδομα, το
→ επιδότηση, η
επιχορήγηση, η

→

grant → subsidy

επίδοση, η παράσταση, η

performance

επίδραση στον τουρισμό, η

impact on tourism

επίδραση του τουρισμού, η

impact of tourism

→ subvention

επίπεδο, το εθνικό ~ ~ διοίκησης ~ ιεραρχίας level national ~ management ~ hierarchy ~
επίσημα έγγραφα, τα τουριστικά έγγραφα,
τα

documentation tourism ~

επίσημη έκδοση, η

official publication

επίσημη, η

official
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επίσημος, ο

formal

επαγγελματίες, οι ~ τουρισμού

professionals tourism ~

επαγγελματική εμπειρία, η

professional experience

επαγγελματικό προφίλ, το

professional profile

επιβεβαίωση, η

confirmation

επιβλαβείς επιδράσεις του τουρισμού, οι

harmful effects of tourism

επιδεικνύω

demonstrate, to

επιδότηση, η/ επίδομα, το

subsidy/ grant

επιζητώ

solicit, to

επικεντρώνομαι

focus on, to

επικοινωνία, η

communication

επικοινωνώ

contact, to

επικοινωνώ

communicate, to

επικρίνω

criticize, to

επιλογή, η

choice

επισήμως

officially

επισήμως

formally

επισκέπτης, ο

visitor

επιστρέφω χρήματα, η

refund, to

επιστροφή χρημάτων, η

reimbursement/ refunding

επιτυχία, η επιτυχημένος, ο

success, ~ful

επιχείρηση, η

business

επιχειρηματίας, ο

entrepreneur

επιχειρηματική αίσθηση, η

sense of entrepreneurship

επιχειρηματικό σχέδιο, το

business plan

επιχειρηματικός τουρισμός, ο

business tourism

επιχορήγηση, η κρατική/ιδιωτική ~

subvention (grant) public/ private ~

εποχικότητα, η

seasonality

εργαλείο μάρκετινγκ, το

marketing tool

εργαστήριο, το

workshop

εργατικός νόμος, ο

labour law

εργοδότης, ο

employer

εργονομία, η

ergonomics
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ερημοποίηση, η

desertification

εριστικός, ο

contentious

ερωτηματολόγιο, το

questionnaire

εστίαση

banqueting service

εσωτερικές πλωτές μεταφορές, οι

inland water transport

εσωτερικός τουρισμός, ο

domestic tourism

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

limited liability company (Ltd)

εταιρία τουρισμού, η

tourism firm

εταιρεία, η

firm (company/ society/ corporation)

ευέλικτο ωράριο, το

flexible timing

ευέλικτος, ο

versatile

ευθύνη, η

liability

ευκαιρία, η

opportunity

εφαρμόζω

implement, to

εύρος, το

range

ζημιά, η

damage

ζητείται υπάλληλος

position/ situation, vacant

ζώνη ώρας

time zone

ηθική, η ~ τουρισμού

ethics tourism ~

ημέρα, η εργάσιμη ~ αργία ρεπό γιορτή

day working ~ holiday ~ off celebration ~

ημερολόγιο γεγονότων, το

calendar of events

θέση, η ~ κλειδί διαθέσιμη ~

position/ post key post available position
(vacancy)

θαλάσσιες μεταφορές, οι

water transport

θαλάσσιος τουρισμός, ο

water tourism

θεματική εκδήλωση, η

theme event

θερινό πανεπιστήμιο, το

summer university

θερμοκρασία αέρος/νερού, η

air/ water temperature

θρησκευτικό γεγονός, το

religious event

θρησκευτικός τουρισμός, ο

religious tourism

ιδιαιτερότητα, η

particularity

ιδιοκτησία, η

ownership

ιδιωτική μεταφορά, η

private transport

ιδιωτικός, ο

private
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ιεραρχία, η

hierarchy

ικανοποίηση του τοπικού πληθυσμού, η

local satisfaction

ικανοποίηση, η ~ πελατών

satisfaction customer ~

ικανότητα, η

competency

ικανότητα, η

ability

ιππικό κέντρο, το

equestrian centre

ιππικός τουρισμός, ο

equestrian tourism

ισολογισμός, ο

balance-sheet

ιστοσελίδα, η

web page

κάμπινγκ, το

campsite

κάνω κράτηση

reserve, to/ book, to

κέντρο κρατήσεων, το

reservation centre

κέρδος, το (αποδίδω~)

profit (return; yield; benefit)

κίνητρο, το

motivation

κίνητρο, το ταξίδι επιβράβευσης, το

incentive ~ tour

καθήκον, το

duty

καθορίζω, απφασίζω

determine

καλλιέργεια της εμπιστοσύνης των πελατών, development of customer loyalty
η
καλωδιακή τηλεόραση, η

cable television

κανάλια, τα ~ μάρκετινγκ ~ διανομής ~
επικοινωνίας ~ πωλήσεων

channels
marketing ~
distribution ~
communication ~
sale ~

κανονικός, ο

standard

κανόνας, ο/πρότυπο, το

norm/ standard

καριέρα, η

career

καρναβάλι, το

carnival

κατάλογος, ο

catalogue

κατάλυμα, το

accommodation

κατάσταση απόλυτης ανάγκης, η

case of absolute necessity

κατάσταση, η

condition

κατάτμηση, η

segmentation

καταληκτική ημερομηνία, η

deadline
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κατανόηση, η

understanding

καταπόνηση της περιοχής, η

site stress

κατασκευαστική (εταιρία)

developer

καταστροφή, η

disaster

καταφύγιο, το βιότοπος, ο καταφύγιο άγριων reserve nature ~ wildlife ~
ζώων, το
καταχωρημένη τοποθεσία

listed site

κατοικία, η κύρια ~ δευτερεύουσα ~
τουριστικό κατάλυμα, το

residence main ~ second home tourism ~

κενή θέση, η

vacancy

κερδοφορία, η

profitability

κερδοφόρο, το

profitable

κινητήριος, ο

motivational

κλάδος, ο

branch

κλείσιμο, το κράτηση, η

Booking reservation

κληρονομιά, η καλλιτεχνική ~ πολιτιστική ~
τουριστική ~

heritage artistic ~ cultural ~ tourism ~

κλιματικός παράγοντας, ο

climatic factor

κλιματισμός, ο

air conditioning

κοινωνική ασφάλιση, η

national insurance/ social security

κοινωνική ασφάλιση, η

social security

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

social situation (corruption crime delinquency
epidemics starvation living standards
prostitution addiction xenophobia)

κοινωνικός, ο

social

κουλτούρα, η ~ της επιχείρησης ~ του
οργανισμού

culture business ~ organisation ~

κράτηση, η ~ δωματίου ~ εισιτηρίου

reservation/ booking room ~ ticket ~

κρίσιμος, ο

critical

κριτική, η

review

κριτική, η

criticism

κρουαζιέρα, η θεματική ~ ~ αναψυχής

cruising theme ~ ~ for pleasure

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι

traffic regulations

κυρώσεις, οι

sanction/ punishment

κόστος μεταφοράς, το

transport costs
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κόστος, το ~ διαμονής ~ ταξιδιού

cost ~ of stay ~ of travel

κύκλος ζωής προϊόντος – παρουσίαση,
ανάπτυξη, ωρίμανση, πτώση

life cycle of a product –
introduction, growth, maturity, decline

κύρος, το

prestige

λάθος, το κάνω ~

mistake do a ~, to

λέξη κλειδί, η

key word

λίστα ελέγχου, η

check list

λίστα, η

list

λειτουργία διαχείρισης

management function

λειτουργικές δαπάνες, οι

overheads

λειτουργικός, ο

functional

λειτουργικός, ο

operating

λεπτομέρεια, η

detail

λεπτομερής, η

detailed

λογαριασμός, ο (τοις μετρητοίς)

bill (paid in cash)

λογικός, ο

reasonable

λογιστική, η

accounting

λύση προβλήματος, η

problem solving

λύση, η

solution

μάρκα, η

brand

μέγεθος αγοράς, το

market size

μέσα ενημέρωσης, τα

media

μέσα μαζικής μεταφοράς, τα

public transport

μέση πληρωμή ανά πελάτη, η

average paying in per customer

μέσο μεταφοράς, το

mean of transport

μέτοχος, ο

shareholder/ stockholder

μίγμα μάρκετινγκ, το

marketing mix

μαρίνα, η

marina

μεγιστοποιώ τα έσοδα

maximise revenue, to

μελέτη σκοπιμότητας, η

feasibility study

μελέτη, η

study

μερίδιο, το ~ αγοράς ~ ζήτησης

share market ~ demand ~

μεσάζοντας, ο

intermediary

μεταβλητά έξοδα, τα

variable costs
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μεταφορά τσάρτερ, η

charter transport

μεταφορά, η

transport

μεταφορικές υποδομές, οι

transport infrastructure

μεταφορική, η

carrier

μετεωρολογική υπηρεσία, η

weather forecasting services

μετρητά, τα

cash

μη κερδοσκοπικό σωματείο, το

non-profit association

μη κερδοσκοπικός οργανισμός

non-profit-making organization

μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), η

non-governmental organization (NGO),

μηνιαία πληρωμή, η

monthly payment

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι

enterprise small and medium sized ~(s)
(SMEs)

μισθός, ο

pay

μπόνους, το

bonus

ναύλος, ο εμπιστευτικός ~ προνομιακός ~ ~ fare confidential ~ preferential ~ promotional ~
προώθησης μειωμένος ~
reduced ~
νεανικός τουρισμός, ο

youth tourism

νοικιάζω

hire, to/ rent, to/ let, to

νομική υπόσταση, η

legal status

νομικό πρόσωπο, το

legal entity

νομισματική πολιτική, η

monetary policy

νομοθεσία τουρισμού, η

tourism legislation

νομοθεσία, η

legislation

νόμιμες χρεώσεις, οι

legal charges

νόμισμα, το

currency

νόμος προστασίας καταναλωτή, ο

consumer protection law

νόμος προσφοράς και ζήτησης, ο

law of supply and demand

νόμος, ο ~ διεθνής ~ αστικός δημόσιο
δίκαιο, το

law
International ~
civil ~
Public ~

ξενοδοχείο αξιολογημένο με αστέρια, το
(δηλοί ποιότητα)

star-rated hotel

ξενοδοχειακή επιχείρηση, η

hotel industry business

ξενοδόχος, ο

hôtelier
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οδικές μεταφορές, οι

road transport

οικολογία του τουρισμού, η

ecology of tourism

οικολογική ισορροπία, η

ecological balance

οικολογικός, ο

ecological

οικονομία του τουρισμού, η

economy of tourism

οικονομική ύφεση, η

economic recession

οικονομική/πολιτική κατάσταση, η

economic/ political situation

οικονομικός, ο

economic

οικοσύστημα, εύθραυστο, το

ecosystem, fragile

οικοτουρισμός, ο

ecotourism

ομάδα στόχος, η

target group

ομάδα, η πνεύμα ομάδας, το ομαδική
εργασία, η

team ~ spirit teamwork

ομοφωνία, η

unanimity

οπτικοακουστικό, το

audio-visual

οργάνωση δραστηριοτήτων, η

activity organisation

οργάνωση, η ~ επισκέψεων ~
δραστηριοτήτων

organisation ~ of visits event ~

οργανόγραμμα, το

organisation chart

οργανώνω

organise, to

ορεινές εγκαταστάσεις, οι

mountain facilities

ορεινός τουρισμός, ο

mountain tourism

ορθή πρακτική, η

good practice

οριστικότητα, η

finality

ορολογία, η

terminology

πάρκινγκ αυτοκινήτων, το

car park

πάρκο, το υδάτινο ~ ~ αναψυχής φυσικό ~
θεματικό ~

park water ~ fun/ leisure ~ natural ~ theme
~

πίεση, η

pressure

πίστη, η

loyalty

παγκοσμίως

worldwide

παγκοσμιοποίηση, η

globalisation

παιδική χαρά, η

playground

πακέτο, το

package
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πανσιόν, η

bed and breakfast

πανό, το

banner

παράπονο, το

complaint

παραγγέλλω

order, to

παραγωγή διαφημιστικού υλικού, η

publicity production

παραδοσιακές γιορτές, οι

traditional celebrations

παρακινώ

motivate, to

παρακολουθώ (συμμετέχω σε) σεμινάριο

attend, to ~ a congress

παρακολουθώ συνέδριο

congress participant

παρακολούθηση, η

monitoring

παραλία, η ~ οργανωμένη ~ τεχνητή ~
ιδιωτική

beach developed ~ artificial ~ private ~

παραπονούμαι

complain, to

παρεξήγηση, η αποφεύγω μία~

misunderstanding avoid a ~, to

παρουσίαση, η

launching

παρουσίαση, η

presentation

παρουσιάζω ένα νέο προϊόν

launch a product, to

παροχέας υπηρεσιών, ο

service supplier

πελάτης, ο

guest

πελάτης, ο

customer

πεποίθηση, η

conviction

περίληψη, η

summary

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

season high ~ low ~ off-peak shoulder ~

περιβάλλον, το

environment

περιβαλλοντική υποβάθμιση, η

environmental degradation

περιγραφή της θέσης εργασίας, η

position description/ job description

περιεχόμενο, το

content

περιθώριο ασφάλειας, το

safety margin

περιθώριο κέρδους, το

profit margin

περιλαμβανομένων όλων

all inclusive

περιοχή, η

region

περιοχή, η τουριστική ~ ιστορική ~
καλλιτεχνική ~ εμπορική ~

district tourism ~ historic ~ artistic ~
shopping area
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περιπετειώδης τουρισμός, ο

adventure tourism

περιφερειακός, ο

regional

πιθανός, ο

potential

πλήρης διαμονή, η

full board/ american plan

πλεονέκτημα, το

advantage

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα

strengths & weaknesses

πληθυσμός, ο αγροτικός ~ αστικός ~
ορεινός~ παράκτιος ~

population rural ~ urban ~ mountain ~ coastal
~

πληροφορίες, οι

information

πληρωμένο/ (μη) πληρωμένο, το

paid/ (not) paid holidays

πληρωμή σε μετρητά, η

cash payment

πληρωμή, η

payment

πληρότητα, η ποσοστό πληρότητας, το

occupancy ~ rate

πληρώνω

pay, to

πληρώνω το λογαριασμό

settle the bill/ account, to

ποινή με συνοπτικές διαδικασίες, η

summary punishment

ποιότητα, η ~ φιλοξενίας ~ ζωής

quality hospitality ~ ~ of life

πολιτική τιμών, η

price policy

πολιτική τουριστικής ανάπτυξης, η

tourism development policy

πολιτική, η τακτική, η

policy

πολιτική, τοπική/περιφερειακή, η

policy, local/ regional

πολιτιστικά μέτρα, τα

cultural measures

πολιτιστικές δραστηριότητες, οι

cultural activities

πολιτιστικό γεγονός, το

cultural event

πολιτιστικό κέντρο, το

cultural centre

πολιτιστικός τουρισμός, ο

cultural tourism

πολλαπλασιαστής, ο

multiplier

πολυεθνικός, ο

multinational corporation

πραγματοποιώ πετυχαίνω στόχους,
πετυχαίνω

achieve, to ~ aims ~ success

πρακτικά, τα

minutes

πρεσβεία, η

embassy

προγραμματίζω

plan, to

προκαταβολή, η

payment on account
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προκαταβολή, η

advancement

προκαταβολικά

advance, in

προμήθειες, οι

supplies

προμηθευτής, ο

supplier

προορισμός, ο

destination

προσαρμογή, η

adaptation

προσβάσιμος, ο

accessible

προσβασιμότητα, η

accessibility

προσδοκία, η

expectation

προσκαλώ

invite, to

προστασία καταναλωτή, η

consumer protection

προστασία περιβάλλοντος, η

environment protection

προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, η

heritage conservation

προστασία της περιοχής, η

site protection

προστασία της φύσης, η

nature conservation

προστασία του πληθυσμού της χώρας
υποδοχής, η

protection of host community

προστατευόμενη περιοχή, η

conservation area

προστατευόμενο είδος, το

protected specie

προσυμφωνημένο, το

agreed in advance

προσφορά για σύμβαση, η

tender for contract

προσφορά, η ταξιδιωτική/ξενοδοχειακή ~

offer tourism/ hotel ~

προσόν, το

qualification

προτίθεμαι

intend, to

προτίμηση, η

preference

προφίλ του πελάτη, το

customer profile

προχωρώ σε λεπτομέρειες

elaborate

προωθητικές ενέργειες, οι

promotional activities

προωθητικό εργαλείο, το

promotional tool

προωθητικός, ο

promotional

προωθώ

promote, to

προϊστάμενος, ο

head/ chief

προϊόν, το ~τουρισμού ~ξενοδοχειακό
~περιφερειακό ~θεματικό

product tourism ~ hotel ~ regional ~ specialist
package
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προϋπολογισμός, ο

budget

προϋπόθεση, η

premise

προώθηση προϊόντων, η

merchandising

προώθηση τουρισμού, η

tourism marketing

προώθηση, η πώλησης~

promotion sale ~

πρωτόκολλο, το

protocol

πρόγνωση, η

forecasting/ prognosis

πρόγραμμα εργασίας, το

work schedule

πρόγραμμα, το

programme

πρόθεση, η

intent/ intention

πρόσθετη χρέωση, η

added charge

πρόσκληση, η

invitation

πρόσληψη, η

recruitment

πρόταση, η

proposal

πρότυπο ασφάλειας, το

safety standard

πρότυπο ποιότητας, το

quality standard

πτώχευση, η

bankruptcy

πόροι, οι φυσικοί ~ ανανεώσιμοι ~

resources natural ~ renewable ~

ραντεβού, το

appointment (job)

ρεσεψιόν, η

welcome/ reception

ρευστοποίηση, η

liquidation

ρευστότητα, η

--liquidity

ρευστότητα, η

cash flow

ρυθμίσεις, οι

regulations

ρύπανση, η ατμοσφαιρική ~ χημική ~ ~ των
υδάτων βιομηχανική ~ ηχορύπανση
περιβαλλοντική ~

pollution air ~ chemical ~ water ~ industrial ~
noise ~ waste ~

σαββατοκύριακο, το

weekend

σαλέ, το

holiday chalet

σαφής, ο

explicit

σεισμός, ο

earthquake

σεμινάριο, το

seminar

σημείο ισοσκελισμού, το

break-even point (profitless point)

σημείο, το ορόσημο, το

mark land~
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σιδηροδρομική μεταφορά, η

rail transport

σκοπός, ο στόχος, ο

aim

σπορ, τα

sports

στάδιο, το

stage

σταθερές χρεώσεις, οι

fixed charges / costs

στατιστική, η

statistics

στοιχείο, το

element

στρατηγική, η

strategy

στρογγυλό τραπέζι, το

round table

στόχος, ο

objective

στόχος, ο

target

συγκρίνω

compare, to

συγκριτική έρευνα, η

comparative survey

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

complex
hotel ~
tourism ~
seaside resort ~
multiactivity resort
Spa resort ~

συγχαίρω

congratulate, to

συζήτηση, η

discussion

συζητώ

discuss, to

συλλέγω πληροφορίες

gather information, to

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

contract
arrange/ undertake a ~, to
sale ~
hire ~
passenger ~
carriage ~

συμμετέχω ~ σε ένα συνέδριο/μία υποδοχή

participate, to ~ in a congress/ reception

συμμετοχή, η

participation

συμπαίκτης/συνάδελφος, ο

team-mate/ colleague

συμπεριλαμβάνεται η εξυπηρέτηση

service included

συμπεριφορά, η

behaviour

συμφραζόμενα, τα

context

συμφωνία, η υπογράφω συμφωνία διεθνής, agreement sign an ~, to international ~
η διμερής, η
bilateral ~
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συμφωνώ

agree, to

συνάντηση, η

meeting

συνέδριο, το

convention

συνέδριο, το

congress

συνέντευξη τύπου, η

press conference

συνέντευξη, η

interview

συνέταιρος, ο

partner

συνήθεια, η

habit

συναίνεση, η

consensus

συνδρομή, η

fee

συνεδριακά έγγραφα, τα

conference papers

συνεδριακές εγκαταστάσεις, οι

conference facilities

συνεδριακό κέντρο, το

conference centre

συνεισφορά/εγγραφή, η

contribution/ subscription

συνεργάζομαι

collaborate, to

συνεργάτης, ο

associate

συνεργασία, η

collaboration

συνεργασία, η πολιτισμική ~ διεθνής ~
τουριστική ~

cooperation cultural ~ international ~
tourism ~

συνεταιρισμός, ο

partnership

συνεταιριστικό κεφάλαιο, το

partnership capital

συνθήκες εργασίας, οι

work conditions

συντονίζω

coordinate, to

συντονισμός, ο

coordination

συντονιστής, ο

coordinator

συστατική επιστολή, η

letter of introduction/ letter of reference

συχνότητα, η ~ διαμονής

frequency ~ of stays

σφάλμα, το

error

σχέδιο ανάπτυξης, το

development project

σχέδιο μάρκετινγκ, το

marketing plan

σχέση, η

relation

σχεδιασμός εθνικού τουρισμού, ο

national tourism planning

σχεδιασμός κρατήσεων, ο

reservation planning

σχεδιασμός του έργου, ο

project design
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σχετικός, ο

relevant

σύγκρουση συμφερόντων, η

conflict of interest

σύγκρουση, η

conflict

σύλλογος, ο ~ γκολφ, ο γυμναστήριο
αθλητικός όμιλος

club
golf ~
fitness ~
Sport ~

σύσταση, η

recommendation

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

system
reservation ~
Central Reservation System - CRS
Global Distribution System - GDS

τάση, η

trend

ταξίδι, το

travel

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

tour
gourmet ~
cultural ~
walking ~

ταξιδιωτικό γραφείο, το

travel agency

ταξιδιωτικός πράκτορας, ο

travel agent

ταξιδιωτικός πράκτορας, ο

tour operator

ταξινόμηση, η

classification

ταυτότητα, η

identification

τελωνιακές ρυθμίσεις, οι

customs regulations

τεχνικές, οι

techniques

τζίρος, ο

turnover

τηλεδιάσκεψη, η

teleconferencing

τηλεφωνώ καλώ

telephone, to/ call, to

τιμή συναλλάγματος, η

exchange rate

τιμή, η

rate

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

price cost ~ retail ~ unit ~ supply ~/ lead-off
~/ introductory ~/ offer reduced ~

τιμοκατάλογος, ο

market price-list

τιμολόγηση, η

invoicing

τιμολόγιο, το

invoice

τιμωρώ

punish, to
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τμήμα, το

division

τμήμα, το

department

τοπικός, ο τοπικές αρχές, οι τοπικό χρώμα,
το τοπικοί πόροι, οι

local ~ authority ~ colour ~ resources

τουρίστας, ο

tourist

τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο

senior tourism

τουρισμός υγείας, ο

health tourism

τουρισμός υψηλού εισοδήματος, ο

upmarket tourism

τουρισμός, ο

tourism

τουριστικά κορεσμένη περιοχή, η

tourist saturation area

τουριστικές εγκαταστάσεις, οι

tourism facilities

τουριστικές υπηρεσίες, οι

tourism services

τουριστικές υποδομές, οι

tourism accommodation

τουριστική έκθεση, η τοπική/εθνική/διεθνής~ tourism fair local/ national/ international ~
τουριστική απασχόληση, η

tourism occupation

τουριστική εκπαίδευση, η

tourism education

τουριστική κίνηση, η

visitor flow

τουριστική παραγωγή, η

tourism production

τουριστική περιοχή, η

tourist generating/ destination area

τουριστική σήμανση, η

tourism signposting

τουριστικό πρότζεκτ/πρόγραμμα, το

tourism project

τουριστικό χωριό, το

holiday village

τουριστικός τύπος, ο

tourism press

τρέχοντα έξοδα, τα

running costs

τρομοκρατία

terrorism

τρομοκρατική επίθεση

terrorist attack

τρόποι πληρωμής, οι

forms of payment

υγεία, η

health

υλικό προώθησης, το

promotion material

υπάλληλος, ο

employee

υπαίθριο, το

open air

υπεράριθμες κρατήσεις, οι

overbooking

υπερωρία, η

overtime

υπηρεσίες κρατήσεων, οι

reservation services
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υπηρεσίες ξενοδοχείου, οι

hotel services

υποδεχόμενος, ο

receiving/ hosting

υποδομή, η

infrastructure

υπολογίζω

estimate, to

υπολογίζω

calculate, to

υπονοούμενος, ο

implicit

υποτίμηση, η

devaluation

υποψήφιος, ο

candidate

φάκελος, ο ~ υπαλλήλου, ο ~ εγγράφων, ο

File
employee’s ~
Document ~

φεστιβάλ, τα

popular celebrations

φεστιβάλ, το ~ τουρισμού, το

festival ~ tourism

φιλικός, ο

amicable

φιλοδώρημα, το

gratuity

φυλλάδιο, το

brochure

φυλλάδιο, τουριστικό προσπέκτους, το

leaflet/ tourism folder

φυσική καταστροφή, η

natural disaster

φόρος τζίρου, ο

turnover tax

φόρος, ο
~ αεροδρομίου
~ επισκεπτών
αφορολόγητα, τα

tax airport ~ visitor’s ~ net of ~(s)

φύλλο εργασίας, το

work sheet

χαμηλό κόστος, το

low cost

χαρακτηρίζω

characterise, to

χαρακτηριστικό, το

characteristic

χρήση εξοπλισμού, η συχνότητα χρήσης
εξοπλισμού, η

equipment attendance ~ rate

χρεοκοπία, η

insolvency

χρεοκοπημένος, ο

insolvent

χρεώσεις, οι

charges

χρηματοδοτική μίσθωση, η λίζινγκ, το

leasing

χρηματοδότηση του έργου, η

project financing

χωριό από σκηνές, το

tent village
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χώρα, η ~ καταγωγής ~ αναχώρησης ~
άφιξης

country ~ of origin outbound ~ inbound ~

χώρος για πικνίκ, ο

picnic area

χώρος πάρκινγκ, ο

parking lot

ωράριο εργασίας, το

working hours

ωράριο σιδηροδρόμων, το

railway timetable

ωφέλεια, η

benefit

όγκος, ο

volume

όνομα στην αγορά, το

brand image

όρος συμβολαίου, ο

clause of a contract
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