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aλυσίδα, η ~ ξενοδοχείων ~ εστιατορίων

Cadena
~ de hotel
~ de restaurante

Αντιμετωπίζω (τα βγάζω πέρα με) ~
δυσκολίες ~ προβλήματα

Tratar
~ dificultades
~ problemas

Εταιρία, η Ασφαλιστική~ Αεροπορική~
Σιδηροδρομική~ Ναυτιλιακή~

Compañía
~ aseguradora
~ aérea
~ ferroviaria
~ de transporte marítimo

Λαογραφικό μουσείο, το

Museo de la vida local

Πειραματικό/πιλοτικό πρόγραμμα, το

Proyecto piloto

Προσοντούχος, ο

Cualificado

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

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

άδεια παραμονής, η

Permiso de residencia

άδεια, η

Licencia

άθληση και ψυχαγωγία, η εμψύχωση, η

Animación

άμεση προώθηση, η

Venta directa

άνεργος, ο

Desempleado

άνθρωπος, ο ανθρώπινα

Humano

άρνηση, η

Negación

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

Persona
por ~
~ acompañante
~ natural
~ legal (entidad legal)

έγγραφο, το

Documento

έθιμο, το

Costumbre, hábito, usanza

έκδοση εισιτηρίων, η

Billetería

έκδοση λογαριασμού, η

Facturación/ Sacar una factura

έκθεση, η

Exhibición

έκπτωση έγκαιρης κράτησης, η

Descuento de reserva anticipada

έκπτωση, η

Descuento
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έλεγχος, ο Υγειονομικός ~

Control
~ sanitario

έλλειψη συνεργασίας, η

Falta de cooperación

έντυπο αίτησης, το

Solicitud

ένωση, η επαγγελματική ~

Asociación
~ profesional

έξοδα διαφήμισης, τα

Gastos de publicidad

έξοδα λειτουργίας, τα

Gastos de operación

έξοδα προσωπικού, τα

Gastos de personal

έξοδα προώθησης, τα

Gastos de promoción

έξοδα ταξιδιού, τα

Gastos de viaje

έξοδα, τα

Gastos

έρευνα αγοράς, η

Investigación de mercado

έρευνα για τον τουρισμό, η

Investigación de turismo

έρευνα, η

Sondeo

έρευνα, η

investigación

έφεση, η κλίση, η

Aptitud

ίδρυση, η

establecimiento

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

Sala
~ de congreso
~ de conferencia
~ de concierto
~ de exhibición
~ de deporte

αγαθά, τα

producto

αγορά, η ~ τοις μετρητοίς καθημερινές
αγορές

Compra
~ en metálico
~ diaria

αγορά, η αγορά εργασίας, η

Mercado
~ laboral

αγροτικές εγκαταστάσεις, οι

Instalaciones rurales

αγροτικές κατοικίες, οι

Casa rural

αγροτική ανάπτυξη, η

Desarrollo rural

αγροτική περιοχή, η

Zona rural

αγροτικό κατάλυμα, το

Alojamiento en granja

αγροτικό κατάλυμα, το

Alojamiento rural
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αερομεταφορά, η

Transporte aéreo

αθλητικές εγκαταστάσεις

Instalaciones deportivas

αθλητική συμπεριφορά, η

Práctica deportiva

αθλητικό γεγονός, το

Acontecimiento deportivo

αθλητικός αγώνας, ο

Competición deportiva

αιτία, η

Causa

ακροατήριο, το

Público

ακυρώνω

Cancelar

ακυρώνω/λήγω ένα συμβόλαιο

Finalizar contrato

ακύρωση, η

Cancelación

αλλαγή δωματίου, η

Cambio de habitación

αλλαγή, η

Cambio

αλληλογραφία, η επαγγελματική ~

Correspondencia
~ De negocios

αμφιθέατρο, το

auditorio

ανάγκες του πελάτη, οι

Necesidades del cliente

ανάγκη, η

Necesidad

ανάλυση SWOT, η

Análisis SWOT

ανάλυση, η

Análisis

ανάπαυση, η

Descanso

ανάπηροι, οι

Personas discapacitadas

ανάπλαση, η

Rehabilitación

ανάπτυξη αγροτικού τουρισμού

Desarrollo de turismo rural

ανάπτυξη, η

Crecimiento

ανάπτυξη/εξέλιξη, η

Desarrollo

ανήκω

Pertenecer

αναβάθμιση, η

Subida de categoría

αναγνωρίζω αποδέχομαι

reconocer

αναγνωρίζω, διακρίνω, ταυτίζω

identificar

αναθέτω

Delegar

ανακοίνωση, η

anuncio

ανακοινώνω ένα διαγωνισμό

Anunciar una competición

ανακυκλούμενη πίστωση, η

Crédito circulante

ανακύκλωση αποβλήτων, η

Reciclaje de basura
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αναλύω

Analizar

αναπηρία, η

Discapacidad

ανατροφοδότηση, η σχόλια πελατών, τα

Comentarios de cliente

αναφορά, η ετήσια ~ ~ αποστολής ~
έρευνας

Informe
~ anual
~ de misión
~ de investigación

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

Actividad de tiempo libre
~ De interior
~ Al aire libre
~ En el exterior
centro/club ~
instalaciones ~

ανεπάρκεια, η

Deficiencia

ανεργία, η

Desempleo

ανθρώπινα δικαιώματα, τα

Derechos humanos

ανθρώπινο δυναμικό, το

Mano de obra

αντίδραση καταναλωτών, η

Respuesta del consumidor

ανταγωνισμός, ο

Competición

ανταγωνιστής, ο

Competidor

ανταγωνιστικότητα, η

Competitividad

αντιγράφω

Copia

αντικίνητρο, το

Desmotivación

αντιπαράθεση, η

debate

αντισταθμιστικές κυρώσεις, οι

Sanción económica

ανωτέρα δύναμη, η περίπτωση ανωτέρας
δύναμης, η

Fuerza mayor
caso de ~

ανώνυμος εταιρία, η

Empresa conjunta

αξιοθέατα της περιοχής, τα

Atractivo del lugar

αξιολόγηση του έργου, η

Evaluación del proyecto

αξιολόγηση, η

Evaluación

αξιοπιστία, η

Fiabilidad

αξιόπιστος, ο

Creíble

απαίτηση, η

Demanda

απασχολώ

Emplear

απασχόληση, η

Empleo
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απειλή, η

Amenaza

απειλούμενο είδος, το

Especie en peligro

απευθύνομαι

Dirigir

αποζημίωση, η

Indemnización (compensación)

αποζημίωση, η

Recompensa/ compensación

αποζημίωση/πληρωμή, η

Remuneración/pago

αποκέντρωση, η

Descentralización

αποκαλυπτικό άρθρο, το

Exposición

αποκατάσταση μνημείων, η

Restauración de monumento

απολεσθέντα αντικείμενα, τα

Objetos perdidos

αποστολή, η

Misión

αποτέλεσμα, το

Resultado

αποταμιεύσεις, οι

Ahorros

αποταμιεύω

Ahorrar

αποφασίζω

Decidir

απρόβλεπτος ο

Imprevisto

απόβλητα, τα

Desperdicio

απόδειξη κράτησης, η

Comprobante de reserva

απόδειξη, η κουπόνι, το (βάουτσερ, το)

Bono

απόδοση, η

Atribución

απόδοση, η

Producción

απόλυση, η

Despido echar a la calle

απόλυση, η

Despido

απόσβεση, η (χρέους)

Amortización

απόφαση, η

Decisión

απώλεια θέσεων εργασίας, η

Supresión de puesto de trabajo

απώλεια, η

Pérdida

αρχή, η κατευθυντήρια ~

Principio
~ destacado

αρχεία προσωπικού, τα

Archivos de personal

αρχεία, τα

Archivos

αρχείο πελατών, το

Historial de cliente

ασταθής ισορροπία, η

Equilibrio inestable

αστικές μεταφορές, οι

Transporte urbano
5/29

SLEST 2.0 – Glossary
Greek

Spanish

αστική ανάπτυξη, η

Desarrollo urbano

αστική ανανέωση, η

Renovación urbana

αστικοποίηση, η

Urbanización

αστικό πάρκο, το

Parque urbano

ασφάλεια, η

Seguridad

ασφάλεια, η

Seguro

ασφάλεια, η

Seguridad

ατμόσφαιρα, ευχάριστη, η

Atmósfera, agradable

αυξάνω

Incrementar

αυξομείωση προσωπικού, η

Fluctuación de personal

αυτονομία, η

Autonomía

αυτοχρηματοδότηση, η

Auto-financiación

αυτόνομος τουρισμός, ο

Turismo indpendiente

αφίσα, η

Póster

αφορολόγητα, τα

Exención de impuestos

αφορολόγητο, το

Libre de impuestos

αύξηση μισθού, η

Subida salarial

βίζα, η

Visa

βασικές δραστηριότητες, οι

Actividades esenciales

βελτίωση, η

mejora

βεράντα, η

Terraza

βιωσιμότητα, η

Sostenibilidad

βιώσιμη ανάπτυξη, η

Desarrollo sostenible

βιώσιμος, ο

Sostenible

βοήθεια, η

Ayuda

βοήθεια, η

Asistencia

βραβείο, το

Premio/ recompensa

γήπεδο γκολφ, το

Circuito de golf

γήπεδο, το

Campo de deporte

γαστρονομικό φεστιβάλ, το

Festival gastronómico

γεύμα εργασίας, το

Almuerzo de negocios

γνώμη, η

Opinión

γραφεία της επιχείρησης, τα

Local de negocios
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γυμναστήριο, το

Gimnasio

δήμος, ο/πόλη, η

Municipalidad/ ciudad

δίκη, η

Litigio

δίκτυο, το ~ πληροφοριών οδικό ~

Red
~ De información
~ De carreteras

δίπλωμα, το

Diploma

δαπάνη, η δαπάνες, οι

Coste

δείκτης βιώσιμου τουρισμού, ο

Indicador de turismo sostenible

δελτίο τύπου, το

comunicado de prensa

δημιουργία θέσεων εργασίας, η

Creación de empleo

δημιουργώ εικόνα

Crear una imagen

δημιουργώ καλή θέληση

Generar un ambiente favorable

δημοσιογράφος, ο

Periodista

δημόσιες σχέσεις, οι

Relaciones públicas

δημόσιο, το

Público

διάβρωση, η

Erosión

διαβατήριο, το

Pasaporte

διαγωνισμός, ο

Concurso

διαδικασία σχεδιασμού, η

Proceso de diseño

διαδικασίες, οι

Actas

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

Vacaciones
actividad de ~
~ de invierno
~ de verano
~ de primavera
~ escolares
~ fuera de temporada

διαμονή, η διάρκεια διαμονής

Estancia
Duración de la ~

διανομή, η

Distribución

διαπολιτισμικός, ο

Intercultural

διαπραγμάτευση, η

Negociación

διαπραγματεύομαι

Negociar

διασκέδαση, η

Espectáculo, divertimento

διασφάλιση, η

seguro
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διατηρώ επίγνωση

Mantener la conciencia

διαφήμιση, η

Anuncio, publicidad

διαφήμιση, η

Publicidad

διαφήμιση, η

Anuncio, publicidad

διαφημιστική εκστρατεία, η

Campaña publicitaria

διαφημιστική εταιρία/δημόσιες σχέσεις/τύπος Agencia
~ De publicidad/ relaciones públicas/ prensa
διαφημιστικό πανό, το

Panel publicitario

διαφημιστικό σποτ, το

Anuncio publicitario

διαφορά, η

Diferencia

διαφωνία, η

Desacuerdo

διαφωνία/διαφορά, η

Disputa/ diferencia

διαχείριση αποβλήτων, η

Gestión del gasto

διαχείριση ονόματος, η

Gestión de marca

διαχειρίζομαι

Gestionar

διαχειρίζομαι τη ζήτηση

Gestionar demanda

διεθνές συνέδριο, το

Convención internacional

διεθνής τουρισμός, ο

Turismo internacional

διερμηνέας, ο

intérprete

διευθέτηση, η

Preparativo

διευθετώ μια διαφορά

Resolver una disputa

διευθυντής ξενοδοχείου, ο

Gerente de hotel

διευθυντής χρεώσεων, ο

Gerente finaciero

διευθυντής, ο

Gerente, ejecutivo

διευθυντής, ο

Director

διεύθυνση, η

Gerencia

δικαιοχρησία, η

Franquicia

δικηγόρος, ο

Abogado

διοίκηση, η ~ ανθρώπινων πόρων
Gestión
~διαχείριση κινήτρων ~συμμετοχική διοίκηση ~ De recursos humanos
~διαχείριση κινδύνου
~ De incentivos
~ participativo
~ De riesgo
διοίκηση, η διοικητικό συμβούλιο, το

Administración
consejo de ~
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διορθώνω λανθασμένες εντυπώσεις

Corregir falsas percepciones

διόρθωση, η

Corrección

δομή, η

Estructura

δουλειά, η πλήρης απασχόληση μερική
απασχόληση προσωρινή δουλειά εποχιακή
δουλειά

Trabajo
~ A tiempo completo
~ De media jornada
~ temporal
~ Estacional

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

Capacidad
~ de alojamientot
~ de transporte
~ de utilización

δυσαρέσκεια, η

Disatisfacción/ desagrado

δωρεάν

Libre de cargas

είδος διακοπών, το

Tipos de vacaciones

είδος τουρίστα, το

Tipo de turista

είσοδος στην αγορά εργασίας, η

Entrada en el mundo laboral

εγγραφή, η

Registro

εγκαταστάσεις σκαφών, οι

Instalaciones naúticas

εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, οι

Instalaciones hoteleras

εγκαταστάσεις υγείας, οι

Instalaciones hospitalarias/ de salud

εθνική/διεθνής/τοπική οργάνωση του
τουρισμού, η

Nacional/ internacional/ local Organización de
turismo

εθνική/θρησκευτική ομαδοποίηση, η

Agrupación étnica/ religiosa

εθνικός τουρισμός, ο

Turismo nacional

εθνικός/διεθνής/τοπικός οργανισμός
τουρισμού, ο

Nacional/ internacional/ local Organismo de
turismo

εθνογραφία, η

Etnografía

εθνογραφική, η

Etnográfico

εισόδημα, το

Renta

εκδήλωση, η

Acontecimiento

εκδρομέας, ο

Excursionista

εκδρομή, η

Excursión

εκθέτω, αναρτώ

Publicar

εκθεσιακό περίπτερο, το

Puesto/ stand en exhibición
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εκπαίδευση, η επαγγελματική ~ διαρκής ~
δια βίου ~ ενδοϋπηρεσιακή ~ εκπαιδευτικό
ταξίδι, το εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων, η

Formación
~ vocacional
~ continua
~ de por vida
~ en activo
viaje de ~
curso de ~

εκπαιδευτικός τουρισμός, ο

Turismo educacional

εκπροσώπηση, η

Representación

εκπρόσωπος, ο

Representativo

εκτίμηση, η αξιολόγηση, η

Valoración apreciación

εκτίμηση, η αξιολόγηση, η

Evaluación

εκτιμώ

Apreciar, valorar

εκτός λειτουργίας

Inoperativo

ελέγχω

Controlar

ελαστικότητα ζήτησης, η

Elasticidad de demanda

ελαχιστοποιώ τη ζημιά/το ρίσκο

Minimizar pérdidas/ riesgo

ελευθερία κίνησης, η

Libertad de movimiento

ελεύθερος, ο (χωρίς άλλη επαγγελματική
δέσμευση

Libre/ desempleado (sin tener ningún
compromiso)

ελκυστικότητα, η

Atractivo

ελλείψεις, οι

Deficiencias

εμπορική έκθεση, η

Exhibición comercial

εμπορική εταιρία, η

Compañía comercial

εμπορικό επιμελητήριο, το

Cámara de comercio

εμπόριο, το

Comercio

εμπόριο, το ~ χειροτεχνημάτων ~
πολυτελών ειδών ~ σουβενίρ

Comercio
~ artesanal
~ de lujo
~ de souvenirs

εναλλακτικά καταλύματα, τα

Formas alternativas de alojamiento

εναλλακτικό, το εναλλακτικός, ο (τρόπος)

Alternativa

εναλλακτικός τουρισμός, ο

Turismo alternativo

ενημερωτικά φυλλάδια, τα

Prospecto

ενημερωτικό δελτίο τουρισμού, το

Boletín informativo de turismo

ενημερώνω

Informar
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ενημερώνω

Poner al día

ενοικίαση εξοπλισμού, η

Alquiler de equipación

ενοικίαση επιπλωμένων δωματίων, η

Alquiler de casas para vacaciones

εντολή πληρωμής, η

Orden de pago

εξέλιξη καριέρας, η

Desarrollo profesional

εξήγηση, η

Explicación

εξηγώ

Explicar

εξουσία, η

Autoridad

εξουσιοδότηση, η

Delegación de autoridad

εξυπηρέτηση, η

Servicio

εξόφληση χρέους, η

Amortización de deuda

εορταστική εκδήλωση, η

Gala

επάγγελμα, το

Profesión

επένδυση, η επενδυτικός τουρισμός, ο

Inversión
~ De turismo

επί πλέον, το

Exceso (de pago)

επίδειξη μόδας, η

Desfile de moda

επίδομα, το
→ επιδότηση, η
επιχορήγηση, η

→

Conceder – subsidio subvención

επίδοση, η παράσταση, η

Representación

επίδραση στον τουρισμό, η

Impacto en el turismo

επίδραση του τουρισμού, η

Impacto de turismo

επίπεδο, το εθνικό ~ ~ διοίκησης ~ ιεραρχίας Nivel
~ nacional
~ de gestión
~ de jerarquía
επίσημα έγγραφα, τα τουριστικά έγγραφα,
τα

Documentación
~ de Turismo

επίσημη έκδοση, η

Publicación oficial

επίσημη, η

Oficial

επίσημος, ο

Formal

επαγγελματίες, οι ~ τουρισμού

Profesionales
~ del Turismo

επαγγελματική εμπειρία, η

Experiencia personal

επαγγελματικό προφίλ, το

Perfil profesional

επιβεβαίωση, η

Confirmación
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επιβλαβείς επιδράσεις του τουρισμού, οι

Efectos nocivos del turismo

επιδεικνύω

demostrar

επιδότηση, η/ επίδομα, το

Subvención/ beca

επιζητώ

Solicitar

επικεντρώνομαι

Centrarse en

επικοινωνία, η

Comunicación

επικοινωνώ

Contactar

επικοινωνώ

Comunicar

επικρίνω

Criticar

επιλογή, η

Elección

επισήμως

Oficialmente

επισήμως

Formalmente

επισκέπτης, ο

Visitante

επιστρέφω χρήματα, η

Devolver

επιστροφή χρημάτων, η

Devolución

επιτυχία, η επιτυχημένος, ο

Éxito,
Con ~

επιχείρηση, η

Negocio

επιχειρηματίας, ο

Empresario

επιχειρηματική αίσθηση, η

Sentido empresarial

επιχειρηματικό σχέδιο, το

Plan de negocios

επιχειρηματικός τουρισμός, ο

Turismo de negocios

επιχορήγηση, η κρατική/ιδιωτική ~

Subvención (beca)
~ Pública/ privada

εποχικότητα, η

Estacionalidad

εργαλείο μάρκετινγκ, το

Herramienta de mercado

εργαστήριο, το

Taller

εργατικός νόμος, ο

Legislación laboral

εργοδότης, ο

Empresario

εργονομία, η

Ergonomía

ερημοποίηση, η

desertización

εριστικός, ο

Contencioso

ερωτηματολόγιο, το

Cuestionario

εστίαση

Servicio de banquete
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εσωτερικές πλωτές μεταφορές, οι

Transporte marítimo de interior

εσωτερικός τουρισμός, ο

Turismo nacional

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

Compañía limitada (S.L.)

εταιρία τουρισμού, η

Firma turística

εταιρεία, η

Firma (compañía/sociedad/ /Corporación)

ευέλικτο ωράριο, το

Horarios flexibles

ευέλικτος, ο

Versátil

ευθύνη, η

Responsabilidad

ευκαιρία, η

Oportunidad

εφαρμόζω

Implementar

εύρος, το

Escala

ζημιά, η

Daño

ζητείται υπάλληλος

Posición/ situación, vacante

ζώνη ώρας

Zona horaria

ηθική, η ~ τουρισμού

Ética
~ del turismo

ημέρα, η εργάσιμη ~ αργία ρεπό γιορτή

Día
~ De trabajo
~ De vacaciones
~ libre
~ De celebración

ημερολόγιο γεγονότων, το

Calendario de eventos

θέση, η ~ κλειδί διαθέσιμη ~

Posición/ puesto Puesto clave Puesto
disponible (vacante)

θαλάσσιες μεταφορές, οι

Transporte marítimo

θαλάσσιος τουρισμός, ο

Turismo marítimo

θεματική εκδήλωση, η

Acontecimiento temático

θερινό πανεπιστήμιο, το

Universidad de verano

θερμοκρασία αέρος/νερού, η

Temperatura del aire/ agua

θρησκευτικό γεγονός, το

Evento religioso

θρησκευτικός τουρισμός, ο

Turismo religioso

ιδιαιτερότητα, η

Particularidad

ιδιοκτησία, η

Propiedad

ιδιωτική μεταφορά, η

Transporte privado

ιδιωτικός, ο

Privado
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ιεραρχία, η

Jerarquía

ικανοποίηση του τοπικού πληθυσμού, η

Satisfacción de la población

ικανοποίηση, η ~ πελατών

Satisfacción
~ Al cliente

ικανότητα, η

Competencia

ικανότητα, η

Habilidad

ιππικό κέντρο, το

Centro ecuestre

ιππικός τουρισμός, ο

Turismo ecuestre

ισολογισμός, ο

Balance de la cuenta

ιστοσελίδα, η

Página web

κάμπινγκ, το

Lugar de acampada

κάνω κράτηση

Reservar

κέντρο κρατήσεων, το

Centro de reservas

κέρδος, το (αποδίδω~)

Beneficio

κίνητρο, το

Motivación

κίνητρο, το ταξίδι επιβράβευσης, το

Incentivo
tour de ~

καθήκον, το

Deber

καθορίζω, απφασίζω

Determinar

καλλιέργεια της εμπιστοσύνης των πελατών, Desarrollo de la fidelidad del cliente
η
καλωδιακή τηλεόραση, η

Televisión por cable

κανάλια, τα ~ μάρκετινγκ ~ διανομής ~
επικοινωνίας ~ πωλήσεων

Canales
~ de mercado
~ de distribución
~ de comunicación
~ de venta

κανονικός, ο

Estándar

κανόνας, ο/πρότυπο, το

Norma/ estándar

καριέρα, η

Carrera laboral

καρναβάλι, το

Carnaval

κατάλογος, ο

Catálogo

κατάλυμα, το

Alojamiento

κατάσταση απόλυτης ανάγκης, η

Caso de absoluta necesidad

κατάσταση, η

Condición

κατάτμηση, η

Segmentación
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καταληκτική ημερομηνία, η

Fecha límite

κατανόηση, η

Entendimiento, comprensión

καταπόνηση της περιοχής, η

Lugar de perturbación

κατασκευαστική (εταιρία)

Promotor

καταστροφή, η

Desastre

καταφύγιο, το βιότοπος, ο καταφύγιο άγριων Reserva
ζώων, το
~ natural
~ de vida salvaje
καταχωρημένη τοποθεσία

Sitio clasificado

κατοικία, η κύρια ~ δευτερεύουσα ~
τουριστικό κατάλυμα, το

Residencia
~ principal
segunda ~
~ de turismo

κενή θέση, η

Vacante

κερδοφορία, η

rentabilidad

κερδοφόρο, το

Beneficioso

κινητήριος, ο

Motivacional

κλάδος, ο

sucursal

κλείσιμο, το κράτηση, η

Reserva

κληρονομιά, η καλλιτεχνική ~ πολιτιστική ~
τουριστική ~

Patrimonio
~ artístico
~ cultural
~ de turismo

κλιματικός παράγοντας, ο

Factor climático

κλιματισμός, ο

Aire acondicionado

κοινωνική ασφάλιση, η

Seguridad social

κοινωνική ασφάλιση, η

Salud pública

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

Situación social (corrupción Delito
Delincuencia Epidemias Hambre Niveles de
vida Prostitución Adicción Xenofobia)

κοινωνικός, ο

Social

κουλτούρα, η ~ της επιχείρησης ~ του
οργανισμού

Cultura
~ De negocios
~ De organización

κράτηση, η ~ δωματίου ~ εισιτηρίου

Reserva
~ De habitación
~ De billete
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κρίσιμος, ο

Crítico

κριτική, η

Reseña

κριτική, η

Crítica

κρουαζιέρα, η θεματική ~ ~ αναψυχής

Crucero
~ temático
~ de placer

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι

Regulaciones de tráfico

κυρώσεις, οι

Sanción/ castigo

κόστος μεταφοράς, το

Costes de transporte

κόστος, το ~ διαμονής ~ ταξιδιού

Coste
~ de estancia
~ de viaje

κύκλος ζωής προϊόντος – παρουσίαση,
ανάπτυξη, ωρίμανση, πτώση

Ciclo de vida de un producto- Introducción,
crecimiento, madurez, declive

κύρος, το

Prestigio

λάθος, το κάνω ~

Error Cometer un ~

λέξη κλειδί, η

Palabra clave

λίστα ελέγχου, η

Lista de control

λίστα, η

Lista

λειτουργία διαχείρισης

Función de gerencia

λειτουργικές δαπάνες, οι

Gastos de estructura

λειτουργικός, ο

funcional

λειτουργικός, ο

Operativo

λεπτομέρεια, η

Detalle

λεπτομερής, η

Detallado

λογαριασμός, ο (τοις μετρητοίς)

Cuenta, factura

λογικός, ο

Razonable

λογιστική, η

Contabilidad

λύση προβλήματος, η

Resolución de problemas

λύση, η

Solución

μάρκα, η

Marca

μέγεθος αγοράς, το

Dimensión de mercado

μέσα ενημέρωσης, τα

Medios

μέσα μαζικής μεταφοράς, τα

Transporte público

μέση πληρωμή ανά πελάτη, η

Pago medio por cliente
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μέσο μεταφοράς, το

Medio de transporte

μέτοχος, ο

Accionista

μίγμα μάρκετινγκ, το

Mezcla de mercado

μαρίνα, η

Marina

μεγιστοποιώ τα έσοδα

Maximizar ingresos

μελέτη σκοπιμότητας, η

Estudio de viavilidad

μελέτη, η

Estudio

μερίδιο, το ~ αγοράς ~ ζήτησης

Segmento
~ De mercado
~ de demanda

μεσάζοντας, ο

Intermediario

μεταβλητά έξοδα, τα

Costes variables

μεταφορά τσάρτερ, η

Transporte charter

μεταφορά, η

Transporte

μεταφορικές υποδομές, οι

Infraestructura de transporte

μεταφορική, η

Transportista

μετεωρολογική υπηρεσία, η

Servicios metereológico

μετρητά, τα

Metálico, efectivo

μη κερδοσκοπικό σωματείο, το

Asociación sin ánimo de lucro

μη κερδοσκοπικός οργανισμός

organización sin ánimo de lucro

μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), η

Organización no gubernamental (ONG)

μηνιαία πληρωμή, η

Pago mensual

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι

Empresa
Pequeña y mediana ~(s)
(PIMES)

μισθός, ο

Paga, salario

μπόνους, το

Bono, gratificación

ναύλος, ο εμπιστευτικός ~ προνομιακός ~ ~ Tarifa
προώθησης μειωμένος ~
~ confidencial
~ preferente
~ promocional
~ reducida
νεανικός τουρισμός, ο

Turismo de juventud

νοικιάζω

Alquilar

νομική υπόσταση, η

Situación legal

νομικό πρόσωπο, το

Entidad legal
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νομισματική πολιτική, η

Política monetaria

νομοθεσία τουρισμού, η

Legislación de turismo

νομοθεσία, η

Legislación

νόμιμες χρεώσεις, οι

Cargas legales

νόμισμα, το

Moneda, divisas

νόμος προστασίας καταναλωτή, ο

Ley de protección del consumidor

νόμος προσφοράς και ζήτησης, ο

Ley de la oferta y la demanda

νόμος, ο ~ διεθνής ~ αστικός δημόσιο
δίκαιο, το

Ley
~ internacional
~ civil
~ pública

ξενοδοχείο αξιολογημένο με αστέρια, το
(δηλοί ποιότητα)

Hotel clasificado por estrellas

ξενοδοχειακή επιχείρηση, η

Industria hotelera

ξενοδόχος, ο

Hotelero

οδικές μεταφορές, οι

Transporte por carretera

οικολογία του τουρισμού, η

Ecología del turismo

οικολογική ισορροπία, η

Equilibrio ecológico

οικολογικός, ο

Ecológico

οικονομία του τουρισμού, η

Economía del turismo

οικονομική ύφεση, η

Recesión económica

οικονομική/πολιτική κατάσταση, η

Situación económica/ política

οικονομικός, ο

Económico

οικοσύστημα, εύθραυστο, το

Ecosistema, frágil

οικοτουρισμός, ο

Ecoturismo

ομάδα στόχος, η

Grupo meta

ομάδα, η πνεύμα ομάδας, το ομαδική
εργασία, η

Equipo
espíritu de ~
Trabajo en equipo

ομοφωνία, η

Unanimidad

οπτικοακουστικό, το

Audiovisual

οργάνωση δραστηριοτήτων, η

Animación

οργάνωση, η ~ επισκέψεων ~
δραστηριοτήτων

Organización
~ de visitas
~ de evento

οργανόγραμμα, το

Organigrama
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οργανώνω

Organizar

ορεινές εγκαταστάσεις, οι

Equipo de montaña

ορεινός τουρισμός, ο

Turismo de montaña

ορθή πρακτική, η

Buenas prácticas

οριστικότητα, η

Finalidad

ορολογία, η

Terminología

πάρκινγκ αυτοκινήτων, το

Aparcamiento

πάρκο, το υδάτινο ~ ~ αναψυχής φυσικό ~
θεματικό ~

Parque
~ acuático
~ de atracciones
~ natural
~ nacional
~ temático

πίεση, η

Presión

πίστη, η

Lealtad

παγκοσμίως

Mundial

παγκοσμιοποίηση, η

Globalización

παιδική χαρά, η

Parque infantil

πακέτο, το

Paquete

πανσιόν, η

Alojamiento y desayuno

πανό, το

Pancarta

παράπονο, το

Reclamación, queja

παραγγέλλω

Ordenar, mandar

παραγωγή διαφημιστικού υλικού, η

Producción publicitaria

παραδοσιακές γιορτές, οι

Celebraciones tradicionales

παρακινώ

Motivar

παρακολουθώ (συμμετέχω σε) σεμινάριο

Asistir a
~ un congreso

παρακολουθώ συνέδριο

Participante de congreso

παρακολούθηση, η

Monitorización

παραλία, η ~ οργανωμένη ~ τεχνητή ~
ιδιωτική

Playa
~ desarrollada
~ artificial
~ privada

παραπονούμαι

Reclamar

παρεξήγηση, η αποφεύγω μία~

Malentendido Evitar un ~
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παρουσίαση, η

Lanzamiento

παρουσίαση, η

Presentación

παρουσιάζω ένα νέο προϊόν

Lanzar un producto

παροχέας υπηρεσιών, ο

Proveedor de servicio

πελάτης, ο

Invitado, huésped

πελάτης, ο

Cliente

πεποίθηση, η

Convicción

περίληψη, η

resumen

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

Temporada
~ alta
~ baja
fuera de ~
~ media

περιβάλλον, το

Medio ambiente

περιβαλλοντική υποβάθμιση, η

Degradación medioambiental

περιγραφή της θέσης εργασίας, η

Descripción del puesto/ empleo

περιεχόμενο, το

Contenido

περιθώριο ασφάλειας, το

Margen de seguridad

περιθώριο κέρδους, το

Margen de ganancia

περιλαμβανομένων όλων

Todo incluido

περιοχή, η

Región

περιοχή, η τουριστική ~ ιστορική ~
καλλιτεχνική ~ εμπορική ~

Distrito
~ turístico
~ histórico
~ artístico
~ zona commercial

περιπετειώδης τουρισμός, ο

Turismo de aventura

περιφερειακός, ο

Regional

πιθανός, ο

Potencial

πλήρης διαμονή, η

Pensión completa

πλεονέκτημα, το

Ventaja

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα

Fortalezas y debilidades

πληθυσμός, ο αγροτικός ~ αστικός ~
ορεινός~ παράκτιος ~

Población
~ rural
~ urbana
~ de montaña
~ de costa
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πληροφορίες, οι

Información

πληρωμένο/ (μη) πληρωμένο, το

Vacaciones pagadas/ no pagadas

πληρωμή σε μετρητά, η

Pago en metálico

πληρωμή, η

Pago

πληρότητα, η ποσοστό πληρότητας, το

Ocupación
tasa de ~

πληρώνω

Pagar

πληρώνω το λογαριασμό

Hacer la cuenta/ contabilizar

ποινή με συνοπτικές διαδικασίες, η

Sanción disciplinaria

ποιότητα, η ~ φιλοξενίας ~ ζωής

Calidad
~ de hospitalidad
~ de vida

πολιτική τιμών, η

Política de precios

πολιτική τουριστικής ανάπτυξης, η

Política de desarrollo turístico

πολιτική, η τακτική, η

Política

πολιτική, τοπική/περιφερειακή, η

Política, local/ regional

πολιτιστικά μέτρα, τα

Medidas culturales

πολιτιστικές δραστηριότητες, οι

Actividades culturales

πολιτιστικό γεγονός, το

Evento cultural

πολιτιστικό κέντρο, το

Centro cultural

πολιτιστικός τουρισμός, ο

Turismo cultural

πολλαπλασιαστής, ο

Multiplicador

πολυεθνικός, ο

Corporación multinacional

πραγματοποιώ πετυχαίνω στόχους,
πετυχαίνω

Lograr
~ objetivos
~ éxito

πρακτικά, τα

Actas

πρεσβεία, η

Embajada

προγραμματίζω

Planificar

προκαταβολή, η

Pago a cuenta

προκαταβολή, η

Avance

προκαταβολικά

Avance en

προμήθειες, οι

Suministro

προμηθευτής, ο

Proveedor

προορισμός, ο

Destino
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προσαρμογή, η

Adaptación

προσβάσιμος, ο

Accesible

προσβασιμότητα, η

Accesibilidad

προσδοκία, η

Expectativa

προσκαλώ

Invitar

προστασία καταναλωτή, η

Protección al consumidor

προστασία περιβάλλοντος, η

Protección del medio ambiente

προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, η

Conservación del patrimonio

προστασία της περιοχής, η

Protección del sitio

προστασία της φύσης, η

Protección de la naturaleza

προστασία του πληθυσμού της χώρας
υποδοχής, η

Protección de la comunidad de acogida

προστατευόμενη περιοχή, η

Área de conservación

προστατευόμενο είδος, το

Especie protegida

προσυμφωνημένο, το

Acordado con antelación

προσφορά για σύμβαση, η

Oferta de contrato

προσφορά, η ταξιδιωτική/ξενοδοχειακή ~

Oferta
~ De turismo/ hotelera

προσόν, το

Calificación

προτίθεμαι

Tener la intención

προτίμηση, η

Preferencia

προφίλ του πελάτη, το

Perfil del cliente

προχωρώ σε λεπτομέρειες

Elaborar

προωθητικές ενέργειες, οι

Actividades promocionales

προωθητικό εργαλείο, το

Herramienta promocional

προωθητικός, ο

Promocional

προωθώ

Promover

προϊστάμενος, ο

Jefe

προϊόν, το ~τουρισμού ~ξενοδοχειακό
~περιφερειακό ~θεματικό

Producto
~ turístico
~ hotelero
~ regional
paquete especializado

προϋπολογισμός, ο

Presupuesto

προϋπόθεση, η

Premisa
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προώθηση προϊόντων, η

Promoción

προώθηση τουρισμού, η

Marketing turístico

προώθηση, η πώλησης~

Promoción
~ De ventas

πρωτόκολλο, το

Protocolo

πρόγνωση, η

Pronóstico

πρόγραμμα εργασίας, το

Programa de trabajo

πρόγραμμα, το

Programa

πρόθεση, η

Intención

πρόσθετη χρέωση, η

Cargo añadido

πρόσκληση, η

Invitación

πρόσληψη, η

Reclutamiento

πρόταση, η

Propuesta

πρότυπο ασφάλειας, το

Estándar de seguridad

πρότυπο ποιότητας, το

Estándar de calidad

πτώχευση, η

Bancarrota

πόροι, οι φυσικοί ~ ανανεώσιμοι ~

Recursos
~ naturales
~ renovables

ραντεβού, το

Cita (de trabajo)

ρεσεψιόν, η

Bienvenida/ recepción

ρευστοποίηση, η

Liquidación

ρευστότητα, η

Liquidez

ρευστότητα, η

Movimiento de efectivo

ρυθμίσεις, οι

Regulaciones

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

Polución
~ Del aire
~ química
~ del agua
~ industrial
~ acústicad
~ de desechos

σαββατοκύριακο, το

Fin de semana

σαλέ, το

Chalet de vacaciones

σαφής, ο

Explícito

σεισμός, ο

Terremoto
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σεμινάριο, το

Seminario

σημείο ισοσκελισμού, το

Punto crítico

σημείο, το ορόσημο, το

Marca de la zona

σιδηροδρομική μεταφορά, η

Transporte por ferrocarril

σκοπός, ο στόχος, ο

Objetivo

σπορ, τα

deportes

στάδιο, το

Etapa

σταθερές χρεώσεις, οι

Costes establecidos

στατιστική, η

Estadística

στοιχείο, το

Elemento

στρατηγική, η

Estrategia

στρογγυλό τραπέζι, το

Mesa redonda

στόχος, ο

Objetivo

στόχος, ο

Objetivo

συγκρίνω

Comparar

συγκριτική έρευνα, η

Sondeo comparativo

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

Complejo
~ hotelero
~ turístico
~ balneario
~ multiactividades
~ termal

συγχαίρω

Felicitar

συζήτηση, η

Discusión

συζητώ

Discutir

συλλέγω πληροφορίες

Recopilar información

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

Contrato
Preparar/ formalizar ~
~ De venta
~ De alquiler
~ De pasajeros
~ De transporte

συμμετέχω ~ σε ένα συνέδριο/μία υποδοχή

Participar
~ en un congreso/ recepción

συμμετοχή, η

Participación

συμπαίκτης/συνάδελφος, ο

Compañero de equipo/ colega

συμπεριλαμβάνεται η εξυπηρέτηση

Servicio incluido
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συμπεριφορά, η

Comportamiento

συμφραζόμενα, τα

Contexto

συμφωνία, η υπογράφω συμφωνία διεθνής, Acuerdo
η διμερής, η
firmar ~
~ internacional
~ bilteral
συμφωνώ

Estar de acuerdo

συνάντηση, η

Reunión

συνέδριο, το

Convención

συνέδριο, το

Congreso

συνέντευξη τύπου, η

Rueda de prensa

συνέντευξη, η

Entrevista

συνέταιρος, ο

Socio

συνήθεια, η

Hábito

συναίνεση, η

Consenso

συνδρομή, η

Tasa

συνεδριακά έγγραφα, τα

Comunicaciones de congreso

συνεδριακές εγκαταστάσεις, οι

Instalaciones de congreso

συνεδριακό κέντρο, το

Centro de congresos

συνεισφορά/εγγραφή, η

Contribución/ Subscripción

συνεργάζομαι

Colaborar

συνεργάτης, ο

Asociado

συνεργασία, η

Colaboración

συνεργασία, η πολιτισμική ~ διεθνής ~
τουριστική ~

Cooperación
~ Cultural
~ internacional
~ turística

συνεταιρισμός, ο

Colaboración

συνεταιριστικό κεφάλαιο, το

Capital colaborador

συνθήκες εργασίας, οι

Condicones de trabajo

συντονίζω

Coordinar

συντονισμός, ο

Coordinación

συντονιστής, ο

Coordinador

συστατική επιστολή, η

Carta de introducción/ Carta de referencia

συχνότητα, η ~ διαμονής

Frecuencia
~ de estancias
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σφάλμα, το

Error

σχέδιο ανάπτυξης, το

Proyecto de desarrollo

σχέδιο μάρκετινγκ, το

Plan de mercado

σχέση, η

Relación

σχεδιασμός εθνικού τουρισμού, ο

Plan de turismo nacional

σχεδιασμός κρατήσεων, ο

Plan de reserva

σχεδιασμός του έργου, ο

Diseño de proyecto

σχετικός, ο

Relevante

σύγκρουση συμφερόντων, η

Conflicto de interés

σύγκρουση, η

Conflicto

σύλλογος, ο ~ γκολφ, ο γυμναστήριο
αθλητικός όμιλος

Club
~ de golf
~ de mantenimiento físico
~ de deportes

σύσταση, η

Recomendación

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

Sistema
~ De reserva
Central de reserva- CR
Sistema de distribución global- SDG

τάση, η

Tendencia

ταξίδι, το

Viaje

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

Tour
~ Del gourmet
~ cultural
~ a pie

ταξιδιωτικό γραφείο, το

Agencia de viajes

ταξιδιωτικός πράκτορας, ο

Agente de viajes

ταξιδιωτικός πράκτορας, ο

Tour operador

ταξινόμηση, η

Clasificación

ταυτότητα, η

Identificación

τελωνιακές ρυθμίσεις, οι

Regulaciones de aduana

τεχνικές, οι

Técnicas

τζίρος, ο

Facturación

τηλεδιάσκεψη, η

Teleconferencia

τηλεφωνώ καλώ

Telefonear/ llamar

τιμή συναλλάγματος, η

Tasa de cambio
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τιμή, η

Tarifa, precio

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

Precio
~ de coste
~ al por menor
~ por unidad
~ de suministro/ inicial/ introductorio
oferta
~ reducida

τιμοκατάλογος, ο

Lista de precios de mercado

τιμολόγηση, η

Facturación

τιμολόγιο, το

Factura

τιμωρώ

Penalizar

τμήμα, το

División

τμήμα, το

Departamento

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

Local
autoridad ~
color ~
recursos ~

τουρίστας, ο

Turista

τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο

Turismo de la tercera edad

τουρισμός υγείας, ο

Turismo de salud

τουρισμός υψηλού εισοδήματος, ο

Turismo de lujo

τουρισμός, ο

Turismo

τουριστικά κορεσμένη περιοχή, η

área de saturación turística

τουριστικές εγκαταστάσεις, οι

Instalaciones turísticas

τουριστικές υπηρεσίες, οι

Servicios turísticos

τουριστικές υποδομές, οι

Alojamiento turístico

τουριστική έκθεση, η τοπική/εθνική/διεθνής~ Feria del turismo
~ local/ nacional/ internacional
τουριστική απασχόληση, η

Ocupación turística

τουριστική εκπαίδευση, η

Educación turística

τουριστική κίνηση, η

Flujo turístico

τουριστική παραγωγή, η

Producción turística

τουριστική περιοχή, η

Área productora/ de destino turístico

τουριστική σήμανση, η

Señalización turística

τουριστικό πρότζεκτ/πρόγραμμα, το

Proyecto turístico

27/29

SLEST 2.0 – Glossary
Greek

Spanish

τουριστικό χωριό, το

Pueblo de vacaciones

τουριστικός τύπος, ο

Prensa turística

τρέχοντα έξοδα, τα

Costes de mantenimiento

τρομοκρατία

Terrorismo

τρομοκρατική επίθεση

Ataque terrorista

τρόποι πληρωμής, οι

Formas de pago

υγεία, η

Salud

υλικό προώθησης, το

Material promocional

υπάλληλος, ο

Empleado

υπαίθριο, το

Al aire libre

υπεράριθμες κρατήσεις, οι

Exceso de reservas

υπερωρία, η

Horas extraordinarias

υπηρεσίες κρατήσεων, οι

Servicios de reserva

υπηρεσίες ξενοδοχείου, οι

Servicios hoteleros

υποδεχόμενος, ο

Receptor

υποδομή, η

Infraestructura

υπολογίζω

Estimar

υπολογίζω

Calcular

υπονοούμενος, ο

Implícito

υποτίμηση, η

Devaluación

υποψήφιος, ο

Candidato

φάκελος, ο ~ υπαλλήλου, ο ~ εγγράφων, ο

Archivo
~ Del empleado
documento de ~

φεστιβάλ, τα

Celebraciones populares

φεστιβάλ, το ~ τουρισμού, το

Festival
~ de turismo

φιλικός, ο

Amistoso

φιλοδώρημα, το

Gratuidad

φυλλάδιο, το

Folleto

φυλλάδιο, τουριστικό προσπέκτους, το

Díptico

φυσική καταστροφή, η

Desastre natural

φόρος τζίρου, ο

Impuesto de facturación
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φόρος, ο
~ αεροδρομίου
~ επισκεπτών
αφορολόγητα, τα

Tasa
~ De aeropuerto
~ De visitante
sistema de ~(s)

φύλλο εργασίας, το

Hoja de trabajo

χαμηλό κόστος, το

Bajo coste

χαρακτηρίζω

Caracterizar

χαρακτηριστικό, το

Característica

χρήση εξοπλισμού, η συχνότητα χρήσης
εξοπλισμού, η

Equipación de asistencia
tasa ~

χρεοκοπία, η

Insolvencia

χρεοκοπημένος, ο

Insolvente

χρεώσεις, οι

Cargos

χρηματοδοτική μίσθωση, η λίζινγκ, το

leasing

χρηματοδότηση του έργου, η

Financiación del proyecto

χωριό από σκηνές, το

Pueblo de acampada

χώρα, η ~ καταγωγής ~ αναχώρησης ~
άφιξης

País
~ de origen
~ emisor
~ receptor

χώρος για πικνίκ, ο

Área de picnic

χώρος πάρκινγκ, ο

Aparcamiento

ωράριο εργασίας, το

Horas de trabajo

ωράριο σιδηροδρόμων, το

Horario de trenes

ωφέλεια, η

beneficio

όγκος, ο

Volumen

όνομα στην αγορά, το

Imagen de marca

όρος συμβολαίου, ο

Claúsula de un contrato
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