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aλυσίδα, η ~ ξενοδοχείων ~ εστιατορίων

catena, la ~ alberghiera ~ di ristoranti

Αντιμετωπίζω (τα βγάζω πέρα με) ~
δυσκολίες ~ προβλήματα

occuparsi (gestire) ~ delle difficoltà ~ dei
problemi

Εταιρία, η Ασφαλιστική~ Αεροπορική~
Σιδηροδρομική~ Ναυτιλιακή~

compagnia, la ~ di assicurazioni ~ aerea ~
ferroviaria ~ maritima

Λαογραφικό μουσείο, το

museo etnografico, il

Πειραματικό/πιλοτικό πρόγραμμα, το

progetto pilota, il

Προσοντούχος, ο

qualificato

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

importo sul valore aggiunto (IVA)

άδεια παραμονής, η

permesso di soggiorno, il nulla osta, il

άδεια, η

licenza, la

άθληση και ψυχαγωγία, η εμψύχωση, η

animazione l’

άμεση προώθηση, η

marketing diretto, il

άνεργος, ο

disoccupato, il

άνθρωπος, ο ανθρώπινα

umano

άρνηση, η

smentita , la

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

persona , la a testa accompagnatore ~ fisica
~ giuridica

έγγραφο, το

documento, il

έθιμο, το

uso, l’ usanza, l’ costume, il

έκδοση εισιτηρίων, η

ticketing, il

έκδοση λογαριασμού, η

fatturazione, la

έκθεση, η

mostra, la

έκπτωση έγκαιρης κράτησης, η

sconto per la prenotazione fatta molto tempo
prima, lo

έκπτωση, η

sconto, lo

έλεγχος, ο Υγειονομικός ~

controllo, il ~ sanitario

έλλειψη συνεργασίας, η

mancanza di cooperazione, la

έντυπο αίτησης, το

modulo di candidatura, il

ένωση, η επαγγελματική ~

associzione, l ~ professionale

έξοδα διαφήμισης, τα

spese di promozione, le

έξοδα λειτουργίας, τα

costi operazionali, i
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έξοδα προσωπικού, τα

spese per il personale, le

έξοδα προώθησης, τα

spese di promozione, le

έξοδα ταξιδιού, τα

costi di trasporto, i

έξοδα, τα

spese, le

έρευνα αγοράς, η

studio di mercato, lo

έρευνα για τον τουρισμό, η

ricerca turistica, la

έρευνα, η

inchiesta, l’

έρευνα, η

ricerca, la indagine, l’

έφεση, η κλίση, η

attitudine, l’

ίδρυση, η

impiantare

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

sala, la aula (~ delle confrenze/ dei
congressi) ~ di concerto spazio per la mostra,
lo ~ di sport

αγαθά, τα

merce, la

αγορά, η ~ τοις μετρητοίς καθημερινές
αγορές

acquisto, l’ acquisto in contanti, l' acquisto
giornalieri, l'

αγορά, η αγορά εργασίας, η

mercato, il ~ di lavoro

αγροτικές εγκαταστάσεις, οι

attrezzamenti rurali, gli

αγροτικές κατοικίες, οι

habitat rurale, il

αγροτική ανάπτυξη, η

sviluppo rurale, lo

αγροτική περιοχή, η

zona/ area rurale, la

αγροτικό κατάλυμα, το

agriturismo, l’

αγροτικό κατάλυμα, το

sistemazione rurale, la

αερομεταφορά, η

trasporto aereo, il

αθλητικές εγκαταστάσεις

equipaggiamento sportivo, l’

αθλητική συμπεριφορά, η

fare dello sport, il

αθλητικό γεγονός, το

manifestazione sportiva, la

αθλητικός αγώνας, ο

gara sportiva, la

αιτία, η

causa, la

ακροατήριο, το

pubblico, il

ακυρώνω

annulare

ακυρώνω/λήγω ένα συμβόλαιο

rescindere/ annulare un contratto

ακύρωση, η

cancelanzione, la

αλλαγή δωματίου, η

spostamento, lo/ trasferimento, il da una
camera d’albergo all’altra
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αλλαγή, η

cambiamento, il

αλληλογραφία, η επαγγελματική ~

corrispondenza, la ~ per affari

αμφιθέατρο, το

sala di spettacolo

ανάγκες του πελάτη, οι

esigenze del cliente, le

ανάγκη, η

esigenza, l’

ανάλυση SWOT, η

analisi SWOT, l’

ανάλυση, η

analisi, l’

ανάπαυση, η

riposo, il

ανάπηροι, οι

disabili, i

ανάπλαση, η

riabilitazione, la

ανάπτυξη αγροτικού τουρισμού

sistemazione turistica rurale, la

ανάπτυξη, η

crescita, la

ανάπτυξη/εξέλιξη, η

sviluppo, lo aumento, l’

ανήκω

appartenere

αναβάθμιση, η

upgrading, l’ classificazione superiore, la

αναγνωρίζω αποδέχομαι

confermare di aver ricevuto

αναγνωρίζω, διακρίνω, ταυτίζω

individuare

αναθέτω

delegare

ανακοίνωση, η

annuncio, l’

ανακοινώνω ένα διαγωνισμό

bandire un concorso

ανακυκλούμενη πίστωση, η

capitale circolante, il

ανακύκλωση αποβλήτων, η

reciclaggio dei rifiuti, il

αναλύω

analizzare fare un’analisi

αναπηρία, η

incapacità, la

ανατροφοδότηση, η σχόλια πελατών, τα

reazione del consumatore, la

αναφορά, η ετήσια ~ ~ αποστολής ~
έρευνας

rapporto, il ~ annuale ~ della missione ~
della ricerca

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

divertimento, il/ svago, lo ~ all’interno ~
all’esterno ~ all’aria aperta base, la/ club, il di
~ attrezzi di ~

ανεπάρκεια, η

deficit, il mancanza, la

ανεργία, η

disoccupazione, la

ανθρώπινα δικαιώματα, τα

diritti del uomo, i

ανθρώπινο δυναμικό, το

mano d’opera, il
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αντίδραση καταναλωτών, η

reazione del consumatore, la

ανταγωνισμός, ο

concorrenza , la

ανταγωνιστής, ο

concorrente

ανταγωνιστικότητα, η

competitività, la

αντιγράφω

copia, la

αντικίνητρο, το

demotivazione, la

αντιπαράθεση, η

dibattito, il

αντισταθμιστικές κυρώσεις, οι

sanzione, la

ανωτέρα δύναμη, η περίπτωση ανωτέρας
δύναμης, η

forza maggiore, la caso di ~

ανώνυμος εταιρία, η

società anonima, la

αξιοθέατα της περιοχής, τα

importanza del sito, l’

αξιολόγηση του έργου, η

valutazione del progetto, la

αξιολόγηση, η

valutazione, la

αξιοπιστία, η

affidabilità, la

αξιόπιστος, ο

credibile

απαίτηση, η

domanda, la richiesta, la

απασχολώ

assumere

απασχόληση, η

assunzione, l’

απειλή, η

minaccia, la

απειλούμενο είδος, το

specie minaciata, la

απευθύνομαι

indirizzare; indirizzarsi

αποζημίωση, η

indennità, l’

αποζημίωση, η

premio, il ricompensa, la

αποζημίωση/πληρωμή, η

rimunerazione, la pagamento, il

αποκέντρωση, η

decentramento, il

αποκαλυπτικό άρθρο, το

presentazione, la relazione, la

αποκατάσταση μνημείων, η

restauro dei monumenti, il

απολεσθέντα αντικείμενα, τα

ogetto smarrito, l'

αποστολή, η

missione, la

αποτέλεσμα, το

risultato, il esito, l’

αποταμιεύσεις, οι

risparmio, il

αποταμιεύω

risparmiare

αποφασίζω

prendere una decizione
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απρόβλεπτος ο

imprevisto

απόβλητα, τα

rifiuti, i

απόδειξη κράτησης, η

scheda di prenotazione, la

απόδειξη, η κουπόνι, το (βάουτσερ, το)

voucher, il

απόδοση, η

compito, il

απόδοση, η

produttività, la redditivittà, la

απόλυση, η

licenziamento

απόλυση, η

licenziamento, il

απόσβεση, η (χρέους)

amortamento, l’

απόφαση, η

decisione, la

απώλεια θέσεων εργασίας, η

sopprimere dei posti di lavoro

απώλεια, η

perdita, la

αρχή, η κατευθυντήρια ~

principio, il ~ direttore

αρχεία προσωπικού, τα

registrazione del personale

αρχεία, τα

archivio, l’

αρχείο πελατών, το

schedario dei clienti, lo

ασταθής ισορροπία, η

equilibrio instabile, l’

αστικές μεταφορές, οι

trasporto urbano, il

αστική ανάπτυξη, η

urbanistica, l’

αστική ανανέωση, η

restauro urbano, il rinnovamento urbano, il

αστικοποίηση, η

urbanizzazione, l’

αστικό πάρκο, το

area verde urbana, l’

ασφάλεια, η

sicurezza, la

ασφάλεια, η

assicurazione, l’

ασφάλεια, η

sicurezza, la

ατμόσφαιρα, ευχάριστη, η

ambiente gradevole, l’

αυξάνω

crescere

αυξομείωση προσωπικού, η

flusso del personale, il fluttuazione del
personale, la

αυτονομία, η

autonomia, l’

αυτοχρηματοδότηση, η

autofinanziamento, l’

αυτόνομος τουρισμός, ο

turismo autonomo, il

αφίσα, η

manifesto, il

αφορολόγητα, τα

esenzione dalle tasse, l’
5/27

SLEST 2.0 – Glossary
Greek

Italian

αφορολόγητο, το

esente da tassa

αύξηση μισθού, η

aumento dello stipendio, l’

βίζα, η

visto, il

βασικές δραστηριότητες, οι

attività di base, le

βελτίωση, η

miglioramento, il

βεράντα, η

terrazzo, il terrazza, la

βιωσιμότητα, η

sostenibilità, la

βιώσιμη ανάπτυξη, η

sviluppo sostenibile

βιώσιμος, ο

sostenibile

βοήθεια, η

aiuto, l’

βοήθεια, η

sostegno, il

βραβείο, το

premio, il

γήπεδο γκολφ, το

campo da golf, il

γήπεδο, το

terreno di sport, il

γαστρονομικό φεστιβάλ, το

festa gastronomica, la

γεύμα εργασίας, το

pranzo d’affari, il

γνώμη, η

opinione, l’ parere, il giudizio, il

γραφεία της επιχείρησης, τα

spazio commerciale, lo

γυμναστήριο, το

sala fitness

δήμος, ο/πόλη, η

comune, il amministrazione locale, l’

δίκη, η

lite, la lite pendente, la

δίκτυο, το ~ πληροφοριών οδικό ~

rete, la ~ d’informazione ~ stradale

δίπλωμα, το

diploma, il

δαπάνη, η δαπάνες, οι

spese, le

δείκτης βιώσιμου τουρισμού, ο

indice del turismo sostenibile, l’

δελτίο τύπου, το

comunicato stampa, il

δημιουργία θέσεων εργασίας, η

creazione di posti di lavoro, la

δημιουργώ εικόνα

creare un immagine

δημιουργώ καλή θέληση

creare un ambiente favorevole

δημοσιογράφος, ο

giornalista, il

δημόσιες σχέσεις, οι

relazioni pubbliche, le

δημόσιο, το

pubblico

διάβρωση, η

erosione, l’
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διαβατήριο, το

passaporto, il

διαγωνισμός, ο

concorso, il

διαδικασία σχεδιασμού, η

processo di progettazzione, il

διαδικασίες, οι

procedura, la

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

vacanze, le ~ attive ~ invernali ~ estive ~
primaverili ~ scolastiche ~ fuori stagione

διαμονή, η διάρκεια διαμονής

soggiorno, il ~ durata del ~, la

διανομή, η

distribuzione, la

διαπολιτισμικός, ο

interculturale

διαπραγμάτευση, η

trattativa, la negociazione, la

διαπραγματεύομαι

trattare

διασκέδαση, η

divertimento, il svago, lo

διασφάλιση, η

assicurazione, l’

διατηρώ επίγνωση

mantenere la coscienza

διαφήμιση, η

reclame, la la pubblicità

διαφήμιση, η

pubblicità, la

διαφήμιση, η

reclame, la avviso publicitario, l’

διαφημιστική εκστρατεία, η

campagna pubblicitaria, la

διαφημιστική εταιρία/δημόσιες
σχέσεις/τύπος

agenzia ~ di publicità/ relazioni pubbliche/
stampa

διαφημιστικό πανό, το

cartellone pubblicitario, il

διαφημιστικό σποτ, το

spot publicitario, lo

διαφορά, η

differenza, la

διαφωνία, η

disaccordo, il dissenso, il

διαφωνία/διαφορά, η

controversia, la dissidio, il

διαχείριση αποβλήτων, η

gestione dei rifiuti, la

διαχείριση ονόματος, η

brand management, il

διαχειρίζομαι

gestire

διαχειρίζομαι τη ζήτηση

gestire la domanda

διεθνές συνέδριο, το

accordo internazionale, l’

διεθνής τουρισμός, ο

turismo internazionale, il

διερμηνέας, ο

interprete, l’ traduttore, il

διευθέτηση, η

sistemazione, la
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διευθετώ μια διαφορά

sedare una disputa aggiustare una lite

διευθυντής ξενοδοχείου, ο

direttore dall’albergo

διευθυντής χρεώσεων, ο

direttore economico, il

διευθυντής, ο

dirigente, il direttore, il

διευθυντής, ο

direttore, il

διεύθυνση, η

direzione, la

δικαιοχρησία, η

franchising, il

δικηγόρος, ο

richiedente, il

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

management, il ~ delle risorse umani ~
motivazionale/ incentivo ~ partecipativo ~
del rischio

διοίκηση, η διοικητικό συμβούλιο, το

amministrazione, l’
Consiglio d’~

διορθώνω λανθασμένες εντυπώσεις

correggere le false percezioni

διόρθωση, η

correzione, la

δομή, η

struttura, la

δουλειά, η πλήρης απασχόληση μερική
lavoro, il ~ al pieno tempo ~ al tempo parziale
απασχόληση προσωρινή δουλειά εποχιακή ~ temporario ~ stagionale
δουλειά
δυνατότητα, η ~ στέγασης ~μεταφοράς
~χρήσης (επίσης, χωρητικότητα)

capacità, la
~ di allogio
~ di trasporto
~ di utilizzazione

δυσαρέσκεια, η

malcontento, il

δωρεάν

gratuito

είδος διακοπών, το

tipologia di vacanze, la

είδος τουρίστα, το

tipologia di turisti, la

είσοδος στην αγορά εργασίας, η

integramento/ inserimento professionale

εγγραφή, η

registrazione, la

εγκαταστάσεις σκαφών, οι

equipaggiamento nautico, l’

εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, οι

offerte dell’albergo, le

εγκαταστάσεις υγείας, οι

attrezzi per la salute, gli

εθνική/διεθνής/τοπική οργάνωση του
τουρισμού, η

organismo (inter)nazionale/ locale del turismo,
l’

εθνική/θρησκευτική ομαδοποίηση, η

gruppo etnico/ religioso, lo

εθνικός τουρισμός, ο

turismo nazionale, il
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εθνικός/διεθνής/τοπικός οργανισμός
τουρισμού, ο

organismo (inter)nazionale/ locale del turismo,
l’

εθνογραφία, η

etnografia , l’

εθνογραφική, η

etnografico

εισόδημα, το

reddito, il

εκδήλωση, η

avvenimento, l’ evento, l’

εκδρομέας, ο

escursionista, l’

εκδρομή, η

gita, la

εκθέτω, αναρτώ

affiggere

εκθεσιακό περίπτερο, το

stand, lo

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

formazione, la ~ professionale ~ continua/
permanente ~ al posto di lavoro viaggio di ~
stage, lo tirocinio, il

εκπαιδευτικός τουρισμός, ο

turismo educazionale, il

εκπροσώπηση, η

rappresentazzione, la

εκπρόσωπος, ο

rappresentante, il

εκτίμηση, η αξιολόγηση, η

valutazione

εκτίμηση, η αξιολόγηση, η

valutazione, la

εκτιμώ

apprezzare

εκτός λειτουργίας

inoperante

ελέγχω

controllare

ελαστικότητα ζήτησης, η

elasticità della domanda, l’

ελαχιστοποιώ τη ζημιά/το ρίσκο

minimizzare le perdite/ il rischio

ελευθερία κίνησης, η

libera circolazione delle persone, la

ελεύθερος, ο (χωρίς άλλη επαγγελματική
δέσμευση

libero ~ di ogni impegno

ελκυστικότητα, η

attrazione, l’

ελλείψεις, οι

carenza, la difetto, il

εμπορική έκθεση, η

manifestazione commeciale, la fiera, la

εμπορική εταιρία, η

società commerciale, la

εμπορικό επιμελητήριο, το

camera di commercio, la

εμπόριο, το

commerciale

εμπόριο, το ~ χειροτεχνημάτων ~
πολυτελών ειδών ~ σουβενίρ

vendita, la ~ di artigianato ~ di lusso ~ di
regali

εναλλακτικά καταλύματα, τα

forme alternative di alloggio, le
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εναλλακτικό, το εναλλακτικός, ο (τρόπος)

alternativa, la scelta, la

εναλλακτικός τουρισμός, ο

turismo alternativo, il

ενημερωτικά φυλλάδια, τα

depliant, il

ενημερωτικό δελτίο τουρισμού, το

newsletter, il

ενημερώνω

informare

ενημερώνω

aggiornare

ενοικίαση εξοπλισμού, η

nolleggio di attrezzi, il

ενοικίαση επιπλωμένων δωματίων, η

affito di case di vacanze, l’

εντολή πληρωμής, η

ordine di pagamento

εξέλιξη καριέρας, η

sviluppo della cariera, lo

εξήγηση, η

spiegazione, la chiarimento, il

εξηγώ

spiegare

εξουσία, η

autorità, l’

εξουσιοδότηση, η

delegare autorizzare

εξυπηρέτηση, η

prestazione, la

εξόφληση χρέους, η

amortamento, l’

εορταστική εκδήλωση, η

gala, la

επάγγελμα, το

professione, la

επένδυση, η επενδυτικός τουρισμός, ο

investimento, l’ ~ turistico

επί πλέον, το

supero, il

επίδειξη μόδας, η

défilé di moda, il

επίδομα, το
→ επιδότηση, η
επιχορήγηση, η

→

Concedere - sussidio sovvenzione

επίδοση, η παράσταση, η

risultato, il

επίδραση στον τουρισμό, η

impatto sul turismo, l’

επίδραση του τουρισμού, η

impatto del turismo, l’

επίπεδο, το εθνικό ~ ~ διοίκησης ~
ιεραρχίας

livello, il ~ nazionale/ locale ~ manageriale ~
gerarchico

επίσημα έγγραφα, τα τουριστικά έγγραφα,
τα

documentazione, la ~ turistica

επίσημη έκδοση, η

publicazione ufficiale, la

επίσημη, η

ufficiale

επίσημος, ο

formale

επαγγελματίες, οι ~ τουρισμού

professionisti, i ~ del turismo
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επαγγελματική εμπειρία, η

esperienza professionale, l’

επαγγελματικό προφίλ, το

figura professionale, la

επιβεβαίωση, η

conferma, la

επιβλαβείς επιδράσεις του τουρισμού, οι

effetto distruttivo del turismo, l’

επιδεικνύω

dimostrare

επιδότηση, η/ επίδομα, το

sussidio, il

επιζητώ

esigere chiedere

επικεντρώνομαι

concentrarsi su qc

επικοινωνία, η

communicazione, la

επικοινωνώ

contattare qc.

επικοινωνώ

communicare

επικρίνω

criticare

επιλογή, η

scelta, la

επισήμως

ufficialmente

επισήμως

formalmente

επισκέπτης, ο

visitatore, il

επιστρέφω χρήματα, η

rimborsare

επιστροφή χρημάτων, η

rimborso, il risarcimento delle spese, il

επιτυχία, η επιτυχημένος, ο

successo, il di ~

επιχείρηση, η

affare, l’

επιχειρηματίας, ο

imprenditore, l’

επιχειρηματική αίσθηση, η

senso imprenditoriale, il

επιχειρηματικό σχέδιο, το

business plan, il

επιχειρηματικός τουρισμός, ο

turismo d’affari, il

επιχορήγηση, η κρατική/ιδιωτική ~

sovvenzione, la ~ pubblica/ privata

εποχικότητα, η

stagionalità, la

εργαλείο μάρκετινγκ, το

strumento del marketing, lo

εργαστήριο, το

seminario, il

εργατικός νόμος, ο

normativa del lavoro, la

εργοδότης, ο

datore di lavoro, il

εργονομία, η

ergonomia, l’

ερημοποίηση, η

desertificazione, la

εριστικός, ο

contenzioso, il
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ερωτηματολόγιο, το

questionario, il

εστίαση

servizio di banqueting, il

εσωτερικές πλωτές μεταφορές, οι

trasporto fluviale, il

εσωτερικός τουρισμός, ο

turismo interno, il

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

società di responsabilità limitata, la (S.r.l.)

εταιρία τουρισμού, η

impresa turistica, l’

εταιρεία, η

società, la

ευέλικτο ωράριο, το

orario flessibile, l’

ευέλικτος, ο

polivalente

ευθύνη, η

responsablità, la

ευκαιρία, η

opportunità, l’

εφαρμόζω

implementare mettere in atto

εύρος, το

gamma, la

ζημιά, η

danno, il

ζητείται υπάλληλος

posto vacante, il

ζώνη ώρας

fuso orario, il

ηθική, η ~ τουρισμού

etica, l’ ~ del turismo

ημέρα, η εργάσιμη ~ αργία ρεπό γιορτή

giorno, il ~ feriale ~ libero festa, la

ημερολόγιο γεγονότων, το

calendario degli eventi, il

θέση, η ~ κλειδί διαθέσιμη ~

posto, il/ carica, la/ impiego, l’/ funzione, la
posto chiave posto disponibile/ libero

θαλάσσιες μεταφορές, οι

trasporto maritimo, il

θαλάσσιος τουρισμός, ο

turismo marino, il

θεματική εκδήλωση, η

manifestazione tematica, la

θερινό πανεπιστήμιο, το

università d’estate, l’

θερμοκρασία αέρος/νερού, η

temperatura dell’aria/ dell’aqua, la

θρησκευτικό γεγονός, το

avvenimento religioso, l’

θρησκευτικός τουρισμός, ο

turismo religioso, il

ιδιαιτερότητα, η

particolarità, la

ιδιοκτησία, η

proprietà, la

ιδιωτική μεταφορά, η

trasporto individuale, il

ιδιωτικός, ο

privato

ιεραρχία, η

gerarchia, la

ικανοποίηση του τοπικού πληθυσμού, η

soddisfazione della popolazione locale, la
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ικανοποίηση, η ~ πελατών

soddisfazione, la ~ del cliente

ικανότητα, η

competenza, la

ικανότητα, η

abilità, l’

ιππικό κέντρο, το

centro equestre, il

ιππικός τουρισμός, ο

turismo equestre, il

ισολογισμός, ο

bilancio, il conto, il

ιστοσελίδα, η

pagina web, la

κάμπινγκ, το

campeggio, il

κάνω κράτηση

prenotare

κέντρο κρατήσεων, το

centrale di prenotazione, la

κέρδος, το (αποδίδω~)

utile, l’ profitto, il

κίνητρο, το

motivazione, la

κίνητρο, το ταξίδι επιβράβευσης, το

incentivo, l’ viaggio ~

καθήκον, το

obbligo, l’

καθορίζω, απφασίζω

determinare

καλλιέργεια της εμπιστοσύνης των
πελατών, η

fidelizzazione del cliente, la

καλωδιακή τηλεόραση, η

televisione a cavo, la

κανάλια, τα ~ μάρκετινγκ ~ διανομής ~
επικοινωνίας ~ πωλήσεων

canali, i
~ di marketing
~ di distribuzione
~ di communicazione
~ di vendita

κανονικός, ο

standard, lo

κανόνας, ο/πρότυπο, το

norma, la

καριέρα, η

cariera, la professione, la

καρναβάλι, το

carnevale, il

κατάλογος, ο

catalogo, il

κατάλυμα, το

alloggio, l’

κατάσταση απόλυτης ανάγκης, η

stato di necessità, lo

κατάσταση, η

condizione, la

κατάτμηση, η

segmentazione, la

καταληκτική ημερομηνία, η

data limite, la

κατανόηση, η

intesa, l’

καταπόνηση της περιοχής, η

rovinare il sito
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κατασκευαστική (εταιρία)

promotore, il

καταστροφή, η

disastro, il

καταφύγιο, το βιότοπος, ο καταφύγιο
άγριων ζώων, το

riserva, la ~ naturale

καταχωρημένη τοποθεσία

sito classificato, il

κατοικία, η κύρια ~ δευτερεύουσα ~
τουριστικό κατάλυμα, το

residenza, la ~ principale ~ secondaria ~
turistica

κενή θέση, η

posto disponibile, il

κερδοφορία, η

rentabilità, la

κερδοφόρο, το

vantaggioso

κινητήριος, ο

motivazionale

κλάδος, ο

succursale, la filiale, la

κλείσιμο, το κράτηση, η

prenotazione

κληρονομιά, η καλλιτεχνική ~ πολιτιστική ~
τουριστική ~

patrimonio, il ~ artistico ~ culturale ~ turistico

κλιματικός παράγοντας, ο

fattore climatico, il

κλιματισμός, ο

climatizzazione, la area condizionata

κοινωνική ασφάλιση, η

costi socali, i

κοινωνική ασφάλιση, η

sicurezza sociale, la

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

situazione sociale,la (corruzione, la
criminalità, la delinquenza, la epidemia, la
carestia, la livello di vita, il prostituzione, la
tossicomania, la senofobia, la)

κοινωνικός, ο

sociale

κουλτούρα, η ~ της επιχείρησης ~ του
οργανισμού

cultura, la ~ degli affari ~ organizzazionale

κράτηση, η ~ δωματίου ~ εισιτηρίου

prenotazione, la ~ delle stanze ~ dei biglietti

κρίσιμος, ο

critico

κριτική, η

rivista , la

κριτική, η

critica, la

κρουαζιέρα, η θεματική ~ ~ αναψυχής

crocciera, la ~ tematica ~ per piacere

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι

regole di circolazione, le

κυρώσεις, οι

sanzione, la penalità, la

κόστος μεταφοράς, το

spese di trasporto, le

κόστος, το ~ διαμονής ~ ταξιδιού

costo, il ~ del soggiorno ~ del viaggio
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κύκλος ζωής προϊόντος – παρουσίαση,
ανάπτυξη, ωρίμανση, πτώση

ciclo di vita del prodotto – apparizione,
sviluppo, maturità, declino

κύρος, το

prestigio, il

λάθος, το κάνω ~

sbaglio, lo commetere uno ~

λέξη κλειδί, η

parola chiave, la

λίστα ελέγχου, η

check-list, il lista di controllo, la

λίστα, η

elenco, l’

λειτουργία διαχείρισης

funzione da manager / dirigente, la

λειτουργικές δαπάνες, οι

spese generali, le

λειτουργικός, ο

funzionale

λειτουργικός, ο

operazionale

λεπτομέρεια, η

dettaglio, il

λεπτομερής, η

dettagliato

λογαριασμός, ο (τοις μετρητοίς)

fattura, la; conto, il

λογικός, ο

ragionevole

λογιστική, η

contabilità, la

λύση προβλήματος, η

soluzione dei problemi, la

λύση, η

soluzione, la

μάρκα, η

marchio, il

μέγεθος αγοράς, το

dimensione del mercato, la

μέσα ενημέρωσης, τα

media, i

μέσα μαζικής μεταφοράς, τα

trasporto pubblico

μέση πληρωμή ανά πελάτη, η

incasso medio per cliente, l’

μέσο μεταφοράς, το

mezzo di trasporto, il

μέτοχος, ο

azionista, l’

μίγμα μάρκετινγκ, το

misto di marketing, il

μαρίνα, η

marina, la

μεγιστοποιώ τα έσοδα

massimizzare il reddito

μελέτη σκοπιμότητας, η

studio di fattibilità, lo

μελέτη, η

studio, lo

μερίδιο, το ~ αγοράς ~ ζήτησης

segmento, il ~ di mercato ~ di domanda

μεσάζοντας, ο

intermediario

μεταβλητά έξοδα, τα

costi variabili, i

μεταφορά τσάρτερ, η

trasporto charter, il
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μεταφορά, η

trasporto, il

μεταφορικές υποδομές, οι

infrastruttura di trasporto, l’

μεταφορική, η

trasportatore, il

μετεωρολογική υπηρεσία, η

servizio meteorologico, il

μετρητά, τα

contanti, i

μη κερδοσκοπικό σωματείο, το

associazione senza lucro, l’

μη κερδοσκοπικός οργανισμός

organizzazione senza scopo di lucro, l’

μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), η

organizzazione non governativa, l’ (ONG)

μηνιαία πληρωμή, η

stipendio lo busta paga, la

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι

impresa, l’; ditta, la azienda, l’ picola e media
~

μισθός, ο

stipendio, lo paga, la

μπόνους, το

bonus, il

ναύλος, ο εμπιστευτικός ~ προνομιακός ~ ~ tariffa, la ~ confidenziale ~ preferenziale ~
προώθησης μειωμένος ~
promozionale ~ ridotta
νεανικός τουρισμός, ο

turismo per i giovani, il

νοικιάζω

prendere in affitto noleggiare

νομική υπόσταση, η

statuto giuridico, lo

νομικό πρόσωπο, το

personalità giuridica, la

νομισματική πολιτική, η

politica monetaria, la

νομοθεσία τουρισμού, η

legislazione turistica, la

νομοθεσία, η

legislazione, la

νόμιμες χρεώσεις, οι

spese legali, le

νόμισμα, το

valuta, la

νόμος προστασίας καταναλωτή, ο

norme di protezione del consumatore, la

νόμος προσφοράς και ζήτησης, ο

legge dell’offerta e della domanda, la

νόμος, ο ~ διεθνής ~ αστικός δημόσιο
δίκαιο, το

diritto, il ~ internazionale ~ privato ~ pubblico

ξενοδοχείο αξιολογημένο με αστέρια, το
(δηλοί ποιότητα)

albergo classificato/ omologato per il turismo,
l’

ξενοδοχειακή επιχείρηση, η

industria albergiera, l’

ξενοδόχος, ο

albergatore, l’

οδικές μεταφορές, οι

trasporto stradale, il

οικολογία του τουρισμού, η

ecologia turistica, l’

οικολογική ισορροπία, η

equilibrio ecologico, l’
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οικολογικός, ο

ecologico

οικονομία του τουρισμού, η

economia del turismo, l’

οικονομική ύφεση, η

recessione economica, la

οικονομική/πολιτική κατάσταση, η

situazione economica/ politica, la

οικονομικός, ο

economico

οικοσύστημα, εύθραυστο, το

ecosistema fragile, l’

οικοτουρισμός, ο

ecoturismo, l’

ομάδα στόχος, η

gruppo target, il gruppo dei destinatari, il

ομάδα, η πνεύμα ομάδας, το ομαδική
εργασία, η

squadra, la gruppo, il collettivo, il spirito di
gruppo, lo lavoro di gruppo, il

ομοφωνία, η

unanimità, l’

οπτικοακουστικό, το

audio-visuale

οργάνωση δραστηριοτήτων, η

animazione l’

οργάνωση, η ~ επισκέψεων ~
δραστηριοτήτων

gestione, la ~ del soggiorno ~ degli eventi

οργανόγραμμα, το

organigramma, l’

οργανώνω

organizzare

ορεινές εγκαταστάσεις, οι

attrezzi per montagna, gli; sistemazione
turistica della montagna, la

ορεινός τουρισμός, ο

turismo in montagna, il

ορθή πρακτική, η

buone pratiche, le

οριστικότητα, η

finalità, la

ορολογία, η

terminologia , la

πάρκινγκ αυτοκινήτων, το

parcheggio, il

πάρκο, το υδάτινο ~ ~ αναψυχής φυσικό ~
θεματικό ~

parco , il ~ aquatico ~ di svago ~ naturale ~
nazionale ~ tematico

πίεση, η

pressione, la

πίστη, η

fidelità, la

παγκοσμίως

mondiale

παγκοσμιοποίηση, η

globalizzazione, la

παιδική χαρά, η

terreno di gioco, il

πακέτο, το

pacco di servizi, il

πανσιόν, η

pensione turistica, la

πανό, το

manifesto, il

παράπονο, το

reclamazione, la
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παραγγέλλω

ordinare

παραγωγή διαφημιστικού υλικού, η

produzione di materiale pubblicitario, la

παραδοσιακές γιορτές, οι

festa tradizionale, la

παρακινώ

motivare

παρακολουθώ (συμμετέχω σε) σεμινάριο

partecipare ~ ad un congresso

παρακολουθώ συνέδριο

congressista, il

παρακολούθηση, η

monitirizzazione, la

παραλία, η ~ οργανωμένη ~ τεχνητή ~
ιδιωτική

spiaggia, la ~ sistemata ~ artificiale ~ privata

παραπονούμαι

reclamare

παρεξήγηση, η αποφεύγω μία~

malinteso, il a scanso di malintesi

παρουσίαση, η

la promozione lanciare, il

παρουσίαση, η

presentazione, la

παρουσιάζω ένα νέο προϊόν

avviare/ far conoscere un nuovo prodotto

παροχέας υπηρεσιών, ο

prestatore di servizi, il

πελάτης, ο

cliente, il ospite, l’

πελάτης, ο

cliente, il

πεποίθηση, η

convinzione, la

περίληψη, η

riassunto, il

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

stagione, la piena ~ bassa ~ fuori ~ ~ media

περιβάλλον, το

ambiente, l’

περιβαλλοντική υποβάθμιση, η

deterioramento dell’ ambiente, il

περιγραφή της θέσης εργασίας, η

profilo occupazionale, il descrizione dei
compiti, la

περιεχόμενο, το

contenuto, il

περιθώριο ασφάλειας, το

margine d sicurezza, il

περιθώριο κέρδους, το

margine di guadagno

περιλαμβανομένων όλων

tutto compreso

περιοχή, η

regione, la

περιοχή, η τουριστική ~ ιστορική ~
καλλιτεχνική ~ εμπορική ~

quartiere, il/ zona, la ~ turistico/ turistica ~
storico/ storica ~ artistico/ artistica ~
commerciale

περιπετειώδης τουρισμός, ο

turismo di aventura, il
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περιφερειακός, ο

regionale

πιθανός, ο

potenziale , il

πλήρης διαμονή, η

pensione completa, la

πλεονέκτημα, το

vantaggio, il

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα

punti forti/ deboli

πληθυσμός, ο αγροτικός ~ αστικός ~
ορεινός~ παράκτιος ~

popolazione, la ~ rurale ~ cittadina ~
montana ~ del litorale

πληροφορίες, οι

informazione, l’

πληρωμένο/ (μη) πληρωμένο, το

vacanze (non) pagate, le

πληρωμή σε μετρητά, η

pagamento in contanti, il

πληρωμή, η

pagamento

πληρότητα, η ποσοστό πληρότητας, το

occupazione grado di occupazione

πληρώνω

pagare

πληρώνω το λογαριασμό

pagare

ποινή με συνοπτικές διαδικασίες, η

sanzione disciplinaria, la

ποιότητα, η ~ φιλοξενίας ~ ζωής

qualità, la ~ dell’accoglienza ~ della vita

πολιτική τιμών, η

politica dei prezzi, la

πολιτική τουριστικής ανάπτυξης, η

politica di sistemazione turistica, la

πολιτική, η τακτική, η

politica, la

πολιτική, τοπική/περιφερειακή, η

azione del comune/ della regione, l’

πολιτιστικά μέτρα, τα

attività culturale, l’

πολιτιστικές δραστηριότητες, οι

attività cuturali, le

πολιτιστικό γεγονός, το

manifestazione culturale, la

πολιτιστικό κέντρο, το

centro culturale, il

πολιτιστικός τουρισμός, ο

turismo culturale, il

πολλαπλασιαστής, ο

multiplicatore, il

πολυεθνικός, ο

multinazionale impresa ~

πραγματοποιώ πετυχαίνω στόχους,
πετυχαίνω

realizzare raggiungere lo scopo avere
successo

πρακτικά, τα

verbale, il

πρεσβεία, η

ambasciata, l’

προγραμματίζω

programmare

προκαταβολή, η

acconto, l’

προκαταβολή, η

promuovere, il
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προκαταβολικά

in anticipo

προμήθειες, οι

merce fornita, la accessori, gli

προμηθευτής, ο

fornitore, il

προορισμός, ο

destinazione, la

προσαρμογή, η

adattamento, l’ adeguamento, l’

προσβάσιμος, ο

accessibile

προσβασιμότητα, η

accessibilità, l’

προσδοκία, η

aspettativa, l’ attesa, l’

προσκαλώ

invitare

προστασία καταναλωτή, η

protezione dei consumatori, la

προστασία περιβάλλοντος, η

protezzione del ambiente, la

προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, η

conservazione del patrimonio, la

προστασία της περιοχής, η

protezzione del sito, la

προστασία της φύσης, η

protezione della natura, la

προστασία του πληθυσμού της χώρας
υποδοχής, η

protezione della popolazione accogliente, la

προστατευόμενη περιοχή, η

area protetta, l’

προστατευόμενο είδος, το

specie protetta, la

προσυμφωνημένο, το

a forfait

προσφορά για σύμβαση, η

offerta di lavoro, l’

προσφορά, η ταξιδιωτική/ξενοδοχειακή ~

offerta, l’ ~ turistica/ alberghiera

προσόν, το

qualifica professionale, la

προτίθεμαι

essere intenzionato

προτίμηση, η

preferenza, la

προφίλ του πελάτη, το

il profilo del cliente

προχωρώ σε λεπτομέρειες

elaborare

προωθητικές ενέργειες, οι

attività promozionali, le

προωθητικό εργαλείο, το

strumento promozionale, lo

προωθητικός, ο

promozionale

προωθώ

promuovere

προϊστάμενος, ο

capo, il superiore, il

προϊόν, το ~τουρισμού ~ξενοδοχειακό
~περιφερειακό ~θεματικό

prodotto, il ~ turistico ~ alberghiero ~
regionale ~ tematico

προϋπολογισμός, ο

budget, il
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προϋπόθεση, η

premessa, la

προώθηση προϊόντων, η

commercializzazione, la

προώθηση τουρισμού, η

marketing turistico, il

προώθηση, η πώλησης~

promozione, la stimolare delle vendite

πρωτόκολλο, το

protocollo, il

πρόγνωση, η

prognosi, la

πρόγραμμα εργασίας, το

programma di lavoro, il

πρόγραμμα, το

programma, il

πρόθεση, η

intenzione, l’

πρόσθετη χρέωση, η

supplemento, il

πρόσκληση, η

invito, l’

πρόσληψη, η

reclutamento del personale

πρόταση, η

proposta, la

πρότυπο ασφάλειας, το

norma di sicurezza, la

πρότυπο ποιότητας, το

standard di qualità, lo

πτώχευση, η

falimento dell’impresa, il

πόροι, οι φυσικοί ~ ανανεώσιμοι ~

risorse, le ~ naturale ~ rigenerabili

ραντεβού, το

assegnazione, l’ nomina, la

ρεσεψιόν, η

accoglienza, l’

ρευστοποίηση, η

liquidazione, la

ρευστότητα, η

contanti, i

ρευστότητα, η

cash flow, il

ρυθμίσεις, οι

norma, la regola, la

ρύπανση, η ατμοσφαιρική ~ χημική ~ ~ των inquinamento, l’ ~ dell'aria ~ chimico ~
υδάτων βιομηχανική ~ ηχορύπανση
dell'acqua ~ industriale ~ acustico ~
περιβαλλοντική ~
ambientale
σαββατοκύριακο, το

fine settimana, il

σαλέ, το

casa di vacanze, la

σαφής, ο

esplicito chiaro

σεισμός, ο

terremoto, il

σεμινάριο, το

seminario, il

σημείο ισοσκελισμού, το

punto critico, il

σημείο, το ορόσημο, το

marchio, il ~ di zona

σιδηροδρομική μεταφορά, η

trasporto ferroviario, il
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σκοπός, ο στόχος, ο

scopo, lo meta, la

σπορ, τα

attività sportiva, l’

στάδιο, το

tappa, la

σταθερές χρεώσεις, οι

spese fisse, le

στατιστική, η

statistica, la

στοιχείο, το

elemento, l’

στρατηγική, η

strategia, la

στρογγυλό τραπέζι, το

tavola rotonda, la

στόχος, ο

obiettivo, l’

στόχος, ο

target , il obiettivo, l’

συγκρίνω

mettere a confronto

συγκριτική έρευνα, η

studio comparativo, lo

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

complesso, il
~ alberghiero
~ turistico
~ balneare
~ di divertimenti
~ termale

συγχαίρω

congratularsi con qualcuno

συζήτηση, η

discussione, la

συζητώ

discutere

συλλέγω πληροφορίες

raccogliere informazioni

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

contratto, il (concludere un ~) ~ di vendita ~
di noleggio/ d’affitto ~ di viaggio ~ di
trasporto

συμμετέχω ~ σε ένα συνέδριο/μία υποδοχή

partecipare; intervenire ad un congresso/
ricevimento

συμμετοχή, η

partecipazione, la intervento, l’

συμπαίκτης/συνάδελφος, ο

collaboratore, il collega, il

συμπεριλαμβάνεται η εξυπηρέτηση

servizio compreso, il

συμπεριφορά, η

comportamento, il

συμφραζόμενα, τα

contesto, il

συμφωνία, η υπογράφω συμφωνία διεθνής, accordo, l’ firmare un ~ ~ internazionale ~
η διμερής, η
bilaterale
συμφωνώ

esser d’accordo

συνάντηση, η

incontro, l’ riunione, la seduta, la
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συνέδριο, το

convenzione, la/ accordo, l’

συνέδριο, το

convegno, il congresso, il

συνέντευξη τύπου, η

conferenza stampa, la

συνέντευξη, η

intervista, l’

συνέταιρος, ο

partner, il

συνήθεια, η

abitudine, l’

συναίνεση, η

consenso, il

συνδρομή, η

tassa, la onorario, l’

συνεδριακά έγγραφα, τα

documenti della riunione, i

συνεδριακές εγκαταστάσεις, οι

attrezzamenti per convegni, gli

συνεδριακό κέντρο, το

centro di convegni, il

συνεισφορά/εγγραφή, η

contributto, il apporto, l’

συνεργάζομαι

collaborare

συνεργάτης, ο

socio, il

συνεργασία, η

collaborazione, la

συνεργασία, η πολιτισμική ~ διεθνής ~
τουριστική ~

partenariato, il ~ culturale ~ internazionale ~
turistico

συνεταιρισμός, ο

partnership, il

συνεταιριστικό κεφάλαιο, το

capitale sociale, il

συνθήκες εργασίας, οι

condizioni di lavoro, le

συντονίζω

coordinare

συντονισμός, ο

coordinamento, il

συντονιστής, ο

coordinatore, il

συστατική επιστολή, η

lettera di raccomandazione, la

συχνότητα, η ~ διαμονής

frequenza, la ~ dei soggiorni

σφάλμα, το

errore, l’

σχέδιο ανάπτυξης, το

progetto di sviluppo, il

σχέδιο μάρκετινγκ, το

piano di marketing, il

σχέση, η

relazione, la

σχεδιασμός εθνικού τουρισμού, ο

pianificazione turistica, la piano di sviluppo
turistico, il

σχεδιασμός κρατήσεων, ο

piano di prenotazione, il

σχεδιασμός του έργου, ο

progettazione, la

σχετικός, ο

rilevante
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σύγκρουση συμφερόντων, η

conflitto di interssi, il

σύγκρουση, η

conflitto, il

σύλλογος, ο ~ γκολφ, ο γυμναστήριο
αθλητικός όμιλος

club, il
~ di golf
~ di fitness
~ sportivo

σύσταση, η

raccomandazione, la

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

sistema, il ~ di prenotazione sistema centrale
di prenotazione sistema di distribuzione
globale (GDS)

τάση, η

tendenza, la

ταξίδι, το

viaggio, il

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

giro, il ~ turistico ~ gastronomico ~ culturale
~ pedonale

ταξιδιωτικό γραφείο, το

agenzia di viaggi, l’

ταξιδιωτικός πράκτορας, ο

agente di turismo, l’

ταξιδιωτικός πράκτορας, ο

tour operator, il

ταξινόμηση, η

classifica, la (categoria di ~)

ταυτότητα, η

riconoscimento, il

τελωνιακές ρυθμίσεις, οι

norma doganale, la

τεχνικές, οι

tecnica, la

τζίρος, ο

fatturato, il

τηλεδιάσκεψη, η

teleconferenza, la

τηλεφωνώ καλώ

chiamare telefonare

τιμή συναλλάγματος, η

rata del cambio, il

τιμή, η

tariffa, la prezzo, il

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

prezzo, il, ~ del costo ~ di vendita ~ unitario ~
di offerta ~ ridotto/ ristretto

τιμοκατάλογος, ο

elenco dei prezzi, l’

τιμολόγηση, η

fatturazione, la

τιμολόγιο, το

fattura, la

τιμωρώ

punire

τμήμα, το

reparto, il compartimento, il

τμήμα, το

reparto, il compartimento, il

applicare una sanzione
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τοπικός, ο τοπικές αρχές, οι τοπικό χρώμα,
το τοπικοί πόροι, οι

locale/ del luogo autorità locali colore locale
mezzi del luogo

τουρίστας, ο

turista, il

τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο

turismo per la terza età, il

τουρισμός υγείας, ο

turismo di salute, il

τουρισμός υψηλού εισοδήματος, ο

turismo di lusso, il

τουρισμός, ο

turismo, il

τουριστικά κορεσμένη περιοχή, η

saturazione delle aree turistiche, la

τουριστικές εγκαταστάσεις, οι

impianto turistico, l’

τουριστικές υπηρεσίες, οι

prestazione turistica, la

τουριστικές υποδομές, οι

struttura ricettiva, la

τουριστική έκθεση, η τοπική/εθνική/διεθνής~ fiera turistica, la ~ locale/ nazionale/
internazionale
τουριστική απασχόληση, η

mestiere del turismo, il

τουριστική εκπαίδευση, η

insegnamento turistico, l’

τουριστική κίνηση, η

flusso turistico, il

τουριστική παραγωγή, η

produzzione turistica, la

τουριστική περιοχή, η

zona turistica, l’

τουριστική σήμανση, η

signalettica turistica, la

τουριστικό πρότζεκτ/πρόγραμμα, το

progetto turistico, il

τουριστικό χωριό, το

villagio turistico, il

τουριστικός τύπος, ο

stampa turistica, la

τρέχοντα έξοδα, τα

spese generali, le

τρομοκρατία

terrorismo, il

τρομοκρατική επίθεση

attacco terroristico, l'

τρόποι πληρωμής, οι

strumenti di pagamento, gli

υγεία, η

salute, la

υλικό προώθησης, το

materiale promozionale, il

υπάλληλος, ο

impiegato, l’

υπαίθριο, το

all’aria aperta

υπεράριθμες κρατήσεις, οι

overbooking, l’

υπερωρία, η

straordinari, gli

υπηρεσίες κρατήσεων, οι

servizio di prenotazione, il

υπηρεσίες ξενοδοχείου, οι

prestazione aberghiera
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υποδεχόμενος, ο

ricettivo

υποδομή, η

infrastruttura, l’

υπολογίζω

valutare

υπολογίζω

calcolare

υπονοούμενος, ο

implicito sottinteso

υποτίμηση, η

svalutazione, la

υποψήφιος, ο

candidato, il

φάκελος, ο ~ υπαλλήλου, ο ~ εγγράφων, ο

cartella
~ dell’impiegato
Dossier documentario, il

φεστιβάλ, τα

festa popolare, la

φεστιβάλ, το ~ τουρισμού, το

festival, il turismo di ~

φιλικός, ο

amichevole

φιλοδώρημα, το

essere gratuito

φυλλάδιο, το

brochure, la opuscolo, il

φυλλάδιο, τουριστικό προσπέκτους, το

prospetto turistico, il

φυσική καταστροφή, η

catastrofe naturale, la disastro naturale, il

φόρος τζίρου, ο

imposta sul giro d’affari, l’

φόρος, ο
~ αεροδρομίου
~ επισκεπτών
αφορολόγητα, τα

tassa, la ~ di aeroporto ~ di soggiorno fuori ~

φύλλο εργασίας, το

pianificazione del lavoro, la

χαμηλό κόστος, το

low-cost sconto, lo

χαρακτηρίζω

caratterizzare

χαρακτηριστικό, το

caratteristica, la particolarità, la

χρήση εξοπλισμού, η συχνότητα χρήσης
εξοπλισμού, η

utilizzazione degli attrezzi, l’ grado di ~

χρεοκοπία, η

insolvenza, l’

χρεοκοπημένος, ο

insolvente

χρεώσεις, οι

spese, le

χρηματοδοτική μίσθωση, η λίζινγκ, το

leasing, il

χρηματοδότηση του έργου, η

finanziamento del progetto, il

χωριό από σκηνές, το

villaggio di tende, il

χώρα, η ~ καταγωγής ~ αναχώρησης ~
άφιξης

paese, il ~ di provenienza ~ emittente ~
ricettivo
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χώρος για πικνίκ, ο

posto per picnic, il

χώρος πάρκινγκ, ο

parcheggio, il

ωράριο εργασίας, το

orario di lavoro, il

ωράριο σιδηροδρόμων, το

orario delle ferrovie, l’

ωφέλεια, η

beneficio, il

όγκος, ο

volume, il

όνομα στην αγορά, το

immagine di marchio, l’

όρος συμβολαίου, ο

clausola del contratto, la
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