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Λέξεις Κλειδιά -  ΣΔΟ  

Ελληνικός ΟΡΟΣ Όρος  στα αγγλικά  

Adobe Flash Adobe Flash 

Amazon Amazon 

AN.RO. Α.Ε. AN.RO. SA 

animation animation 

Aquila hotels and resorts Aquila hotels and resorts 

bitcoin bitcoin 

CAIR Ρόδου Α.Ε. CAIR Rhodes SA 

Cash & Carry Cash & Carry 

Csr hellas Csr hellas 

Dynamicweb Dynamicweb 

EFG Eurobank Ergasias EFG Eurobank Ergasias 

EFQM EFQM 

e-logistics e-logistics 

Facebook Facebook 

flash banner flash banner 

forfaiting forfaiting 

ForthCRS ForthCRS 

Goody's A.E. Goody's SA 

Google AdWords Google AdWords 

Google Play Google Play 

housekeeping housekeeping 

Instagram Instagram 

IP τηλεόραση IP television 

ISO ISO 

ISO 14000 σειρά προτύπων ISO 14000 series standards 

ISO 14001 σειρά προτύπων ISO 14001 series standards 

ISO 22000 σειρά προτύπων ISO 22000 series standards 

ISO 9000 σειρά προτύπων ISO 9000 series standards 

ISO 9001 σειρά προτύπων ISO 9001 series standards 

jingle jingle 

Jumbo Α.Ε.Ε. Jumbo S.A. 

Key performance indicators (KPIs) Key performance indicators (KPIs) 

LinkedIn LinkedIn 

mailchimp mailchimp 

main courante main courante 

Microsoft FrontPage Microsoft FrontPage 

Moody's Moody's 

mystery shopping mystery shopping 

online εκπαίδευση online education 

online συναλλαγή online transaction 

online σύστημα κρατήσεων online reservation's system 



online τουρισμός online tourism 

ROC ROC 

SABRE SABRE 

Servqual Servqual 

sms sms 

Societa Europaea Societa Europaea 

Standard and Poor's Standard and Poor's Corporation 

Tasty Food ΑΒΕΕ Tasty Food 

taxis net taxis net 

trafficking trafficking 

Twitter Twitter 

Unesco Unesco 

Vodafone Vodafone 

wordspan wordspan 

Α' ΔΟΥ Ηρακλείου first tax office of Heraklion 

αγαθά goods 

αγγείο vase 

αγγειοπλαστική τέχνη pottery art 

Αγία Πελαγία Agia Pelagia 

αγορά market 

αγορά αξιών stock market 

αγορά εργασίας labor market 

αγορά κεφαλαίου capital market 

αγορά χρήματος  money market 

αγρότης farmer 

αγροτική ανάπτυξη agricultural development 

Αγροτική τράπεζα της Ελλάδος Agricultural bank of Greece 

αγροτικό προϊόν agricultural product 

αγροτικός τουρισμός rural tourism 

αγροτοτουρισμός agritourism 

αγροτοτουριστική μονάδα agritourism facility 

αγροτουρισμός agritourism 

αγροτουρίστας agritourist 

αγροτουριστικός συνεταιρισμός agritourism association 

άγχος stress, anxiety 

αγώνας αυτοκινήτου automobile's racing 

άδεια εργαζομένου employee's leave 

άδειες leaves (work) 

αδέσμευτες ταμειακές ροές free cash flows 

αειφορία sustainability 

αειφόρος ανάπτυξη sustainable development 

αειφόρος τουριστική ανάπτυξη sustainable tourism development 

αεροδρόμιο Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης" Heraklion aiport "N. Kazantzakis" 



αεροδρόμιο Χανίων "Ιωάννης 
Δασκαλογιάννης" Chania Airport "Ioannis Daskalogiannis" 

αερολιμένας, αεροδρόμιο airport 

αεροπορική βιομηχανία aerospace industry 

αεροπορική νομοθεσία aviation legislation 

αεροσκάφος aircraft 

Αθήνα 2004 Athens 2004 

άθλημα sport 

άθληση athletics 

αθλητικές εγκαταστάσεις sports facilities 

αθλητική επιχείρηση athletic enterprise 

αθλητικό μάρκετινγκ sports marketing 

αθλητικός σύλλογος athletic club 

αθλητικός τουρισμός sports tourism 

αθλητισμός athletics 

Αιγαίο Πέλαγος Aegean Sea 

αιολική ενέργεια wind energy 

αισθητική aesthetics 

αίτια κρίσης crisis causes 

ακαθάριστα έσοδα gross income 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) Gross Value Added (GVA) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π) Gross domestic product (GDP) 

Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Α.Ε.Π) Gross national product (GNP) 

ακαθάριστο εισόδημα gross income 

ακάλυπτη επιταγή overdraft 

ακίνητα real estate 

ακίνητη περιουσία real property 

ακραίο άθλημα extreme sport 

ακτοπλοΐα coastal shipping 

Αλβανία Albania 

αλληλόχρεος λογαριασμός current account 

Αμαντέους Amadeus 

άμεση ξένη επενδύση direct foreign investment 

άμεση φορολογία direct taxation 

άμεσος φόρος direct tax 

αμοιβαίο κεφάλαιο mutual fund 

αμοιβή εργασίας work payment 

αμπέλι vineyard 

αμπελοκαλλιέργεια viniculture 

αμπελοκαλλιεργητής vineyard grower 

αμπελουργία viticulture 

αναβάθμιση upgrading 

αναγνώριση ραδιοσυχνότητας (RFID) radio frequency identification (RFID) 

αναδιανομή εισοδήματος income redistribution 

αναδιάρθρωση χρέους debt restructing 



ανακεφαλαιοποίηση recapitalization 

ανάλυση SWOT SWOT analysis 

ανάλυση αριθμοδείκτη financial ratio analysis 

ανάλυση δαπανών expenditure analysis 

ανάλυση ισολογισμού balance sheet analysis 

ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία 
ελέγχου (HACCP) hazard analysis critical control point (HACCP) 

ανάλυση κόστους cost analysis 

ανάλυση κυρίων συνιστωσών principal components analysis 

ανάλυση οικονομικών καταστάσεων financial statements analysis 

αναλυτική λογιστική εκμεταλλέυσεως operating cost  accounting 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας renewable energy source 

αναπηρία disability 

ανάπτυξη development 

αναπτυξιακό πρόγραμμα developmental program 

αναπτυξιακός νόμος developmental law 

αναπτυξιακός νόμος 3299/2005 developmental law 3299/2005 

ανατολική Κρήτη eastern Crete 

αναψυχή recreation 

ανδρική επιχειρηματικότητα men's entrepreneurship  

Άνδρος Andros 

ΑΝΕΚ ANEK 

άνεμος wind 

ανεξαρτησία ελεγκτή auditor independence 

ανεργία unemployment 

ανθρώπινες σχέσεις human relations 

ανθρώπινη δεξιότητα human skill 

ανθρώπινη συμπεριφορά human behavior 

ανθρώπινη ψυχολογία human psychology 

ανθρώπινο δικαίωμα human right 

ανθρώπινο δυναμικό manpower 

ανθρώπινοι πόροι human resources 

ανθρώπινος παράγοντας human factor 

ανθρωπιστικοί πόροι humanitarian resources 

άνοιγμα αποτίμησης opening valuation 

άνοιγμα συναλλαγής transaction opening 

ανταγωνισμός competition 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα competitive advantage 

ανταγωνιστικότητα competitiveness 

αντικαπνιστική θεραπεία smoking treatment 

αντιμετώπιση διαφθοράς μέσω διαφήμισης fighting corruption through advertising 

αντιπροσωπεία αυτοκινήτων car selling enterprise 

αντιστάθμιση κινδύνου hedging 

αντίστροφη εφοδιαστική reverse logistics 



αντισύλληψη contraception 

ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) incorporated company (SA) 

ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), ξενοδοχειακή 
επιχείρηση incorporated company (SA), hotel etnerprise 

Ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων 
κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) mutual funds management company 

ανώτατη εκπαίδευση higher education  

αξία εμπορικού σήματος brand equity 

αξιόγραφo financial security 

αξιοθέατο sight 

αξιολόγηση evaluation 

αξιολόγηση επένδυσης investment evaluation 

αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας credit rating 

αξιολόγηση πιστοποίησης certification evaluation 

αξιολόγηση συστήματος system evaluation 

αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού human resources utilization 

απαγωγή παιδιού child's kidnapping 

απασχόληση employment 

απεργία strike 

απλογραφικό λογιστικό σύστημα simple‐entry bookkeeping 

απογραφή inventory 

απόδοση performance 

απόδοση εργαζομένων employee performance 

αποδοτικότητα efficiency 

αποδοχές emolument 

αποδοχή προϊόντων products' acceptance 

αποζημίωση απόλυσης severance pay 

απόθεμα deposit 

αποθεματικό reserve 

αποθήκευση storage 

αποθήκη warehouse 

αποκέντρωση decentralization 

αποκρατικοποίηση privatization 

απόκρυψη οικονομικών στοιχείων financial data concealment 

αποκτήσεις acquisitions 

απολογισμός δράσης review action 

απόλυση dismissal 

αποξένωση alienation 

απορρίματα wastes 

απορρόφηση absorption 

απόσβεση depreciation 

αποσβέση παγίων fixed assets depreciation 

απόσταξη distillation 

αποστείρωση sterilization  

απόσχιση secession 



αποταμίευση savings 

αποταμιευτικό προϊόν savings product 

αποτέλεσμα χρήσης operating result 

αποτίμηση valuation 

αποτίμηση αποθεμάτων inventory valuation 

αποτίμηση εδαφικών εκτάσεων land valuation 

αποτίμηση κεφαλαίου capital valuation 

αποτίμηση μετοχών stock valuation 

αποτύπωση εικόνας και προσωπικότητας image and personality retention 

απόφοιτες γυναίκες women graduates 

απόφοιτος graduate 

αποχέτευση sewage 

αργυροχρυσοχοΐα metalsmithing 

αριθμοδείκτες   ratios 

αριθμοδείκτης αποδοτικότητας profitability ratios 

αριθμοδείκτης ρευστότητας liquidity ratios 

άρση τραπεζικού απορρήτου bank secrecy removal 

αρτοποιία bakery 

αρχαιολογικός τόπος, Κνωσός, Φαιστός, 
Μάλια archeological site, Knossos, Phaistos, Malia 

αρχαιολογικός χώρος Κνωσού archaeological site of Knossos 

αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα authority for personal data protection 

αρχιτεκτονική architecture 

ασθενοφόρο ambulance 

Ασία Asia 

αστική εταιρεία urban enterprise 

αστική ευθύνη civil liability 

αστικοποίηση urbanization 

αστικός τουρισμός urban tourism 

αστικός τουρισμός, Αθήνα urban tourism, Athens 

ασφάλεια security, safety 

ασφάλεια συναλλαγής transaction's safety 

ασφάλεια τουρισμού tourism safety 

ασφάλεια τροφίμων food safety 

ασφάλιση insurance 

ασφάλιση αστικής ευθύvης    liability insurance  

ασφάλιση ζωής life insurance 

ασφάλιση υγείας health insurance 

ασφαλιστική αγορά insurance market 

ασφαλιστική εταιρεία insurance company 

ασφαλιστική εταιρεία οχημάτων vehicle's insurance company 

ασφαλιστικό δίκαιο insurance law 

ασφαλιστικό ταμείο pension fund 

ασώματες ακινητοποιήσεις intangible fixed assets 



ατμοσφαιρική ρύπανση atmospheric pollution 

ατομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) people with disabilities 

ατομική επιχείρηση sole proprietorship 

ατύχημα accident 

άυλη περιουσία intangible property 

αϋλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο intangible fixed asset 

αύξηση increase 

αύξηση παραγωγικότητας productivity increase 

αύξηση συνόλου ενεργητικού asset growth 

αυτισμός autism 

αυτοέλεγχος self-control 

αυτοέλεγχος επιχειρήσεων enterprises' self-control 

αυτοκίνητο car 

αυτοκινητοβιομηχανία automobile industry 

αυτοματοποίηση automation 

αυτοοργάνωση self-organization 

αυτοτελής φορολόγηση independent taxation 

αφανής inconspicuous 

αφανής εταιρεία dormant company 

Αφοί Ταμιωλάκη Ο.Ε. Tamiolakis Bros. Co. 

αφορολόγητο αποθεματικό untaxed reserves 

Βenetton Βenetton 

βαθμός ικανοποίησης πελατών customer satisfaction 

Βαλκάνια Balkans 

Βαλκανική χερσόνησος Balkan Peninsula 

Βαρδινογιάννεια Vardinoyanneia 

βασανιστήριο torture 

βάση δεδομένων database 

βασικός μισθός minimum wage 

βελτιστοποίηση μηχανής αναζήτησης search engine optimization 

βελτίωση improvement 

Βενιζέλειο Πανάνειο γενικό νοσοκομείο 
Ηρακλείου 

Venizeleio Pananeio general hospital of 
Heraklion 

βιβλίo εσόδων- εξόδων receipts-expenses book 

βιβλίο αγορών purchases book 

βιβλιοπωλείο bookstore 

βιοκλιματική αρχιτεκτονική bioclimatic architecture 

βιολογική γεωργία organic farming 

βιολογικό προϊόν organic product 

βιομηχανία βάμβακος cotton industry 

βιομηχανική αγορά industrial market 

βιομηχανική επανάσταση industrial revolution 

βιομηχανική επιχείρηση industrial enterprise 

βιομηχανική ιδιοκτησία industrial property 

βιομηχανικό μάρκετινγκ industrial marketing 



βιώσιμη ανάπτυξη sustainable development 

βιώσιμη πηγή ενέργειας sustainable energy source 

βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη sustainable tourism development 

βιωσιμότητα sustainability 

βότανο herb 

βοτανοθεραπεία botanotheraphy 

Βουλγαρία Bulgaria 

βραχυχρόνιος προγραμματισμός short-term planning 

Γ ' Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (Κ.Π.Σ.) third Community support framework 

Γ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ C. DETORAKIS SA 

γάλα όνου burro milk 

γαλακτοβιομηχανία dairy industry 

γαλακτοκομία dairying   

γαμήλιος τουρισμός wedding tourism 

γάμος marriage 

γαστρονομία gastronomy 

γαστρονομικός τουρισμός culinary tourism 

γενική εκμετάλλευση general exploitation 

γενική συμφωνία δασμών και εμπορίου general agreement on tariffs and trade (GATT) 

γενική συνέλευση general assembly 

γενικό λογιστικό σχέδιο general accounting plan 

γεωγραφία geograpfy 

γεωργική επιχείρηση agricultural enterprise 

γιαούρτι yogurt 

Γιουροβίζιον Eurovision 

γιώτινγκ yachting 

γκόλφ golf 

γραμμικος προγραμματισμός linear programming 

γραμμωτός κώδικας barcode 

γραφείο διασύνδεσης career services office 

γραφειοκρατία bureaucracy 

γραφικά ηλεκτρονικού υπολογιστή computer animation 

Γρηγόρης Μικρογεύματα – Coffeeright Gregory’s & Coffeeright 

γυμναστική gymnastics 

γυναίκα woman 

γυναικεία επιχειρηματικότητα woman's entrepreneurship 

γυναικεία συμμετοχή woman's participation 

γυναικείο κοινό female audience 

γυναικείος συνεταιρισμός womenss cooperative 

δάνειο loan 

δανεισμός lending 

δαπάνη expenditure 

δείκτης indicator 

δείκτης Nasdaq Nasdaq index  



δεκαετία 2005 2005s (decade) 

δελτίο τύπου press release 

δεξιότητα ability 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος income tax statement 

δημιουργική λογιστική creative accounting 

δήμος Μαλίων municipality of Malia 

δήμος Χερσονήσου Chersonisos municipality 

δημόσια διοίκηση public administration 

δημόσια υπηρεσία public service 

δημόσιες σχέσεις public relations 

δημόσιο χρέος public debt 

δημοσιογραφία journalism 

Δημοσιογραφικών Όμιλος Λαμπράκη (ΔΟΛ)  Lambrakis Press Group 

δημοσιογράφος journalist 

δημοσιονομική πολιτική fiscal policy 

δημοσιονομικό έλλειμμα budget deficit 

δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής fiscal multiplier 

δημόσιος οργανισμός public organization 

δημόσιος τομέας public sector 

δημόσιος υπάλληλος civil servant 

Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης 
Χανίων (ΔΕΥΑΧ) 

Municipal  Water and Sewerage Company of 
Chania (DEYACH) 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης  (ΔΕΥΑ) 

Municipal  Water and Sewerage Company  
(DEYA) 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος excessive deficit procedure 

διαδικασίες ίδρυσης εταιρείας company's establishing procedures 

διαδικτυακή διαφήµιση internet advertising 

διαδικτυακή εφαρμογή web application 

διαδικτυακή πύλη web portal 

διαδικτυακή τηλεόραση web television 

διαδικτυακή τραπεζική internet banking 

διαδικτυακή υπηρεσία web service 

διαδικτυακό μάρκετινκ internet marketing 

διαδίκτυο internet 

διαδραστική εφαρμογή interactive application 

διαδραστική τηλεόραση interactive television 

διαδραστική ψηφιακή τηλεόραση interactive digital television 

διαδραστικό μάρκετινγκ interactive marketing 

διαδρομή Ε4 route E4 

διάθεση distribution 

διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης operating results distribution 

διαθέσιμο ενεργητικό available assets 

δίαιτα diet 

διαιτησία και μεσολάβηση arbitration and mediation 



διακίνηση handling 

διακοπές holidays 

διάκριση λογαριασμού account distinction 

διαμόρφωση χαρτοφυλακίου portfolio configuring 

διανοητικό πρότυπο mental standard 

διανομή distribution 

διανομή κερδών profit sharing 

διαπραγμάτευση negotiation 

διαπροσωπική σχέση interpersonal relationship 

διασκέδαση entertainment 

διάσπαση εταιρείας demerger 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές cross-border mergers and acquisitions 

διασφάλιση της υγιεινής sanitation ensuring 

διάταξη provision 

διατροφή nutrition 

διαφήμιση advertising 

διαφημιστική εκστρατεία advertising campaign 

διαφημιστική εταιρεία advertising corporation 

διαφημιστικό βίντεο promotional video 

διαφημιστικό μήνυμα advertising message 

διαφθορά στην Ελλάδα corruption in Greece 

διαφορές differences 

διαφορική ανάλυση differential analysis 

διαφορικό κόστος differential cost 

διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος tourist product diversification 

διαχείριση management 

διαχείριση αποβλήτων waste treatment 

διαχείριση εκδήλωσης event management 

διαχείριση ενεργητικού asset management 

διαχείριση επισιτιστικής επιχείρησης food business management 

διαχείριση επιχειρησιακών πόρων enterprise resource planning (ERP) 

διαχείριση κερδών earnings management 

διαχείριση κεφαλαίου κίνησης working capital management 

διαχείριση κινδύνου risk management 

διαχείριση κρίσεων crisis management 

διαχείριση μεταφοράς προϊόντων products transportation management 

διαχείριση παθητικού liability management 

διαχείριση πελατειακών σχέσεων customer relationship management (CRM) 

διαχείριση ποιότητας quality management 

διαχείριση σύγκρουσης conflict management 

διαχείριση τροφίμων και ποτών 
food and beverage management / 
food&beverage management 

διαχείριση χρήματος money management 

διαχείριση χρόνου time management 



διαχειριστής administrator 

διαχειριστική περίοδος financial period 

διεθνείς σχέσεις international relations 

διεθνές δίκαιο international law 

διεθνές ελεγκτικό πρότυπο international auditing standard 

διεθνές εμπόριο υπηρεσιών international services trade 

διεθνές μάρκετινγκ international marketing 

διεθνές μονοπάτι πεζοπορίας international hiking trail 

διεθνές νομισματικό σύστημα international monetary system 

Διεθνές νομισματικό ταμείο (Δ.Ν.Τ.) International monetary fund (IMF) 

διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.) international accounting standards (IAS) 

διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 

international financial reporting standards 
(IFRS) 

διεθνής αγορά international market 

Διεθνής αμνηστία Amnesty international 

διεθνής διαφήμιση international advertising 

διεθνής επένδυση international investment 

διεθνής κεφαλαιαγορά international capital market 

διεθνής οικονομία international economy 

διεθνής οικονομική κρίση international financial crisis 

Διεθνής οργανισμός τυποποίησης International organization for standardization 

διεθνής συνθήκη international treaty 

διεθνής τουρισμός international tourism 

διένεξη dispute 

διεπιχειρησιακή (B2B) business-to-business (B2B) 

διεπιχειρησιακή ηλεκτρονική αγορά business-to-business electronic market 

διεύθυνση direction 

διευθύνων σύμβουλος chief executive officer 

δίκαιο law 

δικαιοδόχος franchisee 

δικαιοπάροχος franchisor 

δικαιοχρησία (εμπόριο λιανικής πώλησης) franchise (retail trade) 

δικαίωμα right 

δικαιώμα προτίμησης option 

δικαιώματα εταίρου partner's rights 

δικαιώματα μειοψηφίας minority's rights 

δικονομική σύμβαση procedural agreement 

δίκτο network 

δικτυακός τόπος συνεταιρισμού cooperatives' web site 

δίκτυο network 

διοίκηση administration 

διοίκηση αλλαγών changes management 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων  human resources management  

διοίκηση αποθεμάτων stock management 



διοίκηση επιχειρήσεων business management 

Διοίκηση Επιχειρήσεων Business Administration 

διοίκηση ολικής ποιότητας total quality management 

διοίκηση παραγωγής production management 

διοίκηση προσωπικού personnel management 

διοίκηση συγκρούσεων conflict management 

διοίκηση συστήματος εφοδιασμού supply system management 

διοίκηση τουριστικού γραφείου travel agency management 

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Tourism Business Administration 

διοικητική διάρθρωση administrative structure 

διοικητική λογιστική managerial accounting 

διοικητική οργάνωση administrative organization 

διοικητικό πληροφοριακό σύστημα management information system 

διπλογραφικό λογιστικό σύστημα double-entry bookkeeping 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας patent 

διυλιστήριο πετρελαίου petroleum refinery 

διωνυμική κατανομή binomial distribution 

δολάριο dollar 

δομή structure 

δομική ανεργία structural unemployemnt 

δουλεία slavery 

δουλεμπόριο slave trade 

Δράμα (Ελλάδα) Drama (Greece) 

δραστηριότητα activity 

δυναμική εφαρμογή dynamic application 

Δωδεκάνησα Dodecanese islands 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. EVROFARMA SA 

εγγραφή κλεισίματος closing record 

εγκαταστάσεις facilities 

εγκληματικότητα delinquency 

εθνική οικονομία national economy 

Εθνική τράπεζα της Ελλάδος National bank of Greece 

εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) national strategic reference framework (NSRF) 

εθνικό σύστημα υγείας (ΕΣΥ) national health system 

εθνικοί λογαριασμοί national accounts 

είδη species 

εικόνα προορισμού destination image 

εικόνα σώματος body image 

εισαγωγές imports 

εισερχόμενος τουρισμός incoming tourism 

εισερχόμενος τουρισμός Κύπρου Cyprus incoming tourism 

εισηγμένη εταιρεία listed company 

εισόδημα income 

εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών employment income 



εκδηλώσεις events 

έκδοση εισιτηρίων ticket publishing 

έκδοση στοιχείων επιχείρησης accounting data publishing for enterprise 

εκθεσιακός τουρισμός exhibition tourism 

εκκαθάριση φόρου tax clearing 

εκκαθάριση φόρου tax clearing 

εκκαθαριστικό σημείωμα clearing information 

εκμισθωτής lesser 

εκπαίδευση education 

εκπαίδευση προσωπικού personnel training 

εκπαιδευτική ψυχολογία educational psychology 

εκπιπτόμενη δαπάνη deductible expense 

έκπτωση φόρου tax remission 

εκσυγχρονισμός modernization 

εκτροφή στρουθοκαμήλου ostrich breeding 

ελαιόλαδο olive oil 

ελεγκτής κόστους cost controller 

ελεγκτική auditing 

ελεγκτική λογιστική accounting audit 

ελεγκτική τεχνική auditing technique 

ελεγκτικό πρότυπο auditing standard 

έλεγχος control, audit 

ελευθερία λόγου freedom of speech 

ελευθερία του τύπου press freedom 

ελεύθερο επάγγελμα liberal profession 

ελεύθερος επαγγελματίας freelance professional 

ελεύθερος χρόνος leisure 

Ελλάδα Greece 

έλλειμμα deficit 

έλληνας καταναλωτής Greek consumer 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Greek Accounting Standards 

ελληνικές εξαγωγές Greek exports 

ελληνικές νομαρχίες Greek prefectures 

ελληνική αγορά Greek market 

ελληνική ακτοπλοΐα Greek shipping 

Ελληνική ένωση τραπεζών Hellenic banc association 

ελληνική επιχείρηση Greek enterpise 

ελληνική ναυτιλία Greek shipping 

ελληνική νομοθεσία Greek legislation 

ελληνική οικονομία Greek economy 

Ελληνική στατιστική αρχή Hellenic statistical authority 

ελληνική τράπεζα Greek bank 

ελληνική τραπεζική Greek banking 

ελληνική φορολογία Greek taxation 



ελληνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.) Greek gross domestic product (GDP) 

ελληνικό δίκαιο Greek laws 

ελληνικό λογιστικό σχέδιο Greek accounting plan 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα Greek banking system 

ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Greek financial institution 

Ελληνικός οργανισμός τουρισμού (ΕΟΤ) Greek national tourim organization (EOT) 

ελληνικός τουρισμός Greek tourism 

Ελληνικός φορέας ελέγχου τροφών (ΕΦΕΤ) Hellenic food authority (EFET) 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε Hellas Gold SA 

έμμεση φορολογία indirect taxation 

έμμεσος φόρος indirect tax 

εμπειρία experience 

εμπειρική προσέγγιση empirical approach 

εμπειρικό μάρκετινγκ empirical marketing 

έμπειρο σύστημα expert system 

εμπόρευμα merchandise 

εμπορευματικό κέντρο freight center 

εμπορευματοποίηση merchandising 

εμπορική επιχείρηση commercial enterprise 

εμπορική επωνυμία brand name 

εμπορική εταιρεία commercial corporation 

εμπορική συναλλαγή commercial transaction 

εμπορική τράπεζα commercial bank 

εμπορικό δίκαιο commercial law 

εμπόριο commerce 

εμπράγματο δίκαιο property law 

εμφιαλωμένο κρασί bottled wine 

εμφιάλωση γάλακτος milk bottling 

εναέριες μεταφορές air transport 

εναλακτικός τουρισμός alternative tourism 

εναλλακτικές μορφές τουρισμού alternative forms of tourism 

εναλλακτικό δίκτυο alternative network 

εναλλακτικός τουρισμός alternative tourism 

ενδεχομενική θεωρία contingency theory 

ενδιαφερόμενα μέρη interested parties 

ενδοκοινοτική συναλλαγή intra-community trade 

ενεργητικές τραπεζικές εργασίες active banking 

ενέχυρο pledge 

ενημερωτικό δελτίο newsletter 

ενιαίο γενικό λογιστικό σχέδιο uniform general accounting plan 

ενιαίο τέλος ακινήτων (ΕΤΑΚ) real estate fee 

ενιαίο τραπεζικό λογιστικό σχέδιο uniform banking accounting plan 



ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)   unified property ownership tax (ENFIA) 

ενοικίαση renting 

ενοποιημένη οικονομική κατάσταση consolidated financial statement 

ενοποίηση consolidation 

ενοποίηση δήμων consolidation of municipalities 

ενοχική σύμβαση contractual agreement 

ενοχικό δίκαιο contract law 

ενσώματα περιουσιακά στοιχεία tangible property 

ένταξη accession 

έντυπη διαφήμιση print advertising 

έντυπο υλικό printed material 

ενυδρείο aquarium 

Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών 
Μονοφατσίου 

Union of agricultural cooperatives 
Monofatsiou 

Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών Σητείας Union of agricultural cooperatives of Sitia 

εξαγορά takeover 

εξαγορά εταιρείας company's takeover 

εξαγωγή export 

εξεγχώρεια εταιρεία offshore company 

εξέλιξη development 

εξέλιξη μάνατζμεντ management development 

εξερχόμενος τουρισμός outbound tourism 

έξοδα expenditures 

έξοδα πολυετούς απόσβεσης multi year amortization expenditures 

εξοπλισμός equipment 

εξυπηρέτηση assistance 

εξωτερική επένδυση foreign investment 

εξωτερικός έλεγχος external audit 

επαγγελματική εξέλιξη professional evolution 

επαγγελματικό δικαίωμα professional right 

επαγγελματικός κίνδυνος occupational hazard 

επαγγελματικός τουρισμός business tourism 

επαναληπτική ενοποιημένη διαδικασία rational unified process 

επανείσπραξη reimbursement 

επαυξημένη πραγματικότητα augmented reality 

επένδυση investment 

επένδυση επιχειρηματικού κεφαλαίου venture capital investment 

επένδυση επιχείρησης Corporate investment 

επενδυτική απόφαση investment decision 

επενδυτική φιλοσοφία investment philosophy 

επενδυτικό πρόγραμμα investment program 

επενδυτικό σχέδιο investment plan 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο investment portfolio 



επενδυτικός κίνδυνος investment risk 

επεξεργασία λυμάτων wastewater treatment 

επεξεργασία τροφίμων food processing 

επιβάτης passenger 

επιβατική κίνηση passengers traffic 

επίδομα allowance 

επιδότηση subsidy 

επικοινωνία communication 

επικοινωνιακή πολιτική communicational policy 

επιλογή ελεγκτή auditor choice 

επιλογή προσωπικού personnel selection. 

επισιστική μονάδα food catering unit 

επισιτιστική επιχείρηση food enterprise 

επισιτιστική μονάδα food catering unit 

επισιτιστικό τμήμα food section 

επισιτιστικό τμήμα food section 

Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων Science in Business Administration 

επιστροφή φόρου tax return 

επισφαλής πελάτης doubtful customer 

επίτευξη στόχου aim attainment 

επιτηδευματίας tradesman 

επιτόκιο interest rate 

επιτροπή της Βασιλείας Basel committee 

επιχειρηματίας entrepreneur 

επιχειρηματική αμοιβή business payment 

επιχειρηματική απόφαση business decision 

επιχειρηματική αριστεία business excellence 

επιχειρηματική δαπάνη business expense 

επιχειρηματική εκδήλωση business event 

επιχειρηματικό δίκτυο network 

επιχειρηματικό σχέδιο business plan 

επιχειρηματικός προγραμματισμός business planning 

επιχειρηματικός τουρισμός business tourism 

επιχειρηματικότητα entrepreneurship 

επιχείρηση enterprise 

επιχείρηση αλουμίνιου aluminum enterpise 

επιχείρηση Γ΄κατηγορίας category C' enterprise 

επιχείρηση μαζικής εστίασης foodservice enterprise 

επιχειρησιακή ηθική business ethics 

επιχειρησιακή κουλτούρα business culture 

επιχειρησιακή μάθηση organizational learning 

επιχειρησιακό κεφάλαιο venture capital 

επιχειρησιακό πρόγραμμα operational program 

εποχική ανεργία seasonal unemployment  



εποχικότητα seasonality 

επώνυμη σύμβαση, ρυθμισμένη σύμβαση regulated contract 

εργαζόμενος employee 

εργασία labour 

εργασιακή ανασφάλεια job insecurity 

εργασιακή νομοθεσία labour legislation 

εργασιακή συμπεριφορά labour behavior 

εργασιακή σχέση labour relation 

εργασιακή υποχρέωση labour obligation 

εργασιακή ψυχολογία occupational psychology 

εργασιακό άγχος work-related stress 

εργασιακός έλεγχος labour control 

εργασίες τέλους χρήσης end of fiscal year's operations 

εργατική διένεξη labour dispute 

εργατικό δίκαιο laboυr law 

έργο project 

εργοδότης employer 

εργοστάσιο factory 

έρευνα research 

έρευνα αγοράς market survey 

ερωτηματολόγιο questionnaire 

έσοδα incomes 

έσοδα επιχείρησης income of enterprise 

έσοδα, έξοδα incomes, expenses 

εστιατόριο restaurant 

εστιατόριο a la carte a la carte restaurant 

εσωτερικός βαθμός απόδοσης internal rate of return 

εσωτερικός έλεγχος internal audit 

εταιρεία company 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) limited liability corporation (Ltd) 

εταιρεία τεχνολογίας technology corporation 

εταιρεία τεχνολογίας technology corporation 

εταιρείες πετρελαίου oil companies 

εταιρική αποδοτικότητα corporate profitability 

εταιρική διακυβέρνηση corporate governance 

εταιρική κοινωνική ευθύνη corporate social responsibility 

εταιρική κουλτούρα corporate culture 

εταιρική μερίδα corporate share 

εταιρική μερίδα corporate share 

εταιρικό κεφάλαιο joint stock 

ετερόρρυθμη εταιρεία limited partnership 

ευθανασία euthanasia 

ευθύνη μελών partners responsibility 

ευρεσιτεχνία patent 



ευρώ euro 

ευρωζώνη eurozone 

Ευρωπαϊκή Ένωση European Union 

ευρωπαϊκή εταιρεία european company 

Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα European central bank 

Ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα European economic community 

Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική European regional policy 

Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων European investment bank 

Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων European court of human rights 

ευρωπαϊκό μονοπάτι european pathway 

Ευρωπαϊκό συμβούλιο European council 

Ευρώπη Europe 

ευτυχία happiness 

εφαρμογή κινητής συσκευής  mobile application 

εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης social networking application 

εφεύρεση invention 

εφοδιαστική logistics 

εφοδιαστική αλυσίδα supply chain 

εφορία tax office 

Ζαγόρι Zagori 

ζήτηση demand 

ηγεσία leadership 

ηγέτης leader 

ηγετική συμπεριφορά leadership behavior 

ηθικό moral 

ηλεκτρική ενέργεια electric power 

ηλεκτρονική αγορά electronic shopping 

ηλεκτρονική δημοπρασία electronic auction,  e-auction 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση e-government 

ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα electronic entrepreneurship 

ηλεκτρονική πληρωμή electronic payment 

ηλεκτρονική συναλλαγή electronic transaction 

ηλεκτρονική τιμολόγηση electronic invoicing 

ηλεκτρονική υπηρεσία electronic service 

ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce, electronic commerce 

ηλεκτρονικό επιχειρείν e-business 

ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ electronic marketing 

ηλεκτρονικό πορτοφόλι electronic wallet 

ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ electronic supermarket 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail 

ηλεκτρονικό χρήμα electronic money 

ηλεκτρονικός υπολογιστής computer 

ηλιακή ακτινοβολία solar radiation 



ηλιακή ενέργεια solar energy 

ηλικιωμένοι older people 

ημερήσιος τύπος daily press 

ημερολογιακή ανωμαλία calendar anomaly 

ηπειρωτική Ελλάδα mainland Greece 

Ηράκλειο Heraklion 

θαλάσσιες μεταφορές sea transportation 

θαλασσοθεραπεία thalassotherapy 

Θαλασσόκοσμος Cretaquarium 

θαλλάσιος τουρισμός maritime tourism 

θανατική ποινή death penalty 

θεραπευτικός τουρισμός therapeutic tourism 

Θερμό (Αιτωλοκαρνανία) Thermo (Aitolokarnania) 

θέση εργασίας job post 

θεσμικό όργανο institution 

θεσμικός επενδυτής institutional investor 

θεωρία ηγεσίας leadership theory 

θεωρία Χ και Υ X and Y theory 

Θράκη Thrace 

Θραψανό Thrapsano 

θρησκεία religion 

θρησκευτικός τουρισμός religious tourism 

ιαματικό λουτρό medicinal bath 

ιαματικός τουρισμός medicinal tourism 

ιαματικός τουρισμός, spa medicinal tourism, spa 

ιατρικά απόβλητα medical waste 

ιατρικός επισκέπτης medical advisor 

ιατρικός τουρισμός medical tourism 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη medical care 

ιδιοκτησιακή δομή ownership structure 

ιδιωτική ασφάλιση private insurance 

ιδιωτική επιχείρηση private enterprise 

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία private capital company 

ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο investment capital 

ιδιωτικοποίηση privatization 

ιδιωτικός τομέας private sector 

Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Social insurance institute  

ίδρυση establishment 

Ιεράπετρα Ierapetra 

ικανοποίηση satisfaction 

ικανοποίηση εργαζομένων employee satisfaction  

ικανοποίηση πελάτη customer satisfaction 

ικανοποίηση χρήστη user satisfaction 

Ικαρία Ikaria 



ιματισμός clothing 

ιογενές μάρκετινγκ viral marketing 

ισοζύγιο balance 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών current transactions balance 

ισολογισμός balance sheet 

ισολογισμός αποτελεσμάτων χρήσης operating results' balance sheet 

ισολογισμός τέλους χρήσης year end balance sheet 

ιστιοπλοΐα sailing 

ιστορία history 

ιστότοπος web site 

ιστότοπος συνεταιρισμού cooperatives' web site 

ιχνηλασιμότητα traceability 

καθαρή παρούσα αξία net present value 

καθαριότητα cleaning 

καθαρό εισόδημα net income 

Καθημερινή  Α.Ε. Kathimerini S.A. 

καθολικό ledger 

καινοτομία innovation 

κακοποίηση γυναικών women abusment 

καλλυντικά cosmetics 

Καλογεράκης Α.Ε. Kalogerakis SA 

Κάλυμνος Kalymnos 

κάμπινγκ, κατασκήνωση camping 

καπνοβιομηχανία tobacco industry 

καπνός tobacco 

Καράτζης Α.Ε. Karatzis SA 

Κάρπαθος Karpathos 

κάρτα επιδόσεων scorecard 

Καστέλλι Castelli 

καταγγελία accusation 

κατάδυση diving 

καταδυτικός τουρισμός diving tourism 

κατάθεση χρημάτων money deposit 

κατάλυμα accomodation 

κατανάλωση consumption 

καταναλωτής consumer 

κατάρτιση training 

καταστατικό εταιρείας articles of incorporation 

κατάταξη classification 

καταφύγιο shelter 

κατηγορίες λογιστικών βιβλίων account books categories 

κατοχύρωση consolidation 

καφετέρια cafeteria 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Citizen's Service Centres (CSC) 



κεντρική ανατολική Ευρώπη central eastern Europe 

κεντρικός σταθμός ελέγχου central control station 

κεραμική pottery 

κέρδος profit 

Κέρκυρα Corfu 

Κευνσιανό μοντέλο Keynesian model 

κεφαλαιακή δομή capital structure 

κεφαλαιακή δομή capital structure 

κεφαλαιακή επάρκεια capital adequacy 

κεφάλαιο capital 

κεφάλαιο για ριψοκίνδυνες επενδύσεις venture capital 

κεφάλαιο κίνησης working capital 

κηπευτικά προϊόντα horticultural products 

Κίνα China 

κίνδυνος risk 

κινηματογραφική βιομηχανία motion picture industry 

κινηματογραφική ταινία motion picture film 

κινησιοθεραπεία kinesiotherapy 

κινητή τηλεφωνία mobile telephony 

κίνητρα υπαλλήλων employees' motives 

κίνητρο motive 

κίνητρο motive 

κλάδος εκδόσεων publishing sector 

κλείσιμο  λογαριασμών  closing of accounts 

κλείσιμο επιχείρησης business closure 

κλιματική αλλαγή climatic change 

κλινική clinic 

Κοινή αγροτική πολιτική Common agricultural policy 

κοινό νόμισμα common currency 

κοινοπραξία consortium 

κοινοτική οδηγία community directive 

κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (ΚΠΣ) cofinanced development program 

κοινοτικό πρόγραμμα Λισσαβώνας community Lisbon program 

κοινωνία society 

κοινωνική ανάπτυξη social development 

κοινωνική ασφάλιση social security 

κοινωνική διακυβέρνηση social governance 

κοινωνική επίδραση social impact 

κοινωνική λογιστική social accounting 

κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση  social cooperative enterprise 

κοινωνικό δίκτυο social network 

κοινωνικός τουρισμός social tourism 

κοσμήματα jewelry 

κοστολόγηση costing 



κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων activity-based costing (ABC) 

κόστος cost 

κόστος μισθοδοσίας payroll cost 

κόστος παραγωγής production cost 

κουζίνα kitchen 

κουζίνα ξενοδοχείου hotel's kitchen 

κουλτούρα culture 

κρασί wine 

κράτηση reservation 

κράτος πρόνοιας welfare state 

Κρεμέλ Α.Ε. Kremel SA 

Κρέτα Φαρμ, Creta Ostrich Farm Α.Ε. Creta Ostrich Farm Inc. 

Κρήτη Crete 

κρητήριο criterion 

κρητική διατροφή cretan diet 

κρητική εταιρεία cretan company 

κρητική λογοτεχνία cretan literature 

κρητικό οινοποιείο cretan winery 

Κρητικός  Φούρνος Α.Ε. Cretan Oven S.A. 

κρίση χρέους debt crisis 

κριτήριο αξιολόγησης evaluation criterion 

κριτική criticism 

κρουαζιέρα cruise 

Κυκλάδες Cyclades 

κύκλος ταμειακής μετατροπής cash conversion cycle 

κυκλοφοριακό πρόβλημα traffic problem 

κυκλοφορούν ενεργητικό circulating assets 

Κύπρος Cyprus 

κυριότητα ownership   

κώδικας code 

κώδικας βιβλίων accounting books code 

κώδικας βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.) code of accounting books and records 

κώδικας φορολογιας taxation code 

κώδικας φορολογίας εισοδήματος income tax code 

κώδικας φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων income tax code for persons and legal entities 

Κως Kos 

Λασίθι Lasithi 

λειτουργία function 

λειτουργία υποδοχής ξενοδοχείου hotel's reception operation 

λειτουργικά τρόφιμα functional foods 

λειτουργικό άνοιγμα operating exposure 

Λεμεσός Limassol 

Λευκωσία Nicosia 

λήψη αποφάσεων decision making 



λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων enterprises' decision making 

λιανική τραπεζική retail banking 

λιανικό εμπόριο retail trade 

λιανοπωλητής retailer 

λιγνιτωρυχείο Lignite mine 

λιμάνι port 

Λισσαβώνα Lisbon 

λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mailing list 

λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως trading accounts 

λογαριασμοί ομάδας 4 group 4 accounts 

λογαριασμοί ομάδας 6 group 6 accounts 

λογαριασμοί ομάδας 7 group 7 accounts 

λογαριασμοί ομάδας 9 group 9 accounts 

λογαριασμός account 

λογικές πράξεις  logical operators 

λογισμικό software 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα open source software 

λογιστής accountant 

λογιστικά βιβλία  Β΄ κατηγορίας category B' accounting books 

λογιστικά βιβλία Α' κατηγορίας category A' accounting books 

λογιστικά βιβλία Α', Β' κατηγορίας category A', B' accounting books 

λογιστικά βιβλία Α', Β', Γ' κατηγορίας category A', B', C' accounting books 

λογιστικά βιβλία Α',Β', Γ' κατηγορίας category A', B', C' accounting books 

λογιστικά βιβλία Β' κατηγορίας category B' accounting books 

λογιστικά βιβλία Β', Γ' κατηγορίας category B', C' accounting books 

λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας category C' accounting books 

λογιστικά πληροφοριακά συστήματα accounting information systems 

λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης year end accounting 

λογιστικές καταστάσεις accounting statements 

λογιστική accounting 

λογιστική εγγραφή accounting record 

λογιστική κόστους cost accounting 

λογιστικό βιβλίο accounting book 

λογιστικό βιβλίο επιτηδευματία tradesman accounting book 

λογιστικό γραφείο accounting office 

λογιστικό πρότυπο accounting standard 

λογιστικό τραπεζικό σχέδιο bank accounting plan 

λογιστικός αριθμοδείκτης accounting index number 

λογιστικός έλεγχος accounting audit 

Λονδίνο London 

μαζική εξατομίκευση mass customization 

μαζική εστίαση foodservice 

μαζική παραγωγή mass production 

μαζική παραγωγή φαγητού food mass production 



μαζικός τουρισμός mass tourism 

Μακεδονία Macedonia 

μακροοικονομική macroeconomics 

μακροχρόνιες υποχρεώσεις (εταιρειών) long-term (corporates) obligations 

μάνατζμεντ management 

μάνατζμεντ ολικής ποιότητας total quality management 

Μαραθώνιος Marathon running 

μάρκετινγκ marketing 

μάρκετινγκ θυγατρικών affiliate marketing 

μάρκετινγκ κινηματογράφου moovie marketing 

μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail marketing 

μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών mobile marketing 

μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών mobile marketing  

μάρκετινγκ πελατών customer relationship marketing (CRM) 

μάρκετινγκ σχέσεων relations marketing 

μάρκετινγκ υπηρεσιών services marketing 

μάρκετινγκ, διαδίκτο marketing, internet 

μεγάλη μειοψηφία large minority 

μεθοδολογία ευμετάβλητων συστημάτων soft systems methodology 

μέθοδος S.W.O.T. S.W.O.T. method 

μέθοδος αξιολόγησης assessment method 

μέθοδος απόσβεσης depreciation method 

μέθοδος αποτίμησης valuation method 

μέθοδος ηλεκτρονικής πληρωμής electronic payment method 

μέθοδος κατάρτισης training method 

μειονέκτημα disadvantage 

μελέτη περίπτωσης, περιπτωσιολογική 
μελέτη case study 

μέρισμα dividend 

μερισματική απόδοση dividend yield 

μέσα επικοινωνίας means of communication 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης  social media 

μέσα μαζικής ενημέρωσης mass media 

μεσαία επιχείρηση medium enterprise 

μέση Ανατολή middle East 

μεσιτική εταιρεία real estate company 

μέσο αφύπνισης means of awakening 

μεσογειακή διατροφή mediterranean diet 

μεσογειακό ολοκληρωμένο πρόγραμμα mediterranean integrated program 

Μεσόγειος θάλασσα Mediterranean sea 

μεσολάβηση mediation 

μετάβαση transition 

μεταβίβαση διαχείρισης outsourcing 



μέταλλα metals 

μεταολυμπιακή περίοδο post-Olympic period 

μεταποιητική επιχείρηση manufacturing enterprise 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση postgraduate education 

μεταπτυχιακή εργασία master thesis 

μετατροπή conversion 

μετατροπή επιχείρησης enterprise's transformation 

μεταφορά αγαθών goods transportation 

μεταφορές transportations 

μετεγκατάσταση relocation 

μετεωρολογικός τουρισμός meteorology tourism 

μετοχή stock 

μετοχικό κεφάλαιο capital stock 

μέτοχος shareholder 

μέτρα ασφαλείας security measures 

μέτρηση παραμέτρων parameters' measurement 

μη εισηγμένη επιχείρηση unlisted company 

μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα non-profit legal entities 

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Non Profit Organizations 

Μηλιά (Χανιά) Milia (Chania) 

Μήλος Milos 

μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων 
monthly statement of incomes and 
expenditures 

μητρώο πάγιων στοιχείων fixed assets register 

μηχανή αναζήτησης search engine 

μηχανογραφημένη λογιστική computerized accounting 

μηχανογραφημένο σύστημα κρατήσεων computerized reservation system (CRS) 

μηχανογράφηση Electronic data processing 

μηχανογράφηση ξενοδοχείου hotel's computerization 

μηχανογράφηση ταξιδιωτικού γραφείου travel agency computerization 

μηχανογραφική τήρηση βιβλίων computerized bookkeeping 

μηχανοκίνητα αθλήματα motorised sports 

μηχανολογικός εξοπλισμός mechanical equipment 

μικρή επιχείρηση small enterprise 

μικρή μειοψηφία small minority 

μικρό αυτοκίνητο small car 

μικρομεσαία επιχείρηση small and medium sized enterprise 

μικρο-περιβάλλον, μακρο-περιβάλλον micro-environment, macro-environment 

Μινωικές γραμμές Minoan lines 

μινωική Κρήτη minoan Crete 

μινωικός πολιτισμός minoan civilization 

μισθοδοσία payroll 

μίσθωση lease 

μισθωτή υπηρεσία waged service 

μισθωτής leaseholder 



μισθωτός wage earner 

μονάδα επεξεργασίας γάλακτος, εμφιάλωση 
γάλακτος milk processing unit, milk bottling 

μονάδα υγείας health unit 

μοναστήρι monastery 

μονοπάτι walking path 

μονοπρόσωπη εταιρεία single-member corporation 

μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης single-member limited liability corporation 

μοντέλα ανάπτυξης growth models 

μοντέλο Z-score  Z-score model 

μοντέλο ιστότοπου web site model 

μοντέλο Κano Kano model 

μορφές τουρισμού types of tourism 

Μουλτιράμα Multirama 

μουσική βιομηχανία music industry 

μπαρ ξενοδοχείου hotel's bar 

μπουτίκ ξενοδοχείου hotel's boutique 

μπροσούρα brochure 

Μύκονος  Mykonos island 

Νάξος Naxos 

ναυλομεσίτης ship broker 

ναύλος freight 

Ναύπλιο Nafplion 

ναυτιλία shipping 

ναυτιλιακή εταιρεία shipping corporation 

νέα επιχείρηση new enterprise 

νέα θέση εργασίας new job position 

νέες τεχνολογίες new technologies 

νεκρό σημείο NEOGAL SA 

νέο προϊόν new product 

νέοι καταναλωτές young consumers 

Νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής (Όρος Ίταμος) Neos Marmaras (Mount Itamos) 

νερό water 

νησί island 

Νησιά Αιγαίου Πελάγους Aegean Islands 

Νίκος Καζαντζάκης Nikos Kazantzakis 

νοημοσύνη intelligence 

νομικό πρόσωπο legal entity 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου legal entity of private law 

νόμιμος δικαστής legal judge 

νόμισμα currency 

νομισματική πολιτική monetary policy 

νομισματικό σύστημα monetary system 



νομισματικό σύστημα, πιστωτικό σύστημα monetary system, credit system 

νομοθεσία legislation 

νομοθεσία ηλεκτρονικών συναλαγγών electronic transactions law 

νομός prefecture 

νόμος law 

νόμος 2190/1920 law 2190/1920 

νόμος 2238/1995 law 2238/1995 

νόμος 2238/1995 law 2238/1995 

νόμος 2472/1997 law 2472/1997 

νόμος 2472/1998 law 2472/1998 

νόμος 2523/1997 law 2523/1997 

νόμος 2601/1999 law 2601/1999 

νόμος 2859/2000 law 2859/2000 

νόμος 2859/2001 law 2859/2000 

νόμος 3296/2005 law 3296/2005 

νόμος 3301/2005 law 3301/2005 

νόμος 3604/2008 law 3604/2008 

νόμος 3634/2008 law 3634/2008 

νόμος 3763/2010 law 3763/2010 

νόμος 3842/2010 law 3842/2010 

νόμος 3842/2010 law 3842/2010 

νόμος 3851/2010 law 3851/2010 

νόμος 3943/2012 law 3943/2012 

νόμος 4013/2011 law 4013/2011 

νόμος 4172/2013  law 4172/2013 

νόμος 4174/2013 law 4174/2013 

νομός Βοιωτίας prefecture of Viotia 

νομός Δράμας prefecture of Drama 

νομός Ηλείας prefecture of Ileia 

νομός Ηρακλείου prefecture of Heraklion 

νομός Λάρισας prefecture of Lamia 

νομός Λασιθίου prefecture of Lasithi 

νομός Σερρών prefecture of Serres 

νομός Χανίων prefecture of Chania 

νοσοκομειακή περίθαλψη hospital care 

νοσοκομείο hospital 

νοσοκομείο Σερρών Serres hospital 

νότια Ελλάδα south Greece 

νότιο Αιγαίο south Aegean 

Ξάνθη Xanthi 

ξένη επένδυση foreign investment 

ξένη χώρα foreign country 

ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων four and five stars hotels 



ξενοδοχειακή επιχείρηση hotel enterprise 

ξενοδοχειακή εταιρεία hotel corporation 

ξενοδοχειακή λογιστική hotel accounting 

ξενοδοχειακό μάνατζμεντ hotel management 

ξενοδοχειακό μάρκετιγκ hotel marketing 

ξενοδοχείο hotel 

ξενοδοχείο Galaxy Galaxy hotel 

ξενοδοχείο Sea Side Resort and Spa  Sea Side Resort and Spa hotel 

ξενοδοχείο spa spa hotel 

ξενοδοχείο Αγάπη Beach hotel Agapi Beach 

ξενοδοχείο Λατώ Lato hotel 

ξενοδοχείο πέντε αστέρων five stars hotel 

ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων four stars hotel 

ξενοφοβία xenophobia 

ξέπλυμα χρήματος money laundering 

Ξυλεμπορική Α.Ε. Xylemporiki SA 

οικογενειακή επιχείρηση family-owned business enterprise 

οικολογία ecology 

οικολογικά ρούχα eco-clothes 

οικονομία economy 

οικονομικά στοιχεία financial data 

οικονομικές καταστάσεις financial statements 

οικονομικές σχέσεις economic relations 

οικονομική ανάλυση economic analysis 

οικονομική ανάλυση υγειονομικών προϊόντων economic analysis of sanitary products 

οικονομική ανάλυση, οικονομικές 
καταστάσεις economic analysis, financial statements 

οικονομική ανάπτυξη economic development 

οικονομική διαχείριση economic management 

οικονομική επίπτωση economic impact 

οικονομική ευημερία economic welfare 

Οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) Economic and monetary union (EMU) 

οικονομική κατάσταση economic condition 

οικονομική κρίση financial crisis 

οικονομική οργάνωση economic organization 

οικονομική πληροφόρηση financial reporting 

οικονομικοί πόροι financial resources 

οικονομικός δείκτης economic indicator 

οικονομικός προγραμματισμός financial programming 

οικονομοτεχνική μελέτη economotechnical study 

οίκος Fitch Ratings Fitch Ratings 

οικοτουρισμός ecotourism 

οινολογία oenology 



οινοποιείο winery 

οινοποίηση winemaking 

οίνος wine 

οινοτουρισμός wine tourism 

ολική ποιότητα total quality 

Ολλανδία Netherlands 

ολοκληρωμένο αυτόματο σύστημα 
ηλεκτρονικών συναλλαγών 

integrated automatic system for electronic 
transactions 

ολυμπιακό χωριό olympic village 

Ολυμπιακοί αγώνες Olympic Games 

Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 Olympic Games 2004 

ομαδική μάθηση group learning 

ομαδοποίηση clustering 

ομόρρυθμη εταιρεία general partnership 

οπτικός σχεδιασμός visual design 

οπωροκηπευτικά fruits and vegetables 

οργανικά έξοδα, λειτουργικά έξοδα operational expenditures 

οργανισμός organization 

Οργανισμός βιομηχανικής ιδιοκτησίας Industrial property organization 

Οργανισμός για την ασφάλεια και τη 
συνεργασία στην Ευρώπη  (ΟΑΣΕ) 

Organization for security and co-operation in 
Europe (OSCE) 

Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Local authority organization (OTA) 

οργανόγραμμα organizational chart 

οργανωμένο έγκλημα organized crime 

οργανωμένο ταξίδι organized trip 

οργάνωση organization 

οργάνωση εκδηλώσεων event planning 

οργάνωση κουζίνας σε ξενοδοχείο kitchen organization in hotel 

οργάνωση υποδοχής ξενοδοχείου hotel's reception organization 

οργανωσιακή επικοινωνία organizational communication 

οργανωσιακή κουλτούρα organizational culture 

οργανωτική αλλαγή organizational change 

οργανωτική δομή organizational structure 

οργανωτική συμπεριφορά organizational behavior 

οργανωτικός σχεδιασμός organizational design 

ορειβασία mountaineering  

ορειβατικό καταφύγιο mountain resort 

ορεινή περιοχή mountainous area 

ορκωτός λογιστής certified public accountant 

ορκωτός λογιστής certified public accountant 

οροπέδιο Λασιθίου Lasithi plateau 

οφέλη benefits 

Π.Δ 299/2004, προεδρικό διάταγμα 299/2004 presidential decree 299/2004 



πάγια περιουσιακά στοιχεία fixed assets 

πάγια στοιχεία ενεργητικού fixed assets 

πάγιος εξοπλισμός fixed equipment 

παγκόσμια οικονομία global economy 

παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη global economic development 

παγκόσμια οικονομική κρίση global financial crisis 

Παγκόσμια πρωτοβουλία αναφοράς Global reporting initiative (GRI) 

παγκόσμιο εμπόριο international trade 

παγκόσμιο σύστημα διανομής global distribution system 

παγκοσμιοποίηση globalization 

Παγκρήτια συνεταιριστική τράπεζα Pancretan cooperative bank 

παγωτό ice cream 

παθητικές εργασίες τραπεζών passive banking operations 

παιδιά και διαφήμιση children and advertising 

παιδική εργασία child labor 

παιχνίδι εναλλακτικής πραγματικότητας alternative reality game 

Πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο 
Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η) University hospital of Heraklion 

Παντελής Πρεβελάκης Pantelis Prevelakis 

Παπαστράτος ΑΒΕΣ Papastratos 

παραγωγή production 

παραγωγή κρέατος meat production 

παραγωγική διαδικασία production process 

παραγωγικός συντελεστής productive factor 

παραγωγικότητα εργαζομένου employee productivity 

παραγωγικότητα εργασίας labor productivity 

παράγωγο derivative 

παραγωγός producer 

παράδοση tradition 

παραδοσιακό ξενοδοχείο traditional hotel 

παραδοσιακό προϊόν traditional product 

παρακίνηση εργαζομένων employees' motivation 

παρακράτηση φόρου withholding tax 

παράπονα πελατών customer complaints 

Πάρος Paros 

παροχή τρίτων third parties benefit 

πεζοπορία hiking 

πελατειακή σχέση customer relation 

πελάτης customer 

περαίωση tax settlement 

περιβάλλον environment 

περιβάλλον εργασίας work environment 

περιβαλλοντική διαχείριση environmental management 

περιβαλλοντική καταστροφή environmental destruction 



Περιβαλλοντική κοινωνική διακυβέρνηση Environmental social governance 

περιβαλλοντική οικονομική environmental economics 

περιβαλλοντική πολιτική environmental policy 

περιβαλλοντική πρακτική environmental practice 

περιβαλλοντική προστασία environmental protection 

περιβαλλοντικός έλεγχος environmental control 

περιγραφική στατιστική descriptive statistics 

περιοδική δήλωση periodic statement 

περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. periodic VAT statement 

περιουσία property 

περιφερειακή ανάπτυξη regional development 

περιφερειακή πολιτική regional policy 

περιφερειακό πρόγραμμα regional program 

πετρελαϊκή κρίση oil crisis 

πετρέλαιο petroleum 

Πήγασος Εκδοτική Α.Ε. Pegasus Magazines Publications S.A. 

πηγή χρηματοδότησης source of funding 

πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας balanced scorecard 

πιστοποιημένο αγροτικό προϊόν certified agricultural product 

πιστοποίηση certification 

πιστωτική εργασία credit operation 

πιστωτική κάρτα credit card 

πιστωτικό ίδρυμα credit institution 

πιστωτικός κίνδυνος credit risk 

Πλαστικά Θράκης Α.Ε. Thace Plastics Co. SA 

Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. Plastika Kritis SA 

πληθωρισμός inflation 

πληροφοριακό σύστημα information system 

πληροφοριακό σύστημα Logistics Logistics information system 

πληροφορική computer science 

ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική MSc in Accounting and Auditing 

ποδόσφαιρο football 

ποιότητα quality 

ποιότητα υπηρεσιών quality of services 

ποιοτική και ποσοτική έρευνα quality and quantity research 

ποιοτικός έλεγχος quality control 

πόλη town 

πολίτης citizen 

πολιτική policy 

πολιτικοί θεσμοί political institutions 

πολιτισμική ανάπτυξη cultural development 

πολιτισμική υποβάθμιση cultural degradation 

πολιτισμός culture 

πολιτιστικά στοιχεία cultural elements 



πολιτιστική κληρονομιά cultural heritage 

πολιτιστικοί πόροι cultural resources 

πολιτιστικός τουρισμός cultural tourism 

πολυεθνική εταιρεία international business enterprise 

πολυπολιτισμικότητα  multiculturalism  

πολυτελή αγαθά luxury goods 

ποντοπόρος seafer 

ποσότητα quantity 

ποσότητα νερού water quality 

ποτά beverages 

πρακτική άσκηση internship 

πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων factoring 

πρακτορείο ταξιδιών travel agency 

πράσινη βιομηχανία ένδυσης green clothing industry 

πράσινη επιχειρηματικότητα green entrepreneurship 

πράσινο μάρκετινγκ green marketing 

πράσινο ξενοδοχείο green hotel 

πράσινο προϊόν green product 

πράσινος καταναλωτής green consumer 

πρόβλεψη prediction 

πρόβλεψη τιμών μετοχών stock price prediction 

πρόβλημα καταμερισμού assignment problem 

πρόβλημα μεταφοράς transportation problem 

προβολή projection 

πρόγραμμα  Leader Leader project 

πρόγραμμα  Leader plus Leader plus project 

πρόγραμμα erasmus erasmus program 

πρόγραμμα NATURA 2001 NATURA 2001 project 

πρόγραμμα OSSATE OSSATE project 

πρόγραμμα γενικής λογιστικής UNION general accounting program UNION 

πρόγραμμα Ελληνικό Πρωινό Greek Breakfast program 

πρόγραμμα Καλλικράτης Kallikratis project 

πρόγραμμα σπουδών curriculum 

πρόγραμμα σταθερότητας stability program 

προγραμματισμός programming 

προγραμματισμός ρευστότητας liquidity planning 

προθεσμιακά συμβόλαια futures 

προϊόν product 

προϊόν πετρελαίου petroleum product 

προκατασκευασμένο σπίτι prefabricated house 

πρόληψη συγκρούσεων conflict prevention 

προμήθεια πρώτων υλών raw materials supply 

προμήθειες supplies 

προοπτική prospect 



προοπτική ανάπτυξης development prospect 

προσανατολισμός orientation 

προσβασιμότητα accessibility 

προσπελασιμότητα approachability 

προστασία protection 

προστασία καταναλωτή consumer protection 

προστασία προσωπικών δεδομένων personal data protection 

προστασία του παιδιού child protection 

προστασία φυσικού περιβάλλοντος natural environment protection 

προστατευτικός νόμος protectional law 

πρόστιμο fine 

προσφορά offer 

πρόσφυγας refugee 

προσωπικά δεδομένα personal data 

προσωπική επιχείρηση personal enterprise 

προσωπική εταιρεία personal corporation 

προσωπική καταξίωση personal fulfilment 

προσωπικό personnel 

προσωπικό μάνατζμεντ personal management 

πρότυπα ISO ISO standards 

πρότυπο διασφάλισης ποιότητας quality assurance standard 

πρότυπο ΕΛΟΤ 1417 ELOT standard 1417 

προϋπολογισμός budget 

προώθηση promotion 

προώθηση βιομηχανίας προφυλακτικών condom industry promotion 

προώθηση ιστότοπων web sites promotion 

προώθηση κρασιού wine promotion 

προώθηση προϊόντων products promotion 

προώθηση πωλήσεων sales promotion 

πρωτογενής τομέας primary sector 

πτήση flight 

πτώχευση bankruptcy   

πτωχευτικό δίκαιο bankruptcy law 

πτωχευτικός συμβιβασμός bankruptcy settlement 

πώληση sale 

πώληση αγαθών sale of goods 

ραδιοφωνικό διαφημιστικό κείμενο radio advertising copy  

ρατσισμός racism 

Ρέθυμνο Rethymnon 

ρεσεψιόν reception 

Ρόδος Rhodes 

ροή κεφαλαίου flow of funds 

ρύπανση pollution 

ρύπανση περιβάλλοντος environmental pollution 



Ρώσοι τουρίστες Russian tourists 

Σαντορίνη, Θήρα Santorini, Thera 

ΣΕΛΜΑΝ A.E. SHELMAN SA 

σεξ sex 

σεξοτουρισμός, σεξουαλικός τουρισμός sex tourism 

σεξουαλικότητα sexuality 

σερβίρισμα φαγητού food serving 

σήμα sign 

σημασία λέξεων meaning of words 

Σητεία Sitia 

σκεπτόμενο σύστημα thinking system 

σκοτεινός τουρισμός dark tourism 

σκυρόδεμα concrete 

σλόγκαν, διαφημιστικά σύνθημα slogan 

σούπερ μάρκετ super market 

σούπερ μάρκετ supermarket 

Σπιναλόγκα Spinalonga 

Σπιτικό Α.Ε. Spitiko SA 

σπουδές studies 

στατιστικά δεδομένα statistical data 

στατιστική ανάλυση statistical analysis 

στεγαστικό δάνειο housing loan 

στελέχωση staffing 

στρατηγική strategy 

στρατηγική διαχείρισης κρίσεων crisis management strategy 

στρατηγική επιχειρηματικότητα strategic entrepreneurship 

στρατηγική συμμαχία strategic alliance 

στρατηγικό μάνατζμεντ strategic management 

στρατηγικό μάρκετινγκ stratergic marketing 

στρατηγικό σχέδιο strategic plan 

στρατηγικός σχεδιασμός strategic planning 

συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση summary financial statement 

σύγκριση comparison 

σύγκρουση ρόλων roles conflict 

συγχωνεύσεις και εξαγορές mergers and acquisitions 

συγχώνευση merger 

συγχώνευση εταιρείας company's merger 

συλλογικές διαφορές collective disputes 

συλλογική σύμβαση εργασίας collective labor agreement 

συμβάσεις παραχώρησης  concessions 

σύμβαση convention 

σύμβαση εγγύησης quarantee convention 

σύμβαση εργασίας labor contract 

σύμβαση πρακτορείας factoring convention 



σύμβαση της Χάγης Hague convention 

Σύμη Symi 

συμμετοχικός τουρισμός participatory tourism 

συμπεριφορά behavior 

συμπεριφορά αγοραστή buyer behavior 

συμπεριφορά καταναλωτή consumer behavior 

συμπεριφορά κοινωνικής ομαδας social group behavior 

συμπεριφορική προσέγγιση behavioral approach 

συμπεριφορική χρηματοοικονομική behavioral finance 

σύμπραξη cooperation 

σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
cooperation between public and private 
sector 

σύμπραξη δημοσίου τομέα public sector cooperation 

συναίσθημα emotion 

συναισθηματική νοημοσύνη emotional intelligence 

συναλλαγή transaction 

συνάλλαγμα currency 

συναλλαγματική ισοτιμία foreign exchange rate 

συναυλία concert 

συνδικαλισμός syndicalism 

Σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής 
ανεπάρκειας (AIDS) AIDS 

συνεδριακός τουρισμός conference tourism 

συνεδριακός χώρος conference room 

συνέδριο conference 

συνέδριο conference 

συνέντευξη interview 

συνεργασία cooperation 

Συνεργατική πιστωτική εταιρεία Στροβόλου 
(ΣΠΕ Στροβόλου) Strovolos COOP Credit Society (SPE Strovolou) 

συνεταιρισμός partnership 

συνεταιρισμός φαρμακοποιών pharmacists partnership 

συνεταιριστική ένωση cooperative association 

συνεταιριστική τράπεζα cooperative bank 

Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων Cooperative bank of Chania 

συνθήκη treaty 

συνθήκη Λισσαβώνας Lisbon treaty 

σύνταξη pension 

συντελεστής απόσβεσης depreciation rate 

συντελεστής ΦΠΑ VAT rate 

συντηρητισμός στην λογιστική accounting conservatism 

Συρία Syria 

συσκευασία packaging 

συσκευασία προϊόντος product packaging 

συστάδες επιχειρήσεων clusters 



σύσταση ανώνυμης εταιρείας stock company's creation 

σύσταση εταιρείας company's creation 

συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης environmental management system (EMS) 

σύστημα αποθήκευσης storage system 

σύστημα ασφάλεια τροφίμων HACCP HACCP food safety system 

σύστημα άϋλων τίτλων intangible titles system 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας quality asssurance system 

σύστημα διαχείρισης δεδομένων data management system 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου content management system 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας quality management system 

σύστημα διαχείρισης φόρτου workload management system (WMS) 

σύστημα εκπαίδευσης education system 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων business internal control system 

σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας electronic voting system 

σύστημα πιστοποίησης certification system 

σύστημα υποστήριξης αποφάσεων decision support system 

συστήματα διαχείρησης περιεχομενου 
ανοιχτού κώδικα open source content management system 

Σφακιά (Κρήτη) Sfakia (Crete) 

σχεδιασμός design 

σχεδιασμός ιστότοπου web site design 

σχέδιο ανάπτυξης development plan 

σχέση relationship 

ταξίδι journey 

ταξιδιώτης traveler 

ταξιδιωτικό γραφείο travel agency 

ταξιδιωτικό εμπόριο travel trade 

ταξιδιωτικό πρακτορείο travel agency 

ταξιδιωτικός πράκτορας travel agent 

ΤΕΙ Κρήτης, τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων 
TEI of Crete, department of business 
administration 

ΤΕΙ Κρήτης, τμήμα εμπορίας και διαφήμισης 
TEI of Crete, department of marketing 
(commerce and advertising) 

τεκμαρτό εισόδημα presumptive income 

τεκμήριο token 

τέλη fees 

τεχνική ανάλυση technical analysis 

τεχνική προώθησης promotional technique 

τεχνολογία technology 

τεχνολογία flash flash technology 

τεχνολογίες αποθήκευσης storage technologies 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Technological Educational Institutions 

τεχνολογική καινοτομία technological innovation 

τεχνολογική υποδομή technological infrastructure 



τηλεκπαίδευση tele-education 

τηλεοπτικές εκπομπές TV broadcasting 

τηλεοπτικό διαφημιστικό κείμενο tv advertising copy 

τηλεπικοινωνιακό σύστημα telecommunication system 

τηλέφωνο telephone 

τήρηση λογιστικών βιβλίων bookkeeping 

τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ' κατηγορίας category C' bookkeeping  

τιμή price 

τιμή μετοχής stock price 

τιμή πετρελαίου petroleum price 

τιμολόγηση pricing 

το Χαμόγελο του Παιδιού the Smile of the Child 

τομέας εμπορίου trade sector 

τομέας μεταποίησης manufacturing sector 

τομέας υπηρεσιών services sector 

τοπική αυτοδιοίκηση local authority 

τοπική κουζίνα local cuisine 

τοποθεσία location 

τοποθέτηση προϊόντος product placement 

τουρισμός tourism 

τουρισμός εκδηλώσεων event tourism 

τουρισμός ευεξίας wellness tourism 

τουρισμός κινήτρων incentives tourism 

τουρισμός περιπέτειας adventure tourism 

τουρίστας tourist 

τουριστικές υπηρεσίες tourism services 

τουριστική αγορά tourism market 

τουριστική αγορά της Ελλάδος tourism market of Greece 

τουριστική ανάπτυξη tourism development 

τουριστική βιομηχανία tourism industry 

τουριστική επιχείρηση tourism enterprise 

τουριστική πολιτική tourism policy 

τουριστική υποδομή tourism infrastructure 

τουριστικό γραφείο Ερμής Hermes tours 

τουριστικό μάρκετινγκ tourism marketing 

τουριστικό μνημείο tourist monument 

τουριστικό πακέτο package tours 

τουριστικό πρακτορείο tourist agency 

τουριστικό προϊόν tourism product 

τουριστικός οδηγός travel guide 

τουριστικός πράκτορας tour operator 

τουριστικός προορισμός tourism destination 

τουριστικός χάρτης tourist map 

τούρκικη κατοχή tourkish occupation 



τράπεζα bank 

Τράπεζα της Ελλάδος Bank of Greece 

τραπεζική banking 

τραπεζική λιανικού εμπορίου retail trade banking 

τραπεζική λογιστική bank accounting 

τραπεζική πίστη credit faith 

τραπεζική συναλλαγή banking exchange 

τραπεζική υπηρεσία banking servicy 

τραπεζικό απόρρητο banking secrecy 

τραπεζικό δάνειο bank loan 

τραπεζικό μάρκετινγ banking marketing 

τραπεζικό προϊόν banking product 

τραπεζικό σύστημα banking system 

τραπεζικος καταναλωτής  consumer banking 

τραπεζοασφάλιση bancassurance 

τραπεζοασφαλιστικό προϊόν bancassurance product 

τριγωνική πώληση drop-shipping 

Τρίκαλα Trikala 

τρίτη ηλικία elderly 

τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα higher educational institute 

τρομοκρατία terrorism 

τρόφιμα food 

τροφοδοσία catering 

τροχαίο ατύχημα traffic accident 

τσιγάρo cigarette 

τυποποίηση standardization 

τυποποίηση ελαιολάδου olive oil standardization 

τυποποίηση κρασίου wine standardization 

τυρί cheese 

υγεία health 

υγειονομικός έλεγχος sanitation control 

υγιεινή sanitation 

υγιεινή τροφίμων food sanitation 

υγιεινή, ασφάλιση sanitation, insurance 

υγιεινή, καθαριότητα sanitation, cleaning 

ύδρευση water supply 

υδροηλεκτρική ενέργεια water-power 

υδροθεραπεία hydrotherapy 

ύπαιθρος countryside 

υπάλληλος employee 

υπεράκτια εταιρεία offshore company 

υπεράκτια εταιρεία offshore company 

υπερδανεισμός excessive lending 

υπερχρέωση   over-indebtedness 



υπηρεσία γεωγραφικού προσδιορισμού   location-based service 

υπηρεσία εστίασης food service 

υπηρεσία κοινής ωφέλειας utility service 

υπηρεσίες logistics σε τρίτους third party logistics services 

υπηρεσίες υγείας health services 

υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών 
στοιχείων capital asset pricing model (CAPM) 

υπόδειγμα γραμμικής εκθετικής εξομάλυνσης linear model of exponential smoothing 

υπόδειγμα του κινητού μέσου όρου moving average model 

υπόδειγμα χρησιμότητας utility model 

υποδομή (Οικονομική) infrastructure (Economics) 

υποδοχή ξενοδοχείου front office (reception) 

υπόθεση αποτελεσματικής αγοράς efficient market hypothesis 

υποθήκη mortgage 

υποτίμηση νομίσματος currency devaluation 

Υπουργείο Οικονομικών Ministry of Finance 

υπουργική απόφαση decree 

υποχρεώσεις επιχείρησης obligations of enterprise 

υποχρεώσεις εταίρου partner's obligations 

Φ.Ε.Κ. 151/Α, νόμος 2238/1995 F.E.K. 151 / A, law 2238/1995 

ΦΑΓΕ FAGE 

φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδας day-of-the-week effect 

φαράγγι του Βίκου Vikos gorge 

φάρμακα drugs 

φαρμακευτική βιομηχανία pharmaceutical industry 

φεστιβάλ festival 

Φθιώτιδα Fthiotida 

φιλοξενία hospitality 

φοιτητής college student 

φοροαπαλλαγή tax exemption 

φοροαποφυγή tax avoidance 

φοροδιαφυγή tax evasion 

φόροι νομμικού προσώπου corporate income tax 

φορολογία taxation 

φορολογία επιχειρήσεως enterprise taxation 

φορολογία εταιρείας corporation taxation 

φορολογία ομόρρυθμης εταιρείας general partnership taxation 

φορολογία προσωπικής περιουσίας personal property taxation 

φορολογία στελέχους επιχειρήσεων executive's taxation 

φορολογική απαλλαγή tax exemption 

φορολογική δήλωση tax return 

φορολογική λογιστική tax accounting 

φορολογική νομοθεσία tax legislation 

φορολογική οφειλή tax debt 



φορολογική συμμόρφωση tax complance 

φορολογικό κίνητρο tax incentive 

φορολογικός ελεγκτής tax auditor 

φορολογικός έλεγχος tax auditing 

φορολογικός νόμος taxation law 

φορολογούμενος taxpayer 

φόρος tax 

φόρος ακίνητης περιουσίας real property tax 

φόρος εισοδήματος income tax 

φόρος κατανάλωσης consumption tax 

φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) value-added tax (VAT) 

ΦΠΑ επιχειρήσεων enterprises' VAT 

φρούτο fruit 

φυλλάδιο, μπροσούρα brochure 

φύση nature 

φυσική αγωγή physical education 

φυσική κατάσταση physical fitness 

φυσική καταστροφή natural disaster 

φυσικό περιβάλλον natural environment 

φυσικό πρόσωπο person 

φυσικό τοπίο natural landscape 

φυσικοί πόροι natural resources 

φωτοβολταϊκό πάρκο solar power park 

φωτοβολταϊκό σύστημα photovoltaic power system 

χαλάρωση relaxation 

Χανιά Chania 

Χανιά Chania 

χαρισματική ηγεσία charismatic leadership 

χαρτοφυλάκιο portfolio 

χειμερινό άθλημα winter sport 

χειμερινός τουρισμός winter tourism 

χειμώνας winter 

Χερσόνησος Chersonessos 

χημικό εργαστήριο chemical laboratory 

χιονοδρομικό κέντρο ski resort 

Χίος Chios Island 

χονδρικό εμπόριο wholesale  

χορηγός donor 

χρέη νοικοκυριών household debt 

χρεόγραφο security 

χρήμα money 

χρηματαγορά money market 

χρηματαγορά money market 

χρηματιστηριακή εταιρεία brokerage company 

χρηματιστηριακή συναλλαγή stock trading 



χρηματιστήριο stock exchanges 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Athens Stock Exchange 

χρηματοδότηση financing 

χρηματοδότηση επιχειρήσεων business financing 

χρηματοδοτική μίσθωση financial leasing 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα financial program 

χρηματοδοτικό προϊόν  financial product 

χρηματοδοτικό σύστημα financial system 

χρηματο-οικομικό προϊόν financial product 

χρηματοοικονομικά παράγωγα financial derivatives 

χρηματοοικονομική fnance 

χρηματοοικονομικη λογιστική  financial accounting 

χρηματοοικονομική ρευστότητα financial liquidity 

χρηματοοικονομικός οργανισμός financial organization 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα financial institution 

χρηματοπιστωτικό σύστημα financial system 

χρηματοπιστωτικός θεσμός financial institution 

χρηματοροή cash flow 

χρήση φυτοφαρμάκων pesticides' use 

χρονοεπίδομα time allowance 

χρονομεριστική μίσθωση (ακίνητη περιουσία) timesharing (real estate) 

χώρες BRIC BRIC countries 

χωριό village 

ψηφιακή υπογραφή digital signature 

ψηφιακό δίκτυο digital network 

ψηφιακό νόμισμα  digital currency 

ψυχαγωγία recreation 

ψυχαγωγία τουριστών tourists' recreation 

ψυχοθεραπεία psychotherapy 

ψυχολογία psychology 

ψυχολογία εργαζομένου employer's psychology 

ψυχομετρικά χαρακτηριστικά κλίμακας BICI 
(Body image concern inventory) 

psychometric characteristics of BICI scale 
(Body image concern inventory) 

Ωμέγα Ε.Π.Ε. Omega Ltd. 

ωράριο εργασίας hours of labor 

 

  



Λέξεις  Κλειδιά - ΣΕΥΠ 

Ελληνικός ΟΡΟΣ Όρος  στα αγγλικά  

body building body building 

DNA DNA 

kwashiorkor kwashiorkor 

MediDietScore  MediDietScore  

online βιβλιοθήκη online library 

PRAKSIS PRAKSIS 

SPSS SPSS 

αγγειακή κάκωση vascular injury 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο cerebral vascular accident 

αγγειοπλαστική angioplasty 

άγρια φαγώσιμα χόρτα wild edible greens 

άγρια χόρτα και λαχανικά wild greens and vegetables 

Αγρίνιο Agrinio  

άγριο θυμάρι wild thyme 

αγροτική ανάπτυξη agricultural development 

αγροτική νεολαία rural youth 

αγροτική οικογένεια farming family 

αγροτική ορεινή περιοχή rural mountainous area 

αγροτική περιοχή rural area 

αγροτικός πληθυσμός rural population 

αγροτικός τουρισμός rural tourism 

αγροτουρισμός agritourism 

άγχος anxiety 

άγχος φοιτητών student's stress 

αγωγής υγείας health education 

αδυνάτισμα slimming 

αερόβια άσκηση aerobic exercise 

Αθήνα Athens  

αθλητές πυγμαχίας boxing athletes 

αθλητής athlete 

αθλητής δρόμου street athlete 

αθλητιατρική sports medicine 

αθλητική απόδοση athletic performance 

αθλητική διατροφή athletic nutrition 

αθλητική δραστηριότητα athletic activity 

αθλητική κάκωση sports injury 

αθλητική προετοιμασία athletic preparation 

αθλητικό σωματείο athletic association 

αθλήτρια πετοσφαίρισης female voleyball player 

αιμοδότης blood donor 

αιμοκαθαρόμενος ασθενής hemodialysis patient 



αιμοκάθαρση hemodialysis 

αίσθηση συνεκτικότητας sense of coherence 

αίτια reasons 

αιτία εισόδου entry reason 

αιτιολογικός παράγοντας causative factor 

αιφνίδιος καρδιακός θάνατος sudden cardiac death 

ακοή hearing 

ακρωτηριασμός amputation 

ακτινοθεραπεία radiotherapy 

ακτινοχημειοθεραπεία chemoradiotherapy 

άλγος σπονδυλικής στήλης spinal column pain 

αλίευμα fishery 

αλκοόλ alcohol 

αλκοολισμός alcoholism 

αλληλεγγύη solidarity 

αλλοδαπός foreigner 

αλλοδαπός μαθητής foreign student 

αλόη aloe 

άμβλωση abortion 

αμυντική οδήγηση defensive driving 

ανάδοχη οικογένεια foster family 

ανάδοχη φροντίδα foster home care 

ανάδοχοι γονείς foster parents 

αναζήτηση search 

ανακοπή καρδιάς heart  arrest 

ανακύκλωση recycling 

ανάλυση επικινδυνότητα και κρίσιμων 
σημείων ελέγχου (HACCP) 

Hazard analysis and critical control point 
(Food safety system) 

ανάλυση σιτηρεσίων diet analysis 

αναπηρία disability 

ανάπηρο άτομο disabled person 

ανάπηρο παιδί disabled child 

αναπνευστική κρίση respiratory crisis 

αναπτυξιακή αναπηρία developmental disability 

ανδρική ομοφυλοφιλία male homosexuality 

ανδρογυνία (ψυχολογία) androgyny (psychology) 

ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη unwanted pregnancy 

ανεργία unemployment 

ανήλικος minor 

ανήλικος παραβάτης minor offender 

ανήλικος πρόσφυγας minor refugee  

ανθρώπινη διατροφή human nutrition 

ανθρώπινη κατανάλωση human consumption 

ανθρώπινη υγεία human health 

ανθρώπινος οργανισμός human organism 



ανθρωπιστική βοήθεια humanitarian aid 

ανθρωπομετρία anthropometry 

ανθρωπομετρική εκτίμηση anthropometric evaluation 

ανθρωπομετρικό χαρακτηριστικό anthropometric characteristic 

άνθρωπος human 

άνοια dementia 

ανοσοποιητικό σύστημα immune system 

ανταλλαγή συναισθημάτων sharing emotions 

αντεγκληματική πολιτική criminal policy 

αντιβιοτικό antibiotic 

αντιθρεπτικός παράγοντας antinutrious factor 

αντιλήψη perception 

αντίληψη εικόνας σώματος body image perception 

αντιμετώπιση confontation 

αντιοξειδωτική ουσία antioxidant substance 

αντιοξειδωτικό antioxidant 

αντισυλληπτικά contraceptives 

αντισύλληψη contraception 

άντρας man 

ανύπαντρη μητέρα single mother 

Ανώγεια Anogeia 

Ανώγεια Anogeia 

ανώτατη εκπαίδευση higher education 

απασχόληση employment 

απεξαρτημένα άτομα rehabilitated people 

απεξάρτηση rehabilitation  

απόβλητα waste 

απογαλακτισμός weaning 

απόδοση efficiency 

αποκατάσταση rehabilitation 

αποποινικοποίηση decriminalization 

αποτοξίνωση (υγεία) detoxification (health) 

απόψεις φοιτητών university student views 

άποψη opinion 

άποψη, στάση opinion, attitude 

αρνητική διάθεση negative mood 

αρρενωπότητα masculinity 

Άρτα Arta  

ασβέστιο calcium 

ασθένεια θηλωμάτων  papillomavirus disease 

ασθενής patient 

άσθμα asthma 

ασιτία starvation 

άσκηση ecxercise 



Ασκληπείο Asklepieion 

ασταθήςστηθάγχη unstable angina 

αστική περιοχή urban area 

αστικός πληθυσμός urban population 

αστυνομικός police officer 

ασφάλεια safety 

ασφαλής οδήγηση safe driving 

ασφάλιση insurance 

ασφάλιση ατυχημάτων accident insurance 

ασφάλιση ζωής life insurance 

ασφαλιστικό ταμείο pension fund 

άτομα με ειδικές ανάγκες people with disabilities 

ατομα με νοητική καθυστέρηση persons with mental retardation 

άτομα τρίτης ηλικίας  elderly people 

ατύχημα accident 

αυτισμός autism 

αυτό-αντικειμενοποίηση self-objectification 

αυτοαντίληψη self perception 

αυτογνωσία self-awareness 

αυτοεκτίμηση self-esteem 

αυτοέλεγχος self-control 

αυτοκινητιστική σύγκρουση automobile's collision 

αυτοκινητιστικός κίνδυνος automobile risk 

αυτοκίνητο car 

αυτοκτονία suicide 

αυτομετάγγιση autotransfusion 

Αφρική Africa 

αφροδίσιο νόσημα  venereal disease 

αφροδισιολογία venereology 

βαθμός ευαισθητοποίησης awareness degree 

βαθμός ικανοποίησης satisfaction degree 

βαραϊατρική επέμβαση bariatric surgery 

βάρος σώματος body weight 

βάση δεδομένων database 

βασιλικός πολτός royal jelly 

βελονισμός acupuncture 

Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου 

Venizeleio Pananeio General Hospital of 
Heraklion 

βήχας cough 

βία violence 

βιοϊατρική biomedicine 

βιολογική γεωργία biological agriculture 

βιολογική καλλιέργεια organic farming 

βιολογικό τρόφιμο organic food 

βιολογικός πόλεμος biological warfare 



βιομηχανία τροφίμων food industry 

βιοποικιλότητα biodiversity 

βιόρυθμός biorhythm 

βιοτεχνολογία biotechnology 

βιοχημική ιδιότητα biochemical property 

βιοχημικό πρότυπο biochemical standard 

βιοχημικός δείκτης biochemical marker 

βόειο bovine 

βοηθήμα βάδισης walking aid 

βοηθός νοσηλευτή nurse's assistant  

Βοιωτία Voiotia, Viotia 

Βόρεια Ελλάδα Northern Greece 

βότανο herb 

βουλιμία bulimia 

βρεφική ηλικία infantile age 

βρεφικό γάλα infantile milk 

βροχικό άσθμα bronchial asthma 

γάλα milk 

γαλακτοκομικό προϊόν dairy product 

γαλουχία lactation 

γάμος marriage 

γαστρεντερικό συστήμα gastrointestinal system 

γαστρεντερίτιδα gastroenteritis 

γαστρική παράκαμψη gastric bypass 

Γαύδος Gavdos I 

γέλιο laughter 

γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα genetically modified food 

γενετική γενεαλογία genetic genealogy 

γενετική προδιάθεση genetic predisposition 

γενετικό τεστ genetic test 

γενιά των 700 ευρώ 700 euros generation 

γενικό νοσοκομείο Άργους general hospital of Argos 

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου General Hospital of Rethymnon 

γενικό νοσοκομείο Χανίων "Ο  Άγιος 
Γεώργιος" Chania general hospital "St. Georgios" 

γέννηση birth 

γεροντική άννοια senile dementia 

γευστική ικανότητα olfactory ability 

γευστική λειτουργία olfactory function 

γεωλογική δομή geological structure 

γήρανση aging 

γηρατειά old age 

γηριατρική geriatrics 

γηροκομείο old peoples home 

γιατρός doctor 



γιατρός doctor 

γλουτένη gluten 

γλυκαιμικός δείκτης glycemic index 

γνώση knowledge 

γνωστική ανάπτυξη cognitive development 

γνωστική διαταραχή cognitive impairment 

γνωστική λειτουργία cognitive function 

γνωστικό κοινωνικό κεφάλαιο cognitive social capital 

γονέας και έφηβος parent and teenager 

γονέας και παιδί parent and child 

γονεϊκή συμπεριφορά parenting 

γονείς parents 

γονιδιακή θεραπεία gene therapy 

γονίδιο gene 

γονιδίωμα genome 

γυναίκα woman 

γυναίκα woman 

γυναίκα διατροφολόγος woman nutritionist 

γυναικεία απασχόληση women's employment 

γυναικεία επιθετικότητα female aggression 

γυναικεία οργανωση  woman's organization 

γυναικείος πληθυσμός female population 

γυναικολογία gynecology 

δάσκαλος οδήγησης teacher driving 

δείγμα αίματος blood sample 

δείκτης ανάπτυξης growth indicator 

δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) body mass index (BMI) 

δείκτης υγείας health indicator 

δεοντολογία deontology 

δέρμα skin 

δερματοπτυχομέτρηση skinfold measurement 

δευτεροβάθμια ειδική αγωγή secondary special education 

δημογραφικό demographic 

δήμος Ηρακλείου municipality of Heraklion 

δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου, νoμού Πέλλας 
municipality of Great Alexandros in prefecture 
of Pella 

δήμος Παλιανής municipality of Palianis 

δημόσια νοσοκομεία νομού Ηρακλείου public hospitals in the prefecture of Heraklion 

δημόσια υγεία public health 

δημόσια υπηρεσία civil service 

δημόσιο μαιευτήριο public maternity home 

δημόσιο νοσοκομείο public hospital 

δημόσιο σχολείο, ιδιωτικό σχολείο  public school, private school 

δημόσιος τομέας public sector 

δημοτικό σχολείο elementary school   



δημοτικό σχολείο, δήμος Αλικαρνασσού 
elementary school, municipality of 
Alikarnassos 

δημοτικό σχολείο, δήμος Ηρακλείου    elementary school, municipality of Heraklion 

δια βίου μάθηση lifelong learning 

διαβήτης diabetes 

διαβητικός ασθενής diabetic patient 

διαγνωστική εξέταση diagnostic test 

διαδικασία   process 

διαδικτυακή εκπαίδευση web-based education 

διαδικτυακή παρέμβαση web-based intervention 

διαδίκτυο internet 

διαδυκτιακή διαφήμιση internet advertising 

διαδύκτιο στην εκπαίδευση internet in education 

δίαιτα diet 

δίαιτα DASH DASH diet 

δίαιτα χαμηλή σε  υδατάνθρακες low-carbohydrate diet 

δίαιτα χαμηλή σε λίπος low-fat diet 

διαιτητική αντιμετώπιση dietary treatment 

διαιτητική οδηγία dietary guideline 

διαιτητική παρέμβαση dietary intervention 

διαιτητική πρόσληψη dietary intake 

διαιτητική ρύθμιση dietary adjustment 

διαιτητική υποστήριξη dietary support 

διαιτολογικό λογισμικό dietetics software 

διαιτολόγος dietitian 

διαμόρφωση formation 

διανοητική ανάπτυξη mental development 

διανοητική καθυστέρηση mental retardation 

διαπροσωπική σχέση interpersonal relationship 

διαπροσωπικό οκτάγωνο interpersonal octagon 

διάσημη δίαιτα famous diet 

διασφάλιση ποιότητας quality assurance 

διαταραχές ύπνου sleep disorders 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με 
υπερκινητικότητα attention deficit disorder with hyperactivity 

διαταραχή προσαρμογής adjustment disorder 

διαταραχή συμπεριφοράς behavioral disorder 

διατροφή nutrition 

διατροφή εκπαίδευση nutrition education 

διατροφή και υγεία nutrition and health 

διατροφή φοιτητών students' nutrition 

διατροφή, παιδί, γονείς  nutrition, child, parents 

διατροφή, παιδικός σταθμός nutrition, nursery 

διατροφή, ψυχική υγεία nutrition, mental health 

διατροφικές απαιτήσεις nutritional requirements  



διατροφικές συμβουλές για ταξιδιώτες nutritional advices for travelers 

διατροφικές συμβουλές σε παιδιά nutritional advices in children 

διατροφικές συνήθειες παιδιών children's food habits 

διατροφικές συνήθειες στην εφηβεία food habits in adolescence 

διατροφικές συνήθειες στην παιδική ηλικία food habits in childhood 

διατροφική αντιμετώπιση nutritional treatment 

διατροφική αξία nutritional value 

διατροφική αξιολόγηση παιδιών nutritional evaluation of children 

διατροφική γνώση nutritional knowledge 

διατροφική διαταραχή  eating disorder 

διατροφική διαταραχή στα νεογνά nutrition disorder in infants 

διατροφική διαταραχή στα παιδιά nutrition disorder in children 

διατροφική εκτίμηση nutritional assessment 

διατροφική θωράκιση nutritional immunity 

διατροφική καταγραφή nutritional registration 

διατροφική κατάσταση nutritional status 

διατροφική κατάσταση ασθενή nutritional status of patient 

διατροφική οδηγία nutritional guideline  

διατροφική πυραμίδα food pyramid 

διατροφική συμβουλευτική nutritional counselling 

διατροφική συμπεριφορά nutritional attitude 

διατροφική συνήθεια nutritional habit 

διατροφική σύσταση nutritional recommendation   

διατροφική τάση nutritional tendency 

διατροφική φροντίδα nutritional care 

διατροφικό συμπλήρωμα nutritional supplement 

διατροφικός ισχυρισμός nutritional claim 

διατροφικός παράγων nutritional factor 

διατροφογενετική nutrigenetics 

διατροφολόγος nutritionist 

διαχείριση άγχους stress management 

διεθνής αλληλεγγύη international solidarity 

δίκαιο και νομοθεσία τροφίμων food law and legislation 

δικαιώματα παιδιού child΄s rights 

δικαστική απόφαση judicial decision 

δίκταμο dittany 

δίκτυο φροντίδας ηλικιωμένων aged care network 

διοικητικό προσωπικό administrative staff 

διπολική διαταραχή bipolar disorder 

δισχιδοβακτήριο bifidobacterium 

δυσθρεψία malnutrition 

δυσλεξία dyslexia 

δυσλιπιδαιμία dyslipidemia 

δύσπνοια dyspnea 



δωρεά οργάνων organ donation 

έγκαυμα burning 

έγκαυμα και ζεμάτισμα σε παιδιά burn and scald in children 

εγκεφαλικός θάνατος brain death 

εγκλεισμός και κράτηση commitment and detention 

έγκλημα crime 

εγκληματικότητα delinquency 

εγκληματικότητα ανηλίκων juvenile delinquency 

εγκυμοσύνη pregnancy 

έγκυος γυναίκα pregnant woman 

έγκυος μετανάστρια pregnant immigrang 

εθελοντής αιμοδότης volunteer blood donor 

εθελοντισμός voluntarism 

εθιστική συμπεριφορά addictive behavior 

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας National Youth Foundation 

είδη αλόης aloe species 

ειδική εκπαίδευση special education 

είδος πρωινού type of breakfast 

εικόνα εαυτού self-image 

εικόνα σώματος   body image 

εισοδηματική ανισότητα income inequality 

εκπαίδευση education 

εκπαίδευση ενηλίκων adult education 

εκπαιδευτική ανάγκη educational need 

εκπαιδευτική ισότητα educational equalization 

εκτίμηση διατροφικής κατάστασης nutritional status evaluation  

εκτίμηση υγείας health evaluation 

έκτρωση abortion 

εκφοβισμός στο χώρο εργασίας bullying in the workplace 

ελαιόλαδο olive oil 

ελεύθερος χρόνος leisure time 

ελκώδης κολίτιδα  ulcerative colitis 

Ελλάδα Greece 

ελληνίδα greek woman 

ελληνική αγορά τροφίμων greek food market 

ελληνική διατροφή greek nutrition 

ελληνική εκπαίδευση greek education 

ελληνική νομοθεσία greek education 

Ελληνικό Κοινοβούλιο Greek Parliament 

ελληνικό νοσοκομείο greek hospital 

ελληνικό σχολείο greek school 

εμβολιασμός vaccination 

εμβόλιο vaccine 

έμβρυο fetus 



εμμηνόπαυση menopause 

εμμηνόρρια menstruation 

εμμηνορρυσιακός κύκλος menstrual cycle 

έμμηνος ρύση menstruation 

εμφιαλωμένο νερό bottled water 

έμφραγμα μυοκαρδίου myocardial infarction 

εμφυτευμένος καρδιακός απινιδωτής implantable cardioverter-defibrillators 

ενδογονεϊκή βία parental violence 

ενδοκρινική διαταραχή endocrine disorder 

ενδομυϊκή ένεση intramuscular injection 

ενδονοσοκομειακή λοίμωξη nosocomial infection 

ενδοοικογενειακή βία domestic violence 

ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και φαρμάκων intravenous fluids and medicines 

ενήλικος adult 

ενημέρωση φοιτητών university students informing  

ένταξη integration 

εντερική και παρεντερική διατροφή enteral and parenteral nutrition 

εντερική πάθηση intestinal disease 

έντερο intestine 

ενυδάτωση hydration 

εξάρτηση dependence 

εξαρτησιογόνος ουσία addictive substance 

εξελικτική διαταραχή developmental disorder 

εξέταση examination 

εξωνεφρική κάθαρση dialysis 

εξωσωματική γονιμοποίηση fertilization in vitro 

επάγγελμα profession 

επάγγελμα υγείας health profession 

επαγγελματίας   professional 

επαγγελματίας υγείας health professional 

επαγγελματική αποκατάσταση occupational rehabilitation 

επαγγελματική εκπαίδευση vocational education 

επαγγελματική ένταξη occupational integration 

επαγγελματική εξέλιξη professional progress 

επαγγελματική εξουθένωση  occupational burnout 

επαγγελματική επιλογή career choice 

επαγγελματική ικανοποίηση job satidfaction 

επαγγελματική κόπωση occupational fatigue 

επαγγελματική προσδοκία occupational expectation 

επαγγελματική συνεργασία occupational collaboration 

επαγγελματικό ατυχήμα occupational accidents 

επαγγελματικός προσανατολισμός vocational guidance 

επαναπατρισμός repatriation 

επανένταξη reintegration 



επείγον περιστατικό emergency   

επείγουσα νοσηλευτική emergency nursing 

επεξεργασμένα τρόφιμα processed food 

επίδραση influence 

επιθετικότητα aggression 

επικοινωνία communication 

επιλογή choice 

επιλογή προσωπικού personnel selection 

επιμέλεια παιδιού Custody of children 

επιμόρφωση νοσηλευτών nurses' training 

επιμόρφωση προσωπικού personnel training 

επιπλοκή complication 

επιπολασμός prevalence 

επίπτωση impact 

εργαζόμενη γυναίκα working woman  

εργαζόμενος employee 

εργαλείο διατροφικού ελέγχου mini nutritional assesment 

εργασία, απασχόληση labour, employment 

εργασιακή κόπωση  occupational fatigue 

εργασιακή περενόχληση job harassment 

εργασιακή πίεση occupational pressure 

εργασιακό άγχος job stress 

εργασιακό περιβάλλον working environment 

εργομετρική αξιολόγηση ergometric evaluation 

εργονομία ergonomics 

εργονομικός εξοπλισμός ergonomic equipment 

έρευνα research 

ερυθρά rubella 

ερωτηματολόγιο DHKS DHKS questionnaire 

ερωτηματολόγιο συχνότητας frequency questionnaire 

ευαισθητοποίηση awareness 

ευθανασία euthanasia 

Ευρώπη Europe 

εφηβεία adolescence 

εφηβική διατροφή adolescent nutrition 

εφηβική ηλικία adolescent age 

εφηβική παχυσαρκία adolescent obesity 

έφηβος adolescent 

εχθρότητα hostility 

ζεαξανθίνη zeaxanthin 

ζευγάρια couples 

ηθική ethics 

ηθική διάσταση moral dimension 

ηθική παρενόχληση moral harassment 



ηθικότητα morality 

ηλεκτρονικό παιχνίδι computer game 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός νοσοκομείου hospital's electronic equipment 

ηλεκτρονικός υπολογιστής computer 

ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή electronic file of patient 

ηλικιωμένα άτομα elderly people 

ηλικιωμένος elderly  

ημερήσια υπνηλία daytime sleepiness 

ημιδομημένη συνέντευξη semi-structured interview 

ημικρανία migraine 

ήπαρ liver 

ηπατίτιδα hepatitis 

Ηράκλειο Heraklion 

θάνατος death 

Θάσος Thasos  

θεατρικό παιχνίδι theatrical game 

θέματα διατροφής nutritional subjects 

θεραπεία therapy 

θεραπεία δίαιτας diet therapy 

θεραπευτική χρήση therapeutic use 

θερμοκρασία temperature 

θεσμικό κοινωνικό κεφάλαιο structural social capital 

θετική ψυχολογία positive psychology 

θετοί γονείς  foster parents 

θηλασμός breastfeeding 

θηλυκότητα femininity 

θνησιμότητα mortality 

θρεπική αξία nutrient value 

θρεπτική κατάσταση nutritional status 

θρεπτική ουσία nutrient substance 

θρεπτικό συστατικό nutrient component 

θρησκεία religion 

θρήσκευμα faith 

θρησκευτικές πεποιθήσεις religious beliefs 

θρησκευτικότητα religiosity 

θρόμβωση thrombosis 

θυληκό γεννητικό σύστημα female genital tract 

θυμάρι thyme see also wild thyme 

θυμός anger 

θυρεοειδεκτομή thyroidectomy 

θυρεοειδής αδένας thyroid gland 

ιαστρική παράκαμψη medical bypass 

ιατρείο πόνου, Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ηρακλείου 

pain management clinic, University General 
Hospital of Heraklion 



ιατρείο ύπνου sleep clinic 

ιατρική περίλθαψη medical care 

ιατρικό ιστορικό medical history 

ιατρικό προσωπικό medical personnel 

ιατρικό προσωπικό και ασθενείς medical personnel and patients 

ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό medical personnel, nursing personnel 

ιδιοπαθείς νόσοι εντέρου idiopathic intestinal 

ιδιωτικό νοσοκομείο private hospital 

ιδιωτικός τομέας private sector 

ιδιωτικός τομέας υγείας health private sector 

ίδρυμα institution 

ίδρυμα κλειστής φροντίδας closed care institution 

ίδρυμα περιθλάψεως ατόμων με ειδικές 
ανάγκες 

fondation for welfare of people with 
disabilities 

ιδρυματοποιημένοι ηλικιωμένοι institutionalized elderly 

Ιεραπέτρα Ierapetra 

ικανοποίηση satisfaction 

ίκτερος jaudice 

ινσουλινοεξαρτώμενο άτομο insulin-dependent person 

ιός ανθρώπινων θηλωμάτων human papilloma viruse 

Ιπποκράτειο γενικό νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης  Ippokrateio general hospital of Thessaloniki 

ισότητα equality 

ισότητα φύλων gender equality 

Ισπανία Spain 

ιχνοστοιχείο  trace element 

Κ.Α.Π.Η. δήμου Ηρακλείου KAPI in muicipality of Heraklion 

Κ.Α.Π.Η. δήμου Κρουσώνα KAPI in municipality of Krousonas 

Κ.Α.Π.Η. Φορτέτσας KAPI of Fortetsa 

καθηγητής φυσικής αγωγής physical education teacher 

καισαρική τομή cesarean section 

κακάο cocoa 

κακοποιημένη γυναίκα abused woman  

κακοποιημένος σύζυγος abused husbands 

κακοποίηση abuse 

κάκωση injury 

καλή διατροφή, κακή διατροφή good nutrition, bad nutrition 

καλλιέργεια cultivation 

κάπνισμα smoking 

καρδιά heart 

καρδιαγγειακή νόσος cardiovascular disease 

καρδιακή ανακοπή cardiac arrest  

καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση cardiopulmonary resuscitation 

καρκίνος cancer 

καρκίνος λάρυγγα laryngeal cancer 



καρκίνος μαστού breast cancer 

καρκίνος παχέος εντέρου colorectal cancer 

καρκίνος πνεύμονα lung cancer 

καρκίνος στις γυναίκες cancer in women 

καρκίνος του πεπτικού peptic cancer 

καρκίνος τραχήλου της μήτρας cervix uteri cancer 

ΚΑΡΠΑ (Πρώτες βοήθειες) CPR (First aid), 

κάταγμα  fracture  

κάταγμα ισχίου hip fracture 

καταγραφή περιστατικού incidetn recording  

καταγραφή πληθυσμού population recording  

καταθλιπτική συμπτωματολογία depressive symptomatology 

κατάθλιψη depression 

κατάκλιση bedsore 

κατανάλωση αλιευμάτων consumption of fisheries 

κατανάλωση αλκοόλ alcohol consumption 

κατανάλωση αλκοόλ alcohol consumption 

κατανάλωση καφέ coffee consumption 

καταναλωτής consumer 

καταναλωτική στάση  consumer attitude 

καταρράκτης ματιών eye cataract  

κατάρτιση training   

καταφύγιο shelter 

καταφύγιο για αστέγους shelters for the homeless 

κάτω άκρα lower limbs 

καύσιμο fuel 

καφεϊνη caffeine 

Κεντρικός φλεβικός καθετήρας central venous catheter 

κεντρικός φλεβικός καθετηριασμός  central venous catheterization 

Κέντρο ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων 
(Κ.Α.Π.Η.) open care center for the elderly (KAPI) 

Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης 
Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ) 

The Center for Education and Rehabilation for 
the Blind (CERB) 

Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) Citizen's service centre (K.E.P.) 

Κέντρο Υγείας Public Health Centre 

κέντρο υγείας κέντρο υγείας 

κεφαλαλγία headache 

κήλη hernia 

κινητική αναπηρία physical disability 

κίρρωση cirrhosis 

κίρρωση του ήπατος liver cirrhosis 

κληρονομικότητα heredity 

κλιμακτήριος climacteric 

κλινήρης bedridden 

κλινική διατροφή clinical nutrition 



κλωνοποίηση cloning 

κλώνος clone 

κοιλιοκάκη celiac disease 

κοινοτική ανάπτυξη community development 

κοινοτική νοσηλευτική community nursing 

κοινοτικός σωφρονισμός reformation community 

κοινωνία society 

κοινωνική αντίληψη social perception 

κοινωνική ασφάλεια social security 

κοινωνική επανένταξη social rehabilitation 

κοινωνική εργασία social work 

κοινωνική ζωή social life 

κοινωνική μέριμνα social care 

κοινωνική ομάδα social group 

κοινωνική πολιτική social policy 

κοινωνική πρόνοια social welfare 

κοινωνική στήριξη social support 

κοινωνική συμμετοχή social participation 

κοινωνική ταυτότητα social identity 

κοινωνική υπηρεσία social service 

κοινωνική υποστήριξη social support 

κοινωνική φροντίδα social care 

κοινωνικό ιστορικό social history 

κοινωνικό κεφάλαιο social capital 

κοινωνικό πρόγραμμα social program 

κοινωνικός αποκλεισμός social exclusion 

κοινωνικός λειτουργός social worker 

κοινωνικός περίγυρος social environment 

κολύμβηση swimming 

κραιπάλη φαγητού binge eating 

κράνος helmet 

κρασί wine 

κρατική παιδική προστασία state child protection 

κρατούμενος prisoner 

κρέας meat 

κρεατοσκεύασμα meat product 

Κρήτη   Crete 

κρητική γραβιέρα cretan gruyere 

κρητική διατροφή cretan diet 

κρίσιμο σημείο ελέγχου critical control point  

κρίσιμο στάδιο critical point 

κύηση  pregnancy 

κυλικείο δημοτικου σχολείου elementary school's canteen  

Κύπρος Cyprus 



κωδικοποίηση codification 

κώμα coma 

κωφοί deaf people 

κώφωση deafness 

Λακωνία Lakonia 

Λάρισα Larisa 

Λασίθι Lasithi 

λαχανικά vegetables 

λειτουργία νεφρών renal function 

λειτουργικά τρόφιμα functional food 

λειτουργική ιδιότητα functional property 

λεκτική verbal 

Λεμεσός Limassol 

λεπτό έντερο small intestine 

Λευκωσία Nicosia 

λιθίαση ουροποιητικού urinary lithiasis 

λιπαρό οξύ fatty acid 

λιπιδαιμία lipidemia 

λιπιδαιμικό προφίλ lipid profile 

λιπίδιο lipid 

λιποπρωτεΐνη (LDL) lipoprotein (LDL) 

λίπος fat 

λογισμικό software 

λοιμώδες νόσημα infectious disease 

λοιμώξεις αναπνευστικού  respiratoryinfections 

λοίμωξη infection 

λουτείνη lutein 

λοχεία puerperium 

λυκοπένιο lycopene 

μαζική καταστροφή massive destruction 

μάθηση learning 

μαθησιακές δυσκολίες learning disabilities 

μαθητής    student 

μαθητής γυμνασίου, μαθητής λυκείου gymnasium student, high school student 

μαιευτική obstetrics 

μακροζωία longevity 

μακροθρεπτικό συστατικό  macronutrient 

μανιτάρι mushroom 

μαντζουράνα martzorana 

μαρξισμός marxism 

μαστίχα mastic 

μέθοδος αδυνατίσματος  weight loss method  

μεθόδος αντισύλληψης contraception method 

μέλι honey 



μελισοθεραπεία apitherapy 

μέσα μαζικής ενημέρωσης mass media 

μέσα ψυχαγωγίας means of entertainment 

μεσογειακή αναιμία thalassemia 

μεσογειακή διατροφή mediteranean diet 

μεσογειακό διατροφικό πρότυπο mediterranean diet standard 

μεσογειαό πρότυπο mediterranean model 

μεσοσπονδύλιος δίσκος interverbal disc 

Μεσσηνία Messinia  

μεταβολική πάθηση metabolic disease 

μεταβολικό σύνδρομο metabolic syndrome 

μεταβολισμός metabolism 

μεταβολισμός μακροθρεπτικών συστατικών macronutrients metabolism 

μεταβολισμός της ενέργειας energy metabolism  

μετάγγιση αίματος blood transfusion 

μέταλλο metal 

μεταμόσχευση transplantation 

μετανάστευση migration 

μετανάστης migrant 

μεταπτυχιακές σπουδές postgraduate studies 

μέτρα πρόληψης prevention measures 

μέτρηση measurement 

μη κυβερνητική οργάνωση nongovernmental organization 

μη λεκτική επικοινωνία nonverbal communication 

μη ογκολογικός ασθενής noncancer patients 

μητέρα mother 

μητρικό γάλα maternal milk 

μητρικός θηλασμός breastfeeding 

μητρότητα motherhood 

μικροβιολογία microbiology 

μικροθρεπτικό συστατικό micronutrient 

μικροοργανισμός micro-organism 

μονάδα αυξημένης φροντίδας (Μ.Α.Φ.) high dependency unit (HDU) 

μονάδα εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) intensive care unit (ICU) 

μονάδα εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου 

intensive care unit (ICU), University General 
Hospital of Heraklion 

μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας primary health care unit 

μοναχικότητα loneliness 

μονογονεϊκή οικογένεια single parent family 

μόρφωση education 

μυϊκή διάπλαση muscular development 

μυοσκελετική διαταραχή musculoskeletal disorder 

μυοσκελετικό σύστημα musculoskeletal system 

Μυτιλήνη Mytilini  



νανοτεχνολγία nanotechnology 

ναρκωτικά drugs 

νέα γυναίκα young woman 

νεανική στάση juvenile attitude 

νεογέννητο newborn 

νεογνική λοίμωξη neonatal infection 

νεογνικός ίκτερος neonatal jaundice 

νεογνό newborn 

νέος young person 

νερό water 

νευρική ανορεξία anorexia nervosa 

νευρική διαταραχή νωτιαίου σωλήνα neural tube defects 

νευροχειρουργικός ασθενής neurosurgical patient 

νεύρωση neurosis 

νεφρική ανεπάρκεια renal failure 

νηπιαγωγείο kindergarten 

νήπιο infant 

νόηση cognition 

νομικό πλαίσιο legal framework 

νομιμοποίηση legalization 

νομοθεσία legislation 

νομοθεσία τροφίμων food legislation 

νομός Άρτας prefecture of Arta 

νομός Ηρακλείου prefecture of Heraklion 

νομός Χανίων prefecture of Chania 

νοσηλεία hospitalization 

νοσηλευόμενο παιδί hospitalized child 

νοσηλευόμενος ασθενής hospitalized patient 

νοσηλευτής, νοσηλεύτρια nurse 

νοσηλευτική nursing 

νοσηλευτική ειδικότητα nursing specialty 

νοσηλευτική εκπαίδευση nursing education 

νοσηλευτική ηθική nursing ethics 

νοσηλευτική παρέμβαση nursing intervention 

νοσηλευτική φροντίδα nursing care 

νοσηλευτικό λάθος nursing error 

νοσηλευτικό προσωπικό nursing personnel 

νοσοκόμα και ασθενείς nurse and patients 

νοσοκομεία Ηρακλείου hospitals of Heraklion 

νοσοκομεία Κρήτης hospitals of Crete 

νοσοκομειακή λοίμωξη nosocomial infections 

νοσοκομειακό προσωπικό hospital's personnel 

νοσοκομείο hospital 

νόσος Αλτσχάϊμερ Alzheimer's disease 



νότια Πελοπόννησος southern Peloponnisos 

ντροπή shame 

ξενοφοβία xenophobia 

ξηρός καρπός nut 

ογκολογική κλινική oncological clinic 

ογκολογικός ασθενής oncological patient 

όγκος εγκεφάλου brain tumor 

οδήγηση driving 

οδηγητική συμπεριφορά driving behavior 

οδηγός αυτοκινήτου car driver 

οδηγός εφαρμογής implementation guide 

οδική ασφάλεια traffic safety 

οδική συμπεριφορά driving behavior 

οικογένεια family 

οικογενειακή βία  family violence 

οικογενειακή επιβάρυνση family burden 

οικογενειακή ζωή family life 

οικογενειακός γιατρός family doctor 

οικογενειακός προγραμματισμός family planning 

οικογενειοκρατία nepotism 

οικονομικός μετανάστης economic immigrants 

οίκος ανοχής brothel 

οίκος ευγηρίας elderly care home  

οικοτουρισμός ecotourism 

ολική αρθροπλαστική γόνατος total knee replacement 

ολική αρθροπλαστική ισχίου total hip replacement 

ομάδα υγείας health team 

ομοκυστεΐνη homocysteine 

ομορφιά beauty 

ομοφοβία homophobia 

ομοφυλοφιλία homosexuality 

οξεία παγκρεατίτιδα acute pancreatitis 

οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου acute myocardial infarction 

όπλα weapons 

οπλοχρησία weapons' use  

οργανοληπτικό χαρακτηριστικό organoleptic characteristic 

οργάνωση organization 

οργανωσιακή κουλτούρα organizational culture 

ορεινός Μυλοπόταμος mountainous Mylopotamos 

ορθόδοξη νηστεία  orthodox fasting 

ορθοπεδική orthopedics 

ορθοπεδική κάκωση orthopedic injury 

ορθοπεδική πάθηση orthopedic disease 

ορθοπεδική χειρουργική orthopedic surgery 



ορθοπεδικό νόσημα orthopedic disease 

ορθοπεδικός χειρουργικός τομέας orthopedic surgical sector 

ορλιστάτη orlistat 

όρυγμα trenches 

όσπρια legumes 

οστεοπόρωση osteoporosis 

οσφρητική ικανότητα gustatory ability 

οσφρητική λειτουργία gustatory function 

οσφυαλγία lumbago 

ουρολείμωξη urinary tract infection 

ουρολιθίαση urolithiasis 

παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα pancreatic adenocarcinoma 

παγωτό ice-cream 

πάθηση illness 

παθητικό κάπνισμα passive smoking 

παθολογική κλινική, χειρουργική κλινική  pathology clinic, surgical clinic 

παθολογικό τμήμα, χειρουργικό τμήμα surgical department, pathology department 

παιδαγωγικό μέσο pedagogical tool 

παιδί child 

παιδί δημοτικού elementary school child 

παιδί με σύνδρομο Down Down syndrome child 

παιδιά με ειδικές ανάγκες children with disabilities 

παιδιατρική λοίμωξη pediatric infection 

παιδική διατροφή child nutrition 

παιδική ηλικία childhood 

παιδική κακοποίηση child abuse 

παιδική παχυσαρκία childhood obesity 

παιδικό ατύχημα child  accident 

παιδικότητα childishness 

παιδοκεντρικός child-centered 

παιδοφιλία pedophilia 

Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Νταού 
Πεντέλης 

Children's Psychiatric Hospital of Attica, Ntaou 
Pentelis 

παίκτης πετοσφαίρισης volleyball player 

παίκτης ποδοσφαίρου football player 

Παιχνίδι ρόλων Role-playing games 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) University General Hospital of Heraklion 

παραβάτης offender 

παραβατική συμπεριφορά delinquent behavior 

παραβατικότητα delinquency 

παράγοντας factor 

παραγωγή βιοντίζελ biodiesel production 

παραδοσιακά τρόφιμα traditional food 

παραδοσιακή διατροφή traditional nutrition 



παραδοσιακή ιατρική traditional medicine 

παρακολούθηση ασθενών patient monitoring 

παραλήρημα delirium 

παράνομος μετανάστης illegal immigrant 

παρέμβαση intervention 

πάρκο park 

Πάτρα Patra 

πατρική οικογένεια paternal family 

παχύ έντερο colon 

παχύσαρκα άτομα obese people 

παχυσαρκία obesity 

παχυσαρκία στα παιδιά obesity in children 

Πειραιάς Piraeus  

πεπτικά όργανα digestive organs 

πεπτικό έλκος peptic ulcer 

περιβάλλον environment 

περιβαλλοντική εκπαίδευση enviromental education 

περιγεννητική ασφυξία perinatal asphyxia 

περίθαλψη care 

περίθαλψη ηλικιωμένων aged care 

περίμετρος μέσης προς ισχίο waist-to-hip ratio 

πληροφόρηση information 

πληροφορική computer science 

ποδοσφαιριστής foodball player 

ποινική καταστολή law enforcement 

ποιότητα quality 

ποιότητα ζωής quality of life 

ποιότητα τροφίμων food quality  

ποιοτική ανάλυση, ποσοτική ανάλυση qualitative analysis, quantitave analysis   

ποιοτική έρευνα qualitative research 

ποιοτικός έλεγχος quality control 

πολιτική προστασία political protection 

πολιτική υγείας health policy 

πολιτικό άσυλο political asylum 

πολιτιστική ταυτότητα  cultural identity  

πολυκυστικές ωοθήκες polycystic ovary  

πολυπολιτισμική κοινωνία multicultural society 

πονοκέφαλος  headache 

πόνος pain 

πορνεία prostitution 

πόσιμο νερό drinking water 

ποσοστό σωματικού λίπους body fat percentage 

πρόβειο γάλα sheep's milk 

πρόβειο κρέας sheep's meat 



πρόβλημα   problem 

πρόβλημα γονιμότητας fertility problem 

πρόβλημα υγείας health problem 

προγεννητική κατάθλιψη prenatal depression 

πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" program "Help at Home" 

πρόγραμμα "Γέφυρα επικοινωνίας γενεών, 
ανταλλαγή συναισθημάτων, εμπειριών, 
σκέψεων" 

project "Communication bridge of 
generations, sharing emotions, experiences, 
thoughts" 

πρόγραμμα αποκατάστασης rehabilitation program 

πρόγραμμα άσκησης exercise program 

πρόγραμμα βοήθειας aid program 

πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Αρχιμήδης Ι project "EPEAEK Archimedes I" 

πρόγραμμα ενίσχυσης assistance program 

προδιάθεση ανάπτυξης development predisposition 

προδιαθεσικός παράγοντας predisposing factor 

προεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα preoperative nursing care 

προϊόντα μέλισσας bee products 

πρόληψη prevention 

πρόληψη καρδιαγγειακού νοσήματος cardiovascular disease prevention 

πρόληψη, διάγνωση   prevention, diagnosis 

προνοιακό ίδρυμα welfare institution 

προσέλκυση attracting 

πρόσληψη ασβεστίου calcium intake 

προστασία protection 

προστασία περιβάλλοντος  environmental protection 

προστατευόμενη περιοχή protected area 

πρόσφυγας refugee 

προσχολική ηλικία preschool age 

προσωπικές διατροφικές συνήθειες personal food habits 

προσωπικό personnel 

προσωπικό M.Ε.Θ. ICU personnel 

προσωπικό νοσοκομείων Ηρακλείου personnel of the hospitals of Heraklion 

προσωπικότητα personality 

προσωπικότητα γονέων parents' personality  

προτιμίσεις καταναλωτών concumers' preferences  

προψημένο μπιφτέκι pre-cooked burger 

πρώην φυλακισμένος ex-prisoners 

πρωϊνό breakfast 

πρωινό γεύμα breakfast meal 

πρωτεϊνη protein 

πρωτεϊνικός υποσιτισμός protein malnutrition 

πρωτοβάθμια ειδική αγωγή first grade special education 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση primary education 

πρωτοβάθμια περίθαλψη primary care 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0ahUKEwimp9ebnLPLAhVDuxQKHej6BEc4ChAWCCYwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.makeleio.gr%2F%3Fp%3D123858&usg=AFQjCNE5XzxsB6_g0yU8Lt9Z6ZYnVBosog&cad=rja


πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας primary health care 

πτυχιακή εργασία dissertation 

πτωχοκομείο Ηρακλείου Heraklion's almshouse  

πυρετός fever 

πυροβόλα όπλα firearms 

ρατσισμός racism 

Ρέθυμνο Rethymnon 

ρευματοειδής αρθρίτιδα rheumatoid arthritis 

ρίζα root 

ριζοσπαστική κοινωνική εργασία radical social work 

Ρόδος Rhodes  

ρόλος διαιτολόγου dietitian's role 

ροχαλητό snoring 

ρύπανση  pollution 

σακχαρώδης διαβήτης   diabetes mellitus 

σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 type 1 diabetes mellitus  

σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 type 2 diabetes mellitus  

σάντουιτς sandwiches 

σεξ sex 

σεξουαλική βία sexual violence 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση sexual education 

σεξουαλική δυσλειτουργία sexual disorder 

σεξουαλική ζωή sexual life 

σεξουαλική κακοποίηση sexual abuse 

σεξουαλική παρενόχληση sexual harassment 

σεξουαλική συμπεριφορά sexual behavior 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα sexally transmitted disease 

σερετονίνη serotonin 

Σέρρες Serres  

σήμανση labeling 

Σητεία Sitia 

σίδηρος iron 

σιμπουτραμίνη sibutramine 

σκελετική υγεία bone health 

σκλήρυνση κατά πλάκας multiple sclerosis 

σκολίωση scoliosis 

σοκολάτα chocolate 

Σουηδία Sweden 

σπίτι home 

σπονδυλική στήλη spine 

σπονδυλοδεσία spinal fusion 

στάση εργοδότη employer's attitude 

στάση νοσηλευτή nurse attitude 

στατίνες statins 



σταυρανθή λαχανικά cruciferous vegetables 

στειρότητα sterility 

στεφανιαία νόσος coronary heart disease 

στίγμα stigma 

στρατός army 

στρες  stress 

στρές της μητέρας maternal stress 

συγγενής relative 

σύγκριση comparison 

σύγχρονη διατροφή modern nutrition 

συζυγική βία marital violence 

συζυγική σχέση marital relation 

συμβατική ιατρική conventional medicine 

συμβουλευτική counseling 

συμβουλευτική αντιμετώπιση consultative approach 

συμβουλευτική ψυχολογία counceling psychology 

συμβουλευτικό κέντρο counceling center 

συμμαθητής classmate 

συμμορία gang 

συμπεριφορά behavior 

συμπεριφορά εκφοβισμού, μπούλινγκ bullying 

συμπλήρωμα διατροφής   dietary supplement 

συμπληρωματική-εναλλακτική θεραπεία complementary-alternative therapy 

σύμπτωμα symptom 

συναίσθημα emotion 

συναισθηματική κακοποίηση emotional abuse 

συναισθηματικοί δεσμοί emotional ties 

σύνδρομο burnout burnout syndrome 

σύνδρομο Mobbing mobbing syndrome 

σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο sleep apnea syndrome 

σύνδρομο απνοιών υποπνοιών στον ύπνο 
(ΣΑΥΥ) sleep apnea–hypopnea syndrome (SAHS) 

σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου obstructive sleep apnea syndrome 

σύνδρομο γονικής αποξένωσης parental alienation syndrome 

σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης burnout syndrome 

σύνδρομο επανασίτισης  refeeding syndrome 

σύνδρομο επεισοδιακής υπερφαγίας binge eating disorder 

σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής 
ανεπάρκειας (AIDS)   acquired immune deficiency syndrome (AIDS) 

σύνδρομο νυχτερινής υπερφαγίας night eating syndrome 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση continuing education 

συνήθειες δασκάλων teachers’ habits 

συνθήκες διαβίωσης living conditions 

συνθήκες εργασίας working conditions 

συνοδός accompanying person 



σύνταξη  pension 

συνταξιοδότηση retirement  

συντροφική βία  intimate partner violence  

συντροφική κακοποίηση Intimate partner abuse 

σύντροφος companion 

συνύπαρξη coexistence 

σύσταση σώματος body composition 

συστήματα σίτισης feeding system  

συστηματικός ερυθηματώδης λύκος systemic lupus erythematosus 

συχνότητα frequency 

σχιζοφρένεια schizophrenia 

σχολείο school 

σχολική απόδοση school performance 

σχολική επίδοση school performance 

σχολική προσαρμογή school adaptation 

σχολική τσάντα school bag 

σχολικό κυλικείο school canteen 

σχολικός εκφοβισμός school bullying 

σχολικός νοσηλευτής school nurse 

σώμα body 

σώματα ασφαλείας security forces 

σωματεμπορία trafficking 

σωματική άσκηση physical exercise 

σωματική εικόνα body image 

σωματική κακοποίηση abuse 

σωματικό βάρος body weight 

σωματομετρικό χαρακτηριστικό somatometric characteristic 

σωματομετρικό χαρακτηριστικό ενήλικα adult's somatometric characteristic 

σωφρονιστικό δίκαιο correctional law  

σωφρονιστικός υπάλληλος correctional officer 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης TEI of Crete 

ταξίδι voyage 

ταξιδιώτης μακράς διάρκειας long-term traveler 

τεκνοποίηση procreation 

τέστ πάπ pap test 

τέστ Παπανικολάου   pap test 

τετραπληγικός ασθενής tetraplegic patient 

τεχνητή σίτιση artificial nutrition 

τεχνητός νεφρός artificial kidney 

τεχνολογία γαλακτοκομίας dairy technology 

τεχνολογία οίνου technology of wine 

τηγάνισμα frying 

τηλεϊατρική telemedicine 

τηλεφωνική γραμμή άμεσης κοινωνικής 
βοήθειας telephone line of social assistance 



τιμωρία punishment 

τμήμα διατροφής και διαιτολογίας, Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης 

department of nutrition and dietics, TEI of 
Crete 

τμήμα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) emergency department (TEP) 

τμήμα κοινωνικής διοίκησης, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης 

department of social administration, 
Democritus University of Thrace  

τμήμα κοινωνικής εργασίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης social work department, TEI of Crete 

τμήμα νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης nursing department, TEI of Crete 

τοκετός birth 

τοξικοεξάρτηση drug addiction 

τουριστική κοινότητα tourism community 

τράπεζα αίματος blood bank 

τραύμα και κάκωση wound and injury 

τραυματίας injured 

τραυματισμός injury 

τραυματολογία traumatology 

τραχειοστομία tracheostomy 

τράχηλος μήτρας cervix uteri 

τριγλυκερίδιο triglyceride 

τρίτη ηλικία old age 

τρίτη ηλικία old age 

τροφική αλλεργία food allergy 

τροφική αλλεργία στα παιδιά food allergy in children 

τροφική αλυσίδα food chain 

τροφική δηλητηρίαση food poisoning 

τρόφιμα food 

τροχαίο ατύχημα traffic accident 

τσιγγάνος,αθίγγανος roma, gipsy 

τύπος γονέα parent type 

τυρί φέτα feta cheese 

τυφλός blind  

υγεία health 

υγιεινή sanitation 

υγιεινή διατροφή healthy diet 

υγιεινή τροφίμων food sanitation 

υγιεινή χεριών hand sanitation 

υγιεινός τρόπος ζωής healthy way of living 

υγιή κοινότητα healthy community 

υδρογεωλογία hydrogeology 

υιοθεσία adoption 

υιοθετημένος ενήλικος adopted adult 

ύπαιθρος countryside 

υπέρβαρο παιδί overweight child 

υπερθυρεοειδισμός hyperthyroidism 

υπερκινητικότητα hyperactivity 



υπερλιπιδαιμία hyperlipidemia 

υπερπληθυσμός φυλακών prison overcrowding  

υπέρταση hypertension 

υπερχοληστερολαιμία high blood cholesterol 

υπηρεσία υγείας health service 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή assisted reproduction 

υπογεννητικότητα low fertility 

υπογονιμότητα infertility 

υποθάλαμος hypothalamus 

υποθρεψία undernutrition  

υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια hypoxic ischemic encephalopathy 

υποσιτισμός malnutrition  

φαινόλη phenol 

φαινυλκετονουρία phenylketonuria 

φάρμακα drugs 

φαρμακείο πρώτων βοηθειών first-aids pharmacy  

φαρμακευτική αγωγή medication 

φαρμακολογία pharmacology 

φασκόμηλο sage 

φασματογραφία   spectrometry 

φεμινισμός feminism 

φιανολική ένωση phenol compound 

φίλαθλος fan 

Φλαβονοειδές flavomoid 

φλεβίτης phlebitis 

φλεγμωνόδεις νόσοι εντέρου inflammatory bowel disease 

φλογοφωτομετρία flame photometry 

φοιτητές επιστημών υγείας health sciences university students 

φοιτητής university student 

φοιτητής,  τμήμα κοινωνικής εργασίας, Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης 

university student, department of social work, 
TEI of Crete 

φοιτητής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης university student, TEI of Crete 

φοιτητής, τμήμα κοινωνικής εργασίας, Τ.Ε.Ι 
Κρήτης 

university student, social work department, 
TEI of Crete 

φοιτητής, τμήμα νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
university student, nursing department, TEI of 
Crete 

φοιτήτρια female university student 

φολικό οξύ  folic acid 

φροντίδα αρρώστου patient care  

φροντιστής caregiver 

φροντιστής ασθενή patient's caregiver 

φροντιστής ψυχικά ασθενών caregiver for the of mentally ill 

φρουκτόζη fructose 

φρούτο fruit 

φυλακές αρρένων male prisons 



φυλακή Αλικαρνασσού prison of Alιkarnassos 

φυλακή Νεάπολης prison of Neapolis 

φυλλικό οξύ folic acid 

φύλο gender 

φυματίωση tuberculosis 

φυσική δραστηριότητα physical activity 

φυσική κατάσταση physical fitness 

φυσικός γονέας birthparent 

φυτική ίνα plant fiber  

φυτικό έλαιο vegetable oils  

φυτοοιστρογόνο phytoestrogen 

φυτοφάρμακο pesticide 

φωτοθεραπεία phototherapy 

χoλικό οξύ cholic acid 

Χαλκίδα Chalkida 

χαλκός cuprum 

χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης low glycemic index 

χαμόμηλο chamomile 

χειρισμός περίπτωσης case handling 

χειρουργείο surgery 

χημειοθεραπεία chemotherapy 

χημική σύσταση chemical composition 

χημική σύσταση ελαιολάδου chemical composition of olive oil 

χιούμορ humor 

χοληστερόλη HDL HDL cholesterol 

χολοκυστεκτομή cholecystectomy 

χολολιθίαση cholelithiasis 

χορήγηση φαρμάκων medicines prescribing 

χορτοφαγική διατροφή vegetarian diet 

χορτοφάγος vegetarian 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή computer use 

χρήση τσιγάρου cigarette use  

χρήστης ηρωίνης heroin user 

χρήστης ναρκωτικών ουσιών drug addict  

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια chronic obstructive pulmonary disease 

χρόνια ασθένεια chronic disease 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια chronic renal failure 

χρόνια νεφρική νόσος chronic renal disease 

χρόνια παγκρεατίτιδα chronic pancreatitis 

χρόνια πάθηση  chronic disease 

χρόνια χρήση chronic use 

χρόνιο σύνδρομο κόπωσης Chronic fatigue syndrome 

χρόνιος ασθενής chronic patient 

χρόνιος πόνος chronic pain 



χυμός αλόης aloe juice 

χωροθέτηση υπηρεσιών location of services 

χώρος εργασίας workplace 

χώρος εργασίας workplace 

χωροταξία physical planning 

ψηφιακός αναφαλβητισμός digital Iliteracy 

ψυχιατρική κλινική psychiatric clinic 

ψυχική ασθένεια mental illness 

ψυχική διαταραχή mental disorder 

ψυχική υγεία mental health 

ψυχικό νόσημα mental disease 

ψυχοβιολογία psychobiology 

ψυχογενής ανορεξία anorexia nervosa 

ψυχογενής βουλιμία bulimia nervosa 

ψυχοδραστική ουσία psychoactive substance 

ψυχοθεραπεία psychotherapy 

ψυχοκοινωνική αγωνία psychosocial distress 

ψυχοκοινωνική επίπτωση psychosocial impact 

ψυχοκοινωνική συνέπεια psychosocial consequence 

ψυχολογία psychology 

ψυχολογική αντιμετώπιση psychological treatment 

ψυχολογική αξιολόγηση psychological assessment 

ψυχολογική κακοποίηση psychological abuse 

ψυχολογική μέθοδος psychological method 

ψυχολογική υποστήριξη psychological support 

ψυχολογικό χαρακτηριστικό psychological characteristic 

ψυχολόγος  psychologist 

ψυχοπαθολογία psychopathology 

ψυχοσυναισθηματικό πρόβλημα psycho-emotional problem 

ψυχοσωματική μαιευτική psychosomatic obstetrics 

ψυχότροπα φάρμακα psychotropic drugs 

ψυχότροπες ουσίες psychotropic substances 

ψυχοφαρμακολογία psychopharmacology 

ψωρίαση psoriasis 

ωμέγα-3 λιπαρά οξέα omega-3 fatty acids 

ωμέγα-6 λιπαρά οξέα omega-6 fatty acids 

 

  



Λέξεις Κλειδιά-ΣΤΕΓ 

Ελληνικός Όρος Όρος  στα αγγλικά  

1- MCP 1- MCP 

Acremonium alternatum Acremonium alternatum 

aphis fabae aphis fabae 

bee bee 

Cadena F1 Cadena F1 

Campanula pelviformis campanula pelviformis 

cavibacter michiganensis ssp. sepedonicus clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

ceratitis capitata ceratitis capitata 

chlormequat chloride chlormequat chloride 

cladosporium cladosporium 

cladosporium cucumerinum cladosporium cucumerinum 

cucurbitaceae cucurbitaceae 

cycloconium cycloconium 

diaspididae diaspididae 

dickeya solani dickeya solani 

dictyoptera dictyoptera 

Drw F1 Drw F1 

Ebenus cretica Ebenus cretica 

Eriobotrya japonica Eriobotrya japonica 

Eriophyidae Eriophyidae 

Euphorbia pulcherrima Euphorbia pulcherrima 

Eustoma grandiflorum Eustoma grandiflorum 

exsitu διατήρηση   exsitu maintenance 

f. sp. radicis-cucumerinum f. sp. radicis-cucumerinum 

Fairlane Fairlane 

Frankliniella occidentals Frankliniella occidentals 

Fuerte - Hass (Avocado fruits) Fuerte - Hass (Avocado fruits) 

Fusarium oxysporum Fusarium oxysporum 

GA3 GA3 

Granny Smith ειδος μήλου granny Smith 

Halawei Halawei 

Helix aspera Helix aspera 

herba-alba herba-alba 

Hermes F1 Hermes F1 

Hermes F2 Hermes F3 

idium cucurbitaceus indium cucurbitaceae 

lantana camara L. lantana camara L. 

Leveillula taurica Leveillula taurica 

Lilium vivaldy Lilium vivaldy 

Maillard Maillard 

male-killing male-killing 

MCPA MCPA 



mini διατροφική αξιολόγηση (ΜΝΑ) mini nutritional assessment (MNA) 

MLST MLST 

Nicotiana glauca Nicotiana glauca 

Nicotiana tabacum Nicotiana tabacum 

Noctuidae Noctuidae 

Oxalis pes caprae Oxalis pes caprae 

Paclobutrazol  italika Paclobutrazol  italika 

Pak choi Pak choi 

Panaxia Quadripunctaria Panaxia Quadripunctaria 

Pancratium maritimum Pancratium maritimum 

Passiflora in vitro Passiflora in vitro 

Pelargonium Zonale L. Pelargonium Zonale L. 

Pochonia chlamydosporia Pochonia chlamydosporia 

Podoshaera xanthii Podoshaera xanthii 

Podosphaera xanthii Podosphaera xanthii 

President President 

Prohexadione-ca Prohexadione-ca 

Prunus armeniaca Prunus armeniaca 

Quercus Quercus 

rhynchophorus ferrugineus κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος  

Royal Gala royal Gala 

single nucleotide polymorphism (SNP) single nucleotide polymorphism (SNP) 

solidago canadensis solidago canadensis 

Sphaerotheca  Sphaerotheca  

tau-fluvalinate tau-fluvalinate 

Theba pisana Theba pisana 

Thiram Thiram 

Trialeurodes vaporariorum Trialeurodes vaporariorum 

Tribolium sp. Tribolium sp. 

Triton X-101 Triton X-101 

Varroa destructor Anderson and Trueman Varroa destructor Anderson and Trueman 

varroa destructor varroa destructor 

Vitis vinifera L. Vitis vinifera L. 

Vitis vinifera L. Vitis vinifera L. 

White Reagan White Reagan 

Wiener Wiener 

αβιοτική ασθένεια abiotic disease 

αβοκάντο avocando 

αγγούρι cucumber 

Αγγούρι (Cucumis sativus) cucumber (Cucumis sativus) 

αγγουριά cucumbers 

αγγουριά (Cucumis sativus L.) αγγουριά (Cucumis sativus L.) 

αγκινάρα artichoke 

άγρια χόρτα wild greens 



Αγρίνιο Agrinio 

αγριοαγκινάρα cardoon 

αγριοβρώμη wild oats 

αγρόκτημα ΤΕΙ TEI of Crete farm 

αγρονομικό χαρακτηριστικό agronomic characteristic 

αγρός οικολογίας ecology orchard 

αγροτική ανάπτυξη rural development 

αγροχημικά agrochemicals 

αγωγιμότητα   conductance 

αειφόρος ανάπτυξη sustainable development   

άζωτο nitrogen 

αθλητικές εγκαταστάσεις   sports facilities 

αιθέριο έλαιο essential oil 

αιθέριο έλαιο βασιλικός basil essential oil 

αιμορραγία γαστρεντερικού gastrointestinal bleeding 

αισθητική   aesthetics 

ακάρεα mites 

ακάρεα οικιακής σκόνης house dust mites 

ακαρεοκτόνα acaricides 

ακρυλαμίδιο acrylamide 

αλατόνερο   saltwater 

αλατότητα salinity 

αλευρώδη καπνού tobacco whitefly 

αλκαλοειδή   alkaloids 

αλκοόλ alcohol 

αλλεργία allergy 

αλλεργική ρινίτιδα allergic rhinitis 

αλλεργικό άσθμα allergic asthma 

αλλεργιογόνα   allergens 

αλλεργιογόνα τρόφιμα food allergens 

αλλεργιογόνα φυτά allergenic plants 

αλλεργιογόνοι γυρεόκοκκοι   allergenic pollen grains 

αλληλεπίδραση τροφής-φαρμάκου  food–drug interaction 

Αλμυρός Ηρακλείου   

αλόη aloe vera 

αμπέλι (κληματαριά) grape vine 

αμπελογραφία ampelography 

αμπελουργία   viticulture 

αμπέλι vineyard 

αμυγδαλιά   almond tree 

άμυλο   starch 

αναγέννεση   regeneration 

ανάγνωση  reading 

αναερόβια διαδικασία anaerobic process 



αναερόβια ζύμωση   anaerobic fermentation 

αναερόβια χώνευση   anaerobic digestion 

αναερόβιοι αντιδραστήρες anaerobic reactors 

ανακύκλωση   recycling 

ανάλυση ποιότητας quality analysis 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας    renewable energy sources 

αναπαραγωγή   reproduction 

αναπαραγωγή in vitro in vitro reproduction 

ανάπλαση κήπου garden renovation 

ανάπτυξη του παιδιού  child development 

ανάπτυξη των φυτών plant growth 

ανατομία μέλισσας   anatomy of bee 

αναχρησιμοποίηση reuse 

αναψυκτικό soft drink 

ανδρομύκωση vericillium 

ανθεκτικότητα toughness 

ανθεκτικότητα φυτών plant resistance 

άνθη flowers 

άνθηση    flowering 

ανθοδετική   flower arrangement 

ανθοκομία floriculture 

ανθοκομική καλλιέργεια   floricultural cultivation 

ανθούριο anthurium 

ανθοφορία flowering 

ανόργανη λίπανση inorganic fertilization 

αντιμικροβιακές  ιδιότητες anti microbial poperties 

αντινευροεκφυλιστικές  ιδιότητες anti neurodegenerite poperties 

αντιοξειδωτικά   antioxidants 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες antioxdative poperties 

Αντίπαρος Antiparos 

αντιφλεγμονώδεις  ιδιότητες anti inflammatory poperties 

αντκαρκινικές  ιδιότητες anticancer  poperties 

απεντόμωση     disinsectization 

απόβλητα wastes 

αποθήκη τροφίμων   food warehouse 

απολιθωμένη χλωρίδα   fossilized flora 

απομόνωση μύκητα fungal isolation 

απορρίμματα wastes 

απορρύπανση   decontamination 

αποτέφρωση incineration 

απώλεια βάρους weight loss 

αραίωμα ανθέων καρπών thinning fruit buds 

αρακάς   peas 

αράχνη spider 



αραχνοπανίδα   spider fauna 

άρδευση    irrigation 

αρθρόποδα arthropods 

αρτεμισία artemisia 

αρτοσκευάσματα bakery products 

αρχιτεκτονική κήπων   garden architecture 

αρχιτεκτονική τοπίου landscape architecture 

αρωματικά φυτά aromatic plants 

ασθένεια αγγουριού cucumber's disease 

ασθένεια εσπεριδοειδών citrus disease 

ασθένειες αμπελιού vineyard diseases 

ασθένειες μηλοειδών pome fruit diseases 

ασθένειες πεπονιάς melon diseases 

ασκορβικό οξύ ascorbic acid 

αστικά λύματα   urban wastewater 

αστικά στερεά απόβλητα urban solid wastes 

αστική ανάπλαση urban renewal 

αστικό πάρκο urban park 

αστικό πράσινο    urban green 

ασφάλεια τροφίμων food safety 

ατμοαπολύμανση   steam disinfection 

ατμοσφαιρική ρύπανση   air- pollution 

ατμοσφαιρικοί ρύποι    atmospheric pollutants 

Ατσιπόπουλο Ρεθύμνης Atsipopoulo Rethymno 

Αττική Attiki 

αύξηση εκπεμπόμενων αερίων    emitted gases' increase 

αυτογονομοποίηση self fertilization 

αυτοφυή καλλιεργούμενα φυτά   cultivated native plants 

αυτοφυή φυτά native plants 

αφίδες aphids 

αφιδομεταδιδόμενοι ιοί aphid transmitted viruses 

αφλατοξίνη   aflatoxin 

άψινθος absinthium 

βακτήρια   bacteria   

βακτήρια ph bacteria ph 

βακτηριακό έλκος bacterial ulcer 

βακτήριο  xanthomonas campestris  pv. 
vesicatoria 

bacterium xanthomonas campestris  pv. 
Vesicatoria 

βακτήριο (Escherichia coli) bacterium (Escherichia coli) 

βακτήριο Agrobacterium tumefaciens bacterium Agrobacterium tumefaciens 

βακτήριο Bacillus bacterium Bacillus 

βακτήριο Clavibacter bacterium Clavibacter 

βακτήριο Pectobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum 

bacterium Pectobacterium carotovorum 
subsp. Carotovorum 

βακτήριο Pseudomonas Viridiflava bacterium Pseudomonas Viridiflava 



βακτήριο Wolbachia Wolbachia 

βακτήριο Wolbachia bacterium Wolbachia 

βακτηριοκτόνα   bactericides 

βακτηριολογική ασθένεια bacterial disease 

βακτηρίωση bacteriosis 

βαμβάκι cotton 

βαρέα μέταλλα heavy metals 

βαρέα μέταλλα heavy metals 

βαριατρική χειρουργική bariatric surgery 

βάρος σώματος body weighe 

βαρροϊκή ακαρίαση   varroasis 

βάση δεδομένων database 

βασιλικός πολτός royal jelly 

βασίλισσα μελισσών   queen bee 

βαφικά φυτά   dye plants 

βελτίωση  ποιότητας καρπού improving fruit quality 

βελτιωτικά του εδάφους soil conditioning 

βενζυλαδενίνη benzyladenine 

βερικοκιά apricot 

βερίκοκο μπεμπέκο bebeco apricot 

βερίκοκο τυρήνθου tyrinthos apricot 

βερτισιλλίωση   verticillium wilt 

βερτισιλλίωση  dahliae verticillium dahliae 

βηλάνα   vilana 

βιοαέριο biogas 

βιοαποδόμηση   biodegradation 

βιοαπολύμανση   bio-contamination 

βιοδέκτης bio receiver 

βιοδραστικά συστατικά bioactive ingredients 

βιοενέργεια bioenergy 

βιοενεργός ουσία bioactive substance 

βιοεξυγίανση bioremediation 

βίοηλεκτροχημικό σύστημα bioelectrochemical system 

βιοκαλλιεργούμενος ελαιώνας   bio cultivated olive grove 

βιοκαύσιμα   biofuels 

βιοκλιματικός σχεδιασμός   bioclimatic design 

βιολογικά λύματα   biological wastewater 

βιολογικά μόρια   organic molecules 

βιολογικά προϊόντα   organic products 

βιολογική γεωργία biological agriculture 

βιολογική καλλιέργεια organic farming 

βιολογική καλλιέργεια αγγουριού organic cultivation of cucumber 

βιολογική καλλιέργεια πορτοκαλιών organic cultivation oranges 

βιολογική καταπολέμηση    biological control 



βιολογική καταπολέμηση  εντόμων   biological control of insects 

βιολογική καταπολέμηση της ασθένειας 
αγγουριού biological control of cucumber disease 

βιολογική παραγωγή   biological production 

βιολογική παραγωγικότητα biological productivity 

βιολογικό  σκεύασμα biological concoction 

βιολογικό ελαιόλαδο biological  olive oil 

βιολογικό προϊόν biological product, orgaic product 

βιολογικό σκεύασμα biological concoction 

βιολογικός καθαρισμός biological cleaning 

βιομάζα   biomass 

βιομεθάνιο   biomethane 

βιομηχανική ντομάτα industrial tomato 

βιομιμητικό ένζυμα   biomimetic enzyme 

βιοντίζελ biodiesel 

βιοοικολογία bio-ecology 

βιοποικιλότητα   biodiversity 

βιοποικιλότητα αμπελώνα vineyards biodiversity 

βιοτεχνολογία    biotechnology 

βιοτεχνολογική παραγωγή   biotechnological production 

βιότοπος    natural reserve 

βιότυπος biotype 

βιοϋδρογόνο   biohydrogen 

βιοϋποκαπνισμός    biofumigation 

βιοφίλτρο biofilter 

βιταμίνες vitamins 

βιταμίνη D vitamin D 

βιταμίνη Β12 vitamin B12 

βιώσιμη ανάπτυξη   sustainable development 

βολβοκαλλιέργεια   growing bulbs 

βολβός (φυτό) bulb (plant) 

βόρεια Κρήτη northern Crete 

βότανα   herbs 

βοτανική botany 

βοτανικός κήπος botanical garden 

Βούτες Ηρακλείου   Voutes Heraklion 

βραχώδες έδαφος rocky soil, rocky terrain 

βροχόπτωση rainfall 

βρώμη oats 

βρωμιούχου μεθυλίο (βρωμομεθάνιο) methyl bromide (bromomethane) 

βυσσινιά   sour cherry tree 

Γάζι Ηρακλείου Gazi Heraklion 

γαρδένια   gardenia 

γαρυφαλλιά   carnation 

γαρύφαλλο carnation 



γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα   genetically modified foods 

γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες genetically modified crops 

γενετική   genetics 

γενετική ποικιλομορφία   genetic diversity 

γένος ζέλκοβα Zelkova abelicea 

γενότυπος genotype 

γεράνι   geranium 

γευσιγνωσία degustation 

γεωργία   agriculture 

γεωργικά μηχανήματα   agricultural machinery 

γεωργική επιχείρηση agricultural company 

γεωργική παραγωγή   agricultural production 

γεωργικός ελκυστήρας   agricultural tractor 

γιββερελλικό οξύ   gibberellic acid 

γιββεριλλίνη gibberellin 

γκρελίνη ghrelin 

γλαδιόλος gladiolus 

γλαστρικό φυτό   pot plant 

γλοιοσπόριο gloeosporium 

γλουταμική αφυδρογόναση   glutamic dehydrogenase 

γλυκερίνη glycerin 

γλυκόλη   glycol 

γονίδιο ανθεκτικότητας   resistance gene 

γονότυπος genotype 

γύρη μελισσών bee pollen 

γυψοφίλη gypsophila 

δάκος (bactrocera oleae) olive fly (bactrocera oleae) 

δακτυλιωτή σήψη ring rot 

δαμάσκηνo plum 

δαμασκηνιά   plum tree 

δασικό οικοσύστημα foresty ecosystem 

δείκτη αφθονίας abundance index 

δείκτης AFLP AFLP marker 

δείκτης βιοποικιλότητας   biodiversity index 

δείκτης ισοκατανομής pielou pielou evenness index 

δείκτης ισομέρειας   isomer index 

δείκτης νουκλεϊκού οξέως nucleic acid markers 

δενδροκομία    arboriculture 

δενδροκομική καλλιέργεια   arboriculture cultivation 

δενδροφύτευση afforestation 

δενδρώδης αγγελική  (Pittosporum 
undulatum)    pittosporum undulatum 

δέντρο, δένδρο tree 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση secondary education 



δευτερογενή μεταβολισμός   secondary metabolism 

δήμος Πεύκης   municipality of Pefki 

δήμος Φοίνικα (Ρέθυμνο) municipality Foinikas (Rethymno) 

δημόσιος κήπος   public garden 

δημόσιος χώρος   public area 

δημοτικός κήπος municipal garden 

δημοτικός παιδικός σταθμός Ανωγείων   nunicipal nursery school of Anogeia 

διαδικτυακός εκφοβισμός  cyberbullying 

διαδίκτυο Internet 

διαιτα υψηλή σε πρωτεΐνες  high-protein diet 

διαιτητικές ίνες dietary fiber 

διακόσμηση   decoration 

διαμόρφωση κήπου garden formulation 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου landscaping 

διαστρωμάτωση   stratification 

διατήρηση του βάρους  weight  maintenance 

διατηρησιμότητα    sustainability 

διατροφή nutrition 

διατροφικές προτιμήσεις   nutritional preferences 

διατροφική αξιολόγηση nutritional valuation 

διατροφική ετικέτα nutritional label 

διατροφική παρέμβαση nutritional intervetion 

διατροφική συνήθεια nutritional habit 

Διατροφική τάση nutritional attitude 

διατροφογενετική  nutrigenomics 

διαχείριση αποβλήτων   waste management 

διαχείριση πολιτισμικών μονάδων    cultural units' management 

δίκταμος    dittany 

διογκωτικό υλικό raising material 

διοξείδιο άνθρακα   carbon dioxide 

διοξείδιο του θείου sulfur dioxide 

δίπτερα diptera 

δίπτερα (αρθρόποδα) diptera (arthropods) 

δρεπτό άνθος cut flower 

δροσόφιλα simulans drosophila simulans 

δυσαπορρόφηση malabsorption 

Δωδεκάνησα  Dodecanese Islands  

εγκαταλειμμένος ελαιώνας abandoned olive grove 

εδαφική εντομοπανίδα   soil insect fauna 

εδαφική πανίδα   soil fauna 

εδαφικό ζώο territorial animal 

εδαφικό υπόστρωμα θερμοκηπίων   greenhouse soil substrate 

εδαφόβια πανίδα soil fauna 

εδαφοπανίδα soil fauna 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.gr%2Fportal%2Fclient%2Fcms%2FviewCmsPage.action%3FpageId%3D10625&ei=nN5RVdTAIMK7ygOB5YDADA&usg=AFQjCNHAAlE54gmHIW6X0W3Rz_Nk8dZyrg&sig2=WpWiaaiUuzSkYyxleoPy2g&bvm=bv.92885102,d.bGQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.gr%2Fportal%2Fclient%2Fcms%2FviewCmsPage.action%3FpageId%3D10625&ei=nN5RVdTAIMK7ygOB5YDADA&usg=AFQjCNHAAlE54gmHIW6X0W3Rz_Nk8dZyrg&sig2=WpWiaaiUuzSkYyxleoPy2g&bvm=bv.92885102,d.bGQ


έδαφος soil 

εδώδιμα χόρτα edible greens 

εθνικές (πανελλαδικές) εξετάσεις national exams 

εθνικός δρυμός national park 

είδος άλευρου type of flour 

εκμηχάνιση   mechanization 

εκροή outflow 

εκροή αυτοκινητόδρομου motorway water outflow 

εκχύλισμα φυκιών   seaweed extract 

ελαιοκράμβη oilseed rape 

ελαιόλαδο olive oil 

ελαιοπύρηνας olive pomace 

ελαιόφυλλα olive leaves 

ελαιώνας olive grove 

έλεγχος οσμών   odor control 

ελιά    olive 

ελιά ποικιλίας καλαμών   kalamon olive 

ελκυστήρας tractor 

Ελλάδα Greece 

ελληνίδα αγρότισσα   woman in rural Greece 

ελληνικός κήπος greek garden 

εμβολιασμός   vaccination 

έμμεση θερμιδομετρία  indirect calorimetry 

εμπλουτισμός ασβεστίου calcium enrichment 

εμπόριο φυτών   plant commerce 

εναέρια εντομοπαγίδα   aerial insect trap 

εναέρια πανίδα   aerial fauna 

εναλλακτική μέθοδος απολύμανσης alternative disinfection method 

ενδημικό φυτό   native plant 

ενεργειακά φυτά energy plants 

ενεργητική προστασία   active protection 

ενετικά τείχη   venetian walls 

ένζυμο enzym 

έντομα αμπελιού vineyard insects 

έντομα του φοίνικα palm tree insects 

έντομο   insect 

έντομο Matsucoccus Josephi Matsucoccus Josephi insect 

έντομο αποθηκών Warehouses insects 

εντομοκτόνο insecticide 

εντομολογία   entomology 

εντομολογικοί εχθροί entomological enemies 

εντομοπανίδα insect fauna 

εντομόσταση entomostasis 

Ένωση Κιτροπαραγωγών Κρήτης Cretan Citron Growers 



Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου Chios mastiha growers association 

εξατομικευμένη διατροφή personalized nutrition 

εξυγίανση εδάφους soil remediation 

εξωτερικός χώρος κατοικίας   outdoor living space 

επαρχία Τεμένους province of Temenos (Heraklion) 

επεξεργασία λυμάτων sewage treatment 

επεξεργασία υγρών αποβλήτων   wastewater treatment 

επεξεργασμένα αστικά λύματα   treated urban wastewater 

επεξεργασμένα υγρά απόβλητα   treated wastewater 

επιβραδυντής   retardant 

επιβραδυντής αύξησης growth retardant 

επιβραδυντής αύξησης paclobutrazol paclobutrazol growth retardant 

επιδεκτικότητα   susceptibility 

επιδημιολογία   epidemiology 

επιμήκης γαστρεκτομή sleeve gastrectomy 

επισήμανση τροφίμων food labelling 

επιτραπέζια σουλτανίνα Sultanina table grape 

Επιτραπέζιο σταφύλι   table grape 

εργαστηριακή μελέτη laboratory study 

εργοστάσιο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.    ALUMINIUM SA factory 

ερπετό reptile 

εσπεριδοειδές citrus 

εσωτερικός κήπος interior garden 

έτοιμος χλοοτάπητας   ready turfgrass 

Εύβοια Euboea 

ευκάλυπτος eucalyptus 

ευτυπίωση   eutypa lapa 

Εφαρμογή λιπασμάτων fertilizer application 

Εχθροί του σκόρδου garlic enemies 

ζαµιόκουλκας zamioculcas zamiifolia 

Ζαγορά Πηλίου Zagora Pelion 

ζαχαροκάλαμο sugar cane 

ζαχαρότευτλο   sugar beet 

ζαχαρότευτλο   sugar beet 

ζεόλιθος zeolite 

ζέρμπερα   gerbera 

ζιζάνιο weed 

ζιζανιοκτόνο herbicide 

Ζίννια Zinnia 

ζυγωτικό σπορόφυτο   zygote seedling 

ζύμη in vivo    In vivo yeast 

ζωικός εχθρός animal enemy 

Ζωικός οργανισμός   animal organism 

ηλεκτρική ενέργεια   electrical power 



ηλεκτρονική μικροσκοπία   electron microscopy 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο   electron microscope 

ηλεκτρονικό ψηφιακό σύστημα electronic digital system 

ηλιακή ξήρανση   solar drying 

ηλίανθος   sunflower 

ηλιοαπολύμανση   solarization 

ημίπτερα hemiptera 

ηπατικά ένζυμα liver enzymes 

Ηράκλειο   Heraklion 

θεϊικό αλουμίνιο   aluminum sulfate 

θέρμανση θερμοκηπίου greenhouse heating 

θέρμανση υποστρώματος substrate heating 

θερμοκηπιακή καλλιέργεια greenhouse crop 

θερμοκηπιακή ντομάτα τύπου κερασάκι greenhouse type cherry tomato 

θερμοκήπιο greenhouse 

θερμοκήπιο greenhouse 

θερμοκρασία υγρού αζώτου   liquid nitrogen temperature 

Θεσσαλονίκη   Thessaloniki 

θραψαθήρι thrapsathiri 

θρέψη φυτών plant nutrition 

θρίπας thrip 

θρύμπη thymbra 

θυμάρι thyme 

ιδιωτικός κήπος private garden 

Ιεράπετρα Ierapetra 

ιθαγενή καλλωπιστικό φυτό native ornamental plant 

ιλύς sludge 

ινουλίνη inulin 

Ινσουλινοαντίσταση  insulin resistance 

ιος virus 

ιός G G virus 

ιός μωσαϊκού mosaic virus 

ιπτάμενη εντομοπανίδα aerial insect fauna 

ιστοκαλλιέργεια tissue culture 

ιστοσελίδα   web page 

κάδμιο cadmium 

κακοκαιρία   bad weather 

κάκτος cactus 

καλαμιώνας reedbed 

καλλιέργεια   cultivation 

καλλιέργεια in vitro in vitro cultivation 

καλλιέργεια αγγουριού   cucumber cultivation 

καλλιέργεια ελιάς olive cultivation 

καλλιέργεια ενερειακών φυτών energy plants' cultivation 



καλλιέργεια καπνού   tobacco cultivation 

καλλιέργεια κατιφέ marigold cultivation 

καλλιεργητής ντομάτας tomato grower 

καλλογένεση callogenesis 

καλλωπιστικό δένδρο   ornamental tree 

καλλωπιστικό φυτό   ornamental plant 

καλλωπιστικός θάμνος ornamental shrub 

καλοριφέρ   radiator 

καμπύλες ανάπτυξης growth charts 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1169/2011   regulation (EU) No. 1169/2011 

κάπαρη spinosa capparis spinosa 

καπνός   tobacco 

καραμελοποίηση   caramelization 

καρδιαγγειακά προβλήματα cardiovascular problems 

καρκίνος των φυτών plants' cancer 

καροτενοειδή carotenoids 

καρότο   carrot 

καρπόδεση fruit set 

καρπόπτωση fruits drop 

καρπούζι watermelon 

καρποφόρο δένδρο fruit tree 

καστανιά   chestnut tree 

καταιγίδα storm 

κατανάλωση consumption 

καταναλωτής consumer 

κατανόηση comprehension 

κατασκευή θερμοκηπίου greenhouse construction 

κατασκήνωση   camp 

κατοικία residence 

καυστήρας μεικτής καύσης   mixed combustion burner 

κερασιά cherry tree 

κηπευτικά είδη horticultural species 

κηπευτικές καλλιέργειες   horticultural crops 

κήπος garden 

κηποτεχνία   gardening 

κηφήνας drone (bee) 

κιτριά citrus tree   

κίτρινη κολλητική παγίδα yellow sticky trap 

κίτρο citrus   

κιτροφυτεία citrus plantation   

κλάδεμα pruning 

κλαδοκάθαρο tree pruning 

κλαδοσπορίαση cladosporiasis 

κλειστό υδροπονικό σύστημα closed hydroponic system 



κλιματική αλλαγή climate change 

κοιλιοκάκη Celiac disease 

κοινόχρηστοι χώροι δήμου Ηρακλείου communal areas in municipality of Heraklion 

κολεόπτερα coleoptera 

κολλητική παγίδα   sticky trap 

κολοκυνθοειδή    cucurbits 

κόμμεα gums 

κόμποστ compost 

κόμποστ compost 

κομποστοποίηση composting 

κομποστοποίηση ιλύος composting sludge 

κομποστοποίηση κλαδοκάθαρων   composting tree prunings 

κομποστοποίηση λάσπης   composting of sludge 

κονδυλώδη tuber 

κορεσμός satiety 

κορυνοβακτηρίωση ring rot disease 

κορυφολόγημα   topping 

κοσμητολογία cosmetology 

κοτσιφάλι kotsifali 

κουτσουλιά   animal dropping 

κρασί   wine 

κρεμμύδι onion 

Κρήτη Creta   

κρητικός αμπελώνας cretan vineyard 

κριθάρι   barley 

κρυοσυντήρηση cryopreservation 

Κύθηρα Kythira 

κυπαρίσσι cupressus 

Κύπρος Cyprus 

κυτταροπλασματική ασυμβατότητα   cytoplasmic incompatibility 

κωνοφόρα δένδρα coniferous trees 

Κώς Kos 

λάσπη   sludge 

λαχανικά   vegetables 

λεμόνι lemon 

λεμονιά lemon tree 

λεξικό φυτοπαθολογικών όρων phytopathological terms dictionary 

λεπιδόπτερα lepidoptera 

λεπτίνη leptin 

Λευκωσία Nicosia 

λίπσμα fertilizer 

λίτσι litchi 

λουλούδια flowers 

λύγισμα βλαστών bending shoots 



λύματα   wastewater 

λυσίανθος lisianthus 

λωτός lotus 

Μαγνησία Magnisia 

μαϊντανός parsley 

Μακρυλιά Ιεράπετρα Makrylia of Ierapetra 

μάνγκο mango 

μανταρίνι tangerine 

μαντιλάρι mantilari 

μαρούλι   lettuce 

μαστίχα Χίου Chios mastic 

μεγαλοβλαστική αναιμία megaloblastic anemia 

Μέγαρα Megara 

μεθανογόνα   methanogens 

μελέτη κηποτεχνίας gardening study 

μέλι   honey 

μέλισσα bee   

μελισσοκομία apiculture  

μελιτζάνα aubergine, eggplant 

μέντα   mint (plant) 

μέσο απολύμανσης disinfectant 

μεσογειακό μοντέλο διατροφής mediterranean diet model  

Μεσσαρά (Ηράκλειο) Messara (Heraklion) 

μεταβολισμός γλυκόζης  glucose metabolism 

μεταλλικό θερμοκήπιο   metallic greenhouse 

μετασυλλεκτική φυσιολογία postharvest physiology 

μέτρηση measurement 

μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος non-alcoholic fatty liver disease 

μη χημική αντιμετώπιση   non-chemical treatment 

μηλιά   apple tree 

μήλο   apple 

μηλοειδή pome fruits 

μηλοκαλλιέργεια apple cultivation 

μηχανοποίηση mechanization 

μικροάλγη mikroalgae 

μικροδορυφορικό microsatellite 

μικροοργανισμός microorganism 

μικροπολλαπλασιασμός micropropagation 

μικροσκοπία microscopy 

μικροσκοπική μέθοδος microscopic method 

μικροσκόπιο   microscope 

μινωϊκή εποχή    minoan period 

μιτοχονδριακό DNA   mitochondrial DNA 

Μοίρες (Ηράκλειο) Moires (Heraklion) 



μόλυβδος lead 

μόλυνση   contamination 

μονοξείδιο του αζώτου nitric oxide 

μοριακά αποτυπωμένο πολυμερές   molecularly imprinted polymer 

μοριακή ανάλυση molecular analysis 

μοριακή ταυτοποίηση   molecular identification 

μοριακός δείκτης   molecular marker 

μορφολογία morphology 

μορφολογία   μέλισσας   bee morphology 

μορφολογία  χλοοτάπητα   turfgrass morphology 

μορφολογικό χαρακτηριστικό   morphological characteristic 

μοσχάτο   muscat 

μοσχάτο σπίνα   spina muscat 

μουσειακή έκθεση museum exhibition 

μουσμουλιά loquat  tree 

μούσμουλο loquat 

μπανάνα banana 

μπολισμένο φυτό grafted plant 

μπύρα beer 

μύγα fly See: flies 

μύγα μεσογείου med fly 

μύκητα Fusarium oxysporum fusarium oxysporum 

μύκητας fungus 

μυκητοκτόνο fungicide 

μυκητολογική ασθένεια fungal disease 

Νάξος Naxos 

Νάξος Naxos 

νάρκισσος narcissus (plant) 

Νεάπολη Λασιθίου Neapoli of Lasithi 

νεκταρίνια fairlane fairlane nectarines 

νερό water 

νηματώδες   nematode 

νηματώδες Meloidogyne incognita   nematode Meloidogyne incognita 

νηματώδες γλυκού νερού freshwater nematode 

νηματώδες εδάφους soil nematode 

νηματωδοκτόνο nematocide 

νιασίνη niacin 

νικοτινικό οξύ nicotinic acid 

νομός Ηλείας prefecture Of Ileia 

νομός Ηρακλείου prefecture of Heraklion 

νομός Ρεθύμνου   prefecture of Rethymno 

νοσοκομείο hospital 

νόσος Cushing Cushing disease 

νόσος του Crohn Crohn's disease 



νότια Κρήτη   south Crete 

νουκελλικό σπορόφυτο nucellar seedling 

ντομάτα tomato 

ντοματάκι κερασάκι, ντοματίνι cherry tomato 

ξενιστής host 

ξενώνας hostel 

ξηρόφυτα xerophytes 

ξύγαλο xygalo 

ξυλάγγουρο carosello cucumber 

ξύλο     wood 

οδηγός πεδίου field guide 

οδοντική υγεία dental health 

όζον   ozone 

οικισμός settlement 

οικολογία ecology 

οικονομική  σημασία   economic meaning 

οικονομική απόδοση economic profit 

οικοσύστημα ecosystem 

οικοτοξικολογία ecotoxycology 

οινοποιεία Σαντορίνης   santorini wineries 

οινοποιήση   vinification 

οίνος wine 

ολικά φαινολικά συστατικά total phenolic contents 

ολοκληρωμένη διαχείριση integrated management 

ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας integrated crop management 

ολοκληρωμένη καταπολέμηση integrated control  

ολοκληρωμένη παραγωγή integrated production 

οξαλίδα    oxalis 

οξαλικό οξύ    oxalic acid 

οπωροκηπευτικά fruits and vegetables 

οπωρώνας   orchard 

οργανική λίπανση   organic fertilization 

οργανική ουσία organic substance 

οργανικό λίπασμα organic fertilizer 

οργανικό υλικό organic material 

οργανικό υπόλειμμα organic residue 

οργανοσουλφίδιο Organo-sulfide 

οροπέδιο Λασιθίου Lasithi plateau 

ορχιδέα orchid 

ουρία urea 

παγετός frost 

παγίδα Biolure Biolure trap 

παγίδα εδάφους   ground trap 

παγίδα παρεμβολής   pitfall trap 



παγίδα φερομόνης   pheromone trap 

παγίδες εδάφους χωρίς δόλωμα round traps without bait 

Παγκρήτιο Στάδιο Pankritio stadium 

παθητική προστασία   passive protection 

παθογόνα είδη pathogenic species 

παθογόνο   pathogen 

παθογόνο βακτήριο   pathogenic bacterium 

παθογόνος μύκητας pathogenic fungus 

παθότυπος pathotype 

παλαιοβλάστηση old vegetation 

παλαιοβοτανική μελέτη   paleobotanical study 

παλαιοκλίμα paleoclimate 

πανίδα fauna 

παραγωγή production 

παραγωγή βιοαερίου   biogas production 

παραγωγή κρασιού wine production 

παραγωγικό χαρακτηριστικό productive characteristic 

παραγωγικότητα productivity 

παραδοσιακό τυρί traditional cheese 

παραμόρφωση disfigurement 

παράσιτo parasite 

πάρκο   park 

πατάτα potato 

πατατοκαλλιέργεια   potato cultivation 

πατατόσπορος potato seed 

πεπόνι   melon 

πεπονιά   melon 

περιαστικό πράσινο suburban green 

περιβάλλον environment 

περιβάλλοντας χώρος    surrounding area 

περιβαλλοντική εκπαίδευση     environmental education 

περιοχή Σκαλάνι Scalani region 

περιφέρεια μέσης waist circumference 

περονόσπορος   downy mildew  

περονόσπορος κολοκυνθοειδών  pseudoperonospora cubensis 

πεταλούδες butterfly 

Πετροκεφάλι, Μοίρες Petrokefali, Moires 

πεύκο pine 

πευκόμελο pine honey 

πευκώνας pinewoods 

πιπεριά pepper plant 

πιπεριά (capsicum annum) capsicum annum 

πιπεριά θερμοκηπίου greenhouse pepper 

πιστοποίηση   certification 



πλαστικά φύλλα θερμοκηπίου greenhouse plastic sheets 

πλαστικός σωλήνας plastic tube 

πληροφόρηση information 

πλυτό plyto grape 

ποικιλία Fuerte Fuerte variety 

ποικιλία Hass Hass variety 

ποικιλία επιτραπέζιου σταφυλιού table grape variety 

ποικιλία κρασιού wine variety 

ποικιλία μάνγκο Tommy Atkins Tommy Atkins mango 

ποικιλία μάνγκο Zill Zill mango 

ποικιλότητα    diversity 

ποιότητα quality 

ποιότητα σπέρματος sperm quality 

πολλαπλασιασμός propagation 

πολλαπλασιαστικό  υλικό   propagation material 

πολυσακχαρίτες polysaccharides 

πορτοκάλι orange 

ποτά    beverages 

πράσινο κτίριο   green building 

πράσινο κτίριο   green building 

πράσο leek 

πριονίδι   sawdust 

προϊόν product 

προκαθορισμός predetermination 

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευση 
(Π.Ο.Π). Protected Designation of Origin (P.D.O). 

πρότυπο AGRO 2.2/3 AGRO 2.2 / 5 standard 

πρότυπο eurepgap eurepgap standard 

πρότυπο Eurepgap Eurepgap standard 

πρότυπο globalgap globalgap standard 

προϋπολογισμός budget 

πρωτογενής μεταβολισμός   primary metabolism   

πτητικά στερεά COD volatile solids COD 

πύλη ιστού web portal 

πυρηνόκαρπα   stone fruit 

Ρέθυμνο Rethymno 

ρευματοειδής αρθρίτιδα rheumatoid arthritis 

ρητίνη resin 

ρίγανη   oregano 

ριζοβολία   rooting 

ριζωματώδες φυτό rootstock plant 

ροδάκινα Halawei Halawei peaches 

ροδακινιά   peach tree 

ροδάκινο peach 

ροδιά   pomegranate tree 



ρόδο rose 

Ρόδος Rhodes 

ρύπανση    pollution 

ρύπανση  εδάφους soil pollution 

ρύπος    pollutant 

ρύπος  ατμόσφαιρας 
  air pollutant 

σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 diabetes mellitus type 2 

σαλιγκάρι snail 

Σαντορίνη, Θήρα Sanorini, Thera 

σέλινο celery 

σήψη ριζών   root rot 

σίγιση RNA RNA silencing 

σιδηροπενική αναιμία  iron deficiency anemia 

σιτάρι   wheat 

σιτηρά grain 

σκόρδο   garlic 

σμήνος μελισσών swarm of bees 

σολανώδη   solanacea 

σολιντάγκο   solidago  

σόργο   sorghum 

σουλτανίνα   sultanina 

σπανάκι spinach 

σπορομεταδιδόμενος ιός   seed-transmitted virus, seed borne virus 

σπόρος seed 

σπορόφυτο seedling 

σταμναγκάθι   stamnagathi (spiny chicory) 

σταυρεπικονίαση cross-pollination 

σταφίδα currant, raisin, currant grapes 

σταφιδοποίηση raisining (grape) 

σταφύλι grape 

στερεά απόβλητα solid wastes 

στερεά απορρίμματα solid wastes 

στερεό καύσιμο solid fuel 

συγκομιδή   harvesting 

συκιά   fig tree 

συμβατική γεωργία  conventional agriculture 

συμβατική καλλιέργεια   conventional cultivation 

συμβατική καλλιέργεια πορτοκαλιών conventional cultivation oranges    

συμβατική παραγωγή   conventional production 

σύμπτωμα symptom 

συναισθηματική διατροφή emotional eating 

σύνδρομο Asperger Asperger syndrome 

σύνδρομο Down Down syndrome 

σύνδρομο Prader-Willi Prader–Willi syndrome  



σύνδρομο άρρωστου κτιρίου    sick building syndrome 

συντήρηση   maintenance 

συντηρητικά   preservatives 

σύστημα NFT NFT system 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας   quality management system 

σύστημα καλλιέργειας    cultivation system 

σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης integrated management system 

συχνότητα κατανάλωσης frequency consumpion 

σχεδιασμός   design 

σχεδιασμός κήπου garden design 

σωματική υγεία   body health 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης TEI of Crete 

ταξινόμηση φυτών  plant classification 

ταρατσόκηπος   roof garden 

ταυτοποίηση identification 

ΤΕΙ Κρήτης TEI of Crete 

τεμαχισμένο τριαντάφυλλο cut rose 

Τενάγη Φιλίππων Tenagi Phillipon 

τερηδόνα tooth decay 

τεφρά σήψη   gray mold, gray mould 

τεχνητή σίτιση  artificial nutrition 

τεχνητός υγροβιότοπος artificial wetland, constructed wetland 

τεχνική βαφής painting technique 

τεχνολογία Real Time PCR real-time PCR technology 

τζελ φυτών plant gel 

τηγάνισμα frying 

τοξική ουσία toxic substance 

τράπεζα σπέρματος soil seed bank 

τριανταφυλλιά   rose 

τριανταφυλλιά RED NAOMI Red Naomi rose 

τριαντάφυλλο rose 

Τροιζηνία  Troizinia 

τροποποιημένο φυτό modified plants 

τροφική αλλεργία food allergy 

τρόφιμα food 

τροφοπενία deficiency 

τρύγος grape harvest 

τρωκτικοκτόνο rodenticide 

τυποποίηση   standardization 

τύπος υδροπονικού συστήματος types of hydroponic system 

υαλόφρακτρο θερμοκήπιο fenced greenhouse 

υβρίδιο    hybrid 

υβρίδιο  ζέρμπερας gerbera hybrid 

υβρίδιο ντομάτας   tomato hybrid 



υγεία   health 

υγρά απόβλητα   wastewater 

υγρά επεξεργασμένα απόβλητα   treated wastewater 

υγρή χρωματογραφία liquid chromatography 

υγρό παγίδευσης trapping liquid  

υγροβιότοπος water biotope 

υγρότοπος wetland 

υδατικό ισοζυγίο  water balance  

υδατικοί πόροι water resources 

υδραυλικός χρόνος παραμονής hydraulic retention time 

ύδρευση   water supply 

υδρογόνο   hydrogen 

υδρονέφωση fogging nozzle 

υδροπονία hydroponics  

υδροπονία τριανταφυλλιάς    hydroponic rose 

υδροπονική καλλιέργεια   hydroponic cultivation 

υδροπονική καλλιέργεια αγγουριού    hydroponic cultivation of cucumber 

υδροπονική καλλιέργεια μαρουλιού   hydroponic cultivation of lettuce 

ύλη   matter 

υλικό πλακόστρωσης   paving material 

υπαίθριος χώρος   open space 

υπερικό ή βαλσαμόχορτο L. androsaemum Hypericum androsaemum L. 

υπεροξείδιο peroxide 

υπερτροφή superfood 

ύπνος sleep 

υποδοχέας υποστρώματος substrate receptor  

υποκείμενα αμπέλου grape rootstocks 

υποκειμενική σφαιρική αξιολόγηση (SGA) subjective global assessment (SGA) 

υπολείμματα   residues 

υπολείμματα ελαιόφυλλων   oil-leaves residues 

υπόστρωμα   substrate 

υπόστρωμα   substrate 

φάβα Σαντορίνης Santorini fava 

φαρμακευτική δράση   pharmaceutical action 

φαρμακευτικό φυτό    medicinal plant 

φασκόμηλο salvia 

φασκόμηλο   sage 

φάσμα δράσης   action spectrum 

φασματοσκοπική ανάλυση   spectroscopic analysis 

φασολιά   bean plant 

φένγκ σούι feng shui 

φλαβονοειδές flavonoid 

φοίνικας palm tree  

φοίνικας του Θεόφραστου phoenix theophrasti 



Φοινικιά (Ηράκλειο) Foinikia (Heraklion) 

φοινικόδεντρο palm tree 

φοινικοειδές palm 

φόμα phoma 

φομιτιπόρια  fomitiporia 

φράουλα   strawberry 

φρούτα fruits 

φρούτα και λαχανικά   fruits and vegetables 

φρυγανικό οικοσύστημα   phryganic ecosystem 

φυλλόρροια defoliation 

φυματίωση tuberculosis 

φύτευση planting 

φυτικό απολίθωμα plant fossil 

φυτικό παράσιτο plant parasite 

φυτικό προϊόν plant product 

φυτικό υλικό plant material 

φυτικός οργανισμός plant organism 

φυτό plant 

φυτό αστράκι  aster plant 

φυτό εσωτερικού χώρου indoor plant  

φυτό πιπεριάς   pepper plant 

φυτοδιακόσμηση decoration with plants 

φυτοεξυγίανση phytoremediation 

φυτοπαθογόνο βακτηρίο   phytopathogenic bacterium 

φυτοπαθολογία phytopathology 

φυτοπαρασιτικός νηματώδης   plant-parasitic nematode 

φυτοπροστασία plant protection  

φυτοπροστατευτική ουσία plant protection substance  

φυτοπροστατευτικό προϊόν plant protection product 

φυτορμόνη plant hormone 

φυτορυθμιστική ουσία plant growth regulator 

φυτοφάρμακο pesticide 

φυτοχημικά συστατικά phytochemicals ingredients 

φύτρωση germination 

φύτρωση σπερμάτων seed germination 

φυτώριο seedling 

φυτώριο seedling 

φως light 

φώσφορος phosphorus 

φωτισμός lighting 

φωτοπεριοδισμός photoperiodism 

φωτοπερίοδος photoperiod 

φωτοπερίοδος photoperiod 

χαλκός copper 



Χανιά Chania  

χαραγή girdling 

χαρακτηριστικά καρπών fruit characteristics 

χαρουπιά carob tree 

χειλανθή lamiaceae 

χειμερινή περίοδος   winter period 

χημική αντιμετώπιση   chemical treatment 

χημική πτητική ουσία chemical volatile substance 

χιονόπτωση snowfall 

χλοοτάπητας turfgrass 

χλωρίδα flora 

Χλώριο chlorine 

χλωρίωση chlorination 

χουμικα οξεα humic acids 

χουρμαδιά date palm 

χρήση παγίδας use of trap 

χρυσάνθεμο chrysanthemum 

χρωματογραφία   chromatography 

χυμός φρούτων fruit juice 

χωματερή landfill 

χώρες Μεσογείου Mediterranean countries 

χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ) sanitary landfill 

ψευδάργυρος zinc 

ψηφιακή τεχνολογία digital technology 

ψυχική υγεία mental health 

Ψυχικό (Αθήνα) Psychiko (Athens) 

ωίδιο oidium 

ωίδιο αγγουριού cucumber powdery mildew 

ωσμωτίνη osmotini 

ωφέλιμο έντομο beneficial insect 

 

  



Λέξεις Κλειδιά -  ΣΤΕΦ 

Ελληνικός ΟΡΟΣ Όρος  στα αγγλικά  

20ος αιώνας 20th century 

2D τεχνικές 2D techniques 

3D 3D 

3D animation 3D animation 

3D production 3D production 

3D Studio Max 3D Studio Max 

3D Studio Max 2009 3D Studio Max 2009 

3DPV 3DPV 

3ds Max 3ds Max 

3ds max 2011 3ds max 2011 

3ds max 8 3ds max 8 

4Images 4Images 

4-αμινοαντιπυρίνη 4-aminoantipyrine 

5.1 surround sound 5.1 surround sound 

action camera action camera 

ActionScript ActionScript 

ActionScript ActionScript 

ActiveX ActiveX 

Ad hoc δίκτυο Ad hoc network 

Adobe Air Adobe Air 

Adobe Director Adobe Director 

Adobe Flach CS3 Adobe Flach CS3 

Adobe Flash Adobe Flash 

Adobe Flash CS4 Adobe Flash CS4 

Adobe Flash CS5 Professional Adobe Flash CS5 Professional 

Adobe Flex Adobe Flex 

Adobe Macromedia Flash Adobe Macromedia Flash 

Adobe Photoshop Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop CS2 Adobe Photoshop CS2 

Adobe Photoshop CS3 Adobe Photoshop CS3 

Adobe Premiere CS3 Adobe Premiere CS3 

AES (advanced encryption standard) AES (advanced encryption standard) 

Aethra Vega X5 Aethra Vega X5 

After Effects After Effects 

Ajax Ajax 

Android Android 

Apache Apache 

API (Διεπαφή προγραμματιστικής εφαρμογής) API (Application programing interface) 

Apple OSX Leopard Apple OSX Leopard 

Arc View 3.3 GIS Arc View 3.3 GIS 



arduino arduino 

ARToolkit ARToolkit 

ASP .NET ASP .NET 

ASTER αρχείο ASTER file 

Asterisk Asterisk 

Audi Audi 

audit log audit log 

Authentication Manager Authentication Manager 

AutoCAD AutoCAD 

AVR Studio AVR Studio 

Back-Office Back-Office 

BackTrack BackTrack 

biplot γραφική παράσταση biplot graphic display 

BitTorrent BitTorrent 

BitTorrent πρωτόκολλο BitTorrent protocol 

Blender Blender 

Blender game engine Blender game engine 

blind image quality index (BIQI) blind image quality index (BIQI) 

Blue-j Blue-j 

Boeing 737-400 Boeing 737-400 

Brekel kinect Brekel kinect 

Brekel Kinect Brekel Kinect 

C C 

C# C# 

Cache Cache 

CAD/CAE λογισμικό CAD/CAE software 

CAPTCHA CAPTCHA 

Carrier Ethernet Carrier Ethernet 

cc/pp cc/pp 

chat chat 

Chord Chord 

CiMAS CiMAS 

cloud computing cloud computing 

CNC φρέζα CNC vertical machine center 

code excited linear prediction (CELP) code excited linear prediction (CELP) 

ColdFusion ColdFusion 

computer worm computer worm 

control room control room 

Creo Simulate Creo Simulate 

crest factor crest factor 

CSS PHP 5 CSS PHP 5 

C-TDMA C-TDMA 

CUDA CUDA 

CyberCIERGE CyberCIERGE 



Daily, Ross Daily, Ross 

data center data center 

DB Solver DB Solver 

delay εφφέ delay effect 

delta delta 

delta-delta delta-delta 

desktop site desktop site 

DHD DHD 

DiaLux DiaLux 

DICOM DICOM 

digital audio video council (DAVIC) digital audio video council (DAVIC) 

digital audio workstation digital audio workstation 

DNA chips DNA chips 

doppler doppler 

Dreamweaver Dreamweaver 

Drupal Drupal 

DTMF δέκτης DTMF receiver 

Dublin Core Dublin Core 

ducker ducker 

DVB-H (πρότυπο) DVB-H (standard) 

eBay eBay 

echo state network echo state network 

Eclipse Eclipse 

EcoDesigner EcoDesigner 

EGEE πρότζεκτ EGEE project 

ehealth ehealth 

e-kones e-kones 

eLabManage eLabManage 

ELF/VLF ELF/VLF 

Elxis CMS Elxis CMS 

emailPortlet emailPortlet 

ENVITEC Α.Ε. ENVITEC SA 

Erasehead (ταινία κινηματογράφου) Erasehead (motion picture) 

eToken eToken 

eXe-eLearning eXe-eLearning 

eXeLearning eXeLearning 

eXo Platform eXo Platform 

expander expander 

Fabry Perot συμβολόμετρο Fabry Perot interferometer 

Flash Flash 

Flash 3D Flash 3D 

Flash CS5 Flash CS5 

Flux Player Flux Player 

fm fm 



Forthnet Forthnet 

frameworks frameworks 

FreePastry πρότζεκτ FreePastry project 

Front-Office Front-Office 

GemSafe Libraries GemSafe Libraries 

GemSafe Software GemSafe Software 

general packet radio system (GPRS) general packet radio system (GPRS) 

Ghosting (κλοπή ταυτότητας) Ghosting (identity theft) 

gigabit ethernet gigabit ethernet 

gLite gLite 

Google Google 

Google API Google API 

Google Earth Google Earth 

Google Map Api Google Map Api 

Google sketch up Google sketch up 

Google Web Designer Google Web Designer 

GPGPU GPGPU 

Graph Based Visual Saliency (GBVS) Graph Based Visual Saliency (GBVS) 

green screen green screen 

Groundwater Vistas Groundwater Vistas 

growing neural gas (GNS) growing neural gas (GNS) 

GSM δίκτυο GSM network 

GSM μόντεμ gsm modem 

GSM σύστημα GSM system 

GUI GUI 

GUI-IDE GUI-IDE 

H.323 H.323 

Haas VF Haas VF 

HDTV HDTV 

Hellas Grid Hellas Grid 

high speed downlink packet access 3G 
(HSDPA) 

high speed downlink packet access 3G 
(HSDPA) 

HVSR μέθοδος HVSR method 

i-bus i-bus 

ICA ICA 

ICS ICS 

ICS Telecom ICS Telecom 

ID ID 

IEEE IEEE 

IEEE 1140-1994 (πρότυπο) ΙΕΕΕ 1140-1994 (standard) 

IEEE 802.11 (πρότυπο) IEEE 802.11 (standard) 

IEEE 802.11n (Πρότυπο) IEEE 802.11n (Standard) 

IEEE 802.11x (πρότυπο) IEEE 802.11x (standard) 

IEEE 802.15.4 (πρότυπο) IEEE 802.15.4 (standard) 

IEEE 802.16 (Πρότυπο) IEEE 802.16 (Standard) 



Image Gallery Image Gallery 

ImathAS ImathAS 

InfoGraberCreator InfoGraberCreator 

Instant Messenger Instant Messenger 

interconnects interconnects 

INTRAKAT Α.Ε. INTRAKAT SA 

IP IP 

IP multimedia subsystem (IMS) IP multimedia subsystem (IMS) 

IP δίκτυο IP network 

IP/DVB IP/DVB 

IPTV IPTV 

IRC Share IRC Share 

ISO 15938 ISO 15938 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 

ISO27001-2 ISO27001-2 

J2EE J2EE 

Jackson, Michael Jackson, Michael 

Jakarta Tomcat Jakarta Tomcat 

Java (γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ) Java (computer program language) 

Java 2 Micro Edition Java 2 Micro Edition 

Java 3D Java 3D 

Java applets Java applets 

Java Card Java Card 

Java Enterprise Edition Java Enterprise Edition 

Java Media Framework Java Media Framework 

Java και Java Servlets Java και Java Servlets 

Java3D API Java3D API 

Javascript Javascript 

JBoss JBoss 

JDL JDL 

JFormDesigner JFormDesigner 

Jgraph Jgraph 

Jmol Jmol 

jMonkey engine jMonkey engine 

Joomla Joomla 

JPEG-2000 JPEG-2000 

jQuery jQuery 

JScript JScript 

JSON JSON 

JSP JSP 

Jsyn (λογισμικό σύνθεσης ήχου) Jsyn (audio synthesis software) 

JXTA τεχνολογία JXTA technology 

Kademlia Kademlia 

K-means K-means 



L2 triggering L2 triggering 

LabelMe LabelMe 

LabVIEW LabVIEW 

Lafarge Ελλάδα Lafarge Greece 

LAMP LAMP 

Landsat-TM Landsat-TM 

LC-μετρητής LC-meter 

LED LED 

Lego Mindstorm NXT Lego Mindstorm NXT 

Lego mindstorms Lego mindstorms 

Linux Linux 

Linux BackTrack Linux BackTrack 

Linux -Debian Linux -Debian 

LISSY LISSY 

Literay CMS Literay CMS 

live cd live cd 

loadcells loadcells 

Logger CR10X Logger CR10X 

LOGO LOGO 

Logo Soft Comfort Logo Soft Comfort 

LOGO προγραμματισμός LOGO programming 

LonWorks LonWorks 

loops loops 

Lynch, David, 1946- Lynch, David, 1946- 

MAC πρωτόκολλα MAC protocols 

machine roomless (MRL) machine roomless (MRL) 

Macromedia Dreamweaver MX 2004 Macromedia Dreamweaver MX 2004 

Mambo Mambo 

Mars-88/FD σύστημα συλλογής δεδομένων Mars-88/FD data collection system 

Mashup Mashup 

mastering mastering 

Matlab Matlab 

MAX/MSP λογισμικό MAX/MSP software 

Max/MSP/Jitter Max/MSP/Jitter 

Mesh Mesh 

Mesh δίκτυο Mesh network 

Metasploit Framework Metasploit Framework 

MFCC MFCC 

Microarrays Microarrays 

micro-grid micro-grid 

Microsoft Access Microsoft Access 

Microsoft excel (αρχείο Η/Υ) Microsoft excel (Computer file) 

Microsoft kinect sensor Microsoft kinect sensor 

Microsoft Project Microsoft Project 



Microsoft robotics developer studio 2008 
express 

Microsoft robotics developer studio 2008 
express 

Microsoft SQL 2008 Microsoft SQL 2008 

Microsoft Visual BASIC Microsoft Visual BASIC 

Microsoft Visual C# Microsoft Visual C# 

Microsoft Windows Microsoft Windows 

Microsoft windows XP Microsoft windows XP 

Microsoft windows XP professional Microsoft windows XP professional 

MIDI (standard) MIDI (standard) 

MIDI controller MIDI controller 

MIDlets MIDlets 

Mimetic μέθοδος Mimetic method 

Minitab Minitab 

mobile ιστότοπος mobile web site 

mobiOne mobiOne 

Model View Controller (MVC) Model View Controller (MVC) 

Modis Modis 

Mono jetronic Mono jetronic 

Moodle Moodle 

Motion Builder Motion Builder 

Motion Graphics Motion Graphics 

MP3 (πρότυπο μουσικής κωδικοποίησης) MP3 (audio coding standard) 

MPEG-1 Layer III MPEG-1 Layer III 

MPEG-2 MPEG-2 

MPEG-4 MPEG-4 

MPEG-7 MPEG-7 

MPLS πρότυπο MPLS standard  

MRBS MRBS 

MSOfficeSharePoint MSOfficeSharePoint 

multi-agent αρχιτεκτονική multi-agent architecture 

multi-master multi-master 

MVC Framework (CodeIgniter) MVC Framework (CodeIgniter) 

Mysql Mysql 

NACA NACA 

Natura 2000 Natura 2000 

NCTuns NCTuns 

net framework 3.5 net framework 3.5 

netBeans platform netBeans platform 

netBeansIDE netBeansIDE 

network on chip network on chip 

Network Virtualization Network Virtualization 

neural gas neural gas 

NIST SP 800-68 NIST SP 800-68 

noise gate noise gate 

OmNet++ OmNet++ 



online κράτηση/ενοικίαση online reservation/rent 

online μουσική online music 

online παραγγελία φαγητού online food order 

online παρουσίαση στο διαδίκτυο online internet presentation 

online σύστημα online system 

online σύστημα διαχείρισης ξενοδοχείου online system for hotel management 

online σύστημα κρατήσεων online reservation system 

open architecture open architecture 

open solaris open solaris 

OpenAL OpenAL 

Opencart CMS Opencart CMS 

OpenCV OpenCV 

OpenGL OpenGL 

OpenSimulator OpenSimulator 

OPNET OPNET 

Orwell, George, 1903-1950 Orwell, George, 1903-1950 

OsCommerce OsCommerce 

OTElink OTElink 

OVSF κωδικός OVSF code 

OWAMP OWAMP 

OWL (Ontology Web language) OWL (Ontology Web language) 

PageMaker PageMaker 

Pascalscript Pascalscript 

Pastry Pastry 

PDA PDA 

Pelamis Pelamis 

pH pH 

Photoshop Photoshop 

php php 

Pimelodus Pictus Pimelodus Pictus 

Pixologic's Zbrush Pixologic's Zbrush 

PMM 8053 PMM 8053 

podcasting podcasting 

PonyProg PonyProg 

Portal Χανίων portal of Chania 

portlet portlet 

Portlet Container Portlet Container 

Primavera Project Planner Primavera Project Planner 

Pro/ENGINEEER mechanica Pro/ENGINEEER mechanica 

Pro/ENGINEER Pro/ENGINEER 

Processing (Γλώσσα προγραμματισμού) Processing (Programming language) 

productivity παραγωγικότητα 

Prolog Prolog 

Protégé-OWL Protégé-OWL 



Proxy server Proxy server 

Pspice Pspice 

PSTN PSTN 

pthread pthread 

Python Python 

Quantum GIS Quantum GIS 

RAKE δέκτης RAKE receiver 

Rapid prototyping Rapid prototyping 

Raspberry Pi  Raspberry Pi 

RAT RAT 

RDF RDF 

remote interface for science analysis (RISA) remote interface for science analysis (RISA) 

representational state transfer (REST)   representational state transfer (REST)  

Revoil Revoil 

Rich Internet Application Rich Internet Application 

RTSP RTSP 

Ruby on Rails Ruby on Rails 

Scalance Scalance 

Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)  Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)  

SCORM SCORM 

scrambler system scrambler system 

SDH/SONET SDH/SONET 

SDK SDK 

semantic web rule language (SWRL) semantic web rule language (SWRL) 

SGM SGM 

SHAPEFILE SHAPEFILE 

Siemens Siemens 

Siemens Logo Siemens Logo 

SignWriting SignWriting 

simple object access protocol (SOAP) simple object access protocol (SOAP) 

simple protocol and RDF query language 
(SPARQL) 

simple protocol and RDF query language 
(SPARQL) 

Simulink Simulink 

SIS - TMS (Semantic Index System - Thesaurus 
Management System) 

SIS - TMS (Semantic Index System - Thesaurus 
Management System) 

smart phone smart phone 

smartphone iPhone smartphone iPhone 

SMPS SMPS 

sms sms 

SNMPv1 SNMPv1 

software radio software radio 

SolidWorks SolidWorks 

Space shoot'em up Space shoot'em up 

SPSS SPSS 

SQL SQL 



Sql Server Sql Server 

SQL Server 2000 SQL Server 2000 

SQWRL SQWRL 

Surfer Surfer 

SVG to X3D SVG to X3D 

SWI-Prolog SWI-Prolog 

Symphony Symphony 

System advisor model (SAM) System advisor model (SAM) 

TCP TCP 

TCP/IP TCP/IP 

TCP/IP Network socket programming TCP/IP Network socket programming 

Telemecanique Telemecanique 

tellas tellas 

test drives test drives 

Tomcat Tomcat 

transient electromagnetic method (TEM) transient electromagnetic method (TEM) 

TTL TTL 

TV White Spaces TV White Spaces 

UILM UILM 

UML (Computer science) UML (Computer science) 

UNIBIOS UNIBIOS 

Unity game engine Unity game engine 

universal data description and integration 
(UDDI) 

universal data description and integration 
(UDDI) 

USB USB 

UsiXML UsiXML 

USP USP 

VBScript VBScript 

vCard vCard 

vibroacoustic therapy vibroacoustic therapy 

Virtex-4 FPGA Virtex-4 FPGA 

virtual box virtual box 

VirtueMart VirtueMart 

Visual Basic Visual Basic 

Visual Basic .Net 2008 Visual Basic .Net 2008 

Visual C# 4 Visual C# 4 

Visual Studio .Net 2010 Visual Studio .Net 2010 

Visual Studio. NET Visual Studio. NET 

VLC player VLC player 

VoIP VoIP 

VoIP VoIP 

V-Realm Builder V-Realm Builder 

VRML (γλώσσα προγραμματισμού 
υπολογιστή) VRML (computer program language) 



WAMP (Windows, Apache, MySQL, 
PHP/Perl/Python) 

WAMP (Windows, Apache, MySQL, 
PHP/Perl/Python) 

Wave Studio Wave Studio 

Wave terrain Wave terrain 

WCDMA δίκτυα WCDMA networks 

Web 2.0 Web 2.0 

Web Audio API Web Audio API 

Web Cast Producer Web Cast Producer 

Web CMS Web CMS 

web-3D web-3D 

WebLogic WebLogic 

Webots: robot simulator Webots: robot simulator 

WebRTC WebRTC 

wep wep 

WiMAX WiMAX 

wind/PV/FC wind/PV/FC 

Windows Windows 

Windows Vista Windows Vista 

Wirefusion Wirefusion 

WiΜΑΧ WiΜΑΧ 

WordPress WordPress 

WSDL WSDL 

wurfl wurfl 

X3D X3D 

X3d – VRML X3d – VRML 

X3D to HTML 5 X3D to HTML 5 

xampp xampp 

xampp xampp 

Xcode Xcode 

XHTML XHTML 

XML XML 

Xna Game Studio Xna Game Studio 

XSL (Extensible Stylesheet Language 
Transformation) 

XSL (Extensible Stylesheet Language 
Transformation) 

XSLT (XSL Transformation) XSLT (XSL Transformation) 

X-Βee Pro X-Βee Pro 

Yagi Uda κεραία Yagi Uda antenna 

Yahoo Yahoo 

YouTube YouTube 

Α.Ε.Π.Ι. (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας) 

Hellenic Society for the Protection of 
Intellectual Property (AEPI) 

ΑΓΕΤ -Ηρακλής AGET – Iraklis 

Αγία Γαλήνη Agia Galini 

Αγία Κυριακή Agia Kyriaki 

αγορά εργασίας labor market 



αγροτικό προϊόν agricultural product 

Αγυιά Agyia 

άγχος anxiety 

άδεια licence 

άδεια εγκατάστασης installation permit 

άδεια ίδρυσης authorization to establish 

άδεια, ραδιοφωνικός σταθμός licence, radio station 

αδειοδότηση authorization 

αεραγωγός air duct 

αεροδυναμική aerodynamics 

αεροδυναμική ισχύς aerodynamic power 

αεροδυναμικό φορτίο aerodynamic load 

αερολιμένας airport 

αερομεταφερόμενος μικροοργανισμός airborne microorganism 

αεροπλάνο airplane 

αεροσήραγγα wind tunnel 

αερόψυκτος κινητήρας air cooled motor 

αζιμούθιο azimuth 

άζωτο nitrogen 

αθλητικό κέντρο ΤΕΙ Κρήτης athletic center of TEI of Crete 

αιθανόλη ethanol 

αίθουσα διδασκαλίας teaching room 

αίθουσα μουσικής music hall 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων multi-purpose classroom 

αιολική ενέργεια wind power 

αιολικό δυναμικό wind power potential 

αιολικό δυναμικό wind power potential 

αιολικό πάρκο wind power park 

αιολικό σύστημα wind power system 

αισθήσεις senses 

αισθητήρας sensor 

αισθητήρας απόλυτης πίεσης absolute pressure sensor 

αισθητήρας θερμοκρασίας temperature sensor 

αισθητήρας κρουστικής καύσης knock sensor 

αισθητήρας οπτικών ινών fiber optics sensor 

αισθητήρας ταχύτητας speed sensor 

αισθητήρες εγκεφαλικών κυμάτων brainwave sensors 

αίτηση application 

αίτηση εγγραφής registration's application 

αιωρούμενο σωματίδιο particulate matter 

ακάρεα mites 

ακίνητα real estate 

ακοή hearing 

ακοόγραμμα audiogram 



ακουστική acoustics 

ακουστική αντίληψη auditory perception 

ακουστική εμπέδηση acoustic impedance 

ακουστική κλειστών χώρων room acoustics 

ακουστική μηχανική acoustical engineering 

ακουστική μικρών ενυδρείων fish tanks' acoustics 

ακουστική οικολογία acoustic ecology 

ακουστική συχνότητα audio frequency 

ακουστικό μουσικό όργανο acoustic musical instrument 

ακουστικό σήμα acoustic signal 

ακουστικό σύστημα auditory system 

ακουστικό τεστ listening test 

ακουστικό φίλτρο audio filter 

ακραία καιρικά φαινόμενα extreme weather 

ακρωτήρι Χανίων cape of Chania 

ακρωτήρι Χανίων cape of Chania 

ακτίνα λέϊζερ laser beam 

ακτινοβακτήριο actinobacterium 

ακτινοβολία radiation 

ακτινοδιαγνωστική εξέταση radiodiagnostic examination 

ακτινολογία actinology 

άλατα σιδήρου σε υγρά απόβλητα trivalent iron in liquid wastewater 

αλγόριθμος algorithm 

αλγόριθμος CBR CBR algorithm 

αλγόριθμος convex hull convex hull algorithm 

αλγόριθμος ITM 
instantaneous topological map algorithm (ITM 
algorithm) 

αλγόριθμος SIFT SIFT algorithm 

αλγόριθμος VQM VQM algorithm 

αλγόριθμος αναγνώρισης τονικού ύψους pitch detection algorithm 

αλγόριθμος κρυπτογράφησης cryptographic algorithm 

αλγόριθμος κωδικοποίησης coding algorithm 

αλγόριθμος πυρήνα Kernel algorithm 

αλγόριθμος τύπου soft clustering soft clustering algorithm 

αλεξικέραυνα lightning arresters 

Αλιάκμονας ποταμός Aliakmonas river 

αλιευτική βάρκα fishery boat 

αλκαλική κυψέλη alkali cell 

αλλαγή κυψέλης handover 

αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή human computer interaction 

αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο real-time interaction 

αλληλεπιδραστικός έλεγχος interactive control 

αλληλεπιδραστικός ιστότοπος interactive web site 

αλουμίνα alumina 

αλόφυτα halophytes 



αλυσίδα σούπερ μάρκετ supermarket chain 

Αμερική America 

άμεση προσπέλαση μνήμης direct memory access (DMA) 

άμεσο μήνυμα instant messaging 

αμοιβαία πληροφορία mutual information 

αμφιθέατρο amphitheater 

αναβάθμιση upgrade 

αναγνώριση αεροσκάφους aircraft recognition 

αναγνώριση ανθρώπινης δραστηριότητας human activity recognition 

αναγνώριση αντικειμένου object identification 

αναγνώριση αντικειμένων σε εικόνα object recognition in image 

αναγνώριση αρχής νότας onset detection 

αναγνώριση εικόνας image recognition 

αναγνώριση μουσικού οργάνου musical instrument recognition 

αναγνώριση προσώπου face recognition 

αναγνώριση προτύπου pattern recognition 

αναγνώριση συναισθημάτων emotion recognition 

αναγνώριση τονικού ύψους pitch detection 

αναγνώριση φωνής speech recognition 

αναγνώριση χαρακτήρων character recognition 

αναγνώριση χειρονομιών gesture recognition 

αναερόβια χώνευση anaerobic digestion 

αναζήτηση search 

αναζήτηση δεδομένων data searching 

ανακλαστήρας reflector 

ανακλαστήρας πλάσματος plasma reflector 

ανακοίνωση announcement 

ανάκτηση κειμένου text retrieval 

ανάκτηση μουσικής πληροφορίας music information retrieval 

ανάκτηση πληροφορίας information retrieval 

ανακύκλωση recycling 

ανακύκλωση (απορρίμματα, κλπ) recycling (waste, etc) 

ανακυκλώσιμο υλικό recycling material 

αναλογική τηλεόραση analog television 

αναλογικό delay εφφέ analog delay effect 

αναλογικό ηλεκτρονικό σύστημα analog electronic system 

αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο  analog telephone network 

αναλογικός ελεγκτής analog controller 

αναλογικός έλεγχος analog control 

ανάλυση αλγόριθμου algorithm analysis 

ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών independent component analysis (ICA) 

ανάλυση δεδομένων data analysis 

ανάλυση ηλεκτρονικού κυκλώματος electronic circuit analysis 

ανάλυση κύριας συνιστώσας principal component analysis (PCA) 



ανάλυση σεισμικής επικινδυνότητας earthquake hazard analysis 

ανάλυση σεισμολογικών δεδομένων seismological data analysis 

ανάλυση σήματος signal analysis 

ανάλυση συναισθήματος sentiment analysis 

ανάλυση υδάτων water analysis 

ανάλυση υπόγειων υδάτων groundwater analysis 

ανάλυση υφής texture analysis 

αναλυτής πραγματικού χρόνου  real-time analyzer (RTA) 

αναλυτής φάσματος Spectrum analyzer 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας renewable energy source 

αναπαραγωγή βίντεο video reproduction 

αναπαραγωγή πολυμέσου multimedia reproduction 

αναπαράσταση representation 

αναπαράσταση δεδομένων data representation 

αναπαράσταση πληροφορίας information representation 

αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής knowledge representation and reasoning 

ανάπτυξη modules modules development 

ανάπτυξη ιστότοπου web site development 

ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστών computer software development 

ανάρτηση βίντεο video uploading 

ανελκυστήρας elevator 

ανεμογεννήτρια wind turbine 

ανεμογεννήτρια κατακόρυφου άξονα vertical axis wind turbine 

ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα horizontal axis wind turbine 

ανεμοηλεκτρική γεννήτρια wind electric generator 

ανεμοκινητήρας winding machine 

ανεμολογικός ιστός wind mast 

ανεμόμετρο anemometer 

ανεμόμυλος windmill 

άνεμος wind 

ανεύρυσμα αορτής aortic aneurysm 

ανθρώπινη γνώση human knowledge 

ανθρώπινο κρανίο human skull 

ανθρώπινος μηχανισμός human mechanics 

ανθρωπόμορφο μοντέλο humanoid 

άνθρωπος human being 

ανισότητα Harnack Harnack inequality 

ανίχνευση αντικειμένου object detection 

ανίχνευση διαρροής leak detection 

ανίχνευση διπλοαντιγράφων δεδομένων duplicate data detection 

ανίχνευση επίθεσης attack detection 

ανίχνευση ίριδας iris detection 

ανίχνευση κίνησης   movement detection 

ανίχνευση κίνησης / κηλίδας blob tracking 



ανίχνευση ματιού eye detection 

ανίχνευση πτώσης fall detection 

ανίχνευση υπνηλίας drowsiness detection 

ανιχνευτής σημείου μέγιστης ισχύος maximum power point tracking 

ανιχνευτής φωτιάς fire detector 

ανοικτή αρχιτεκτονική open architecture 

ανοιχτός κώδικας open source 

ανοιχτός υπαίθριος χώρος δοκιμών open-area test site (OATS) 

ανόργανος ημιαγωγός inorganic semiconductor 

ανόρυξη υδευτικής γεώτρησης water resources detection 

ανταγωνισμός competition 

ανταλλαγή αρχείων υπολογιστή computer file sharing 

αντηχείο resonator 

αντήχηση reverberation 

αντιβιοτικό antibiotic 

αντιδραστήρας διαλείπουσας λειτουργίας sequencing batch reactor (SBR) 

αντικειμενοστραφής προγραμματισμός object-oriented programming 

αντικεραυνική προστασία thunder protection 

αντικλεπτικό σύστημα anti-theft system 

αντιληπτή ποιότητα υπηρεσίας perceived quality of service (Pqos) 

αντίληψη perception 

αντιπαροχή οικοπέδου 
agreement between a plot owner and a 
construction company 

αντιρρυπαντική τεχνολογία anti-pollution technology 

αντιστροφή δεδομένων data inversion 

αντίστροφη μηχανική reverse engineering 

αντίστροφη όσμωση reverse osmosis 

αντλησιοταμίευση pumped storage system (PPS) 

αντλία pump 

αντλία καυσίμου fuel pump 

αντλιοστάσιο pumping station 

αντοχή υλικών strength of materials 

αντοχή χάλυβα steel resistance 

ανωνυμία anonymity 

ανώτατη εκπαίδευση higher education 

αξιολόγηση evaluation 

αξιολόγηση απόδοσης performance evaluation 

Αξιός ποταμός Axios river 

απαιτήσεις λογισμικού software requirements 

απεικόνιση imaging 

απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού magnetic resonance imaging 

απεικόνιση πληροφοριών information visualization 

άπειρη ακρίβεια  infinite precision  

απλό πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου 
(SNMP) simple network management protocol (SNMP) 



απόβλητα wastes 

απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

waste electrical and electronic equipment 
(WEEE) 

αποδιαμόρφωση demodulation 

αποδιαμόρφωση πλάτους amplitude demodulation 

απόθεση disposal 

αποθήκευση storage 

αποθήκευση ενέργειας energy storage 

αποθήκευση και ανάκτηση πληροφορίας information storage and retrieval 

αποθήκη storage room 

αποκατάσταση restoration 

αποκατάσταση του εδάφους soil remediation 

αποκομιδή απορριμμάτων waste disposal 

απόκριση ζήτησης demand response 

αποκρυπτογράφηση decryption 

αποκωδικοποίηση decoding 

απολύμανση disinfection 

απομακρυσμένος έλεγχος remote control 

απορρίμματα wastes 

απορρόφηση του ήχου absorption of sound 

αποσκλήρυνση νερού  water softening 

αποστείρωση sterilization 

αποσυναρμολόγηση προϊόντος disassembly of product 

αποτέφρωση incineration 

αποτύπωση δικτύου network map 

αποχέτευση sewerage 

αργαλειός loom 

άρδευση irrigation 

άρδευση irrigation 

αρδευτικό νερό irrigation water 

αρθροπλαστική arthroplasty 

αριθμητική ανάλυση numerical analysis 

αριθμητική μοντελοποίηση και προσομοίωση  numerical modeling and simulation 

αριθμητικός έλεγχος numerical control 

αριθμητικός έλεγχος υπολογιστή (CNC) computer numerical control (CNC) 

αριθμοδείκτης index number 

αριθμομηχανή calculator 

αριθμός number 

αριθμός Φ Phi number 

αρσενικό arsenic 

Άρτα Arta 

αρχαία ελληνική επιγραφή ancient greek inscription 

αρχαία ελληνική μουσική ancient greek music 

αρχαίο μουσικό όργανο ancient musical instrument 



αρχαιολογικό εύρημα archaeological object 

αρχαιολογικός χώρος archaeological site 

αρχαιομετρία archaeometry 

Αρχάνες Archanes 

αρχείο XML XML file 

αρχειοθέτηση filing 

αρχειοθέτηση εικόνας και σύστημα 
επικοινωνίας στην ιατρική picture archiving and communication system 

αρχή πιστοποίησης certificate authority 

αρχιτεκτονική architecture 

αρχιτεκτονική δικτύου network architecture 

αρχιτεκτονική δικτύου network architecture 

αρχιτεκτονική με FPGA FPGA architecture 

αρχιτεκτονική τριών επιπέδων 3-tier architecture 

αρχιτεκτονικό σχέδιο architectural design 

αρωματικό φυτό aromatic plant 

ασαφής ελεγκτής fuzzy controller 

ασαφής λογική fuzzy logic 

ασκομαντούρα askomandoura 

αστικά απόβλητα urban wastes 

αστικά λύματα urban wastewater 

αστική θερμική νησίδα urban heat island 

αστικό λεωφορείο  city bus 

αστυνομία police 

ασύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα asynchronous web platform 

ασύγχρονη τηλεκπαίδευση asynchronous distant e-learning 

ασύγχρονος τρόπος μεταφοράς asynchronous transfer mode 

ασύμμετρη ψηφιακή γραμμή συνδρομητή asymmetric digital subscriber line (ADSL) 

ασύμμετρο δίκτυο asymmetric  network 

ασύρματη κάμερα wireless camera 

ασύρματη μετάδοση wireless transmission 

ασύρματη τηλεκπαίδευση asynchronous distant e-learning 

ασύρματη τηλεμετρία wireless telemetry 

ασύρματο δίκτυο wireless network 

ασύρματο δίκτυο ICS-Telecom ICS-Telecom wireless network 

ασύρματο δίκτυο αισθητήρα wireless sensor network 

ασύρματο δίκτυο τέταρτης γενιάς fourth generation wireless network 

ασύρματο δίκτυο τρίτης γενιάς third generation wireless network 

ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο wireless broadband network 

ασύρματο σύστημα επικοινωνίας wireless communication system 

ασύρματο τοπικό δίκτυο wireless LAN 

ασφάλεια security 

ασφάλεια security 

ασφάλεια δεδομένων data protection 

ασφάλεια διαδικτύου internet safety 



ασφάλεια δικτύου network safety 

ασφάλεια λογισμικού software protection 

ασφάλεια πληροφοριών informations' safety 

ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας work environment safety 

ασφαλές δίκτυο υπολογιστών secure computer network 

ασφαλής μεταφορά δεδομένων secure data transfer 

ασφάλιση insurance 

ασφάλιση ατυχημάτων accident insurance 

ασφάλιση ζωής life insurance 

ασφάλιση με βάση τη χρήση  usage based  insurance 

ασφάλιση υγείας health insurance 

ασφαλιστής insurer 

Ασωπός Ποταμός Asopos River 

ΑΤΕ ΑΤΕ Bank 

ατμόσφαιρα atmosphrere 

ατμοσφαιρική πίεση atmospheric pressure 

ατμοσφαιρική ρύπανση atmosperic pollution 

ατμοσφαιρικό αέριο atmospheric aerosol 

ατμοσφαιρικό μοντέλο atmospheric model 

ατύχημα accident 

αυτεπαγωγή self induction 

αυτοκίνηση automotion 

αυτοκίνητο automobile 

αυτοκινούμενη μηχανή automotive 

αυτόματη αναγνώριση ειδών κρητικής 
μουσικής 

cretan genres automatic music classification 

αυτόματη βαθμολόγηση autograding 

αυτόματη δημιουργία παρτιτούρας automatic music transcription 

αυτοματισμός automation 

αυτοματισμός βιβλιοθήκης library's automation 

αυτοματισμός κτιρίου building automation 

αυτοματισμός ξενοδοχείου hotel's automation 

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων automatic gearbox 

αυτόματο σύστημα automatic system 

αυτόματος έλεγχος automatic control 

αυτόματος φωτισμός automatic lighting 

αυτόνομο ενεργειακό σύστημα autonomous energy system 

αυτόνομο ρομπότ autonomous robot 

αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα autonomous photovoltaic system 

αυτοσχεδιασμός improvisation 

αφαίρεση φόντου background subtraction 

αφαλάτωση desalination 

Αφρική Africa 

Αφρο-Αμερικανός African American 

Αώος ποταμός Aoos river 



βάδισμα walking 

βαθμονόμηση calibration 

βαθμονόμηση σεισμολογικού σταθμού seismological station's calibration 

βαθυμετρία bathymetry 

βακτήριο bacterium 

βακτήριο Wolbachia Wolbachia bacterium 

βανάδιο vanadium 

βαρέα μέταλλα heavy metals 

βαριόγραμμα variogram 

βάση δεδομένων database 

Βασιλικάτα Basilicata 

βελτιστοποίηση optimization 

βελτιστοποίηση ιστότοπου για τις μηχανές 
αναζήτησης search engine optimization (SEO) 

βενζινοκινητήρας gasoline engine 

βηματικός κινητήρας stepping motor 

βιβλίο book 

βιβλιοθήκη library 

βιβλιοθήκη Swing Swing library 

βιβλιοθήκη συναρτήσεων library of functions 

βιμπράτο vibrato 

βίντεο video 

βίντεο κλαμπ video club 

βίντεο κλίπ video clip 

βίντεο ροής στο ίντερνετ streaming video 

βιντεοκλίπ videoclip 

βιντεοπαιχνίδι video game 

βιντεοσκόπηση video recording 

βιοαέριο biogas 

βιοαεροζόλ bioaerosol 

βιοαιθανόλη bioaithanol 

βιοακουστική bioacoustics 

βιογραφία biography 

βιοϊατρικές εφαρμογές biomedical applications 

βιοϊατρική μηχανική biomedical engineering 

βιοϊατρική τεχνολογία biomedical technology 

βιοκαύσιμο biofuel 

βιοκλιματική αρχιτεκτονική bioclimatic architecture 

βιοκλιματική κατοικία bioclimatic residence 

βιοκλιματικό κτίριο bioclimatic building 

βιολογική λάσπη biological sludge 

βιολογικός ιστός biological tissue 

βιολογικός καθαρισμός Ηρακλείου biological wasterwater treatment of Heraklion 

βιομάζα biomass 



βιομηχανία industry 

βιομηχανία πετρελαίου petroleum industry 

βιομηχανία τροφίμων food industry 

βιομηχανικά απόβλητα industrial wastes 

βιομηχανική επιχείρηση industrial enterprise 

βιομηχανική μηχανή industrial machine 

βιομηχανική παραγωγή με τη βοήθεια 
υπολογιστή (CAM) computer aided manufacturing (CAM) 

βιομηχανική περιοχή industrial area 

βιομηχανικό μάνατζμεντ industrial management 

βιομηχανικό σύστημα ελέγχου industrial control system 

βιομηχανικός αυτοματισμός industrial automation 

βιοπληροφορία bioinformation 

βιοποικιλότητα στην Ελλάδα biodiversity in Greece 

βιοσήμα biosignal 

βιοϋλικά biomaterials 

βιοχημική παράμετρος biochemical parameter 

βιοχημικός αναλυτής biochemical analyzer 

βλάβη damage 

βλέμμα gaze 

βολταμετρία voltammetry 

βροχή rain 

βροχομετρικός σταθμός rainfall station 

Βυζαντινή αυτοκρατορία Byzantine empire 

βυθοσκόπηση fundoscopy 

γαλάζια σημαία blue flag 

γάντι εικονικής πραγματικότητας virtual reality glove 

γενετικός αλγόριθμος genetic algorithm 

γεννήτρια ήχου sound generator 

γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας electric power generator 

γεννήτρια προτύπων βίντεο video pattern generator 

γερανογέφυρα bridge crane 

Γεροπόταμος ποταμός Geropotamos river 

γεύση taste 

γέφυρα Wheatstone Wheatstone bridge 

γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (ΓΣΠ) geographic information system (GIS) 

γεωηλεκτρική μέθοδος geoelectrical method 

γεωηλεκτρική μελέτη geoelectric study 

γεωηλεκτρική τομογραφία geoelectric tomography 

γεωθερμία geothermy 

γεωθερμική αντλία θερμότητας geothermal heat pump 

γεωθερμική ενέργεια geothermal energy 

γεωθερμικό αέριο geothermal gas 

γεωθερμικό δυναμικό geothermal potential 

γεωθερμικό πεδίο geothermal field 



γεωθερμικός εναλλάκτης geothermal heat exchanger 

γεωλογία geology 

γεωλογική δομή geological structure 

γεωλογική μελέτη geological study 

γεωλογική τομογραφία geological tomography 

γεωλογική χαρτογράφηση geological mapping 

γεωλογικό χαρακτηριστικό geological characteristic 

γεωλογικός σχηματισμός geological formation 

γεωλογικός χάρτης geological map 

γεωμεμβράνη geomembrane 

γεωμετρική μοντελοποίηση geometric modeling 

γεωμορφολογία geomorphology 

γεωπεριβαλλοντικά δεδομένα geo-environmental data 

γεωργία agriculture 

γεωστατική ανάλυση geostatic analysis 

γεωτεκτονικές συνθήκες geotectonic conditions 

γεωτεχνική μελέτη geotechnical study 

γεωτεχνικό πρόβλημα geotechnical problem 

γεωτεχνικό χαρακτηριστικό geotechnical characteristic 

γεωτεχνικός χαρακτηρισμός geotechnical characterization 

γεώτρηση drilling  

γεώτρηση (όταν έχουν γίνει επεμβάσεις για 
να παραμείνει - διατηρηθεί η γεώτρηση) boring 

γεωϋλικά geomaterials 

γεωφυσική geophysics 

γεωφυσική διασκόπηση geophysical prospecting 

γεωφυσική έρευνα geophysical survey 

γεωφυσική μέθοδος geophysical method 

γεωφυσική μέτρηση geophysical measurement 

γκάιντα gaida 

γλώσσα Lingo Lingo 

γλώσσα ανάπτυξης διεπαφών interface develompent language 

γλώσσα περιγραφής υλικού υπολογιστών 
(VHDL) 

computer hardware description language 
(VHDL) 

γλώσσα προγραμματισμού programming language 

γλώσσα προγραμματισμού Ruby Ruby programming lanuage 

γλώσσα προγραμματισμού Scratch Scratch programming language 

γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου document markup language (HTML) 

γνωσιακό δίκτυο cognitive network 

γνωστική ραδιοεπικοινωνία cognitive radio 

γόνατο knee 

Γόρτυνα Gortyna 

γραµµικός ανατροφοδοτούµενος 
καταχωρητής ολίσθησης 

linear feedback shift register (LFSR) 

γραμματεία secretariat 



γραμμή ευρείας ζώνης broadband 

γραμμικές δομές, μη γραμμικές δομές linear structures, non-linear structures 

Γραμμική Α Linear A 

γραμμική ανάλυση linear analysis 

Γραμμική Β Linear B 

γραμμική δυναμική linear potential 

γραμμική συσχέτιση linear correlation 

γράμμωση lineament 

γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων rent-car office 

γράφημα graphing 

γραφικά SVG SVG graphics 

γραφικά ηλεκτρονικού  υπολογιστή computer graphics 

γραφική διεπαφή χρήστη graphical user interface (GUI) 

γραφική παράσταση graphic chart 

γραφικός προσοµοιωτής δικτύου graphical network simulator 

γράφος grapher 

γυμναστήριο gymnasium 

γυναικεία επιχειρηματικότητα women's enterpeneurship 

γωνιακή ταχύτητα angular velocity 

δασαρχείο forest protection office 

δασοπροστασία forest protection 

δάσος forest 

Δαφνές (Κρήτη) Dafnes (Crete) 

δεδομένα data 

δείγμα sample 

δειγματοληψία sampling 

δειγματοληψία (ήχος) sampling (sound) 

δειγματοληψία εδάφους soil sampling 

δειγματοληψία ύδατος water sampling 

δείκτης ανάκλασης reflectance index 

δείκτης βλάστησης κανονικοποιημένης 
διαφοράς normalized difference vegetation index (NDVI) 

δείκτης κατολισθητικής επικινδυνότητας landslide hazard index (LHI) 

δείκτης μερίσματος προς τιμή price/dividend ratio 

δείκτης τιμής προς κέρδος (P/E) price-to-earnings ratio (P/E) 

δείκτης χρηματιστηριακής τιμής προς 
λογιστική αξία μετοχής price-to-book-value ratio (P/BV) 

δέκτης receiver 

δέκτης DAB DAB receiver 

δέκτης ΑΜ AM receiver 

δεξαμενή tank 

δεξαμενή αερισμού aeration tank 

δέρμα skin 

δέσμες ηλεκτρονίων electron beams 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση secondary education 



δευτεροβάθμια επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων secondary wastewater treatment 

δημαρχιακή επιτροπή mayoral committee 

δημιουργία αντίγραφων ασφαλείας backup 

δημιουργία ιστότοπου web site creation 

δημιουργία οδηγού (wizard) wizard building 

δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής multimedia system creation 

δημιουργία ταινίας μικρού μήκους short film creation 

δημιουργικότητα creativity 

δημοπρασία auction 

δήμος municipality 

δήμος Αστερουσίων municipality of Asterousia 

δήμος Βουκολιών municipality of Voukolies 

δήμος Γαζίου municipality of Gazi 

δήμος Επισκοπής municipality of Episkopi 

δήμος Κόφινα municipality of Kofina 

δήμος Χαλκίδας municipality of Chalkida 

δήμος Χαλκίδας municipality of Chalkida 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Public Power Corporation 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειεας 

Public Power Corporation, electric power 
distribution 

δημόσιες σχέσεις public relations 

δημόσιο έργο public work 

δημοσκόπηση poll 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 

Municipal Water Supply and Sewerage Service 
of Heraklion (D.E.Y.A.H.) 

δημοτικό σχολείο elementary school 

διαγνωστική συσκευή ALLEN diagnostic device ALLEN 

διάγραμμα Chladni Chladni pattern 

διάγραμμα διασποράς scatter diagram 

διάγραμμα οφθαλμού eye diagram 

διαδικασία spreading/despreading spreading/despreading procedure 

διαδικασία επέκτασης κλειδιού key expansion 

διαδικασία κατασκευής manufacturing process 

διαδικτυακά παιχνίδια online games 

διαδικτυακή εφαρμογή web application 

διαδικτυακή κάμερα web camera 

διαδικτυακή κίνηση (unicast, multicast) internet traffic (unicast, multicast) 

διαδικτυακή μουσική εκτέλεση network music performance 

διαδικτυακή πύλη web portal 

διαδικτυακή πύλη εκπαιδευτικού 
περιεχομένου e-learning web portal 

διαδικτυακή τηλεφωνία internet telephony 

διαδικτυακό μάρκετινγ internet marketing 

διαδίκτυο internet 



διαδίκτυο (IP-TV) internet (IP-TV) 

διαδίκτυο στην δημόσια διοίκηση internet in public administration 

διαδίκτυο των πραγμάτων  internet of things 

διαδοχικά φύλλα στυλ cascading style sheets (CSS) 

διαδραστικά πολυμέσα interactive multimedia 

διαδραστική διαφήμιση  interactive advertising 

διαδραστική εφαρμογή interactive application 

διαδραστικό αντικείμενο interactive object 

διαδραστικό εφέ interactive effect 

διαδραστικό μουσικό σύστημα interactive virtual musical instrument 

διαδραστικό παιχνίδι interactive game 

διάθλαση refraction 

διάκενο αέρα air gap 

διακομιστής server 

διακομιστής MySQL MySQL server 

διακόπτης switch 

διακοπτικό τροφοδοτικό SMPS 

διακόσμηση εσωτερικών χώρων interior decoration 

διακρατικός ποταμός borderline river 

διαλειτουργικότητα ερωτήσεων και τεστ question and test interoperability 

διαλογική διαχείριση γνώσης conversational knowledge management 

διαμεταγωγή switching 

διαμοιρασμός φάσματος spectrum sharing 

διαμόρφωση modulation 

διαμόρφωση NRZ NRZ modulation 

διαμόρφωση RZ RZ modulation 

διαμόρφωση μετατόπισης πλάτους amplitude-shift keying (ASK) 

διαμόρφωση μετατόπισης συχνότητας frequency shift keying 

διαμόρφωση μετατόπισης φάσης phase-shift keying (PSK) 

διαμόρφωση πλάτους amplitude modulation 

διαμόρφωση πλάτους παλμών pulse width modulation 

διαμόρφωση συχνότητας frequency modulation 

διαμορφωτής (ηλεκτρονική) modulator (electronics) 

διανεμημένοι ενεργειακοί πόροι distributed energy resources 

διάνοιξη σήραγγας tunneling 

διανομή distribution 

διανομή ηλεκτρικής ενέργειας electric power distribution 

διανομή φυσικού αερίου natural gas distribution 

διανυσματικό γραφικό vectored graphic 

διασκόπηση prospecting 

διάσπαση decay 

διασπορά scattering 

διαστρωμάτωση της html html layers 

διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα grid connected photovoltaic system 



διάταξη μικροφώνων microphone array 

διάταξη σεισμομέτρου seismometer's array 

διαφανή αγώγιμα οξείδια transparent conductive oxides 

διαφήμιση advertising 

διαχείριση αιθουσών class management 

διαχείριση αποβλήτων πλοίων ship-generated waste treatment 

διαχείριση αποθήκης warehouse management 

διαχείριση βάσεων δεδομένων databases management 

διαχείριση δεδομένων data management 

διαχείριση δικτύου network management 

διαχείριση ενέργειας energy management 

διαχείριση επιχειρησιακών πόρων enterprise resource planning (ERP) 

διαχείριση εργασιών job management 

διαχείριση έργου project management 

διαχείριση έργων σε ελεγχόμενο περιβάλλον 
PRojects In Controlled Environment2 
(PRINCE2) 

διαχείριση ζήτησης demand side management 

διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας electric power management 

διαχείριση θησαυρού thesaurus management 

διαχείριση ιατρικών δεδομένων medical data management 

διαχείριση οθονών καθοδικού σωλήνα CRTs treatment 

διαχείριση παραγγελιών orders management 

διαχείριση πελατών customers management 

διαχείριση πολυκατοικίας management of block of flats 

διαχείριση προϊόντων products management 

διαχείριση προσωπικού personnel management 

διαχείριση ραδιοπόρων radio resources management 

διαχείριση ροή εργασίας workflow management 

διαχείριση υδατικών πόρων water resources  management 

διαχείριση υλικών materials management 

διαχείριση φάσματος spectrum management 

διαχείριση φυσικών πόρων natural resource management 

διαχειριστής administrator 

διάχυτη και πανταχού παρούσα υπολογιστική pervasive /ubiquitous computing 

διαχωρισμός πηγών στα τυφλά BSS (blind source seperation) 

διδακτικό βοήθημα teaching aid 

διδασκαλία teaching 

διεθνή πρότυπα ασύρματης δικτύωσης international standards for wireless networks 

διείσδυση αλμυρού νερού saltwater encroachment 

διεπαφή interface 

διεπαφή interface 

διεπαφή ιστού web interface 

διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών application programming interface (API) 



διεπαφή χρήστη user interface  

διεπαφή χρήστη υπολογιστή computer user interface 

διεργασία κοινής μνήμης με νήματα multithreading with shared memory 

διερεύνηση investigation 

διηλεκτρική συμπεριφορά dielectric behavior 

διηλεκτρική φασματοσκοπία dielectric spectrum analysis 

δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης European Union law 

δικαιοχρησίες (Εμπόριο λιανικής πώλησης) franchises (Retail trade) 

δίκτυo υπολογιστών computer network 

δίκτυα ασύρματων αισθητήτων wireless sensors network 

δίκτυα υπολογιστών computer networks 

δικτυακές συσκευές network devices 

δικτυακό ραδιόφωνο internet radio broadcasting 

δίκτυο network 

δίκτυο CDMA CDMA network 

δίκτυο DVB-T DVB-T network 

δίκτυο Linet Linet network 

δίκτυο UMTS UMTS network 

δίκτυο WiMAx WiMAx network 

δίκτυο ασύρματων αισθητηρίων wireless sensors network 

δίκτυο γνωστικής ραδιοεπικοινωνίας cognitive radio network 

δίκτυο ελεγκτή περιοχής controller area network 

δίκτυο επίγνωσης περιεχομένου content-aware network  

δίκτυο επικοινωνιών communications network 

δίκτυο ισχύος power network 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας mobile telephony network 

δίκτυο οπτικών ινών fiber optics network 

δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς new generation access (NGA) 

δίκτυο τέταρτης γενιάς 4G network 

δίκτυο τρίτης γενιάς 3G network 

δίκτυο ύδρευσης water supply network 

δίκτυο χαμηλής τάσης low voltage network 

διογκωμένη πολυστερίνη expanded polysterene (EPS) 

δίοδος diode 

δίοδος εκπομπής φωτός light-emitting diode (LED) 

δίοδος λέιζερ laser diode 

διοίκηση προσωπικού personnel management 

διοξείδιο του τιτανίου titanium dioxide 

διπολική κεραία dipole antenna 

δισδιάστατη εικόνα two dimensional image 

δισδιάστατο παιχνίδι για υπολογιστή two-dimensional (2D) computer game 

δισκέτα floppy disk 

δισκογραφία discography 

δισκογραφική βιομηχανία sound recording industry 



δισκογραφική εταιρία music company 

διυλιστήριο reginery 

διφασικό ελαιοτριβείο two phased olive oil mill 

δίχρονος μονοκύλινδρος υδρόψυκτος 
κινητήρας 

single cylinder two-stroke water-cooled 
engine 

δοκιμή κάμψης bending test 

δομημένη καλωδίωση structured cabling 

δόμηση building 

δομικά υλικά building materials 

Δομική Κρήτης Α.Ε. Domiki Kritis SA 

δορυφορικά δεδομένα satellite data 

δορυφορική εικόνα remote sensing image 

δορυφορική τηλεπισκόπηση satellite remote sensing 

δορυφορική τροχιά satellite orbit 

δορυφορικό διαδίκτυο satellite internet 

δορυφορικό σύστημα satellite system 

δορυφόρος satellite 

δοσιμετρία ακτινοβολίας radiation dosimetry 

δουλεία slavery  

δραστηριότητες καθημερινής ζωής activities of daily living 

δρομολογητής router 

δρομολόγιο  route 

δυναμική διαδραστική εφαρμογή dynamic interactive application 

δυναμικό εύρος dynamic range 

δυναμικός επεξεργαστής dynamic processor 

δυναμικός προγραμματισμός dynamic programming 

δυναμοκυψέλη load cell 

δυτική Μακεδονία West Macedonia 

δωμάτιο room 

Εβρος ποταμός river Evros 

εγγραφή recording 

εγγραφή βίντεο video recording 

εγκατάσταση ηλεκτρικού ανελκυστήρα electric elevator installation 

εγκεφαλικά κύματα brainwaves 

εγκέφαλος αυτοκινήτου car brain 

εγκέφαλος  brain 

έγχορδα όργανα stringed instruments 

εδαφικός θόρυβος ambient noise 

έδαφος soil 

ΕΕΤΕΜ ΕΕΤΕΜ 

εθνική οδός Ρεθύμνου-Ηρακλείου Rethymno-Heraklion national road 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος National bank of Greece 

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) 
Greek National Council for Radio and 
Television (NCRTV) 

είδη κρητικής μουσικής cretan music genres 



ειδική αγωγή education for people with special needs 

ειδοποίηση notification 

εικόνα image 

Εικόνα Ήχος Α.Ε.Ε. virtual classroom  

εικονική αίθουσα διδασκαλίας Eikona Ichos ASE 

εικονική αναπαράσταση virtual representation 

εικονική εργασία virtual work 

εικονική κοινότητα virtual community 

εικονική ομάδα virtual group 

εικονική περιήγηση virtual tour 

εικονική πραγματικότητα virtual reality 

εικονικό αρχείο virtual file 

εικονικό δίκτυο virtual network 

εικονικό εργαστήριο virtual laboratory 

εικονικό συνέδριο virtual conference 

εικονικοποίηση virtualization 

εικονολήπτης cameraman 

εικονοροές streaming video 

είσοδος – έξοδος input-outpur 

εκδρομή excursion 

έκθεση σε βαρέα μέταλλα exposure to heavy metals 

εκμάθηση αγγλικής γλώσσας english language learning 

εκπαίδευση education 

εκπαιδευτής educator 

εκπαιδευτική εφαρμογή educational application 

εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle moodle 

εκπαιδευτική τεχνολογία educational technology 

εκπαιδευτικό λογισμικό educational software 

εκπαιδευτικό σύστημα educational system 

εκπαιδευτικοί educators 

εκπαιδευτικοί wide area transmission 

εκπομπή broadcast 

εκπομπή ευρείας κάλυψης wide area transmission 

έκτακτη ανάγκη urgent situation 

έκτακτος εκπαιδευτικός adjunct lecturer 

εκτίμηση estimation 

εκτίμηση estimation 

εκτίμηση κινδύνου risk assessment 

έκφραση προσώπου facial expression 

ελαιόλαδο olive oil   

ελαιοτριβείο olive oil mill 

ελαιουργείο oil mill 

ελαστικό κύμα elastic wave 

ελαστικό υπερηχητικό κύμα ultrasonic elastic wave 



ελαστικότητα elasticity 

ελεγκτές controllers 

ελεγκτής PWM PWM controller 

ελεγκτής θερμοκρασίας temperature controller 

ελεγχόμενο περιβάλλον μάθησης managed learning environment 

έλεγχος control 

έλεγχος αποθεμάτων inventory control 

έλεγχος διαρροής ύδατος water leakage control 

έλεγχος διαρροής ύδατος water leakage control 

έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας air traffic control 

έλεγχος ηλεκτρικής συσκευής electric apparatus control 

έλεγχος ηλεκτρικού ρεύματος electric current control 

έλεγχος θορύβου noise control 

έλεγχος ισχύος power control 

έλεγχος καλωδίων cable testing 

έλεγχος κόστους cost control 

έλεγχος ρύπανσης pollution control 

έλεγχος στροφών ασύγχρονου κινητήρα revolution control in asynchronous engine 

έλεγχος τάσης voltage control 

έλεγχος χλωρίωσης chlorination control 

ελιά olive 

ελικοειδής κεραία helix antenna 

ελικτικότητα πλοίων ship maneuverability 

Ελλάδα Greece 

έλλειψη νερού lack of water 

ελλειψοειδές κάτοπτρο ellipsoidal reflector 

Ελληνικά Πετρέλαια Hellenic Petroleum 

ελληνική αγορά greek market 

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Hellenic aerospace industry 

ελληνική γλώσσα Greek language 

ελληνικό ραδιόφωνο Greek radio 

Ελληνικός αντισεισμοκός κανονισμός Greek antiseismic regulation 

ΕΛΟΤ 1429:2008 ELOT 1429:2008 

εμπορία φάσματος spectrum trading 

εμπορική επιχείρηση commercial enterprise 

εμπόριο trade 

εμπόριο μέσω κινητών συσκευών mobile commerce 

εμπόριο της μουσικής music trade 

εμφιαλωμένο νερό bottled water 

εμφιάλωση bottling 

εναλλαγή εικόνων image rotation 

εναλλάκτης θερμότητας  heat exchanger  

εναλλασσόμενη τάση alternating voltage 

εναλλασσόμενο ρεύμα alternating current 



ενδιάμεσο λογισμικό middleware 

ενδοδαπέδια θέρμανση  under-floor heating 

ενδοσκόπηση endoscopy 

ενδοσκοπική ηλεκτροχειρουργική endoscopic electrosurgery 

ενεργά γεωδαισικό περίγραμμα geodecic active contour 

ενέργεια energy 

ενεργειακές απαιτήσεις energy resources demand 

ενεργειακή ανάλυση energy analysis 

ενεργειακή απόδοση energy efficiency 

ενεργειακή αυτάρκεια energy self-sufficiency 

ενεργειακή επιθεώρηση energy audit 

ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων energy consumption of buildings 

ενεργειακή κρίση energy crisis 

ενεργειακή πολιτική energy policy 

ενεργειακή τεχνολογία energy technology 

ενεργειακό σπίτι low energy house 

ενεργειακό φορτίο energy load 

ενεργητική πυρασφάλεια active fire protection 

ενεργό φίλτρο active filter 

ενεργός ιλύς activated sludge 

ενισχυτής ήχου audio amplifier 

ενισχυτής κοινού εκπομπού common emitter amplifier 

ενοικίαση αυτοκινήτου  car rental 

ενοικίαση μοτοποδηλάτου motorbike rental 

ένοπλες δυνάμεις armed forces 

ενόργανη μουσική instrumental music 

ενσύρματο δίκτυο wired network 

ενσωματωμένο σύστημα embedded system 

ενσωματωμένο σύστημα υπολογιστή embedded computer system 

ενσωματωμένος συνθέσιμος επεξεργαστής soft processor 

εντεροβακτηρίδιο enterobacteriacea 

εντεροβακτηρίδιο enterobacteriacea 

εντεροβακτηριοειδή enterobacteriaceae 

έντομο insect 

εντοπισμός βαρέων μετάλλων heavy metal inspection 

εντοπισμός νερού water localization 

εξ' αποστάσεως εκπαίδευση distance education 

εξαγωγή χαρακτηριστικών feature extraction 

εξαγωγή χαρακτηριστικών MFCC-STFTMFCC feature extraction MFCC-STFMFCC 

εξαρτημένος θόρυβος dependent noise 

εξατμισοδιαπνοή evapotranspiration 

εξελικτικό σενάριο evolutionary scenario 

εξεταστική περίοδος examination period 

εξηλασμένη πολυστερίνη XPS (extruded polystyrene) 



εξίσωση equation 

έξοδο expenditure 

έξοδος exit 

εξοικονόμηση ενέργειας energy conservation 

εξοικονόμηση ενέργειας energy saving 

εξοικονόμηση καυσίμου fuel saving 

εξοικονόμηση νερού water saving 

εξοικονόμηση σε αντλίες pump savings 

εξομοιωτής μαθηματικών μοντέλων mathematical model simulator 

εξομοιωτής πτήσης flight simulator 

εξοπλισμός equipment 

εξοπλισμός ελέγχου καυσαερίων pollution control equipment 

εξόρυξη γνώσης data mining 

εξόρυξη λιγνίτη lignite mining 

εξυπηρετητής server 

εξυπηρετητής apache apache server 

εξυπηρετητής ιστού Apache Apache web server 

έξυπνα υλικά smart materials 

έξυπνη κάρτα smart card 

έξυπνη κάρτα smart Card 

έξυπνη κατοικία smart residence 

έξυπνη κεραία smart antenna 

έξυπνη τηλεοράση smart TV 

έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο smart grid 

έξυπνο κτίριο smart building 

έξυπνο παράθυρο smart window 

έξυπνο σπίτι smart home 

έξυπνο σύστημα οχήματος vehicle intelligent system 

έξυπνος αισθητήρας smart sensor 

έξυπνος αλγόριθμος smart algorithm 

έξυπνος μετρητής smart meter 

εξωσκελετικός νάρθηκας exoskeletal splint 

εξωτερική κοιλότητα external cavity 

εξωτερικό ερέθισμα external stimuli 

επαγγελματικό λύκειο vocational high school 

επαγγελματικός κίνδυνος occupational hazard 

επαγωγική διάταξη inductive device 

επαγωγική θέρμανση induction heating 

επαγωγικός κινητήρας Induction motor 

επαναχρησιμοποίηση reuse 

επαυξημένη πραγματικότητα increased reality 

επείγουσα κλήση emergency call 

επένδυση investment 

επενδυτική μελέτη investment analysis 



επενδυτικό σχέδιο investment plan 

επεξεργασία processing 

επεξεργασία απορριμάτων wastes treatment 

επεξεργασία βίντεο video processing 

επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων industrial water processing 

επεξεργασία δεδομένων data processing 

επεξεργασία εικόνας image processing 

επεξεργασία ηλεκτρικού σήματος electrical signal processing 

επεξεργασία ήχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή computer sound processing 

επεξεργασία κειμένου word processing 

επεξεργασία λυμάτων wastewater treatment 

επεξεργασία μαγνητοεγκεφαλογραφήματος magnetoencephalogram (MEG) processing 

επεξεργασία μετάλλου metal treatment 

επεξεργασία νερού water processing 

επεξεργασία πόσιμου νερού drinking water processing 

επεξεργασία σήματος signal processing 

επεξεργασία τροφίμων food processing 

επεξεργασία φυσικού λόγου natural language processing 

επεξεργασμένα τρόφιμα processed food 

επεξεργαστής R8C/13 processor R8C/13 

επεξεργαστής TMS320C6701 processor TMS320C6701 

επερώτηση query 

επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T) DVB-T digital video broadcasting 

επίθεση attack 

επιθεώρηση κτιρίου building inspection 

επικάλυψη coating 

επίκεντρο σεισμού earthquake epicenter 

επικίνδυνη ουσία hazardous substance 

επικοινωνία communication 

επικύρωση confirmation 

επιληψία epilepsy   

επίπεδη διάλειψη flat fading 

επίπεδο ελέγχου πρόσβασης του μέσου medium access control layer (MAC layer) 

επίπεδο ζεύξης δεδομένων link/MAC layer 

επίπεδος ηλιακός συλλέκτης flat solar collector 

επίπεδος ηλιακός συλλέκτης flat solar collector 

επίπτωση impact 

επίπτωση στην υγεία health effect 

επισκευή κινητού τηλεφώνου mobile telephone service 

επιστήμη γνωστικών λειτουργιών cognitive science 

επίστρωση coating 

επιτάχυνση acceleration 

επιταχυνσιομετρία  accelerometry 

επιτραπέζιο νερό table water 



επιφανειακά ύδατα surface water 

επιφανειακό κύμα surface wave 

επιχειρηματικότητα entrepreneurship 

επιχείρηση enterprise 

επιχείρηση enterprise 

επιχείρηση μηχανολογικού εξοπλισμού mechanological equipment enterprise 

επιχειρησιακοί πόροι   

επιχειρησιακός σχεδιασμός copmpany resources 

ερβιο-ενισχυμένος ενισχυτής ινών resource planning 

εργαλείο αξιολόγησης erbium-doped fiber amplifier (edfa) 

εργαλείο σχολιασμού εικόνας evaluation tool 

εργαλειοθήκη image annotation tool 

εργαστηριακές ασκήσεις toolbox 

εργαστήριο lab exercises 

εργαστήριο αιολικής ενέργειας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης laboratory 

εργαστήριο ευφυών συστημάτων 
wind energy and power synthesis laboratory, 
TEI of Crete 

εργαστήριο μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας intelligent systems laboratory 

εργαστήριο μηχανών εσωτερικής καύσης, 
Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

laboratory of electromagnetic radiation 
measurement 

εργαστήριο ΠΑΣΙΦΑΗ 
internal combustion engines laboratory, TEI of 
Crete 

εργατικό ατύχημα PASIFAI laboratory 

έργο τέχνης occupational accident 

έργο τέχνης art work 

έργο υποδομής art work 

εργονομία infrastructure work 

εργοστάσιο ergonomics 

εργοτάξιο factory 

έρευνα αγοράς work site 

ερευνητικό πρόγραμμα market survey 

ερπυσμός research program 

ερωτηματολόγιο creep 

έσοδο questionnaire 

εστιατόριο income 

εσωτερικό δίκτυο restaurant 

εσωτερικός αέρας intranet 

εταιρεία internal air 

εταιρεία τροφίμων και ποτών company 

εταιρία κινητής τηλεφωνίας food and beverages corporation 

εταιρία πληροφορικής mobile telephony corporation 

ετερογενές σύστημα αρχιτεκτονικής computer science corporation 

ετερογενής φωτοκατάλυση heterogeneous system architecture (HSA) 

Εύβοια heterogeneous photocatalysis 



Ευροκώδικας 8 Euboea 

εύρος ζώνης Eurocode 8 

εύρος ζώνης bandwidth 

ευρυζωνική πρόσβαση bandwidth 

ευρωπαϊκή αγορά broadband access 

Ευρωπαϊκή Ένωση european market 

Ευρωπαϊκό ίδρυμα διαχείρισης ποιότητας European Union 

ευρωπαϊκό σύστημα Galileo European foundation for quality management 

ευρωπαϊκό σύστημα σύγχρονων 
εγκαταστάσεων (EIBUS) 

Galileo european system 

Ευρώπη european installation bus (EIBUS) 

ευφυές πρόγραμμα Europe 

ευχρηστία intelligent program 

εφαρμογή user friendliness 

εφαρμογή benchmark application 

εφαρμογή iphone benchmark application 

εφαρμογή διαχείρισης iphone application 

εφαρμοσμένη ακουστική management application 

εφελκυσμός applied acoustics 

εφηβεία tension 

εφορεία αρχαιοτήτων puberty 

εφυές σύστημα ephorate of antiquities 

εφφέ αντήχησης intelligent system 

εφφέ παραμόρφωσης reverberation effect 

ζεόλιθος distortion effect 

ζώνη εκπομπής zeolite 

ζώο emission area 

ζωτικά σημεία animal 

ηλεκτρική απομόνωση vital signs 

ηλεκτρική διασκόπηση electric isolation 

ηλεκτρική εγκατάσταση electrical prospecting 

ηλεκτρική εγκατάσταση, μηχανολογική 
εγκατάσταση 

electric wiring 

ηλεκτρική έλξη electrical installation, mechanical installation 

ηλεκτρική ενέργεια electrical attraction 

ηλεκτρική κιθάρα electric power 

ηλεκτρική μέτρηση electric guitar 

ηλεκτρική μηχανή electric measurement 

ηλεκτρική τομογραφία electric engine 

ηλεκτρικό δίκτυο Κρήτης electrical tomography 

ηλεκτρικό μαγνητικό φίλτρο electric network of Crete 

ηλεκτρικό πεδίο electric magnetic filter 

ηλεκτρικό ρεύμα electric field 



ηλεκτρικό σύστημα electric current 

ηλεκτρικό φορτίο electric system 

ηλεκτρικός αντιστροφέας electrical charge 

ηλεκτρικός κινητήρας electric inverter 

ηλεκτρικός λαμπτήρας electric motor 

ηλεκτρικός σιδηρόδρομος electric lamp 

ηλεκτρικτό όχημα electric railway 

ηλεκτρισμός electric vehicle 

ηλεκτρισμός electricity 

ηλεκτροακουστική electricity 

ηλεκτροακουστική electro-acoustics 

ηλεκτροακουστική μουσική electro-acoustics 

ηλεκτροβαλβίδα electro-acoustic music 

ηλεκτροδιάβρωση electrovalve 

ηλεκτρόδιο ATO electrical discharging machining 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ATO electrode 

ηλεκτροεγκεφαλογραφικό σήμα electroencephalograph 

ηλεκτροκαρδιογράφημα electroencephalographic signal 

ηλεκτρολογική μελέτη electrocardiography 

ηλεκτρολογικό υλικό electrical study 

ηλεκτρόλυση electrical materials 

ηλεκτρομαγνητικά δεδομένα electrolysis 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία σταθμού βάσης 
ψηφιακής τηλεόρασης 

electromagnetic data 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία digital television station's electromagnetic 
fields 

ηλεκτρομαγνητική κεραία electromagnetic radiation 

ηλεκτρομαγνητική μέθοδος VLF electromagnetic antenna 

ηλεκτρομαγνητική μέτρηση ακτινοβολημένων 
πεδίων VLF electromagnetic method 

ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή radiated emission measurement 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα electromagnetic interference 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα electromagnetic compatibility 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο electromagnetic wave 

ηλεκτρομαγνητικός παλμός electromagnetic field 

ηλεκτρομαγνητισμός electromagnetic pulse 

ηλεκτρομηχανολογική μελέτη electromagnetism 

ηλεκτρονικά ισχύος electromechanical study 

ηλεκτρονική power electronics 

ηλεκτρονική απάτη electronics 

ηλεκτρονική γραμματεία online scam 

ηλεκτρονική δημοπρασία electronic secretariat 

ηλεκτρονική διαφήμιση   online auction 

ηλεκτρονική διαχείριση electronic advertising 

ηλεκτρονική εγγραφή electronic management 



ηλεκτρονική έκδοση online registration 

ηλεκτρονική εξέταση electronic publication 

ηλεκτρονική εφημερίδα electronic examination 

ηλεκτρονική κοινότητα electronic newspaper 

ηλεκτρονική κοινότητα electronic community 

ηλεκτρονική μάθηση electronic community 

ηλεκτρονική μέτρηση e-learning 

ηλεκτρονική μουσική electronic measurement 

ηλεκτρονική παραγγελία electronic music 

ηλεκτρονική προβολή electronic order 

ηλεκτρονική συμβολομετρία ψηφίδων electronic presentation 

ηλεκτρονική συναλλαγή electronic speckle pattern interferometry 

ηλεκτρονική συσκευή electronic transaction 

ηλεκτρονική συσκευή κουρδίσματος electronic device 

ηλεκτρονικό αυτί electronic tuning device 

ηλεκτρονικό βιβλίο electronic ear 

ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο electronic book 

ηλεκτρονικό έγκλημα electronic bookstore 

ηλεκτρονικό εμπόριο electronic crime 

ηλεκτρονικό επιχειρείν e-commerce, electronic commerce 

ηλεκτρονικό ημερολόγιο e-business 

ηλεκτρονικό ημερολόγιο e-calendar 

ηλεκτρονικό κατάστημα electronic diary 

ηλεκτρονικό κατάστημα Opencart CMS e-shop 

ηλεκτρονικό κατάστημα υπολογιστών Opencart CMS eshop 

ηλεκτρονικό κύκλωμα e-shop for computers 

ηλεκτρονικό λεξικό electronic circuit 

ηλεκτρονικό μάθημα electronic dictionary 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης online course 

ηλεκτρονικό μουσικό όργανο scanning electron microscope (SEM)  

ηλεκτρονικό ξενοδοχείο electronic musical instrument 

ηλεκτρονικό όργανο electronic hotel 

ηλεκτρονικό παιχνίδι electronic instrument 

ηλεκτρονικό περιοδικό electronic game 

ηλεκτρονικό πιστοποιητικό electronic journal 

ηλεκτρονικό προϊόν electronic certificate 

ηλεκτρονικό σύστημα electronic product 

ηλεκτρονικό σύστημα ζύγισης electronic system 

ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης εισιτηρίων electronic weighing system 

ηλεκτρονικό τσιγάρο online reservation system 

ηλεκτρονικό χωριό electronic cigarette 

Ηλεκτρονικός  Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) electronic village 

ηλεκτρονικός εγκεφαλογράφος Electronic Health Record (EHR) 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός electroencephalography (EEG) 



ηλεκτρονικός κατάλογος 
προκατασκευασμένων προϊόντων 
σκυροδέματος 

electronic equipment 

ηλεκτρονικός κατάλογος φαγητού 
online catalog of prefabricated concrete 
products 

ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος electronic menu 

ηλεκτρονικός υπολογιστής electrical power converter 

ηλεκτρονικός ψεκασμός πετρελαίου computer 

ηλεκτρόνιο electronic oil injection 

Ηλεκτροσυνεταιρική Α.Ε.Β.Ε. electron 

ηλεκτροτεχνική εφαρμογή Electrosyneteriki SA 

ηλεκτροχειρουργική electrotechnical application 

ηλεκτροχειρουργική διαθερμία electrosurgery 

ηλεκτροχειρουργική με RF electrosurgical diathermy 

ηλεκτροχειρουργική πλάσματος αργού electrosurgery with RF 

ηλεκτροχημικές ιδιότητες argon plasma coagulation 

ηλεκτροχρωμική συσκευή electrochemical properties 

ηλεκτροχρωμικό παράθυρο electrochromic device 

ηλεκτροχρωμικό παράθυρο electrochromic window 

ηλεκτροχρωμικός υαλοπίνακας electrochromic glazing 

ηλιακή ακτινοβολία solar radiation 

ηλιακή απολύμανση του νερού solar water disinfection 

ηλιακή ενέργεια solar energy 

ηλιακή θέρμανση solar heating 

ηλιακή κυψέλη solar cell 

ηλιακή ξήρανση solar drying 

ηλιακό και αιολικό δυναμικό solar wind energy potential 

ηλιακό κύτταρο solar cell 

ηλιακό μαγειρείο solar cooker 

ηλιακό φως sun light 

ηλιακός αποστακτήρας solar distiller 

ηλιακός θερμοσίφωνας solar water heater 

ηλιακός συλλέκτης solar collector 

ήλιος sun 

ηλιοστάτης solar tracker 

ήμερη βελανιδιά Valonia oak 

ημιαγωγός semiconductor 

ημιαγωγός από μεταλλικό οξείδιο του 
πυριτίου 

metal oxide semiconductor field-effect 
transistor (MOSFET) 

ημιαγωγός λέιζερ laser semiconductor 

Ηράκλειο Heraklion 

ηφαίστειο volcano 

ηχείο loudspeaker 

ηχητική εγκατάσταση sound installation 

ηχητική κάλυψη συναυλίας sound engineering for live performance 



ηχητική/μουσική διαδραστική εφαρμογή audio/music interactive application 

ηχητικό βιβλίο audiobook 

ηχητικό εφέ sound effect 

ηχητικό κύμα sound wave 

ηχητικό σύστημα sound system 

ηχητικός σχεδιασμός sound design 

ηχοβολισμός sounding 

ηχογράφηση sound recording 

ηχοληψία sound engineering   

ηχομόνωση soundproofing 

ηχορύπανση noise pollution 

ήχος sound 

ήχος κρούσης σταλακτίτη stalactite sound 

ήχος στον κινηματογράφο sound in motion pictures 

ηχοτοπίο soundscape 

θάλαμος καύσης combustion chamber 

θαλάσσια ενέργεια marine power 

θαλάσσια μηχανολογία marine engineering 

θαλάσσια μόλυνση marine contamination 

θαλάσσια ρύπανση marine pollution 

θαλάσσια ύδατα sea water 

θαλάσσιο οικοσύστημα marine ecosystem 

θέατρο theater 

θεματικός χάρτης thematic map 

θεμελιακή γείωση base grounding 

θεμελιώδες μέγεθος fundamental magnitude 

θέρμανση heating 

θέρμανση με βιομάζα biomass heating 

θερμική άνεση thermal comfort 

θερμική πηγή thermal spring 

θερμικό σοκ thermal shock 

θερμικός ψεκασμός thermal spraying 

θερμογέφυρα thermal bridge 

θερμογραφία   thermography 

θερμοηλεκτρικά υλικά thermoelectric materials 

θερμοκήπιο greenhouse 

θερμοκρασία temperature 

θερμοκρασία, υγρασία, μικροελεγκτές, 
αυτόματος έλεγχος 

temperature, humidity, microcontroller, 
automatic control 

θερμομαγνητισμός thermomagnetism 

θερμομόνωση heat insulation 

θερμομονωτικό υλικό thermal insulation material 

θερμοπλαστικά thermoplastics 

θερμοστάτης thermostat 

θερμότητα heat 



θερμοφωταύγεια thermoluminescence 

θέση Αμάτι Amati spot 

θέση Εστιατόρια Estiatoria spot 

θεσμικό πλαίσιο statutory framework 

Θεσσαλονίκη Thessalonike 

θετική σκέψη positive thinking 

θεωρία αιθέρα ether theory 

θεωρία ήχου sound theory 

θεωρία του χάους chaos theory 

θολότητα turbididy 

θόρυβος noise 

Θράκη Thrace 

θύρα USB USB port 

θύρα εισόδου input port 

θυρίστορ thyristor 

ιατρικά δεδομένα medical data 

ιατρική medicine 

ιατρική απεικόνιση  medical imaging 

ιατρική βοήθεια medical assistance 

ιατρική εικόνα medical image 

ιατρική πληροφορική medical informatics 

ιατρική στατιστική medical statistics 

ιατρικό μηχάνημα medical machine 

ιατρικός ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς patient's electronic record 

ιατροδικαστική ανθρωπολογία forensic anthropology 

ιδιοσυχνότητα eigenfrequency 

ιδιωτικό έργο private work 

ιδιωτικό ΚΤΕΟ (Κέντρο τεχνικού ελέγχου 
οχημάτων) 

private VTCC (Vehicles technical control 
center) 

ιδιωτικό σχολείο private school 

ιζήματα (γεωλογία) sediments (geology) 

ίνα fiber 

ίνα CNT CNT fiber 

ίνα άνθρακα carbon fiber 

ίνα υάλου glass fiber 

ιογενές μάρκετινγκ viral marketing 

Ιόνια Νησιά Ionian Islands 

ιοντικά υγρά ionic liquids 

ιοντοεναλλαγή ion exchange 

ιος υπολογιστή computer virus 

ισολογισμός balance sheet 

ισοσταθμιστής καναλιού channel equalizer 

ιστιοπλοϊκό δυναμόμετρο sailing dynamometer 

ιστολόγιο blog 

ιστορία history 



ιστορία των επιστημών history of sciences 

ιστορικό μουσείο Κρήτης historical museum of Crete 

ιστότοπος web site 

ιστότοπος safeline safeline's site 

ιστότοπος διαφημίσεων advertisement's site 

ισχύς power 

Ιταλία Italy 

ιχθυοκαλλιέργεια fish-culture 

κάδμιο cadmium 

καθαρισμός cleaning 

καθαρισμός νερού water purification 

καθίζηση subsidence 

καινοτομία innovation 

καιρός weather 

καλλιέργεια ακοής ear training 

καλλιεργούμενο έδαφος cultivated soil 

καλλιτέχνης artist 

καλούπι mold 

καλούπι από αλουμίνιο aluminium matrix 

Κάλυμνος Kalymnos 

καλώδια τύπου XLPE XLPE cable 

καλώδιο οπτικής ίνας fiber optic cable 

καλώδιο υψηλής τάσης, ηλεκτρική 
εγκατάσταση high tension cable, electric installation 

κανάλι channel 

κανάλι επικοινωνίας communication channel 

κανονάκι Kanun 

κανονισμός regulation 

κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων  Energy Performance Regulation for Buildings  

καποτίνα canopy 

καρδιακός ρυθμός heart rate 

καρδιογράφος cardiograph 

καρδιολογικό μόνιτορ cardiological monitor 

καρκίνος cancer 

καρστικό έγκοιλο karstic void 

Καστελλόριζο Kastellorizo 

καταλυτικός μετατροπέας αυτοκινήτου automobiles' catalytic converter 

κατανάλωση ενέργειας energy consumption 

κατανεμημένο σύστημα distributed system 

κατασκευαστική εταιρεία construction enterprise 

κατασκευαστικό σχέδιο construction design 

κατασκευή construction 

κατασκευή αγροτικού μηχανήματος agricultural machinery construction 

κατασκευή κυκλώματος delay delay circuit construction 



κατασκευή μουσικού οργάνου mustical instrument construction 

κατασκευή πλακέτας board construction 

κατασκευή φράγματος dam construction 

κατάσταση αναμονής standby 

κατάστημα αφορολογήτων ειδών duty free shop 

κατάταξη classification 

κατάτμηση εικόνας image segmentation 

κατάψυξη refrigeration 

κατοικία residence 

κατολίσθηση landslide 

καυσαέριο exhaust gas 

καύση αποβλήτων combustion of wastes 

καύσιμο fuel 

καυστήρας βιομάζας biomass stove 

καφές coffee 

κβάντιση quantization 

κεντρική μονάδα επεξεργασίας central processing unit 

κέντρο υγείας health center 

Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Laser Centre for Plasma Physics and Lasers  

κεραία antenna 

κεραία Horn E Horn E antenna 

Κεραμικά υλικά Ceramic materials 

κεραυνός thunder 

Κερίτης ποταμός Keritis river 

Κερίτης ποταμός Keritis river 

κιβώτιο ταχυτήτων gearbox 

κιθάρα guitar 

κίνδυνος danger 

κινηματική kinematics 

κινηματική ανάλυση kinematic analysis 

κινηματικός έλεγχος kinematic control 

κινηματογραφία cinematography 

κινηματογραφική αίθουσα motion picture theater 

κινηματογράφος motion pictures 

κίνηση movement 

κίνηση οφθαλμού eye movement 

κινησιολογία kinesiology 

κινητή συσκευή mobile device 

κινητή τηλεφωνία mobile telephony 

κινητήρας engine 

κινητήρας GDI GDI engine 

κινητήρας αυτοκινήτου automobile's motor 

κινητήρας αυτοκινήτου automobile's motor 

κινητήρας ντίζελ diesel engine 



κινητήρας συνεχούς ρεύματος direct current engine 

Κίσσαμος Kissamos 

κλαρίνο clarinet 

κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης closed circuit television (CCTV) 

κλίμα climate 

κλίμακα Ρίχτερ Richter scale 

κλιματιζόμενος χώρος air-conditioned room 

κλιματική αλλαγή climatic change 

κλιματική ζώνη climatic zone 

κλιματισμός cooling 

κλιματισμός cooling 

κλιματισμός οχήματος vehicle air conditioning 

κλιματισμός, θέρμανση cooling, heating 

κλιματισμός, θέρμανση cooling, heating 

κλιματολογία climatology 

κλιματολογικές συνθήκες climatic conditions 

κλιματολογικός χάρτης climatological map 

κλίνη καλαμιών reed bed 

κλωβός ιχθυοκαλλιέργειας fish farming cage 

Κοζάνη Kozane 

κοινή χρήση οθόνης screen sharing 

κοινωνική αλληλεπίδραση social interaction 

κοινωνική εκδήλωση social event 

κοινωνική πλατφόρμα social platform 

κοινωνική συμπεριφορά ψαριών fish social behavior 

κοινωνικό δίκτυο social network 

κοινωνικός μηχανισμός social mechanism 

κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus 

κολύμβηση swimming 

κομπόστ compost 

κομποστοποίηση composting 

Κόνιτσα Konitsa 

κοπή cutting 

κοπή μετάλλων metal cutting 

κοπτικό εργαλείο cutting tool 

Κορινθιακός κόλπος Corinthian gulf 

Κορρές φυσικά προϊόντα Korres natural products 

κόστος cost 

κόστος κύκλου ζωής συστήματος system life cycle cost 

κράματα με μνήμη σχήματος shape memory alloys 

κρασί wine 

κράτηση reservation 

Κρήτη Crete 

κρητική λύρα Creatan lyra 



κρουστά όργανα percussion instruments 

κρυοχειρουργική cryosurgery 

κρυπτανάλυση cryptanalysis 

κρυπτογραφημένο κείμενο encrypted text 

κρυπτογράφηση encryption 

κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού  public-key cryptography 

κρυπτογραφία cryptography 

κρυπτογραφικό εργαλείο cryptographic tool 

κρυπτοφωνία cryptophony 

Κτηνιατρική υπηρεσία Ηρακλείου Veterinary office of Heraklion 

κτηνοτροφία animal husbandry 

κτηνοτροφικά απόβλητα livestock waste 

κτηνοτροφική φάρμα livestock farm 

κτίριο building 

κυβερνο-εκφοβισμός cyber-bullying 

Κύθηρα Kythera 

κύκλος ζωής προϊόντος product life cycle 

κυκλοφορία circulation, traffic 

κυκλοφοριακή αγωγή traffic education 

κυκλοφοριακός θόρυβος traffic noise 

κύκλωμα circuit 

κύκλωμα γέφυρας bridge circuit 

κύκλωμα οδήγησης driver circuit 

κύμα wave 

κυματική εξίσωση wave equation 

κυματομορφή waveform 

Κύπρος Cyprus 

κυψέλη cell 

κυψέλη καυσίμου    fuel cell 

κυψέλη καυσίμου στερεού οξειδίου solid oxide fuel cell 

κυψέλη καυσίμων fuel cell 

κυψελωτό δίκτυο cellular network 

κυψελωτό σύστημα cellular system 

κώδικας client client code 

κώδικας QR Qr code 

κωδικοποίηση coding 

κωδικοποίηση κυματομορφής waveform coding 

κωδικοποίηση φωνής voice encoding 

κωδικοποίηση φωνής voice coding 

κωδικός ελέγχου control code 

κωδικός πρόσβασης access code 

κωπηλασία rowing 

κώφωση deafness 

λαβύρινθος maze 



λάμπα lamp 

λαμπτήρας υψηλής πίεσης (HID) high-intensity discharge lamp (HID) 

λαμπτήρας φθορισμού fluorescent lamp 

λαογραφία folklore 

λαογραφικό μουσείο folklore museum 

λαούτο lute 

λαπαροσκοπία laparoscopy 

λαπαροσκοπικό εργαλείο laparoscopic tool 

Λατινική Αμερική Latin America 

λέιζερ laser 

λέιζερ ισχύος power laser 

λειτουργία function 

λειτουργικό σύστημα operating system 

λειψυδρία lack of water 

λεκτικό μήνυμα vocal message 

λεπτά υμένια thin films 

Λέσβος Lesbos 

Λευκάδα Lefkas 

λευκοσίδηρος tinplate 

Λήμνος Limnos 

Λιβαδειά Levadhia 

λιγνίτης lignite 

λιγνιτικό πεδίο lignite field 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
απόβλητων πλοίων 

port reception facilities for ship-generated 
waste 

Λιμενικό Ταμείο Harbour management organization 

λίμνη lake 

λίμνη Κουρνά Kournas lake 

λιμνοδεξαμενή reservoir 

λιμνοθάλασσα Λογαρού Logaro lagoon 

λιμνολογικό χαρακτηριστικό limnological characteristic 

λίπασμα fertilizer 

λογαριθμική κεραία logarithmic antenna 

λογαριθμική περιοδική κεραία log-periodic dipole antenna 

λογική συσκευή logic device 

λογικό επίπεδο logical level 

λογικός ελεγκτής logic controller 

λογικός έλεγχος logic control 

λογικός προγραμματισμός logic programming 

λογισμικό  software 

λογισμικό 3DSOM 3DSOM software 

λογισμικό Asterisk Asterisk software 

λογισμικό COMNET III COMNET III software 

λογισμικό EPIQR EPIQR software 

λογισμικό FEM FEM software 



λογισμικό GEMIS GEMIS software 

λογισμικό Homer Homer software 

λογισμικό Maya Maya software 

λογισμικό MODFLOW MODFLOW software 

λογισμικό panoweaver panoweaver software 

λογισμικό Vericut Vericut software 

λογισμικό WasP 7 WasP7 software 

λογισμικό WinGlink WinGlink software 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα open source software 

λογισμικό εγγραφής DVD DVD authoring program 

λογισμικό εγγραφής DVD communications software 

λογισμικό παραγγελιοληψίας ordering software 

λογισμικό σύνθεσης ήχου software synthesizer 

λογισμικό τρισδιάστατων γραφικών three-dimensional (3D) graphic software 

λογισμικό υπολογιστή computer software 

λόγος ratio 

λοίμωξη infection 

λύματα wastewater 

λύματα ελαιοτριβείου olive oil mill wastewater 

λυματολάσπη sewage sludge 

μαγνητική διασκόπηση magnetic prospecting 

μαγνητική επιδεκτικότητα magnetic susceptibility 

μαγνητική μέτρηση magnetic measurement 

μαγνητική τομογραφία magnetic resonance imaging 

μαγνητικό κύκλωμα magnetic circuit 

μαγνητικό πεδίο magnetic field 

μαγνητικός συντονισμός magnetic resonance 

μαγνητισμός magnetism 

μαγνητοεγκεφαλογράφημα magnetoencephalogram (MEG) 

μαγνητοτελλουρική μέθοδος magnetotelluric method 

μαζικά πολυχρηστικό διαδικτυακό παιχνίδι  massively multiplayer online game (MMOG) 

μαθηματικά mathematics 

μάθηση learning 

μαθησιακή δυσκολία learning disability 

μακέτα maquette 

μάνατζμεντ management 

μάνατζμεντ διοίκησης της φυσικής διανομής logistics management 

μάνατζμεντ ολικής ποιότητας total quality management 

μαντόλα mantola 

μάρκετινγκ marketing 

μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών mobile marketing 

μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης search engine marketing 

μάρκετινγκ πελατών customer related marketing (CRM) 

μαρμάρινο γλυπτό marble sculpture 



μάσκα mask 

Μεγαλόπολη Megalopolis 

μεγάφωνο megaphone 

μέγιστη εδαφική επιτάχυνση peak ground acceleration 

μέθοδος method 

μέθοδος 3d scanning 3d scanning method 

μέθοδος Larson-Miller Larson-Miller method 

μέθοδος LIBS LIBS method 

μέθοδος Manson-Haferd Manson-Haferd method 

μέθοδος open house open house method 

μέθοδος Sherby-Dorn Sherby-Dorn method 

μέθοδος Tomatis Tomatis method 

μέθοδος διαμόρφωσης modulation method 

μέθοδος ειδικής αντίστασης resistivity method 

μέθοδος εκμάθησης learning method 

μέθοδος εκχύλισης στερεής φάσης solid phase extraction method 

μέθοδος εμπειρικών τρόπων αποσύνθεσης empirical mode decomposition (EMD) 

μέθοδος επαγωγής induction method 

μέθοδος ηλεκτρικής βυθοσκόπησης vertical electrical sounding method (VES) 

μέθοδος ηλεκτρικής διασκόπησης electrical prospecting method 

μέθοδος κόστους κύκλου ζωής (LCC ) life cyrcle cost method (LCC) 

μέθοδος μουσικοθεραπείας music therapy method 

μέθοδος παροδικής ηλεκτρομαγνητικής 
κυματομορφής time domain electromagnetic method (TDEM) 

μέθοδος πεπερασμένου στοιχείου finite element method 

μέθοδος πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο 
του χρόνου 

finite-difference time-domain method (FDTD 
method) 

μέθοδος πόλου-διπόλου pole-dipole method 

μέθοδος σταθμικού συνόλου level set method 

μέθοδος συγκόλλησης welding method 

μέθοδος συγκόλλησης   welding method 

μέθοδος συνοριακού στοιχείου boundary element method 

μελανιά bruise 

μελέτη study 

μελέτη δικτύου cognitive radio cognitive radio network study 

μελέτη σεισμικότητας seismic study 

μερική  διαφορική εξίσωση partial differential equations 

μέσo προστασίας mean of protection 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης social media 

μέσα μαζικής ενημέρωσης mass media 

Μεσαίωνας Middle ages 

μεσιτικό γραφείο real estate agency 

μεταβίβαση μηνύματος message passing 

μεταβιομηχανική οικονομία post-industrial economy 

μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού heart rate variability 



μεταγλώττιση για ταινία κινηματογράφου dubbing of motion picture 

μεταγωγή switching 

μεταγωγή δεδομένων data switching 

μεταγωγή κυψέλης cell switching 

μεταδεδομένα metadata 

μετάδοση δεδομένων data transmission 

μετάδοση δεδομένων εικόνας και ήχου image and sound data transmission 

μετάδοση ήχου sound transmission 

μετάδοση τηλεοπτικού σήματος television signal transmission 

μετάδοσης ισχύος power transmission 

μεταλλικά ιόντα metal ions 

μεταλλικό δοχείο metal can 

μεταλλικό νερό mineral water 

μετά-παραγωγή post-production 

Μεταπτυχιακή Εργασία Master Thesis 

μετασχηματισμός Fourier Fourier transform 

μετασχηματισμός Hilbert Hilbert transform 

μετασχηματισμός λογικού προγράμματος logic program transform 

μετασχηματισμός οντολογίας ontology transform 

μετασχηματιστής transformer 

μετασχηματιστής διανομής distribution transformer 

μετασχηματιστής ισχύος power transformer 

μετασχηματιστής υψηλής τάσης high voltage power transformer 

μετατροπέας DC/AC DC/AC converter 

μετατροπέας κυκλώματος circuit converter 

μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό digital to analog converter 

μετατροπή ενέργειας energy conversion 

μεταφορά αρχείου file transfer 

μεταφορά δεδομένων data transfer 

μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας electric power transfer 

μεταφορές transprotation 

μεταφορές αλληλεπίδρασης interaction metaphors 

μετάφραση κειμένου text translation 

μεταχειρισμένο αυτοκίνητο used car 

μετεωρολογία meteorology 

μετεωρολογικά δεδομένα meteorological data 

μετεωρολογικό φαινόμενο meteorological phenomenon 

μετεωρολογικός σταθμός meteorological station 

μετεωρολογικός σταθμός Σούδας weather station of Souda 

μετοχή stock 

μέτρα ασφαλείας safety measures 

μέτρηση measurement 

μέτρηση bandwidth bandwidth measurement 

μέτρηση αγωγιμότητας conductivity measurement 



μέτρηση ανέμου wind measurement 

μέτρηση αυτεπαγωγής self-induction measurement 

μέτρηση θερμοκρασίας temperature measurement 

μέτρηση θορύβου noise measurement 

μέτρηση περιβαλλοντικού θορύβου ambient noise measurement 

μέτρηση ταλάντωσης vibration measurement 

μέτρηση χωρητικότητας capacity measurement 

μετρητικός σταθμός metering station 

μετρό metro 

μη γραμμική εξίσωση Schrödinger non linear Schrödinger equation (NLS) 

μη καταστρεπτικός έλεγχος non-destructive testing 

μη οπτική αλληλεπίδραση non visual interaction 

μη-γραμμική δυναμική nonlinear dynamics 

μη-γραμμική οπτική nonlinear optics 

μήκος εξωτερικής κοιλότητας external cavity length 

μητροπολιτικό δίκτυο metropolitan area network (MAN) 

μηχανή machine 

μηχανή αναζήτησης search engine 

μηχανή γεώτρησης boring machinery 

μηχανή εσωτερικής καύσης internal combustion engine 

μηχανική engineering 

μηχανική απαιτήσεων requirements engineering 

μηχανική διαλογή mechanical selection 

μηχανική κλειδαριά mechanical lock 

μηχανική με τη βοήθεια υπολογιστή (CAE) computer aided engineering (CAE) 

μηχανική όραση machine vision 

μηχανικός ήχου sound engineer 

μηχανισμός ασφαλείας security mechanism 

μηχανισμός διαπομπής handover (handoff) 

μηχανισμός ερπυσμού creep mechanism 

μηχανισμός προσαρμογής υπηρεσιών service adaptation mechanism 

μηχανογράφηση computerization 

μηχανοκίνηση motorization 

μηχανολογία mechanical engineering 

μηχανολογική εγκατάσταση mechanical installation 

μηχανολογική μελέτη mechanical study 

μηχανολογικός εξοπλισμός mechanical equipment 

μηχανοστάσιο engine room 

μηχανουργείο machinery hall 

μικροβιακή μόλυνση microbial contamination 

μικροβιολογία microbiology 

μικροβιολογικές παράμετροι νερού microbiological parameters of water 

μικροβιολογική ανάλυση microbiological analysis 

μικροβιολογική μόλυνση microbiological contamination 



μικροδίκτυο microgrid 

μικροελεγκτής microcontroller 

μικροελεγκτής 8051 microcontroller 8051 

μικροελεγκτής 8051 microcontroller 8051 

μικροελεγκτής DS89C420 microcontroller DS89C420 

μικροελεγκτής DS-PIC microcontroller DS-PIC 

μικροεξυπηρετητής ιστότοπου web site microserver 

μικροεπεξεργαστής microprocessor 

μικροηλεκτρονική microelectronics 

μικροκλίμα microclimate 

μικροκύμα microwave 

μικροκυματική ζώνη microwave band 

μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση medium manufacturing enterprise 

μικρομετατροπέας microconverrter 

μικροοργανισμός microorganism 

μικροσεισμικά δεδομένα microtremor data 

μικροσεισμικό σήμα microtremor signal 

μικροσεισμός microseism 

μικροταινιακή κεραία microstrip antenna 

μικροϋπολογιστής microcomputer 

μικρόφωνο microphone 

Μινωϊκή Centrifughe Α.Κ.Ε.Β.Ε. Minoiki Centrifughe S.A. 

Μινωικός πολιτισμός Minoan culture 

μίξη mixing 

μίξη Γκαουσιανών μοντέλων Gaussian mixture models 

μνήμη memory 

μόλυβδος lead 

μόλυνση του αέρα air pollution 

Μονάδα Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας Innovation and Entrepreneurship Unit 

μονάδας διαχείρισης μνήμης memory management unit 

μονοπάτι trail 

μονότονη λογική monotonic logic 

μονοφασικός αντιστροφέας single-phase inverter 

μονοφασικός μετασχηματιστής single-phase transformer 

μονοφωνία monophony 

μονοχρωμάτορας monochromator 

μοντάζ editing 

μοντέλο model 

μοντέλο Rayleign και Rician Rayleigh and Rician model 

μοντέλο trust and reputation trust and reputation model 

μοντέλο Wasp Wasp model 

μοντέλο δεδομένων data model 

μοντέλο δικτύου network model 

μοντέλο εμπιστοσύνης και φήμης trust and reputation model 



μοντέλο ενθυλάκωσης ULE ULE encapsulation model 

μοντέλο μικροοικονομίας microeconomic model 

μοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή client-server model 

μοντέλο πρόβλεψης predictive model 

μοντέλο προσομοίωσης simulation model 

μοντέλο σημείων point model 

μοντέλο ταχυτήτων velocity model 

μοντέλο φυσικής physics model 

μοντελοκεντρική ανάπτυξη model-driven development 

μοντελοκεντρική ανάπτυξη διεπαφών model-based interface development 

μοντελοκεντρική αρχιτεκτονική model-driven architecture 

μοντελοποίηση modeling 

μοντελοποίηση επιφάνειας surface modeling 

μοντελοποίηση μηχανισμού modeling mechanism 

μοντελοποίηση ροής flow modeling 

μόντεμ modem 

μόντεμ GSM GSM modem 

μονωτήρας insulator 

μονωτικό υλικό insulation material 

μονωτικό υλικό insulation material 

μορφολογία morphology 

μορφότυπο obj obj format 

μοτοσικλέτα motorcycle 

μουσική music 

μουσική house house music 

μουσική αντίληψη musical perception 

μουσική αξιολόγηση music appreciation 

μουσική εκτέλεση music performance 

μουσική θεωρία music theory 

μουσική και τεχνολογία music and technology 

μουσική με ηλεκτρονικό υπολογιστή computer music 

μουσική μελέτη και διδασκαλία music instruction and study 

μουσική παραγωγή music production 

μουσική πειρατεία music piracy 

μουσική σημειογραφία musical notation 

μουσική στην εκπαίδευση music in education 

μουσική σύνθεση music composition 

μουσική τεχνολογία music technology 

μουσικό όργανο musical instrument 

μουσικό συγκρότημα musical group 

μουσικοθεραπεία music therapy 

μουσικοθεραπευτής music therapist 

μουσικός αυτοσχεδιασμός music improvisation 

μουσικός προγραμματισμός music programming 



Μοχλός (Σητεία) Mochlos (Siteia) 

μπαταρία battery 

μπλουζ (μουσική) blues (music) 

μύκητας fungus 

μυκητοκτόνα fungicide 

Μύλοι Κρήτης Myloi Kritis 

νανοδευτερόλεπτο nanosecond 

νανοεπιστήμη nanoscience 

νανοκατασκευή nanostructure 

νανοκλίμακα nanoscale 

νανοτεχνολογία nanotechnology 

Νάξος Naxos 

ναρκωτικά drugs 

ναυσιπλοΐα navigation 

ναυτιλιακή εταιρεία shipping company 

νέες τεχνολογίες new technologies 

Νέι Ney 

Νεριανά (Χανιά) Neriana (Chania) 

νερό water 

Νέστος ποταμός Nestos  river 

νευρωνικό δίκτυο neural network 

νευρωνικό δίκτυο Hopfield Hopfiled neural network 

νευρωνικός δέκτης neural receiver 

νέφος σημείων point cloud 

νέφωση cloudiness 

Νηογνώμονας Hellenic register of shipping 

νηπιαγωγείο nursery school 

νοηματική γλώσσα sign language 

νομοθεσία legislation 

νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας legislation for renewable energy sources 

νομός Λασιθίου perfecture of Lastithi 

νομός Χανίων prefecture of Chania 

νοοτροπία attitude 

νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα hospital information system 

νοσοκομείο hospital 

νόσος Πάρκινσον  Parkinson's disease 

ντεσιμπέλ decibel 

ντοκυμαντέρ documentary film 

νυχτερινό κέντρο διασκέδασης nightclub 

ξένες γλώσσες foreign languages 

ξενοδοχειακό μάνατζμεντ hotel management 

ξενοδοχείο hotel 

ξήρανση drying 

ξυλόφωνο xylophone 



οδήγηση driving 

οδηγία 2002/91 directive 2002/91 

οδηγία ασφάλειας safety instruction 

οδηγός αυτοκινήτου car driver 

οδηγός σπουδών directory 

οδοποιία road construction 

οθόνη καθοδικού σωλήνα cathode ray tube (CRT) 

οθόνη οπτικής απεικόνισης video display terminals 

οικιακός αυτοματισμός home automation 

οικογένεια family 

οικοδομικό συγκρότημα building complex 

οικολογία ecology 

οικολογικός σχεδιασμός ecological design 

οικονομία economy 

οικονομικές καταστάσεις financial statements 

οικονομική ανάλυση economic analysis 

οικονομική μελέτη economic study 

οικονομική νοημοσύνη economic intelligence 

οικονομοτεχνική ανάλυση economotechnical analysis 

οικονομοτεχνική μελέτη economotechnical study 

οικόπεδο plot 

οικοσύστημα ecosystem 

οικοσύστημα ecosystem 

οικοσύστημα λιμνών lakes' ecosystem 

οινοποιείο winery 

Οκτάβα (μουσικό συγκρότημα) Oktava (musical group) 

οκταφωνικά ηχεία octaphonic speakers 

ολική ποιότητα total quality 

ολογραφική μέθοδος holographic method 

ολογραφική συμβολομετρία holographic interferometry 

ολοκληρωμένη εφαρμογή client-server integrated client-server application 

ολοκληρωμένο κύκλωμα integrated circuit 

Ολυμπιακή Αεροπορία Olympic airways 

Ολυμπιακοί αγώνες Olympics 

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. Olympiacos C.F.P. 

ομιλία speech, speaking 

ομογενοποίηση βροχομετρικών δεδομένων homogenization of rainfall data 

ομότιμο δίκτυο peer-to-peer network 

ομότιμο σύστημα peer-to-peer system 

ομότιμος κόμβος peer-to-peer node 

όνομα χρήστη user name 

οντολογία ontology 

οντολογία OWL OWL ontology 

οξείδιο oxide 



οξείδιο του βολφραμίου tungsten oxide 

οξείδιο του ψευδαργύρου zinc oxide 

όξινη βροχή acid rain 

οξύμετρο παλμών pulse oximeter 

οπλισμένο σκυρόδεμα reinforced concrete 

οπτικά προκλητά δυναμικά σταθερής 
κατάστασης steady-state visual-evoked potential (SSVEP)  

οπτική αναγνώριση optical recognition 

οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)   

οπτική αναπαράσταση optical representation 

οπτική διάταξη optical array 

οπτική ίνα fiber optic 

οπτική πηγή optical source 

οπτικό ανακλασίμετρο OTDR OTDR 

οπτικό εφφέ optical effect 

οπτικοακουστικά μέσα audiovisual media 

οπτικοακουστική παραγωγή audiovisual production 

οπτικοακουστική σύνθεση audiovisual composition 

οπτικοακουστικό υλικό audiovisual material 

οπτικοποίηση visualization 

οπτικός ανιχνευτής optic detector 

οπτοηλεκτρονική optoelectronics 

οπτοηλεκτρονική συσκευή optoelectronic device 

όραση vision 

οργανικά ηλεκτρονικά organic electronics 

οργανική φωτοβολταϊκή συσκευή organic photovoltaic device 

οργανικός ημιαγωγός organic semiconductor 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) Hellenic Telecommunications Organization 
(OTE) 

Οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Local authority organization (OTA) 

όργανο μέτρησης measuring instrument 

οργανόγραμμα chart 

οργάνωση organization 

οργάνωση εργασίας work organization 

οργάνωση και διοίκηση βιομηχανικής 
επιχείρησης 

organization and management of industrial 
enterprise 

ορθή γωνία right angle 

ορθογωνική διαμόρφωση πλάτους quadrature amplitude modulation (QAM) 

όριο κατωφλίου threshold 

ορυχείο mineral industry 

οσμή λυμάτων wastewater odor 

οστό bone 

όσφρηση smell 

ούτι oud 

όχημα vehicle 



Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών  Global system for mobile communications  

παγκόσμιο σύστημα θεσιθεσίας (GPS) global positioning system (GPS) 

παγκόσμιο σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών 
(UMTS) 

universal mobile telecommunications system 
(UMTS) 

παγκόσμιος ιστός world wide web (www) 

Παγκρήτιο στάδιο Pankritio stadium 

παθητική πυρασφάλεια passive fire protection 

παθητική ψύξη passive cooling 

παθητικό ηλιακό ξηραντήριο passive solar energy dryer 

παθητικό ηλιακό σύστημα passive solar power system 

παθολογία pathology 

παθολογοανατομία pathologoanatomy 

παιδί child 

παιδιά προσχολικής ηλικίας preschool children 

παιχνίδι game 

παιχνίδι για ηλεκτρονικό υπολογιστή computer game 

παιχνίδια τζόγου gambling games 

παλαιοκοίτη palaeochannel 

παλινδρομικό δίκτυο reciprocation network 

παλμοκωδική διαμόρφωση pulse-code modulation (PCM) 

Πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο 
Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η) University hospital of Heraklion 

πανεπιστημιακό δίκτυο university network 

Πανεπιστήμιο της Cordoba University of Cordoba 

πανεπιστημιούπολη campus 

πανίδα, ζώα fauna 

παραβίαση κωδικού ασφαλείας password crack 

παραβολικός συγκεντρωτής parabolic concentrator 

παραβολικός συλλέκτης parabolic collector 

παραβολοειδής ηλιακός συλλέκτης paraboloid solar collector 

παραγγελία order 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας electric power production 

παραγωγή υδρογόνου hydrogen production 

παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας photovoltaic power generation 

παραδοσιακή κρητική μουσική traditional cretan music 

παραδοσιακή μουσική folk music 

παραδοσιακός χορός traditional dance 

παραθυρικό περιβάλλον windows environment 

παράθυρο Hamming Hamming window 

παρακολούθηση ματιού eye tracking 

παρακολούθηση σώματος body tracking 

παράκτια διάβρωση coastal erosion 

παράκτια ζώνη coastal zone 

παράκτιος υδροφορέας coastal aquifer 

παραλία beach 



παραμετρική τεχνολογία parametric technology 

παράμετρος parameter 

παράνομο υλικό illegal material 

παρατήρηση observation 

πάρκο κυκλοφορίας traffic park 

παροδικό κύμα trancient wave 

παρουσίαση presentation 

παροχή ζεστού νερού hot water supply 

πεδίο βολής Κρήτης Nato missile firing installation 

πεδιόμετρο pediometer 

πειραματική αξιολόγηση experimental evaluation 

πειραματικό ποντίκι experimental mouse 

πειραματικό σχολείο Ηρακλείου experimental school of Heraklion 

πειραματικός experimental 

πέλαγος open sea 

πελατολόγιο clientele 

πελετοποίηση pelletizing 

πέλλετ ξύλου wood pellet 

πεντάλ κιθάρας wah wah guitar pedal 

πεντάλ κιθάρας υπεροδήγησης overdrive guitar pedal 

πεπερασμένη διαφορά finite difference 

πεπερασμένο στοιχείο finite element 

περιαγωγή handover, roaming 

περιαγωγή (τηλεπικοινωνία) roaming (telecommunication) 

περιβάλλον environment 

περιβάλλον εικονικής  μάθησης virtual learning environment 

περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας virtual reality environment 

περιβάλλον εργασίας work environment 

περιβαλλοντική διαχείριση environmental management 

περιβαλλοντική εκπαίδευση environmental education 

περιβαλλοντική επίπτωση environmental impact 

περιβαλλοντική μελέτη environmental study 

περιβαλλοντική πολιτική environmental policy 

περιβαλλοντική προστασία environmental protection 

περιβαλλοντικό δίκαιο environmental law 

περιβαλλοντικό πρόβλημα environmental problem 

περιβαλλοντικός δορυφόρος environmental satellite 

περιβαλλοντικός έλεγχος environmental control 

περιγραφέας SIFT SIFT descriptor 

περιγραφή διακόσμησης εσωτερικού χώρου internal decoration description 

περιγραφή εικόνας image description 

περιγραφή τρισδιάστατης σκηνής three-dimansional (3D) scene description 

περιοδική κεραία periodic antenna 

περιοδικό σήμα periodic signal 



περιοδικότητα periodicity 

περιοριστής limiter 

περιστροφή rotation 

πετρέλαιο petroleum 

πετρελαιοειδή κατάλοιπα πλοίων bilge water 

πέτρωμα rock 

πηγάδι νερού water well 

πηγή spring 

πηγή ενέργειας power resource 

πηγή τροφοδοσίας ημιαγωγικού laser semi-conductor laser power source 

πηνίο TESLA TESLA coil 

πιάνο piano 

πιεζοαντίσταση piezoresistance 

πικάπ turntable 

πιλότος pilot 

πίνακας ζωγραφικής painting 

πιστοποίηση authentication 

πλαστικά plastics 

πλαστικά plastics 

πλατφόρμα platform 

πλατφόρμα arduino arduino platform 

πλατφόρμα Moodle Moodle platform 

πλατφόρμα WordPress WordPress platform 

πλατφόρμα X3DOM X3DOM platform 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-learning platform 

πλατφόρμα μάθησης learning platform 

πλέγμα ηλεκτροδίου electrode grid 

πληθοπορισμός crowdsourcing 

πλημμύρα flooding 

πληροφορία information 

πληροφοριακό σύστημα information system 

πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου hospital information system 

πληροφορική computer science 

πληροφορική στην εκπαίδευση computer science in education 

πλήρως εξηλεκτρισμένο πλοίο all electric ship 

πλοήγηση navigation 

πλοήγηση με GPS GPS navigation 

πλοίο ships 

ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα Msc in Informatics and Multimedia 

πνευματικά δικαιώματα copyright 

πνευματική ιδιοκτησία intellectual property 

πνευστό όργανο wind instrument 

ποδήλατο bicycle 

ποιμνιοστάσιο sheep shed 



ποιότητα quality 

ποιότητα εικόνας image quality 

ποιότητα εμπειρίας quality of experience (QoE) 

ποιότητα εσωτερικού αέρα indoor air quality 

ποιότητα νερού water quality 

ποιότητα του αέρα air quality 

ποιότητα υπηρεσιών quality of services (QoS) 

ποιότητα υπόγειων υδάτων groundwater quality 

ποιότητα ψηφιακής τηλεοπτικής εικόνας digital television image quality 

ποιοτικός έλεγχος quality control 

πολεμική αεροπορία air force 

πόλεμος war 

πολεοδομία town planning 

πόλη city 

πολικό διάγραμμα polar diagram 

πολιτική ασφάλειας safety policy 

πολιτιστική κληρονομιά cultural property 

πολυαιθυλένιο polyethylene 

πολυκάναλη ηχογράφηση multi-channel sound recording 

πολυκάναλο σύστημα ήχου multi-channel sound system 

πολυκατάστημα department store 

πολυκατοικία block of flats 

πολυκυκλικός αρωματικός υδρογονάνθρακας 
(ΠΑΥ) polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) 

πολυμερή polymers 

πολυμερή με μνήμη σχήματος shape memory polymers 

πολυμεσική  διαδραστική εφαρμογή interactive multimedia application 

πολυμεσική εφαρμογή multimedia application 

πολυμεσικό πρόγραμμα multimedia program 

πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος wavelenght division multiplexing (WDM) 

πολυπλεξία φωνής και δεδομένων voice-data multiplexing 

πολυτροπική αλληλεπίδραση multimodal interaction 

πολυφωνική αρμονία polyphonic harmony 

πολυχρωριωμένα διφαινύλιο polychlorinated biphenyl 

πόλωση φωτός light polarization 

πομποδέκτες Xbee και Xbee Pro Xbee and Xbee Pro transceiver 

πομποδέκτης transceiver 

πομποδέκτης AD9831 transceiver AD9831 

πομποδέκτης ISM ISM transceiver 

πομποδέκτης Xbee Xbee transceiver 

πομποδέκτης Xbee Pro Xbee Pro transceiver 

πομπός transmitter 

πομπός DAB DAB transmitter 

ποπ μουσική pop music 

πόσιμο νερό drinking water 



ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης broadband penetration percentage 

ποτά beverages 

ποταμός river 

ποταμός Γιόφυρος Giofyros river 

ποτάσιο potassium 

πράκτορας πληροφοριών information agent 

πράξη συνόλου set operation 

πράσινη οικιακή συσκευή green household appliance 

πράσινη στέγη green roof 

πρατήριο υγρών καυσίμων fuel station 

πρεσβυακοΐα elderly hearing loss 

προβλεπτικό μοντέλο predictive model 

πρόβλεψη forecasting 

πρόβλημα qualification qualification problem 

πρόβλημα διακλάδωσης ramification problem 

πρόβλημα οκτώ Βασιλισσών eight queens problem 

πρόβλημα πλαισίου frame problem 

προβολή projection 

προβολή mercator mercator projection 

πρόγνωση καιρού weather forecasting 

πρόγραμμα LOGO LOGO program 

πρόγραμμα SURFER SURFER program 

πρόγραμμα WindFarm WindFarm program 

πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών student exchange program 

πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης commercial management application 

πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή computer program 

πρόγραμμα Καλλικράτης Kallikratis project 

πρόγραμμα μαθημάτων course program 

πρόγραμμα ΠΟΣΕΙΔΩΝ POSEIDON program 

πρόγραμμα προσομοίωσης simulation program 

πρόγραμμα σπουδών curricula 

προγραμματιζόμενη ειδική διάταξη πύλης field programmable gate array (FPGA) 

προγραμματιζόμενη λογική programmable logic 

προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής programmable logic controller 

προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής SF-200 programmable logic controller  SF-200 

προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής zelio 
logic SR2 zelio logic SR2 programmable logic controller 

προγραμματισμός (υπολογιστές) programming (computers) 

προγραμματισμός διαδικτύου internet programming 

προϊόν product 

προκλητικό δυναμικό evoked potential 

προληπτική μουσικοθεραπεία preventive music therapy 

πρόληψη prevention 

προμηθευτής supplier 



προ-παραγωγή pre-production 

προσαρμόσιμο διανυσματικό γραφικό scalable vector graphic 

προσαρμοστικός αλγόριθμος adaptive algorithm 

προσδιορισμός φύλου sex designation 

προσομοίωση simulation 

προσομοίωση ανεμογεννήτριας wind turbine simulation 

προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος electric circuit simulation 

προσομοίωση μηχανισμού mechanism simulation 

προσόν qualification 

προσρόφηση adsorption 

προστασία protection 

προστασία δεδομένων data protection 

προσφορά bid 

προσφορά offer 

πρόσωπο face 

πρότυπα standards 

πρότυπα IEEE IEEE standards 

πρότυπο  H-Anim  H-Anim standard  

πρότυπο echelon echelon standard 

πρότυπο H.323 H.323 standard 

πρότυπο KNX KNX standard 

πρότυπο MPEG-4 MPEG-4 standard 

πρότυπο X3D X3D standard 

πρώτες ύλες raw materials 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση primary education 

πρωτόκολλo ελέγχου ταυτότητας authentication protocol 

πρωτόκολλα δικτύων υπολογιστών computer network protocols 

πρωτόκολλο protocol 

πρωτόκολλο BitTorrent BitTorrent protocol 

πρωτόκολλο Gnutella Gnutella protocol 

πρωτόκολλο HL7 HL7 protocol 

πρωτόκολλο HLF HLF protocol 

πρωτόκολλο IP IP 

πρωτόκολλο mobile ip mobile ip protocol 

πρωτόκολλο Triple-DES Triple-DES protocol 

πρωτόκολλο ZigBee ZigBee protocol 

πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας wireless communication protocol 

πρωτόκολλο έναρξης συνόδου (SIP) session initiation protocol (SIP) 

πρωτόκολλο επικοινωνίας communication protocol 

πρωτόκολλο κρυπτογράφησης cryptographic protocol 

πρωτόκολλο μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο 
(RTSP) RTSP (Real-time streaming protocol) 

πρωτόκολλο μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο 
(RTP) RTP (Real-time transport protocol) 

πρωτόκολλο ΝΜΕΑ NMEA protocol 



πρωτόκολλο πιστοποίησης ταυτότητας 
βασισμένο σε δύο παράγοντες two factor authentication protocol 

πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης multiple access protocol 

πρωτότυπο prototype 

πτερύγιο ανεμογεννήτριας wind turbine blade 

πύλη portal 

πύλη διαχείρισης γνώσης knowledge management portal 

πυρανιχνευτής fire detector 

πυρήνας core 

πυρηνικά υποβρύχια nuclear submarines 

πυρηνική επιστήμη nuclear science 

πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός nuclear magnetic resonance 

πυρκαγιές fires 

πυρόλυση ψεκασμού spray pyrolysis 

πυροπροστασία fire prevention 

πώληση sale 

ραδιενέργεια radioactivity 

ραδιοδίαυλος radio channel 

ραδιοδίκτυο radio network 

ραδιοζεύξη radio link 

ραδιοκάλυψη radio coverage 

ραδιομετάδοση radio transmission 

ραδιοπόρος radio source 

ραδιοπόρος radio source 

ραδιοσυχνότητα radio frequency 

ραδιοτηλεοπτικός σταθμός broadcasting station 

ραδιοφωνική εκπομπή radio broadcast 

ραδιοφωνικός πομπός radio transmitter 

ραδιοφωνικός σταθμός radio station 

ραδιοφωνικός σταθμός radio station 

ραδιόφωνο radio 

ραντάρ radar 

Ρέθυμνο Rethymnon 

ρελαί relay 

ρεύμα διόδου λέιζερ diode laser current 

ρευστά fluids 

ρευστομηχανική fluid mechanics 

ρήγματα (Γεωλογία) faults (Geology) 

ρηξιγενής ζώνη fault zone 

Ρόδος Rhodes 

ροή flow 

ροή αίματος blood flow 

ροή δεδομένων data streaming 

ροή ειδήσεων rss feeds 

ροή ισχύος power flow 



ροκ μουσική rock music 

ρομπότ robot 

ρομπότ robot 

ρομπότ Robonova Robonova robot 

ρομποτική robotics 

ρομποτική πλατφόρμα robotic platform 

ρομποτική χειρουργική robotic surgery 

ρομποτικό σύστημα da Vinci da Vinchi robotic system 

ρομποτικό σύστημα Hermes Hermes robotic system 

ρομποτικό σύστημα Zeus Zeus robotic system 

ρομποτικός βραχίονας robotic arm 

ρυθμιστής ροής αερίου gas flow regulator 

ρυθμιστικός σταθμός regulatory station 

ρυθμός rhythm 

ρυθμός μετάδοσης transsmition rate 

ρυθμός τσιπ chip rate 

ρύπανση εδάφους soil pollution 

ρύπανση λιμνών lake pollution 

ρύπανση νερού water pollution 

ρύπανση περιβάλλοντος environmental pollution 

ρυπαντής pollutant 

ρυπαντής pollutant 

σαπωνοποιία soap production 

σάρωση scanning 

σαρωτής λέιζερ laser scanner 

σειριακή θύρα serial port 

σεισμική ανάκλαση seismic reflection 

σεισμική διάθλαση seismic refracion 

σεισμική δόνηση seismic vibration 

σεισμική καταγραφή seismic recording 

σεισμική κίνηση seismic movement 

σεισμική μέτρηση seismic measurement 

σεισμικό δίκτυο seismic network 

σεισμικό επιφανειακό κύμα seismic surface wave 

σεισμικό κύμα seismic wave 

σεισμικός σταθμός seismic station 

σεισμικός σταθμός Γαύδου seismic station of Gavdos 

σεισμικός σταθμός Κρήτης seismic station of Crete 

σεισμικός σταθμός Κυθήρων seismic station of Kythira 

σεισμικότητα seismicity 

σεισμόγραμμα seismogram 

σεισμολογία seismology 

σεισμολογικά δεδομένα seismological data 

σεισμόμετρο seismometer 



σεισμός earthquake 

σενάριο λειτουργίας operation scenario 

Σενιγαλλία (Ιταλία) Senigallia (Italy) 

σερβομηχανισμός servomechanism 

σήμα signal 

σήμα ελέγχου control signal 

σημασιολογική ανάλυση semantic analysis 

σημασιολογική βάση δεδομένων semantic database 

σημασιολογικός ιστός semantic web 

σήραγγα tunnel 

σιδηρόδρομος railroad 

σίδηρος iron 

Σικελία Sicily 

Σικυώνα (Ελλάδα) Sikyona (Greece) 

σκάκι chess 

σκακιέρα chessboard 

σκέδαση scattering 

σκηνοθεσία direction 

σκίαση shading 

σόναρ sonar 

σουντόκου sudoku 

σούπερ μάρκετ supermarket 

σπήλαιο Μελιδονίου Melidoni cave 

σπηλαίωση cavitation 

σταθερή πτώση πίεσης constant pressure drop 

σταθμός ανεφοδιασμού αεροσκάφους airplane fuel station 

σταθμός βάσης base station 

σταθμός εργασίας working station 

σταθμός παραγωγής ενέργειας energy station 

σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας electric power production station 

στάση σώματος posture 

στατική μελέτη static study 

στατιστική ανάλυση statistical analysis 

στεγανάλυση steganalysis 

στενογραφία stenography 

στερεά απόβλητα solid wastes 

στερεά μοντελοποίηση solid modeling 

στερεοσκοπία stereoscopy 

στερεοσκοπική όραση stereo vision 

στερεοφωνία stereophony 

στερεοφωνικό σήμα stereophonic signal 

στιγμιαίο μήνυμα instant message 

στούντιο ηχογράφησης sound studios 

στροβοσκοπικό φαινόμενο stroboscopic effect 



Στρυμόνας ποταμός Strymonas river 

συγκαναλικό σύστημα trunked system 

συγκόληση τριβής friction welding 

συγκόλληση welding 

συγκολλητής welder 

συγκολλητής οπτικής ίνας fiber optic splicer 

συγκομιδή ελιάς olive harvest 

σύγκριση comparison 

σύγκριση προϊόντων product comparison 

σύγχρονη τηλεκπαίδευση synchronous e-learning 

συγχρονισμός synchronization 

συλλειτουργία coexistence 

συλλογή δεδομένων data collection 

συλλογή δεδομένων data collection 

συλλογή και επεξεργασία μετεωρολογικών 
δεδομένων meteorological data collection and processing 

συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις case based reasoning 

σύλλογος association 

συμβατικό καύσιμο conventional fuel 

συμμετρικός αλγόριθμος symmetric algorithm 

συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας 
(ΣΗΘ) 

combined heat and power (CHP) 

συμπέρασμα conclusion 

συμπεριφορά βασισμένη στην ασφάλεια behavior based safety (BBS) 

συμπεριφορά του εδάφους κατά τη διάρκεια 
σεισμού ground bahavior during earthquake 

συμπίεση compression 

συμπίεση βίντεο video compressiom 

συμπίεση εικόνας image compression 

συμπιεστής compressor 

συμφωνική ορχήστρα symphony orchestra 

συναγερμός alarm 

συναγερμός αυτοκινήτου car alarm 

συναίσθημα emotion 

συναίσθημα στα ζώα emotion in animals 

συναισθηματική νοημοσύνη emotional intelligence 

συναλλαγή transaction 

συνάρτηση equation 

συνάρτηση HoughCircles HoughCircles function 

συναρτησιοειδές Mumford-Shah Mumford-Shah functional 

συναυλία concert 

συναυλία concert 

συνδεσμολογία κοινού εκπομπού common emitter connection 

σύνδεσμος επικοινωνίας contact link 

συνδρομητής subscriber 



συνέδριο conference 

συνέδριο «ECAMP 9» "ECAMP 9" conference 

συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα  convolutional neural networks (CNNs) 

συνεργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστή 
computer-supported cooperative work 
(CSCW) 

συνεργατικά εργαλεία διαδικτύου collaborative internet tools 

συνεργατική μάθηση collaborative learning 

συνεργατική πλοήγηση στο διαδίκτυο collaborative browsing 

συνεργατική τεχνολογία collaborative technology 

συνεργατικο καθήκον collaborative task 

συνεργατικό λογισμικό collaborative software 

συνεργείο workshop 

συνεργείο αυτοκινήτων automobiles' workshop 

συνεργείο οχημάτων vehicles' workshop 

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα direct electric current 

συνεχές ρεύμα (DC) direct current (DC) 

συνεχής τάση direct voltage 

σύνθεση composition 

σύνθεση μουσικής με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή 

computer composition 

σύνθεση ορχήστρας orchestral composition 

σύννεφο cloud 

συντελεστής χρησιμοποίησης ισχύος capacity factor 

συντήρηση maintenance 

σύντομο γραπτό μήνυμα short message service (sms) 

συσκευή device 

συσκευή ανάγνωσης reading device 

συσκευή αναπαραγωγής ήχου sound reproduction device 

συσκευή ασφαλείας safety device 

συσκευή εποπτικού ελέγχου και συλλογής 
δεδομένων (scada) 

supervisory control and data acquisition 
device (scada) 

συσσωρευτής accumulator 

σύστημα system 

σύστημα 3G, σύστημα 4G 3G system, 4G system 

σύστημα common rail common rail system 

σύστημα HVDC HVDC system 

συστημα LMD LMD system 

σύστημα MIMO MIMO system 

σύστημα OFDMA OFDMA system 

σύστημα surround ήχου surround-sound system 

σύστημα TETRA TETRA system 

σύστημα truble ticket truble ticket system 

σύστημα WCDMA WCDMA system 

σύστημα άμεσου ψεκασμού βενζίνης fuel injection system 

σύστημα ανάφλεξης injection system 



σύστημα ανίχνευσης εισβολών intrusion detection system 

σύστημα αντλησιοταμίευσης pumped storage system (PPS) 

σύστημα απεικόνισης imaging system 

σύστημα απόδειξης θεωρημάτων theorem proving system 

σύστημα αρχείων file system 

σύστημα ασφάλειας security system 

σύστημα ασφάλειας security system 

σύστημα αυτόματης πρόσβασης automatic access system 

σύστημα αυτοματισμού automation system 

σύστημα αυτόματου ελέγχου automatic control system 

σύστημα διαχείρισης management system 

σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
(ΣΔΒΔ) databases management system (DBMS) 

σύστημα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων buildings energy management system 

σύστημα διαχείρισης ζητημάτων issue management system 

σύστημα διαχείρισης μαθημάτων course management system 

σύστημα διαχείρισης μάθησης learning management system (LMS) 

σύστημα διαχείρισης μπαταριών battery management system 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου content management system (CMS) 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ιστού web content management system 

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου μάθησης learning content management system 

σύστημα διαχείρισης φόρτου workload management system (WMS) 

σύστημα διαχείρισης φωτογραφιών picture management system 

σύστημα διεκπεραίωσης αιτημάτων claims processing system 

σύστημα δίσκου μηχανής stirling dish system 

σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών satellite communications system 

σύστημα ελέγχου πρόσβασης access control system 

σύστημα εντοπισμού localization system 

σύστημα εντοπισμού ζητημάτων issue tracking system 

σύστημα επεξεργασίας λόγου speech processing system 

σύστημα επικοινωνίας communication system 

σύστημα Ευκλείδης Eykleidis system 

σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας e-auction system 

σύστημα ηλιακής ενέργειας solar energy system 

σύστημα ήχου sound system 

σύστημα κινητής επικοινωνίας mobile communication system 

σύστημα μέτρησης counting system 

σύστημα παρακολούθησης monitoring system 

σύστημα πληροφοριών informations system 

σύστημα πληροφοριών EOSDIS EOSDIS information system 

σύστημα πληροφοριών ανθρωπίνων πόρων  human resource information system 

σύστημα πολυμέσων multimedia system 

σύστημα πολυφωνικής διάχυσης polyphonic diffusion system 

σύστημα σκίασης sun-shading system 

σύστημα συναγερμού alarm system 



σύστημα ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων radio frequency identification system 

σύστημα υδρόψυξης water cooling system 

σύστημα υποστήριξης μάθησης learning support system 

σύστημα υποστήριξης συνεργατικής μάθησης 
με υπολογιστή 

support system for collaborative learning with 
computer 

σύστημα χρονοκαθυστέρησης time delay system 

σύστημα ψεκασμού spray system 

σύστημα ψεκασμού βενζινοκινητήρα gasoline injection system 

συστήματα εικονικών υπολογιστών virtual computer systems 

συσχέτιση correlation 

συσχετισμός σκέδασης scattering correlation 

συχνότητα frequency 

συχνοτική απόκριση frequency response 

σχεδίαση design 

σχεδίαση αλιευτικού σκάφους fishing boat design 

σχεδίαση διαδικτυακής εφαρμογής web application design 

σχεδίαση διαδραστικού συστήματος interactive system design 

σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) computer aided design (CAD) 

σχεδίαση συνολικής παραγωγής aggregate planning 

σχεδίαση συστήματος ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας energy system design 

σχεδίαση-υλοποίηση εφαρμογής application's design and implementation 

σχεδιασμός διεπαφής interface design 

σχεδιασμός εργοστασίου factory's design 

σχεδιασμός ηλεκτρονικού κυκλώματος electronic circuit design 

σχεδιασμός ιστότοπου web site design 

σχεδιασμός λογισμικού software design 

σχεδιασμός μάρκετινγκ marketing planning 

σχεδιασμός παραγωγής production planning 

σχεδιασμός υδραυλικού γερανού hydraulic crane design 

σχέδιο αξιοποίησης exploitation planning 

σχεσιακό λογισμικό διαχείρισης βάσης 
δεδομένων (ΣΣΔΒΔ) 

relational database management system 
(RDBMS) 

σχεσιακό μοντέλο relational model 

σχετική υγρασία relative humidity 

σχολείο school 

σχολή Capoeira Κρήτης Capoeira school of Crete 

σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας 
(ΣΕΥΠ) school of health and social welfare 

σχολική αίθουσα classroom 

σχολικό portal school portal 

σχολικό κτίριο school building 

σχολικό λεωφορείο school bus 

σωλήνας pipe 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης TEI of Crete 



ταινία κινουμένων σχεδίων animated film 

ταινία μικρού μήκους short film 

ταινιοδρόμος belt conveyor 

ταινιοδρόμος belt conveyor 

ταλάντωση vibration 

ταλάντωση αντηχείου resonator's vibrations 

ταλάντωση χορδής string's oscillation 

ταλαντωτής vibrator 

ταξινομητής Haar Haar classifier 

ταξινόμιση Ahlback Ahlback classification 

Ταυρωνίτης ποταμός Tayronitis river 

ταυτοποίηση identification 

ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων radio frequency identification (RFID) 

ταχεία θερμική ανόπτηση rapid thermal annealing 

ταχύτητα speed 

ΤΕΙ Κρήτης, γενικό τμήμα θετικών επιστημών TEI of Crete, department of sciences 

τεκτονική tectonics 

τεκτονική ανάλυση tectonic analysis 

τεκτονική δομή tectonic structure 

τεκτονική εξέλιξη tectonic evolution 

τεκτονικό ραδιόγραμμα tectonic rose diagram 

τελεστικός ενισχυτής operational amplifier 

τερματική συσκευή terminal device 

τέχνασμα gadget 

τέχνη art 

τέχνη των νέων μέσων new media art 

τεχνητή νοημοσύνη artificial intelligence 

τεχνητή όραση computer vision 

τεχνητός υγροβιότοπος artificial wetland 

τεχνικές διεύρυνσης φάσματος spread spectrum techniques 

τεχνική HVSR HVSR technique 

τεχνική HVSR HVSR technique 

τεχνική overdub overdub technique 

τεχνική ανάλυση technical analysis 

τεχνική ανάπτυξης διεπαφών interfaces development technique 

τεχνική δισδιάστατης γραμμικής σήμανσης two-dimensional labeling technique 

τεχνική μελέτη technical study 

τεχνική μουσικής παραγωγής music production technique 

Τεχνική Ολυμπιακή όμιλος εταιριών Technical Olympic group of companies 

τεχνική σημασιολογικής διαφοράς semantic difference technique 

τεχνική φωτισμού lighting technique 

τεχνικός έλεγχος οχημάτων vehicles technical control 

τεχνικός έλεγχος οχημάτων vehicles technical control 

τεχνολογία technology 



τεχνολογία bluetooth bluetooth technology 

τεχνολογία digital displacement digital displacement technology 

τεχνολογία flash flash technology 

τεχνολογία FSI FSI technology 

τεχνολογία RF RF technology 

τεχνολογία πλέγματος grid computing 

τεχνολογία πληροφοριών information technology 

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) 

 Information and Communications Technology 
(ICT) 

τεχνολογία των εκτυπώσεων printing technology 

τεχνολογία υπερβραχέων ultrasound technology 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Technological Educational Institute 

τεχνούργημα artifact 

τζαζ jazz 

τηλεδιάσκεψη teleconferencing 

τηλεειδοποίηση tele-notification 

τηλεθέρμανση district heating  

τηλεματική telematics 

τηλεμετρία telemetry 

τηλεμετρικό δίκτυο telemetric network 

τηλεοπτικό πρόγραμμα television program 

τηλεοπτικό σήμα television signal 

τηλεοπτικός σταθμός television station 

τηλεόραση television 

τηλεπικοινωνία telecommunication 

τηλεπικοινωνία telecommunication 

τηλεπικοινωνία στην ιατρική telecommunication in medicine 

τηλεπικοινωνιακή απάτη telecommunication fraud 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο telecommunication network 

τηλεπικοινωνιακό σύστημα telecommunication system 

τηλεπικοινωνιακός οργανισμός telecommunication organization 

τηλεπισκόπηση remote sensing 

τηλεργασία telecommunting 

τηλεφωνία telephony 

τηλεφωνική γραμμή telephone line 

τηλεφωνική κλήση telephone call 

τηλεφωνικό σύστημα telephone system 

τηλεχειρισμός  teleoperation 

τιτάνιο titanium 

τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής και 
πολυμέσων 

department of applied informatics and 
multimedia 

 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής  
 

 

Informatics Engineering Department   
 

τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών department of Mechanical Engineering 



τμήμα μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής department of music technology and acoustics 

τμήμα νοσηλευτικής nursing department 

τμήμα τουριστικών επιχειρήσεων tourism and hotel management department 

τμήμα φυσικοθεραπείας Βενιζελείου 
νοσοκομείου 

physiotherapy department of Venizelion 
hospital 

τομογραφία tomography 

τοξική ουσία toxic substance 

τοπικά συστήματα εμπορικών ανταλλαγών local exchange trading systems 

τοπική αναισθησία local anesthesia 

τοπική αυτοδιοίκηση local authority 

τοπικό δίκτυο (δίκτυο υπολογιστή) local area network (computer network) 

τοπογραφία topography 

τοπολογία topology 

τοπολόγια αστέρα star topology 

τόρνος lathe 

τουρισμός tourism 

τουριστικό πρακτορείο tourist agency 

τουριστικός ιστότοπος  tourism web site 

τουριστικός οδηγός tourist guide 

τουριστικός οδηγός Κρήτης Crete tourist guide 

τραγούδι song 

τρανζίστορ transistor 

τράπεζα bank 

τράπεζα EFG Eurobank EFG Eurobank bank 

τράπεζα Proton Proton bank 

τράπεζα Πειραιώς Peiraios bank 

τράπεζα Πίστεως Alpha bank 

τραπεζικές υπηρεσίες banking services 

τραπεζικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου web banking 

τραπεζικό σύστημα banking system 

τραυματισμός injury 

τραχεία επιφάνεια uneven surface 

τρεις διαστάσεις three dimensions 

τριοξείδιο βολφραμίου  tungsten trioxide  

τρισδιάστατα γραφικά three-dimensional (3D) graphics 

τρισδιάστατα εφφέ three-dimensional (3D) effects 

τρισδιάστατη απεικόνιση three-dimensional (3D) imaging 

τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίου three-dimensional (3D) building imaging 

τρισδιάστατη γραφική αναπαράσταση 
three-dimensional (3D) graphical 
representation 

τρισδιάστατη εκτύπωση  three-dimensional (3D) printing 

τρισδιάστατη μονελοποίηση 3D modeling / three-dimensional modeling 

τρισδιάστατη μοντελοποίηση, ψηφιοποίηση 
εικόνας 

three-dimensional (3D) modeling, image 
digitization 



τρισδιάστατη σχεδίαση three-dimensional (3D) design 

τρισδιάστατη φωτογραφία three-dimensional (3D) picture 

τρισδιάστατη φωτογραφία three-dimensional (3D) picture 

τρισδιάστατη χαρτογράφηση three-dimensional (3D) mapping 

τρισδιάστατο αντικείμενο three-dimensional (3D) object 

τρισδιάστατο μοντέλο three-dimensional (3D) model 

τρισδιάστατο παιχνίδι για υπολογιστή three-dimensional (3D) computer game 

τρισδιάστατος εσωτερικός σχεσιασμός three-domensional (3D) interior design 

τρισδιάστατος σαρωτής three-dimensional (3D) scanner 

τρίτη γενιά κυψελωτού δικτύου 3rd generation cellular network 

τριφασικό ρεύμα tri-phase current 

τριφασικός μετατροπέας three-phase inverter 

τρομπέτα trumpet 

τροποσφαιρική σκέδαση tropospheric scatter 

τρόφιμα food 

τροχαλία pulley 

τύποι σεισμών types of earthquakes 

τυποποίηση standardization 

τύπος αρχείου file type 

τύπος σεισμού type of earthquake 

τυπωμένο κύκλωμα printed circuit 

τυφώνας hurricane 

τυχαία μεταβλητή random variable 

τύχη fortune 

υαλοπέτασμα glass window 

υβριδική εφαρμογή hybrid application 

υβριδική τεχνολογία hybrid technology 

υβριδικό ηλεκτρικό όχημα hybrid electric vehicle 

υβριδικό όχημα hybrid vehicle 

υβριδικό σύστημα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας hybrid renewable energy systems 

υβριδικό φωτοβολταϊκό θερμικό σύστημα hybrid photovoltaic/thermal solar system 

υγεία health 

υγειονομική διάταξη sanitary provision 

υγειονομική ταφή απορριμμάτων sanitary waste burying 

υγιεινή sanitation 

υγιεινή sanitation 

υγρά  απόβλητα liquid wastes 

υγραέριο liquefied petroleum gas  

υγρασία humidity 

υγρή χρωματογραφία liquid chromatography 

υγρομόνωση water insulation 

ύδατα water 

υδατικό διάλυμα aqueous solution 

υδατικοί πόροι water resources 



υδάτινη πηγή Αλμυρού spring of Almyros 

υδατόπτωση rainfall 

υδράργυρος mercury 

υδραυλική ενέργεια hydraulic energy 

υδραυλικό σύστημα hydraulic system 

υδραυλικός ανελκυστήρας hydraulic elevator 

ύδρευση water supply 

ύδρευση water supply 

ύδρευση water supply 

υδρογεωλογία hydrogeology 

υδρογεωλογικά δεδομένα hydrogeological data 

υδρογεωλογική δομή hydrogeological structure 

υδρογεωλογική μελέτη hydrogeological study 

υδρογεωφυσική έρευνα hydrogeophysical research 

υδρογεωχημική μελέτη hydrogeochemical study 

υδρογόνο hydrogen 

υδρογράφημα hydrograph 

υδρογραφικό δίκτυο hydrographic network 

υδροδυναμική μηχανή hydrodynamic machine 

υδροηλεκτρική ενέργεια water energy 

υδροθερμική επεξεργασία hydrothermal processing 

υδροκρίτης watershed 

υδρολογία hydrology 

υδρολογική λεκάνη catchment area 

υδρολογικό χαρακτηριστικό hydrological characteristic 

υδρολογικός χάρτης hydrological map 

υδροστάτης hydrostat 

υδροφόρος ορίζοντας water table 

υλικά με μνήμη σχήματος shape memory materials 

υλοποίηση implementation 

υμένιο thin film 

υπ' οξείδιο χαλκού Cu2O cuprous oxide Cu2O 

υπεδάφια δομή subsurface structure 

υπέδαφος subsoil 

υπεραγωρά hypermarket 

υπεράκτιο αιολικό πάρκο offshore wind park 

υπερβολική διαφορική εξίσωση hyperbolic differential equation 

υπερβραχής παλμός λέιζερ ultrafast laser pulse 

υπέρηχοι ultrasonics  

υπέρηχοι ultrasonics 

υπερθέρμανση overheating 

υπεριώδης ακτινοβολία ultraviolet radiation 

υπερμέσα hypermedia 

υπερμεσική εφαρμογή hypermedia application 



υπερπήδηση flashover 

υπερτροφοδότηση supercharging 

υπέρυθρη ακτινοβολία infrared radiation 

υπηρεσία service 

υπηρεσία push-to-talk push-to-talk service 

υπηρεσία κατ' οίκον νοσηλείας home care service 

υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης social networking service 

Υπηρεσίες εντοπισμού θέσης location-based services 

υποβρύχια ρομποτική underwater robotics 

υποβρύχιο submarine 

υποβρύχιο όχημα underwater vehicle 

υπόγεια ύδατα groundwater, underground water 

υπόγειος υδροφορέας underground aquifer 

υποδοχή reception 

υποηχητικό κύμα infrasonic wave 

υπόηχος infra-sound 

υπολογισμός calculation 

υπολογισμός δόσης dose estimation 

υπολογιστικά συστήματα υποστήριξης 
συνεργασίας computer-supported cooperative work  

υπολογιστική ακουστική computational acoustics 

υπολογιστική γλωσσολογία computational linguistics 

υπολογιστική μηχανική  computational mechanics 

υπολογιστική νέφους cloud computing 

υπολογιστική νοημοσύνη computational intelligence 

υπολογιστική όραση computer vision  

υπολογιστική ρευστοδυναμική computational fluid dynamics 

υπολογιστική φυσική computational physics 

υπολογιστικό πλέγμα computational grid 

υπολογιστικό σύσημα computing system 

υπολογιστικό σύστημα αυτοκινήτου carputer 

υπόμνημα petition 

υποσταθμός ανόρθωσης rectifying substation 

υποστηρικτική τεχνολογία assistive technology 

υφάλμυρα ύδατα brackish water 

υφαλμύρινση water salinization 

υφαλμύρωση water salinization 

υψηλή τάση high voltage 

ύψος height 

φαινόλη phenol 

φαινόμενο Hall Hall effect 

φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας urban heat island phenomenon 

φαινόμενο θερμοκηπίου greenhouse effect 

φάκελος ασθενή patien's file 

φακός κροκαλοπαγών conglomerate lense 



φανάρι ρύθμισης κυκλοφορίας traffic light 

Φάρμα των ζώων Animal farm (Motion picture : 1954) 

φαρμακείο pharmacy 

φάσμα UMTS UMTS spectrum 

φασματική ανάλυση spectral analysis 

φασματική επεξεργασία spectral processing 

φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης atomic absorption spectroscopy 

φασματοσκοπία πλάσματος επαγόμενου από 
λέιζερ laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) 

φιλανθρωπία charity 

Φίλιππος Νάκας Α.Ε. Philipos Nakas SA 

φιλμ νουάρ film noir 

φίλτρο filter 

φίλτρο filter 

φίλτρο Kalman Kalman filter 

φίλτρο νερού water filter 

φίλτρο νερού οικιακής χρήσης household water filter 

φίμωση μικροφώνου microphone mute 

φλογέρα recorder 

φλοιός της Γης earth crust 

φοίνικας palm 

φορέσιμος υπολογιστής wearable computer 

φορητή συσκευή portable device 

φόρμουλα 1 formula 1 

φορτιστής κινητής συσκευής mobile device charger 

φράγμα dam 

φυγόκεντρος αντλία centrifugal pump 

φυλλομετρητής browser 

φυσαρμόνικα harmonica 

φυσικές επιστήμες natural sciences 

φυσικές ιδιότητες υλικών physical properties of materials 

φυσική physics 

φυσική καταστροφή natural disaster 

φυσική παράμετρος natural parameter 

φυσική παράμετρος  natural parameter 

φυσικό αέριο natural gas 

φυσικό μοντέλο physical model 

φυσικό φαινόμενο natural phenomena 

φυσικοί πόροι natural resources 

φυσικός κίνδυνος natural hazard 

φυσικοχημική ανάλυση physicochemical analysis 

φυσιολογία physiology 

φυσιολογία του αυτιού ear physiology 

φυτοφάρμακο pesticide 

Φωνές του Νότου (μουσικό συγκρότημα) Fones tou Notou (music group) 



φωνή voice 

φωνή σοπράνο soprano voice 

φωνητικά vocals 

φωνητική μουσική  vocal music  

φωνογράφος phonograph 

φως light 

φώσφορος phosphorus 

φωτιά fire 

φωτισμός lighting 

φωτισμός σκηνής stage lighting 

φωτοαγωγιμότητα photoconductivity 

φωτοβολταϊκά κύτταρα photovoltaic cells 

φωτοβολταϊκή γεννήτρια photovoltaic power generator 

φωτοβολταϊκό κελί photovoltaic cell 

φωτοβολταϊκό λεπτού υμένα thin film photovoltaic 

φωτοβολταϊκό πάρκο solar power park 

φωτοβολταϊκό σύστημα photovoltaic power system 

φωτοβολταϊκό/θερμικό σύστημα photovoltaic/thermal system 

φωτοβολταϊκός σταθμός photovoltaic station 

φωτογραμμετρία photogrammetry 

φωτογραφία photography 

φωτοδίοδος photodiode 

φωτόνιο photon 

φωτοπληθυσμογραφία photoplethysmography 

φωτορεαλιστική απεικόνιση photorealistic  illustration 

φωτοτυπικό μηχάνημα photocopying machine 

χάκερ υπολογιστών computer hackers 

Χαλέπα (Χανιά) Chalepa (Chania) 

χαλκός copper 

Χανιά Chania 

χαρούπι carob 

χάρτης map 

χάρτης Κρήτης map of Crete 

χαρτογράφηση mapping 

χαρτογράφηση ήχου sound mapping 

χέβυ μέταλ (μουσική) heavy metal (music) 

χειρισμός δεδομένων data manipulation 

χειρουργική surgery 

χειρουργικό εργαλείο surgery tool 

Χερσόνησος (Κρήτη) Chersonessos (Crete) 

Χερσόνησος (Κρήτη) Chersonessos (Crete) 

χημική ανάλυση chemical analysis 

χημική παράμετρος chemical parameter 

χλοοτάπητας turfgrass 



χλωρίδα flora 

χλωρίωση νερού water chlorination 

χορός dance 

χρηματιστήριο stock-exchange 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Athens stock exchange 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Cyprus stock exchange 

χρηματοδότηση finance 

χρηματοδότηση ακινήτων real estate financing 

χρηματοοικονομική μελέτη financial study 

χρήστης user 

χρήστης δικτύου network user 

χρηστικό αντικείμενο usable object 

χρονική βάση δεδομένων temporal database 

χρονική κατάτμηση temporal segmentation 

χρονική οντολογία temporal ontology 

χρονοδρομολόγηση scheduling 

χρονοκαθυστέρηση time delay 

χρονοπρογραμματισμός πολλών 
επεξεργαστών multiprocessor scheduling 

χρυσή τομή golden section 

χρωματική ανάλυση chromatic analysis 

χρωματομετρική μέθοδος colorimetric method 

χρωμία chromia 

χωρητικότητα capacity 

χωρική ανάλυση spatial analysis 

χωρική βάση δεδομένων spatial database 

χωροθέτηση space planning 

χωροθέτηση space planning 

χωροθέτηση βιομηχανιών industrial location 

χώρος διάθεσης απορριμμάτων landfill 

χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ) sanitary landfill 

χωροχρονοπρογραμματισμός spatio temporal 

ψάρεμα fishing 

ψάρια fish 

ψεκασμός πλάσματος plasma spraying 

ψευδοτυχαίος κώδικας pseudo-random code 

ψηφιακά ηλεκτρονικά digital electronics 

ψηφιακά ίχνη digital traces 

ψηφιακή απεικόνιση digital imaging 

ψηφιακή απεικόνιση και επικοινωνίες στην 
ιατρική  

digital imaging and communications in 
medicine (DICOM) 

ψηφιακή απεικονιστική μορφομετρία digital imaging morphometry 

ψηφιακή βιβλιοθήκη digital library 

ψηφιακή εγκληματολογία digital forensics 



ψηφιακή εικόνα digital image 

ψηφιακή εκπομπή ευρείας κάλυψης wide area digital transmission 

ψηφιακή επεξεργασία εικόνας digital image processing 

ψηφιακή επεξεργασία σήματος digital signal processing 

ψηφιακή επικοινωνία digital communication 

ψηφιακή καθοδήγηση digital guidance 

ψηφιακή συνδρομητική γραμμή digital subscriber line 

ψηφιακή σύνθεση digital composition 

ψηφιακή σχεδίαση digital design 

ψηφιακή τέχνη digital art 

ψηφιακή τηλεόραση digital television 

ψηφιακή υδατογράφηση digital watermaking 

ψηφιακή υπογραφή digital signature 

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή digital camera 

ψηφιακό mini-lab digital mini-lab 

ψηφιακό βιβλιοπωλείο e-bookstore 

ψηφιακό θερμόμετρο digital thermometer 

ψηφιακό κύκλωμα digital circuit 

ψηφιακό μοντέλο digital model 

ψηφιακό μοντέλο εδάφους digital elevation model 

ψηφιακό πιστοποιητικό digital certificate 

ψηφιακό σήμα digital signal 

ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα digital telecommunication system 

ψηφιακό τηλεφωνικό δίκτυο digital telephone network  

ψηφιακός δέκτης digital receiver 

ψηφιακός ελεγκτής PID PID digital controller 

ψηφιακός έλεγχος digital control 

ψηφιακός επεξεργαστής digital processor 

ψηφιακός συνθέτης digital composer 

ψηφιοποίηση digitization 

ψηφιοποίηση δίσκου βινυλίου vinyl record digitization 

ψηφιοποίηση εικόνας image digitization 

ψηφιοποίηση μουσικής music digitization 

ψυγείο refrigerator 

ψυκτικά υγρά refrigerants 

ψυκτική εγκατάσταση refrigeration installation 

ψυκτικό μηχάνημα refrigeration machinery 

ψυκτικό φορτίο cooling load 

ψυκτικός θάλαμος freezer 

ψύξη cooling 

ψυχοακουστική psychoacoustics 

ψυχοθεραπεία psychotherapy 

ψυχολογία psychology 

ψυχρό υλικό cold material 



ώμος shoulder 

 


