
English–Greek Glossary — Αγγλικά–Ελληνικό γλωσσάριο

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

A
acceptable, accepted αποδεκτός

acquire (have children) αποκτήσετε

Act πράξη

active ενεργητικός, δραστήριος

administration διαχειριση

admitted (gain entry) μπαίνω, εισάγομαι, γίνομαι δεκτός

advance date of επισπεύδω

advantage προσόν, συμφέρον, οφελός

affect επηρεάζω

affected (in manner) επιτηδευμένος

affidavit ένορκος κατάθεση

afford, provides, occaision παρέχω

after αφου

agency πρακτορείο, μεσιτεία, μεσολάβηση

agreement συμφωνία

alien αλλοδαπός

allow (to let) αφήνω, επιτρέπω

allowance επίδομα

already ήδη, κιόλας

amount - quantity ποσότητα

amount - sum ποσό

anyway οπωσδήποτε

appeal (law), inclination εφεσις

application αίτιση

approve εγκρίνω

archives αρχείον

armed forces ένοπλοι δινάμεις

arrange, settle διευθετω

arrival άφιξη

ascend, climb, rise, amount ανέρχομαι

assign (give) παραχυρω

assign (make over) εκχωρώ



A
asylum άσυλο

attribute αποδίδουν, προσόν

authorize-d εξουσιοδοτώ, εξουσιοδοτημένη

available διαδέσιμος

average μέσος

average - on the average μέσος όρος, κατά μέσον όρον

aware, informed, bring up to date ενημερ/ος, ενημερωνω, (ενημερωτικού)

B
balance, compensate, offset αντισταθμιζω

base, basis, foundation βάση, βασίζω

based βασιζομαι

behalf, on behalf of, “in the name of” υπέρ, “έκ μερούς”

belong ανήκω

benefit επίδομα

boundary limit ορια

bulletin, report, form, card(ration,ID,etc) δελτίον

burial θάψιμο, ταφή

business (affair, matter) υποθεση

business (commercial,enterprise,particular) επιχείρηση

business (duty, work, concern) δουλείά

business days εργάσιμες ημέρες

business man επιχειρηματίας

business trade, be in trade εμπόριο, εμπορεύομαι

busy, preoccupied αποσχολημένος

C
calculate υπολογισθεί

care, relief, welfare work περιθαλψης

career καρίερα, σταδιοδρομία

certain (unspecified) καποιος, μερικιοί, ορισμένοι-ους,ορισμένα

certificate πιστοποιητικόν, αποδεικτικόν

certified επικυρωμένος

check (examine, check up on) ελέγχω

choice, selection, option of choice εκλογή

citizen (subject) υπήκοος, πολιτες



C
citizenship υπηκοότητα

claim (demand) απαίτηση, απαιτώ, αξιώ, αξιώση

claim (lay claim to) (seek) διεκδικώ, ζητώ, 

complicated, complicate περίπλοκος, περιπλέκω

computer ηλεκτρονικός υπολογιστής

conceal, cover, defray καλυπτω

concern αφορ/ώ-ά

conduct(manage)(hold)(escort) V διαχειρίζομαι,διεξάγω, οδηγώ

conduct (behavior) S διαχείριση, διεξαγωγή,συμπεριφορά διεξαγωγή

consecutive - consecutively συνεχής, συναπτός - συναπτώς

contact, communication, touch επαφή, επικοινωνία, αγγίζω

contribution εισφορά

copy αντιγράφω, αντίγραφο

correct ακριβής, ορθός, σωστός,διορθώνω

correction διορθωση

correspond ανταπόκριθει,(ση)

coverage κάλυψη

credit ποντους, πίστη

current τελεύταιο

current - month, rate, issue κατά το τρέχοντα μηνα,τρέχουσα τιμή,τελευταίο φυλλο

D
decide - determine αποφασιζώ

decision απόφαση

declaration, statement δηλωση

declare, return, notify, signify δηλώ, δηλώνω

decline, fall έκπτωση

deductions-(inference,subtraction,from pay) συμπέρασμα, αφαίρεση, κράτηση

delay καθυστερηση

demand απαίτηση

demonstrate αποδεικνύω

depart φεύγω

department υπηρεσιά

departure αναχώρηση

depend -it all depends, rely εξαρτάται, βασίζομαι η στηρίζομαι

dependent (child) προστατευομενο μέλος της οικογενειας



D
deportation απέλαση

determination αποφασιστικότητα

determine (fix) (verify) (decide) καθορίζω, εξακριβώνω, αποφασίζω

disability αναπηρία

disagree διαφωνώ

disagreement διαφωνείτε

discharge (send away) απολύω, απόλυση

discharge papers απολυτηριο

discuss σθζητώ, κουβεντιάζω

discount έκπτωση

distract attention of απασχολώ

document έγγραφο

dossier φακελος, φάκελος

duration διάρκεια

duty, (obligation)(function,service) καθήκον, (υποχρέωση)(υπηρεσία)

duty, (tax) δασμός, (φόρος)

E
earlier νωρίτερα

earnings κέρδη

educate, train εκπαιδεύω

elementary, basic, essential στοιχειώδη

eligible έχω τα προσόντα, κατάλληλος 

employed απασχολούμενος

employer εργοδότης

enroll γράφω, εγγραφομαι

enter (in register) insert (in newspaper) καταχωρ/ώ-ίζω

entitled δικαιούχος

entitled - of right δικαιωματικώς

entitled - to be δικαιούμαι

entrance εισοδος

envelope φακελος, φάκελος

equivalent, corresponding,”be equivalent” αντιστοικχούν

estate περιουσία

esteem, valuation εκτιμησις

estimate υπολογ/ιζω -ισμος, υπολογισθεί



E
evidence (piece of evidence) ενδεικτικό, σημείο

exchange ανταλλαγή

exist (there are) υπαρχουν

exit, going out εξοδος

exodus εξοδος

expect - wait for αναμένω

extend (prolong duration of) παρατείνω

extra payment επίδομα

F
failure αποτυχία

federal, federation, confederacy ομοσπονδιακού(ς)

figuring (calculate) υπολογίζω

felon κακούργος, εγκλήματικος

file φακελος, φάκελος

finanance οικονομικά

financed χρηματοδοτείται

flexible ευελικτο

following επόμενος

following items τα εξής,τα επόμενα,τα κατωτέρω, τα ακόλουθα

form - layout μορφή

forsee, anticipate,make provision for προβλεπεται

foundation ιδρυμα

fugitive δραπέτης, φευγλεός, φυγάς

full, complete πληρους

full time τακτικά

fund - money collected έρανος

future  - elect, to be - future tense μελλοντικά

G
gain απολαβών, αποκτήσετε

gather(together), concentrate, centralize συγκεντρώνοντας

give back επιστρέψω, (φω)

gradual, gradually βαθμιαίος, βαθμηδόν, (σιγά-σιγά)

granting χορήγηση

guardian - protector, (of minor) προστάτης, (κηδεμών)



H
hasten, to assistance or resort επισπεύδω, προστρέχω

health care ιατρικής φροντίδας

high ψηλο

honorable, (honorably) έντιμος, τίμιος, (τίμια)

however όμως

hasten, to assistance or resort επισπεύδω, προστρέχω

health care ιατρικής φροντίδας

high ψηλο

honorable, (honorably) έντιμος, τίμιος, (τίμια)

however όμως

hasten, to assistance or resort επισπεύδω, προστρέχω

health care ιατρικής φροντίδας

high ψηλο

honorable, (honorably) έντιμος, τίμιος, (τίμια)

however όμως

hasten, to assistance or resort επισπεύδω, προστρέχω

health care ιατρικής φροντίδας

high ψηλο

honorable, (honorably) έντιμος, τίμιος, (τίμια)

however όμως

hasten, to assistance or resort επισπεύδω, προστρέχω

health care ιατρικής φροντίδας

high ψηλο

honorable, (honorably) έντιμος, τίμιος, (τίμια)

however όμως

hasten, to assistance or resort επισπεύδω, προστρέχω

health care ιατρικής φροντίδας

high ψηλο

honorable, (honorably) έντιμος, τίμιος, (τίμια)

however όμως

hasten, to assistance or resort επισπεύδω, προστρέχω

health care ιατρικής φροντίδας

high ψηλο

honorable, (honorably) έντιμος, τίμιος, (τίμια)



I
immigration μετανάστευση

impair βλάπτο

importance - first in importance πρωταρχική

important σημαντικά

improve, improvement καλυτερεύω, καλυτέρευση

in any case έν πάση περιπτώση

incentives ελατήριο, κίνητρο

include περιλαμβάνουν

income εισόδημα, εσοδα

indefinitely αόριστον

indisposed, ill ανήμπορος

infantry πεζικον

infirmity αναπηρία

inform πληροφορώ

information πληροφορίες

influence επηρεάζω

inheritance κληρονομίας

inspect, review επιθεωρηση

institution ιδρυμα

insurance premium, safety catch ασφάλιστρο

internal εσωτερικός

international διεθνής

investment επένδυσις

J
judge γνώμη

jurisdiction δικαιοδοσία

K
keep track of παρακολουθώ

kidney, “permanent kidney failure” νεφρού, “μόνιμος αποτυχία νεφρού”

L
law νόμος

lawful νομιμός

legal νομικος

legal permission νόμιμη άδεια



L
lessen, reduce λιγοστεύω

level - level-abreast επίπεδο, ύψος, ισιος/ ισοπεδώνω

likelihood πιθανότητα

likely - probable πιθαν/ός

M
match ταιριάζω

maximum ανωτατο όριο

measure, count, survey (land) καταμετρώ

mental, mentally διανοητικός, διανοητικώς

military στρατιωτικός

military service θητεία

misdemeanor πταίσμα

mistake, (by mistake) λάθος, σφάλμα, (κατά λάθος)

mistake - make a mistake κάνω λάθος, σφάλλομαι

monthly μηνιαίο

motive, incentive κινητρο(α)

N
nationality εθνικότητα

nationwide πανεθνικός

naturalization πολιτογραφησις

necessarily κατ’ ανάγκην, απαραιτήτως

necessary απαρέτητα(ος)

needful (what is) απαιτούμενα

news (bulletin) ειδησεις

note - to make note of σημειώ(νω)

noteworthy σημαντικά

O
obtain αποκτήσετε

occupy αποσχολ/ώ

offset αντισταθμιζω

once (at once) αμέσως

order διαταγην

original, originality αρχικός, πρωτότυπος, ία, ο

otherwise, “in other respects” διαφορετικά, αλλιώς, “κατά τα άλλα”



O
outstanding (eminent) διαπρεπής

owner ιδιοκτήτης, κάτοχος

ownership ιδιοκτησία, κυριότητα

P
pamphlet φυλλάδιο

parole, on parole επίλογω

particle, molecule μόριο

particular ειδικός, ιδιαίτερος, συγκεκριμένος

payable πληρωτεός

payroll (rate of pay) μισθολόγιο

percentage ποσοστό

periodically περιοδικώς

permanent, permanently μόνιμος, μονίμως

person πρόσωπον, ανθρωπος, άτομο

personal file φάκελος

photograph φωτογραφία

piecemeal τμηματικώς

portion τμημα, μερίδιο

possessions περιουσία

possible δυνατός, μπορετός

prefer προτιμώ

prefer (submit) υποβάλλω

preoccupied απασχολημένος

prevent εμποδίζω

printed or printed form έντυπα(ος)

probable, likely πίθανος

probation δοκιμασιά

probationary period περιοδος δοκιμασιάς

procedure, process διαδικασιά

prolonged παρατεταμένος

proof, receipt αποδειξη

property περιουσία

prove αποδεικνύω

prove (show) αποδεικνύω

prove (verify) εμαληθεύω



P
provides παρέχω

provision, make provision προβλέπω, εξασφαλίζω

Q
qualification προσόν

qualify (give the right) δικαίωμα

R
rebate έκπτωση

rebound επιστρέψω

recent, fresh πρόσφατος

recently προσφάτως

record γράφω

reduce μειώνω

reduction έκπτωση

regard, as regards to αφορά

registration κατοχώριση, δήλωση

regularly, full time τακτικά

relate, relate to αφορ/ώ-ά

rely βασιζομαι

render αποδίδουν

report - submit a report αναφέρω, υποβάλλω έκδεση

report - it is reported that μεταδίδεται, αναφέρεται ότι

represent αποδίδουν

request αίτηση

require, requirement απαίτηση

residence, (house) διαμονή, (κατοικία)

resident κάτοικος

resident - permanent resident μόνιμος κάτοικος

residential με κατοικίες

resoluteness αποφασιστικότητα

resources πόροι

respond, come up to ανταπόκριθει,(ση)

retirement συνταξιοδότησης

return επιστροφή

revenue εσοδα, εισόδημα

revenue, return, income εισόδημα, εσοδα



R
revision, review αναθεωρ/ηση

rules, (as a rule) κανόνας, μέτρο, (κατά κανόνα)

S
savings, save up, put by αποταμεύσεις

section, segment τμημα

selection εκλογή

self-employed ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολουμενος

services (working, branch of employment) υπηρεσιά

settle or clarify account; conclude εκκαθαριστικό

severe, severely σοβαρός, σοβαρά

share μερίδιο

show   δείχνω

show oneself to be αποδεικνυομαι

sign σημεία

signifying σημαντικά

sign up προσλαμβάνω, προσλαμβάνομαι

simple, single - quite simply απλούς, - απλουστατα

simplify απλοποιώ

since αφου

social insurance program κοινωνικό ασφαλιστικό πρόγραμμα

special, specific, a specialist ειδικός

specialize ειδικεθμένης, ειδικεύομαι

sponsor αναδαχος

sponsorship εγγύση

statement δήλωση, έκθεση

status κατασταση

student (university) φοιτητης

subject, topic, theme, “the thing is” θέματος, “το  θέμα είναι”

submit υποβάλετε, υποβαλλω

substantial ουσιαστικός, σημαντικός

suffer - the patient πάσχω, πασχων

supply πομηθείσετε

support συντηρώ



T
take place λαμβάνω χώρα

tax φορο

tax discharge, release deliverance φοροαπαλλογές

tax office/ dept of revenue εφορεία

tax payer φορολογούμενος

taxation φορολογική

temporarily προσωρινά

total, entire, in total συνολικός, ολικός, συνολικά

totally εξ ολοκλήρου, τελείως, πλήρως

transition μετάβαση

U
unable ανίκανοι

V
valid έγκυρος, ισχύων

validate, validity κυρώνω, κύρος η ισχύς

verification επαληθευση

verify εξακριβώνω, επαληθεύω

violate - infringe or break παραβιαζω

visa entry βιζα εισόδου

visitor επισκέπτης

W
warrant ένταλμα

wealth περιουσία

when αφου

withhold αποκρύπτω

workers εργαζομένους

worry (s) ανησυχία, έννοια, στενοχώρια

worry (v) ανησυχώ, στενοχωρώ, ενοχλώ

write γράφω

wrong (erroneous) λανθασμένος, λαθός, 

X
X-rays ακτινογραφία

xenophobia ξενοφοβία



Y
yields αποδίδουν

Z
zip code ταχυδρομικόσ τομέασ


	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Y
	Z
	English-Greek Glossary - Αγγλικά-Ελληνικό γλωσσάριο

	Next GR: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 

	Home GR: 
	Page 1: Off
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 

	Next FR 1: 
	Previous GR: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 



