A, a
à nouveau: εκ νέου
à payer: πληρωτέο
à recevoir: για παραλαβή
à titre gracieux: δωρεάν
à titre onereux: τιμητικά
à vue: όψεως
abaissement (nm): μείωση, ελάττωση, ύφεση
l’abaissement des tarifs douaniers: μείωση τελωνειακών δασμών
abaisser (v): μειώνω, ελαττώνω, υποβιβάζω
abaisser (s’) (v): πέφτω, μειώνομαι, καταδέχομαι
abandon (nm): παραίτηση, εγκατάλειψη
être à l’abandon: αφήνομαι, έχω εγκαταλειφθεί
abandon de poste: εγκατάλειψη θέσης
abandonner (v): εγκαταλείπω, παραιτούμαι
abattage (nm): κόψιμο, σφάξιμο
abattement (nm): έκπτωση, ελάττωση
abattement forfaitaire: προσυμφωνημένη έκπτωση
abattoir (nm): σφαγείο
abattre (v): κόβω, κατεβάζω, αποτελειώνω,
σφάζω, σκοτώνω, γκρεμίζω
abîmer (v): καταστρέφω, φθείρω, χαλώ
marchandises abîmées: κατεστραμένα, χαλασμένα εμπορεύματα
abîmer (s’) (v): χαλώ, φθείρομαι
abolir (v): καταλύω, καταργώ, ακυρώνω
abolissement (nm): κατάργηση, ακύρωση
abolition (nf): κατάργηση
abondance (nf): αφθονία
la société d’abondance: κοινωνία της αφθονίας
abondant (adj): άφθονος, μπόλικος
abondement (nm): εύπορο, αφθονία
abonder (v): αφθονώ, ευπορώ

abonné, -e (nmf): συνδρομητής
abonnement (nm): συνδρομή
prendre un abonnement à: γίνομαι συνδρομητής σε
abonnement d’essai: δοκιμαστική συνδρομή
abonner (v): γράφω συνδρομητή
abonner (s’) (v): εγγράφομαι συνδρομητής
à bord (adv): πάνω, μέσα (σε πλοίο, αεροπλάνο)
à bord d’un navire: πάνω σ’ ένα πλοίο
aborder (v): προσεγγίζω, πλησιάζω, προσορμίζομαι
aborner (v): οριοθετώ
aboutir (v): καταλήγω
aboutissement (nm): τέλος, τέρμα, συμπέρασμα, αποτέλεσμα, ολοκλήρωση
abrégé (nm): σύνοψη, περίληψη, επιτομή
abréger (v): συντομεύω, μικραίνω
pour abréger: για να συντομεύουμε
abréviation (nf): συντόμευση, σύντμηση, συντομογραφία
par abréviation: εν συντομία, με σύντμηση
abreuvement (nm): πότισμα
abreuver (v): ποτίζω
abreuvboir (nm): ποτιστήρι, ποτίστρα
abri (nm): καταφύγιο, υπόστεγο
à l’abri de: είναι εξασφαλισμένος, είναι
υπεράνω
abribus (nm): υπόστεγο στάσης λεωφορείου
abrogation (nf): κατάργηση, ακύρωση
abroger (v): καταργώ, ακυρώνω
abscisse (nf): τετμημένη
absence (nf): απουσία, έλλειψη, κενό, αμνησία
pendant son absence: κατά την απουσία
του
absent, -e (adj, nmf): απών / απούσα, αφηρημένος

absentéisme
absentéisme (nm): απουσία από εργασία,
αποχή από εκλογές
absenter (s’) (v): απουσιάζω
absolu, -e (adj): απόλυτος
absorber (v): απορροφώ, καταπίνω, τρώω
absorption (nf): κατάποση, απορρόφηση,
συγχώνευση
abstenir (s’) (v): αποφεύγω, απέχω
abstention (nf): αποχή
abstentionnisme (nm): μεγάλη, συστηματική
αποχή στις εκλογές
abstentionniste (nmf): απέχων / απέχουσα
abstraction faite de: χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη
faire abstraction: παραβλέπω
abus (nm): κατάχρηση
abus de biens sociaux: κατάχρηση κοινωνικών αγαθών
abus de confiance: κατάχρηση εμπιστοσύνης
abuser (v): εκμεταλλεύομαι, καταχρώμαι, βιάζω
abusif, -ive (adj): καταχρηστικός, αυταρχικός
prix abusif: καταχρηστική τιμή
licenciement abusif: καταχρηστική απόλυση
accalmie (nf): ύφεση
accaparement (nm): μονοπώληση, συσσώρευση
accaparement d’un marché: μονοπώληση
μιας αγοράς
accaparer (v): συγκεντρώνω, συσσωρεύω
accapareur (nm): κερδοσκόπος, μαυραγορίτης, άρπαγας
accéder (v): φτάνω, ανέρχομαι, καταλαμβάνω,
αποκτώ, αποδέχομαι
accéder à la propriété: φτάνω, αποκτώ
ιδιοκτησία, κυριότητα
accélération (nm): επιτάχυνση
accéléré, -e (adj): γρήγορος, επιταχυνόμενος
accélérer (v): επιταχύνω, ανοίγω ταχύτητα
accent (nm): τόνος, προφορά
mettre l’accent sur: τονίζω, υπογραμμίζω
accentuation (nf): τονισμός, επιδείνωση
accentuer (v): τονίζω, υπογραμμίζω, δυναμώνω
accentuer (s’) (v): τονίζομαι

14
acceptabilité (nf): ικανοποιητικό, υποφερτό
acceptable (adj): ικανοποιητικός
acceptation (nf): αποδοχή, συγκατάθεση
acceptation de la marque: αποδοχή φίρμας, μάρκας
acceptation du produit: αποδοχή του
προϊόντος
acceptation sans réserves: ανεπιφύλακτη
αποδοχή, αποδοχή άνευ επιφυλάξεων
acceptation sous protêt: αποδοχή υπό διαμαρτύρηση
acceptation sous réserve: αποδοχή με επιφύλαξη
refus d’acceptation: άρνηση αποδοχής
accepté (part): δεκτός
accepter (v): δέχομαι
accepteur (nm): αποδέκτης
acception (nf): σημασία
dans son acception la plus large: στην ευρύτερη σημασία του / της
accès (nm): πρόσβαση, είσοδος
accès libre: ελεύθερη είσοδος
accès séquentiel: τμηματική πρόσβαση
facilités d’accès: ευκολίες πρόσβασης
accessible (adj): ευπρόσιτος, ευνόητος, προσηνής
accession (nf): άνοδος, απόκτηση
accession à la propriété: δυνατότητα αγοράς
accessoire (adj): δευτερεύων, ουσα, ον
accessoire (nm): εξάρτημα, αξεσουάρ, περιττό
accident (nm): δυστύχημα, επεισόδιο, ατύχημα, απρόοπτο
accidenté, -e (adj): τρακαρισμένος, ανώμαλος,
κακοτράχαλος
accidentelle (adj): συμπτωματικός
accise (nf): φόρος κατά την κατασκευή ή πώληση συγκεκριμένων προϊόντων
acclimatation (nf): εγκλιματισμός
acclimater (v): εγκλιματίζω
accommodement (nm): συμβιβασμός
accommoder (s’) (v): προσαρμόζομαι
accompagnateur, -trice (nmf): συνοδός
accompagnement (nm): συνοδεία, γαρνιτούρα, ακομπανιάρισμα, ακομπανιαμέντο
accompagner (v): συνοδεύω, ακομπανιάρω
accompli, -e (adj): τέλειος, ολοκληρωμένος
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fait accompli: τετελεσμένο γεγονός
accomplir (v): εκπληρώνω, υπηρετώ, εκτελώ,
κάνω
accomplir son devoir: εκπληρώνω ένα καθήκον
accomplissement (nm): εκπλήρωση, πραγματοποίηση, εκτέλεση
accord (nm): συμφωνία, ομόνοια
accord cadre: συμφωνία πλαίσιο
accord commercial: εμπορική συμφωνία
accord de compensation: συμφωνία συμψηφισμού
accord de principe: συμφωνία αρχής
accord de réciprocité: συμφωνία αμοιβαιότητας
parvenir à un accord: καταλήγω σε μια
συμφωνία
accorder (v): παραχωρώ, παρέχω, κάνω να
συμφωνήσει (επίθετο, αριθμό κλπ.)
accorder (s’) (v): ταιριάζω, συμφωνώ
accouchement (nm): τοκετός
accouplement (nm): ζευγάρωμα, σύζευξη
accoupler (v): συνδυάζω, ζεύω, ζευγαρώνω,
συνταιριάζω
accréditer (v): διαπιστεύομαι, επιβεβαιώνω
accrédité, -e (adj): αξιόπιστος
être accrédité: μου κάνουν πίστωση
accréditif (nm): πιστωτική επιστολή
accréditif, -ive (adj): πιστωτικός
accréditeur, -trice (nmf): πιστωτής, εγγυητής
accroissement (nm): αύξηση, μεγέθυνση
accroître (v): αυξάνω, μεγεθύνω
accroître (s’) (v): αυξάνομαι, μεγεθύνομαι
accueil (nm): υποδοχή
bureau d’accueil: γραφείο υποδοχής
faire bon accueil à: καλοδέχομαι
pays d’accueil: χώρα υποδοχής
accueillir (v): υποδέχομαι, δέχομαι
accumulation (nm): συσσώρευση
accumuler (v): συσσωρεύω
accumuler (s’) (v): στοιβάζομαι, συγκεντρώνομαι, συσσωρεύομαι
accusateur (nm): κατήγορος
accusation (nf): κατηγορία
chef d’accusation: κατηγορητήριο
accusé, -e (nmf): κατηγορούμενος

achever
accusé (de) réception (nm): βεβαίωση παραλαβής, απόδειξη λήψης
accuser (v): κατηγορώ, επικαλούμαι, αποκαλύπτω
accuser une hausse: επικαλούμαι μια αύξηση
accuser (s’) (v): κατηγορώ τον εαυτό μου
achalandage (nm): πελατεία
achalandé, -e (adj): εφοδιασμένος, που έχει
πελατεία
achat (nm): αγορά, ψώνια
achat à découvert: αγορά ακάλυπτη
achat à distance: αγορά εξ αποστάσεως
achat à domicile: αγορά κατ’ οίκον
achat à la hausse: αγορά προς ανατίμηση
achat à tempérament: αγορά με δόσεις
achat à terme: αγορά με προθεσμία
achat au comptant: αγορά μετρητοίς
achat d’espace: αγορά χώρου
achat d’impulsion: παρορμητική αγορά
achat de précaution: αγορά με προσοχή
achat en gros: αγορά χονδρικής
achat en ligne: αγορά on-line, αγορά μέσω διαδικτύου
achat par correspondance: αγορά με αλληλογραφία
achat sur catalogue: αγορά από κατάλογο
achat sur couverture: αγορά με κάλυψη
achat sur échantillon: αγορά με δείγμα
achat sur provision: αγορά με προμήθεια
centrale d’achat: εμπορικό κέντρο, κεντρική αγορά
pouvoir d’achat: αγοραστική δύναμη
prix d’achat: τιμή αγοράς
acheminement (nm): προώθηση, μεταφορά
acheminer (v): προωθώ, μεταφέρω, οδηγώ
acheter (v): αγοράζω, εξαγοράζω, πληρώνω
acheter à crédit: αγοράζω με πίστωση
acheter en gros: αγοράζω χονδρικά
acheteur (nm): ο αγοραστής, πελάτης
acheteur-cible: αγοραστής, πελάτης στόχος
acheteur d’espace: αγοραστής χώρου
acheteur potentiel: δυνητικός αγοραστής
acheteur régulier: τακτικός αγοραστής
acheteuse (nf): αγοράστρια
achever (v): τελειώνω, ολοκληρώνω, αποτελειώνω, τελειώνω
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achever

achever (s’) (v): ολοκληρώνομαι
achèvement (nm): αποπεράτωση
acier (nm): χάλυβας, ατσάλι
aciérie (nf): χαλυβουργείο, χαλυβουργία
acompte (nm): προκαταβολή
laisser, verser un acompte: αφήνω, καταβάλλω μια προκαταβολή
à-cotés (les): έξτρα
à-coup (nm): σκαμπανέβασμα
sans à-coup: χωρίς σκαμπανεβάσματα
travailler par à-coup: δουλεύω κατά διαστήματα
acquéreur (nm): αγοραστής
acquérir (v): αποκτώ
acquêts (nm): αποκτήματα
acquis (nm): δεδομένο
acquis professionnels: επαγγελματικά κεκτημένα
acquis sociaux: κοινωνικά κεκτημένα
acquis, -e (adj): κεκτημένος, δεδομένος
acquisitif, -ive (adj): κτητικός
acquisition (nf): απόκτηση, αγορά
fusions et acquisitions: συγχώνευση αγορών
acquit (nm): εξόφληση, εξοφλητικό
pour acquit / à l’acquit de: εξοφλήθηκε
(για λογαριασμό)
acquis-à-caution: εξοφλητικό με εγγύηση, τελωνειακή εξόφληση
acquittable: εξοφλητέος
acquittement (nm): εξόφληση, αθώωση
acquitter (v): εξοφλώ, αποπληρώνω, αθωώνω
acquitter (s’) (v): ξεχρεώνω, εξοφλώ τα χρέη
μου
acronyme (nm): ακρώνυμο
acte (nm): πράξη
acte constitutif: ιδρυτική πράξη
acte d’accusation: εγκλητήριο
acte d’appel: εφετήριο
acte d’état civil: ληξιαρχική πράξη
acte de démission: δήλωση παραίτησης
acte de fidéicommis: πράξη καταπιστεύματος
acte de partage: διανεμητήριο
acte de propriété: πράξη κυριότητας
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acte de signification: κοινοποίηση, επιδοτήριο
acte de vente: πωλητήριο
acte sous seing privé: ιδιωτικό συμφωνητικό
acte unique européen: ενιαία ευρωπαϊκή
πράξη
acter (v): δρώ, ενεργώ
acteur, -trice (nmf): ηθοποιός
actif (nm): ενεργητικό
actif à court terme: βραχυπρόθεσμο ενεργητικό
actif à long terme: μακροπρόθεσμο ενεργητικό
actif circulant: κυκλοφορόν ενεργητικό
actif d’exploitation: ενεργητικό εκμετάλευσης
actif d’impôt différé: ενεργητικό καθυστερημένου φόρου
actif d’un bilan: ενεργητικό ενός ισολογισμού
actif d’une société: ενεργητικό μιας εταιρείας
actif disponible: διαθέσιμο ενεργητικό
actif financier: οικονομικό ενεργητικό
actif fixe: σταθερό ενεργητικό
actif identifiable: αναγνωρίσιμο ενεργητικό
actif immobilisé: σταθερό ενεργητικό
actif incorporel: συσσωματωμένο ενεργητικό
actif liquide: ρευστό
actif liquide: ρευστό ενεργητικό
actif monétaire: νομισματικό ενεργητικό
actif net négatif: αρνητικό καθαρό ενεργητικό
actif net: καθαρό ενεργητικό
actif non monétaire: μη νομισματικό ενεργητικό
actif productif: παραγωγικό ενεργητικό
actif réalisable: ρευστοποιήσιμο ενεργητικό
actif sous-jacent: υποκείμενο ενεργητικό
actif total: συνολικό ενεργητικό
actifs hors exploitation: ενεργητικά άνευ
εκμετάλλευσης
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actif, -ive (adj): δραστικός, δραστήριος, αποφασιστικός
action (nf): μετοχή, πράξη, ενέργεια
action à droit de vote: μετοχή με δικαίωμα ψήφου
action achetée à crédit: μετοχή αγορασμένη με πίστωση
action amortie: μετοχή που έχει αποσβεσθεί
action appelée: ανακλήσιμη μετοχή
action au porteur: μετοχή στον φέροντα
action commerciale: εμπορική μετοχή
action convertible: μετατρέψιμη μετοχή
action cotée: μετοχή στο χρηματιστήριο
action d’apport: μετοχή εισφοράς
action de garantie: μετοχή εγγύησης
action de groupe: ομαδική μετοχή
action de numéraire: μετοχή σε χρήμα
action différée: υπό προθεσμία
action diluée: ρευστοποιήσιμη μετοχή
action émise: μετοχή που εκδόθηκε
action en circulation: μετοχή σε κυκλοφορία
action gratuite: δωρεάν μετοχή
action libérée: απελευθερωμένη μετοχή
action nominative: ονομαστική μετοχή
action ordinaire: κοινή μετοχή
action privilégiée cumulative: συσσωρευτική προνομιούχα μετοχή
action reflet: μετοχή σκιά
intenter une action contre quelqu’un:
ενάγω κάποιον
actionnable (adj): αγώγιμος
actionnaire (nmf): μέτοχος
actionnaire majoritaire / minoritaire: μέτοχος πλειοψηφών / μειοψηφών
actionnariat (nm): η ιδιότητα του μετόχου
actionnariat des salariés: εργαζόμενοι κάτοχοι μετοχών
actionner (v): κινώ, θέτω σε κίνηση, ενεργοποιώ
activation (nf): ενεργοποίηση
activer (v): ζωντανεύω, δραστηριοποιώ, αναζωπυρώνω
activité (nf): δραστηριότητα, ενέργεια
activité commerciale: εμπορική δραστηριότητα

adhérer
activité de l’entreprise: δραστηριότητα
επιχείρησης
activité de main d’œuvre: δραστηριότητα
εργατικού δυναμικού
activité normale: τακτική κανονική δραστηριότητα
activité principale: κύρια δραστηριότητα
activité productive: παραγωγική δραστηριότητα
activité secondaire: δευτερεύουσα δραστηριότητα
actuaire (nm): ασφαλιστικός εμπειρογνώμων,
αναλογιστής
actualisation (nf): εκσυγχρονισμός
actualiser (v): εκσυγχρονίζω
actualité (nf): επικαιρότητα
actualités télévisées: ειδήσεις, επίκαιρα
actuanel (adj): αναλογιστικός
actuariat (nm): στατιστική εφαρμογή για υπολογισμό πιθανοτήτων στον ασφαλιστικό και
χρηματιστηριακό τομέα
actuariel (taux): ποσοστό που εκφράζει υπό
προϋποθέσεις τη σχέση πραγματικού κόστους ενός δανείου με κεφάλαιο
actuel (adj): σύγχρονος, σημερινός, επίκαιρος
actuellement (adv): τώρα, αυτή τη στιγμή, περίοδο, εποχή
adaptabilité (nf): προσαρμοστικότητα
adaptabteur (nm): μετατροπέας, μετασχηματιστής
adaptation (nf): προσαρμογή
adapter (s’) (v): προσαρμόζομαι, εφαρμόζομαι
adapter (v): προσαρμόζω, εφαρμόζω, διασκευάζω
addenda (nm): προσθετέα, προσθήκες
additif (nm): προσθήκη, πρόσθετο
addition (nf): προσθήκη, πρόσθεση, λογαριασμός
additionnel, -le (adj): πρόσθετος, επιπρόσθετος, συμπληρωματικός
additionner (v): προσθέτω
additionneuse (nf): αθροιστική μηχανή
adduction d’eau: ύδρευση, υδροδότηση
adhérent, -e (nmf): μέλος, οπαδός
nombre d’adhérents: αριθμός μελών
adhérer (v): εγγράφομαι μέλος
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adhésif
adhésif (adj): κολλητικός, αυτοκόλλητος
adhésion (nf): ένταξη, αποδοχή
adéquat (adj): κατάλληλος
ad hoc: ειδικός, κατάλληλος
adjacent (adj): παρακείμενος, όμορος
adjoindre (v): προσθέτω, δίνω
adjoint, -e (nmf): αναπληρωτής
adjonction (nf): προσθήκη
adjonctions budgétaires: νομοθετικές διατάξεις που υποβάλλονται στο κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση σχεδίου νόμου οικονομικών
adjudicataire (nm): μειοδότης, τελευταίος
πλειοδότης, υπερθεματιστής
adjudicateur, -trice (nmf): κατακυρωτής
adjudication (nf): επιδίκαση
adjudication (d’effets): διαδικασία αναχρηματοδότησης τραπεζικού συστήματος από την κεντρική τράπεζα με τη διαρκή αγορά αξιογράφων για ένα περισσότερους μήνες
adjudication publique: δημόσια κατακύρωση
par adjudication: με επιδίκαση
adjuger (v): κατακυρώνω, επιδικάζω, αμείβω
admettre (v): δέχομαι, επιδέχομαι
admettre à la cote: εισάγω στο χρηματιστήριο
admettre en franchise: εισάγω ατελώς
administrateur, -trice (nmf): διοικητής, διαχειριστής
administrateur délégué: εντεταλμένος
σύμβουλος
administrateur sortant: αποχωρών διοικητής
administratif, -ive (adj): διοικητικός, διαχειριστικός
lenteurs administratives: διοικητικές καθυστερήσεις
routine administrative: ρουτίνα / συνήθεια διοικητική
administration (nf): διοίκηση, διαχείριση, δημόσιο
administration des ventes: διαχείριση
πωλήσεων
administration fiscale: εφορία
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conseil d’administration: διοικητικό συμβούλιο
administré (nm): πολίτης, δημότης
administrer (v): διοικώ, διαχειρίζομαι, διευθύνω
admis-admise / admissible (adj / part): δεκτός
admission (nf): εισδοχή, είσοδος
admission à la cote: είσοδος στο χρηματιστήριο
admission en franchise: ατελής εισδοχή,
είσοδος
admission temporaire: προσωρινή είσοδος
droit d’admission: τέλος εισόδου
l’admission de la grèce dans le marché
commun: εισδοχή / είσοδος της ελλάδας
στην Κοινή αγορά
adopter (v): αποδέχομαι, εγκρίνω, υιοθετώ
adoption (nf): υιοθεσία
adoptif, -ive (adj): θετός
adossement (nm): στήριξη
adosser (v): ακουμπώ
adosser (s’) (v): ακουμπώ (εγώ)
adressage (nm): γράφω διευθυνση (με μηχανή, σφραγίδα)
adresse (nf): διεύθυνση, επιδεξιότητα, επιτηδειότητα, ευστοχία
adresse électronique: ηλεκτρονική διεύθυνση
adresse postale: ταχυδρομική διεύθυνση
adresse professionnelle: επαγγελματική
διευθυνση
adresser: στέλνω, παραπέμπω, απευθύνω
adresser (s’) (v): απευθύνομαι
adulte (mnf): ενήλικος
ad valorem: κατ’ αξίαν
adversaire (nm): αντίπαλος, διαφωνών
adversité (nf): αντιξοότητα
aérien, -ne (adj): αεροπορικός,
compagnie aérienne: αεροπορική εταιρεία
contrôle en aérien: ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας
espace aérien: εναέριος χώρος
fret aérien: αεροπορικός ναύλος
tarif (s) aérien (s): ταρίφες αεροπορικές
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transport (s)aérien (s): αεροπορικές μεταφορές
aérodrome (nm): αεροδρόμιο
aérogare (nf): αεροσταθμός
aéronautique (nf): αεροναυπηγική, αεροναυτική
aéronef (nm): αεροσκάφος, αερόπλοιο
aéroport (nm): αερολιμένας, αεροδρόμιο
aéroporté (adj): αερομεταφερόμενος
aérosol (nm): σπρέι, αερόλυμα, αεροζόλ
aérospatial (n et adj): αεροδιαστημικός
affacturage (nm): κάλυψη οφειλών μέσω δανεισμού από χρηματοπιστωτικό οργανισμό
affaiblir (v): εξασθενώ, μειώνω
affaiblir (s’) (v): εξασθενώ, μειώνομαι, ελαττώνομαι
affaiblissement (nm): εξασθένηση
affaire (nf): υπόθεση, ζήτημα, δουλειά, λογαριασμός
affaires (nfpl): επιχειρήσεις, εργασίες δουλειές
avoir le sens des affaires: έχω ταλέντο στις
επιχειρήσεις
faire des affaires avec: συναλλάσσομαι
homme d’affaires: επιχειρηματίας
le monde des affaires: o κόσμος των επιχειρήσεων
milieux d’affaires: περιβάλον επιχειρήσεων
affairisme (nm): χρήση της πολιτικής στις επιχειρήσεις
affairiste (nmf): στυγνός επιχειρηματίας
affaissement (nm): καθίζηση
affaisser (s’) (v): βουλιάζω, καθίζω, σωριάζομαι
affectable (adj): διαθέσιμος
fonds affectés à l’opération: κεφάλαια
προορισμένα για την επιχείρηση
affectation (nf): διάθεση, προορισμός, τοποθέτηση, προσημείωση
affectations budgétaires: πιστώσεις προϋπολογισμού
affecter (v): διαθέτω, ορίζω, προορίζω, μεταθέτω, τοποθετώ
afférent, -e (adj): σχετικός, μερίδιο
coûts afférents: σχετικά κόστη, κόστη που
αναλογούν

affranchir
affermage (nm): εκμίσθωση γης, ενοικίαση
affermataire (nm): μισθωτής
affermateur (nm): εκμισθωτής
affermer (v): εκμισθώνω γη
affermir (v): εδραιώνω, σταθεροποιώ, σφίγγω
affermir (s’) (v): σταθεροποιούμαι
affermissement (nm): εδραίωση
affichage (nm): τοιχοκόλληση
affichage interdit: απαγορεύεται η αφισοκόληση
panneau d’affichage: πίνακας ανακοινώσεων
tableau d’affichage: πίνακας ανακοινώσεων
affiche (nf): αφίσα
colleur d’affiche: αφισοκολλητής
mettre à l’affiche: αναγγέλλω
publicité par affiche: διαφήμιση μέσω
αφίσας
afficher (v): τοιχοκολλώ, αναγγέλω
afficher les résultats: ανακοινώνω, τοιχοκολλώ τα αποτελέσματα
affichette (nf): αφισούλα, μικρή αφίσα
affichiste (nm): δημιουργός, διαφημιστικών
αφισών
affiliation (nf): σύνδεση, υπαγωγή
affilié (nm): μέλος
affilier (v): προσεταιρίζομαι
affilier (s’) (v): προσχωρώ, εγγράφομαι, συμβάλλομαι
affirmation (nf): διαβεβαίωση, επιβεβαίωση
affirmation de compte: επιβεβαίωση λογαριασμού
affirmation de créance: επιβεβαίωση πίστωσης
affirmer (s’) (v): επιβεβαιώνομαι, εκδηλώνομαι
la tendance s’affirme: εκδηλώνεται τάση
affluence (nf): συρροή, αιχμή, προσέλευση
(αθρόα)
heure d’affluence: ώρα αιχμής
affluer (v): εισρέω, συρρέω
les commandes affluent: οι παραγγελίες
καταφτάνουν / εισρέουν
afflux (nm): ανέβασμα, συρροή
affranchir (v): απελευθερώνω, απαλλάσσω,
προπληρώνω, προκαταβάλλω
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ne pas affranchir
ne pas affranchir: μη βάλετε γραμματόσημο σε γράμμα
affranchissement (nm): η απελευθέρωση, χειραφέτηση, προπληρωμή
affrètement (nm): η ναύλωση
affrètement à temps: ναύλωση χρονικής
διάρκειας
contrat d’affrètement: ναυλοσύμφωνο
affréter (v): ναυλώνω
affréteur (nm): ναυλωτής
âge (nm): ηλικία
limite d’âge: όριο ηλικίας
âgé, -e (adj): ηλικιωμένος,
personnes âgées: ηλικιωμένα άτομα
agence (nf): πρακτορείο, γραφείο, υποκατάστημα
agence bancaire: τραπεζικό υποκατάστημα
agence de presse: γραφείο τύπου
agence de publicité: διαφημιστικό γραφείο
agence de sécurité alimentaire: οργανισμός ασφάλειας τροφίμων
agence pour l’emploi: οργανισμός απασχόλησης / εργασίας
agencement (nm): διάταξη, διευθέτηση
agenda (nm): ατζέντα, σημειωματάριο
agent (nm): παράγοντας, πράκτορας, όργανα,
υπάλληλος, φορέας, οργανισμός, συντελεστής
agent comptable: λογιστής
agent d’assurances: ασφαλιστής
agent de change: χρηματιστής
agent de maîtrise: εργοδηγός
agent de police: αστυνομικός, τροχονόμος
agent de relations publiques: υπεύθυνος
δημοσίων σχέσεων
agent exclusif: αποκλειστικός πράκτορας
agent publicitaire: διαφημιστής
agglomération (nf): οικισμός, συνοικισμός,
προάστιο, αστικό κέντρο, κατοικημένη περιοχή
aggravation (nf): επιδείνωση, επιβάρυνση,
αύξηση
aggraver (v): αυξάνω, επιβαρύνω
aggraver (s’) (v): επιδεινώνομαι
agio (nm): τραπεζική προμήθεια
agiotage (nm): εμπόριο χρεογράφων

20
agioteur (nm): έμπορος χρεογράφων
agir (v): ενάγω, δρώ, ενεργώ
agitateur, -trice (nmf): ταραχοποιός
agitation (nf): αναταραχή, κίνηση, νευρικότητα, ταραχή
agitation sociale: κοινωνική ταραχή
agrafe (nf): περόνη, συνδετήρας, ράμμα,
αγκράφα
agrafer (v): κουμπώνω, κλείνω, δένω, συρράπτω
agrafeuse (nf): συρραπτικό μηχάνημα
agraire (adj): αγροτικός
réforme agraire: αγροτική μεταρρύθμιση
agrandir (v): μεγαλώνω, μεγεθύνω, διευρύνω
agrandir les locaux: διευρύνω τους χώρους
agrandissement (nm): μεγέθυνση, επέκταση
agrée, -e (adj): εγκεκριμένος
comptable agréé: εγκεκριμένος λογιστής
distributeur agrée: εγκεκριμένος διανομέας
fournisseur agréé: εγκεκριμένος προμηθευτής
agréer (v): εγκρίνω, δέχομαι, αποδέχομαι
agrégat (nm): οικονομικό μέγεθος, σύνολο,
κρατική λογιστική
agrément (nm): συγκατάθεση, έγκριση
agressif, -ive (adj): επιθετικός, έντονος
agricole (adj): γεωργικός, αγροτικός
comices agricoles (n m pl): αγροτικές συνελεύσεις για τη βελτίωση παραγωγής
exposition agricole: αγροτική έκθεση
machine agricole: αγροτική μηχανή
subventions agricoles: αγροτικές επιχορηγήσεις
agriculteur, -trice (nmf): γεωργός, αγρότης
agriculture (nf): γεωργία
agro-alimentaire (nm): γεωργικά προϊόντα
και τρόφιμα
agronome (nmf): γεωπόνος
agronomie (nf): γεωπονική, γεωπονία
agronomique (adj): γεωπονικός
agrumes (npl): εσπεριδοειδή, ξινά
agrumiculture (nf): εσπεριδοκαλλιέργεια
aguiche (nf): η πρόκληση
aide (nf): βοήθεια
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aide économique: οικονομική βοήθεια
aide en ligne: on-line βοήθεια
aide étrangère: ξένη, εξωτερική βοήθεια
aide militaire: στρατιωτική βοήθεια
aide (nm): βοηθός
aide à domicile: οικιακή βοηθός
aide-comptable (nmf): βοηθός λογιστή
aide-mémoire: λίστα
aider (v): βοηθώ
aiguiller sur une voie de garage: κατευθύνω
σε χώρο πάρκινγκ
aiguilleur (nm): κλειδούχος του σιδηροδρομικού σταθμού
aiguilleurs du ciel: ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας
air (nm): αέρας
airain (loi d’airain): νόμος που αφορά μέσο
μισθό που περιορίζεται στα αναγκαία ποσοστά
aire (nf): χώρος, αλώνι, εμβαδόν, περιοχή
aire de chargement: χώρος φόρτωσης
aire de lancement: χώρος εκτόξευσης,
σταθμός εκτόξευσης
aire de repos: χώρος ανάπαυσης (στους
αυτοκινητοδρόμους)
aisance (nf): άνεση, ευχέρεια
être, vivre dans l’aisance: είμαι, ζω σε
άνεση
aisé, -e (adj): ευκατάστατος, ευκολοκατανοητός, άνετος
ajournement (nm): αναβολή
ajourner (v): αναβάλλω
ajout (nm): προσθήκη
ajouter (v): προσθέτω
ajustement (nm): συναρμολόγηση, προσαρμογή, τροποποίηση
ajuster (v): προσαρμόζω, φτιάχνω, σκοπεύω
ajusteur (nm): εφαρμοστής
alanguir (s’) (v): αφήνομαι, ναρκώνομαι, ζαβλακώνομαι
alanguissement (nm): αποχαύνωση, ατονία
alarme (nf): συναγερμός
alarmant, -e (adj): ανησυχητικός
alarmer (v): ανησυχώ, κρατώ σε συναγερμό,
σε εγρήγορση
alarmer (s’) (v): ανησυχώ (αμτβ)
alcool (nm): οινόπνευμα

allégation
alcoolique (adj): οινοπνευματώδες, αλκολικός
aléa ( n ): τυχαίο, απρόβλεπτο γεγονός
aléatoire (adj): αβέβαιος, αμφίβολος
alerte sur résultat: συναγερμός, προσοχή,
φόβος για αποτέλεσμα
algorithme (nm): αλγόριθμος
aliéner (v): χάνω
alignement (nm): ευθυγράμμιση, παράθεση
aligner (v): αραδιάζω, ευθυγραμμίζω, προσαρμόζω
aligner des chiffres: προσαρμόζω τα νούμερα
aligners (v): ευθυγραμμίζεται
aliment (nm): τροφή
aliment pour bétail: ζωοτροφή
aliment(s) préparé(s): έτοιμη τροφή
aliment(s) surgelé(s): κατεψυγμένα τρόφιμα
alimentaire (adj): επισιτιστικός, βιοποριστικός,
besogne alimentaire: διατροφική δουλειά
carence alimentaire: ανεπάρκεια, έλλειψη
τροφίμων
chaîne alimentaire: διατροφική αλυσίδα
denrée alimentaire: τρόφιμα, προϊόντα τροφής
pension alimentaire: διατροφή (χρήμα)
produit alimentaire: διατροφικό προϊόν
régime alimentaire: δίαιτα
sécurité alimentaire: ασφάλεια τροφίμων
substance alimentaire: διατροφή (τροφή)
alimentation (nf): διατροφή, τροφοδότηση
coupons d’alimentation: κουπόνι σίτισης
rayon d’alimentation: τμήμα, ράφι τροφίμων
magasin d’alimentation: κατάστημα τροφίμων
alimenter (v): τροφοδοτώ
alimenter l’inflation: τροφοδοτώ τον πληθωρισμό
alimenter un compte: τροφοδοτώ ένα λογαριασμό
alinéa (nm): εδάφιο
alléchant, -e (adj): δελεαστικός
offre alléchante, attractive: δελεαστική
προσφορά
allécher (v): δελεάζω
allégation (nf): ισχυρισμός
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allège
allège (nf): ελάφρυνση
frais d’allèges: έξοδα ελάφρυνσης
allègement (nm): ελάφρυνση
allègement d’impôt: φορολογική ελάφρυνση
allègement fiscal: φορολογική ελάφρυνση
alléger (v): ελαφρύνω, μειώνω
alléger les charges: ελαφρύνω φορτίο, τα
έξοδα
alléguer (v): επικαλούμαι, προβάλλω
aller (nm): απλό εισιτήριο
aller-retour (nm): εισιτήριο με επιστροφή
aller simple: απλό εισιτήριο
alliance (nf): συμμαχία, δεσμός, ένωση, συμφωνία
alliénation (nf): αλλοτρίωση, εκποίηση
allier (s’) (v): συμμαχώ, ταιριάζω, παντρεύομαι
alliéner (v): εκποιώ
alligné, -e (adj): ευθυγραμμισμένος
allocataire (nmf): δικαιούχος επιδομάτος, επιδοματούχος
allocation (nf): επίδομα, παροχή, χορήγηση
allocation de chômage: επίδομα ανεργίας
allocation sous contrôle de ressources:
επίδομα ύστερα από έλεγχο πόρων,
αποθεμάτων
allocations familiales: οικογενειακά επιδόματα
allocution (nf): προσφώνηση, διάγγελμα
prononcer une allocution: κάνω μια προσφώνηση
allonger (v): μακραίνω, επιμηκύνω, παρατείνω, τεντώνω, αραιώνω
allongement1 (nm): επιμήκυνση, μάκρος, μεγάλωμα, παράταση
allotissement2 (nm): τοποθέτηση, ταξινόμηση εμπορευμάτων σε αεροδρόμιο ή σταθμό
allumer (v): ανάβω, ανοίγω, προκαλώ
alourdir (v): επιβαρύνω, βαραίνω, αυξάνω
alourdir (s’) (v): βαραίνω (αμτβ)
alourdissement (nm): αύξηση, επιβάρυνση
altération (nf): αλλοίωση
altérer (v): αλλοιώνω, διαστρεβλώνω
altérmondialiste (nmf): κατά της παγκοσμιοποίησης
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alternance (nf): εναλλαγή
formation enseignement en alternance:
εκπαίδευση με εναλλαγή
alphabétique (adj): αλφαβητικός
alphabétiquement (adv): αλφαβητικά
alternant, -e (adj): εναλλασσόμενος
alternatif, -ive (adj): εναλλακτικός, διαδοχικός, εναλλασσόμενος,
altarnative (nf): εναλλακτική
alterner (v): εναλλάσσω
altitude (nf): ύψος
alumine (nf): αλουμίνα
aluminium (nm): αλουμίνιο
amande (nf): αμύγδαλο
amande amère: πικραμύγδαλο
amandier (nm): αμυγδαλιά
amarrage (nm): αγκυροβόλιο
droit d’amarrage: τέλη αγκυροβόλιου
amarre (nf): αγκυροβόλιο, μουράγιο
amarrer (v): αγκυροβολώ
être amarré au quai: είναι αγκυροβολημένο στην όχθη
amasser (v): αποθηκεύω, μαζεύω, συγκεντρώνω, θησαυρίζω
amateur, -trice (adj nmf): ερασιτέχνης
amateur d’art: φιλότεχνος
amaterisme (nm): ερασιτεχνισμός
ambiance (nf): περιβάλλον, ατμόσφαιρα
ambitieux, -euse (adj): φιλόδοξος
ambulance (nf): ασθενοφόρο
ambulancier (nm): οδηγός ασθενοφόρου
ambulant, -e (adj): πλανόδιος
ambassade (nf): πρεσβεία
ambassadeur, -trice (adj): πρεσβευτής
amélioration (nf): βελτίωση, καλυτέρευση
amélioration des terres: εγγειοβελτιωτικά έργα
améliorer (v): βελτιώνω, καλυτερεύω
améliorer (s’) (v): βελτιώνομαι
aménagement (nm): τροποποίηση, διαρρύθμιση
aménagement d’une dette: ρύθμιση χρέους
aménagement du temps de travail: ρύθμιση χρόνου εργασίας
aménagement monétaire: νομισματική
προσαρμογή, ρύθμιση
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aménager (v): διαρρυθμίζω, προσαρμόζω
amende (nf): πρόστιμο
condamner à une amende: καταδικάζω σε
πρόστιμο
faire payer une amende: κάνω να πληρώσουν ένα πρόστιμο
mettre à l’amende: βάζω πρόστιμο
amendement (nm): τροπολογία, εμπλουτισμός
amendement des terres: εμπλουτισμός
των γαιών
amender (v): εμπλουτίζω, τροποποιώ
amener (mandat d’): ένταλμα βίαιης προσαγωγής
amenuisement (nm): διόρθωση, μείωση
amenuiser (s’) (v): ελαττώνομαι, μειώνομαι
l’écart s’amenuise: η απόκλιση μειώνεται
amerrir (v): προσθαλασσώνομαι
amiable (adj): συμβιβαστικός, συναινετικός
à l’amiable: συναινετικά
règlement à l’amiable: τακτοποιώ (ένα θέμα, μια διαφορά) με συναίνεση
amiante (nm): αμίαντος
amiante-ciment: αμιαντοτσιμέντο
amidon (nm ): άμυλο
amnistie (nf): αμνηστία
amnistier (v): αμνηστεύω
amodier (v): εκμισθώνω
amodiation (nf): εκμίσθωση
amodiataire (nm): μισθωτής
amodiateur (nm): εκμισθωτής
amoindrir (v): ελαττώνω, μειώνω, αποδυναμώνω
amoindrir (s’) (v): ελαττώνομαι, μειώνομαι
amoindrissement (nm): ελάττωση, μείωση
amonceler (v): στοιβάζω, συσσωρεύω, συγκεντρώνω
amonceler (s’) (v): στοιβάζομαι, συσσωρεύομαι
amont (en): άναντα
amorçage (nm): ξεκίνημα, θέση σε λειτουργία
amorce (nf): δόλωμα
amorcer (v): δολώνω
amorcer (s’) (v): αρχίζω
amortir (v): αποσβένω, αμβλύνω, εξουδετερώνω, απορροφώ, μαλακώνω, καταπραΰνω

analyse chronologique
amortissable (adj): τοκοχρεολυτικός, αποσβέσιμος, εξοφλήσιμος
amortissement (nm): απόσβεση, απονέκρωση
amortissement accéléré: ταχεία απόσβεση
amortissement annuel constant: σταθερή
ετήσια απόσβεση
amortissement cumulé: συσσωρευμένη
απόσβεση
amortissement dégressif: φθίνουσα απόσβεση
amortissement dérogatoire: καθυστερημένη απόσβεση
amortissement linéaire: γραμμική απόσβεση
caisse d’amortissement: ταμείο απόσβεσης
amortisseur (nm): αμορτισέρ
amovibilité (f): δυνατότητα μετάθεσης
amovible (adj): μεταθετός
ample (adj): ευρύχωρος, πλατύς, φαρδύς, άνετος
amples réformes: μεγάλες, ευρείες μεταρυθμίσεις
ampleur (nf): φάρδος, ευρύτητα, μέγεθος,
ύψος
ampleur des dégâts: ύψος των ζημιών, καταστροφών
d’une grande ampleur: μεγάλης ευρύτητας
amovible (adj): μεταθέσιμος
ampliation (nf): αντίγραφο
amplification (nf): μεγέθυνση, διεύρυνση
amplifier (v): ενισχύω, διευρύνω
amplifier (s’) (v): διευρύνομαι, αυξάνομαι
amplitude (nf): εύρος, πλάτος, έκταση, διαφορά
ampoule (nf): φύσιγγα
amputation (nf): ακρωτηριασμός, αφαίρεση
amputer (v): ακρωτηριάζω, κόβω
an (nm): χρόνος, έτος
analogie (nf): αναλογία
analogique (adj): αναλογικός
analphabète (adj): αναλφάβητος
analphabétisme (nm): αναλφαβητισμός
analyse (nf): ανάλυση
analyse chronologique: χρονολογική ανάλυση
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analyse de porte-feuille
analyse de porte-feuille: ανάλυση χαρτοφυλακίου
analyse de rentabilité: ανάλυση αποδοτικότητας
analyse de segment: ανάλυση τμήματος,
μερική ανάλυση
analyse des coût-volume-profit: ανάλυση
κόστους, κοστολογίου, όγκου, κέρδους
analyse des données: ανάλυση δεδομένων
analyse des écarts: ανάλυση αποκλείσεων
analyse des flux financiers: ανάλυση χρηματικών / οικονομικών εισροών
analyse détaillée: λεπτομερής ανάλυση
analyse différentielle: διαφορική ανάλυση
analyse financière: οικονομική, χρηματική ανάλυση
analyse indiciaire: τιμαριθμική ανάλυση,
ανάλυση τεκμηρίων
analyse sectorielle: τμηματική ανάλυση
analyser (v): αναλύω
analyste (nmf): αναλυτής
analytique (adj): αναλυτικός
anarchie (nf): αναρχία
anarchique (adj): αναρχικός
ancien, -ne (adj): πρώην, τέως, παλαιός, αρχαίος
ancienneté (nf): αρχαιότητα, προϋπηρεσία
promotion à l’ancienneté: προαγωγή κατά
αρχαιότητα
ancrage (nm): αγκυροβόλημα, στερέωση,
εδραίωση, εμφύτευση
ancre (nf): άγκυρα
être à l’ancre: είμαι αγκυροβολημένος
jeter l’ancre: ρίχνω άγκυρα
lever l’ancre: σηκώνω άγκυρα
ancrer (v): αγκυροβολώ, καρφώνω
anéantir (v): καταστρέφω, εξολοθρεύω, εκμηδενίζω, εξουθενώνω
anéantissement (nm): εξολόθρευση, εκμηδένιση
animal (nm), animaux: ζώο, ζώα
animal domestique: κατοικίδιο ζώο
animal familier / de compagnie: ζώο συντροφιάς
animal, -e (adj): ζωικός
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alimentation animale: ζωοτροφή
animateur, -trice (nmf): παρουσιαστής
animateur de la force de ventes: υπεύθυνος πώλησης
animation (nf): πάθος, κίνηση, ψυχαγωγία,
παλμός
animation de la force de ventes: κίνηση
πωλήσεων
animé, -e (adj): έμψυχος, έντονος, ζωηρός, κινούμενος
animer (v): διευθύνω, εμψυχώνω, ζωντανεύω,
διαπνέω, διακατέχω
animer (s’) (v): ζωντανεύω, λάμπω
année (nf): χρονιά, έτος
année bissextile: δίσεκτο έτος
année budgétaire: έτος προϋπολογισμού
année civile: ημερολογιακό έτος
année de référence: έτος αναφοράς
année exceptionnelle: έκτακτη χρονιά
année fiscale / d’imposition: οικονομικό
/ φορολογικό έτος
année universitaire: ακαδημαϊκή χρονιά
payer à l’année: πληρώνω ετησίως
annexe (adj): πρόσθετος, συγγενικός
annexe (nf): παράρτημα
annexe au bilan: παράρτημα στον ισολογισμό
annexer (v): προσαρτώ
anis (nm): γλυκάνισο
annonce (nf): αναγγελία, αγγελία, ανακοίνωση
annonce double page: αγγελία σε διπλή
σελίδα
faire une annonce: κάνω μια ανακοίνωση
passer une annonce: δημοσιεύω, κάνω
μια αγγελία
petites annonces: μικρές αγγελίες
annoncer (v): αναγγέλλω
annoncer des conditions: αναγγέλλω τους
όρους, προϋποθέσεις
annoncer un prix: αναγγέλλω μια τιμή,
βραβείο
annonceur (nm): διαφημιζόμενος, διαφημιστής
annotation (nf): σημείωση
annoter (v): βάζω σημειώσεις στο περιθώριο
μιας σελίδας
annuaire (nm): επετηρίδα, κατάλογος
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annualisation (nf): καταγραφή σε επετηρίδα
annualiser (v): καταγράφω σε επετηρίδα
annualité (nf): πλαίσιο μιας χρονιάς για προϋπολογισμό
annuel, -le (adj): ετήσιος, μονοετής
pente annuelle: η καμπή του χρόνου
annuellement (adv): ετησίως
annuité (nf): η ετήσια δόση, ετήσιο χρεολύσιο
annuité de début de période / de fin de
période: χρεολύσιο αρχής περιόδου, τέλους περιόδου
annuité à vie: χρεολύσιο διά βίου
annulable (adj): που ακυρώνεται
annulatif, -ive (adj): ακυρωτικός
annulation (nf): ακύρωση
annuler (v): ακυρώνω
annuler un chèque: ακυρώνω μια επιταγή
annuler une créance, une dette: ακυρώνω
μια πίστωση, ένα χρέος
annuler (s’) (v): αλληλοεξουδετερώνομαι
anomal, -e (adj): ανώμαλος
anomalie (nf): ανωμαλία, εξαίρεση
anonymat (nm): ανωνυμία
garder l’anonymat: κρατώ την ανωνυμία
anonyme (adj): ανώνυμος,
société anonyme: ανώνυμη εταιρεία
anonymement (adv): ανώνυμα, ανωνύμως
anomalie, -e (adj): αφύσικος, ανώμαλος
antiquaire (nm): αντικερ, αρχαιοπώλης
antiquité (s): η αρχαιότητα
anormalement (adv): αφύσικα, ανώμαλα
antagonisme (nm): ανταγωνισμός
antagoniste (nmf): αντίπαλος
antécédents (nm): προηγούμενο
antécédents professionnels: προϋπηρεσία
antenne (nf): κεραία, αντένα, συχνότητα
antenne parabolique: δορυφορική κεραία
être à l’antenne: είμαι ενημερωμένος, είμαι στον αέρα, πληροφορημένος
heures d’antenne: ώρες ακροαματικότητας
antérieur, -e (adj): προηγούμενος, μπροστινός
antérieurement (adv): προηγουμένως
antériorité (nf): προτεραιότητα, προγενέστερο, πρωτερόχρονο
avoir un droit d’antériorité: δικαίωμα προτεραιότητας

aplanissement
anthracite (nm): ανθρακίτης
antichambre (nf): προθάλαμος
faire antichambre: περιμένω στον προθάλαμο
antichrèse (nf): αντίχρηση, ενεχυρίαση ακινήτου
anticipation (nf): προπληρώνω, προεξοφλώ
ένα χρέος
achat d’anticipation: προπληρωμένη αγορά
par anticipation: εκ των προτέρω, προληπτικά
payment par anticipation: προπληρωμή
anticipé, -e (adj): πρόωρος
vente anticipée: προπώληση
départ anticipé à la retraite: αποχώρηση
για πρόωρη συνταξιοδότηση
retraite anticipé: πρόωρη συνταξιοδότηση
remboursement anticipé: πρόωρη εξόφληση
anticiper (v): προτρέχω, προπληρώνω
anticoncurrentiel, -le (adj): αντιανταγωνιστικός
anticonstitutionnel, -le (adj): αντισυνταγματικός
antidater (v): προχρονολογώ
antidate (nf): προχρονολόγηση
antisocial, -e (adj): αντικοινωνικός
antivol (adj): αντικλεπτικός
anti-inflationniste: αντιπληθωριστικός
antimite (nm adj): αντισκωρικό
antirouille (adj): αντισκωριακός
antiquaire (nm): παλαιοπώλης
apaisement (nm): γαλήνη
apaiser (v): καταπραΰνω, κατευνάζω, σβήνω
apaiser (s’) (v): κατευνάζομαι
apathie (nf): απάθεια, αδράνεια
apathique (adj): απαθής
abperçu (nm): επισκόπηση, εικόνα, δείγμα
apériteur (nm): διευθύνων
apicole (adj): μελισσοκομικός
apiculteur (nm): μελισσοκόμος
apiculture (nf): μελισσοκομία
aplanir (v): ισοπεδώνω, εξαλείφω, εξομαλύνω
aplanissement (nm): ισοπέδωση, εξομάλυνση
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aplatir (s’)
aplatir (s’) (v): ξαπλώνω, συντρίβομαι, ταπεινώνομαι
aplatissement (nm): συμπίεση
apogée (nm): απόγειο
apogée de l’exploitation: απόγειο της εκμετάλευσης
apolitique (adj): απολιτικός,
apolytirion (nm): απολυτήριο
a posteriori: εκ των υστέρων
apostille (nf): σημείωση, επισημείωση, υποσημείωση
apparaître (v): φαίνομαι
faire apparaître: κάνω να φανεί, εμφανίζω
appareil (nm): συσκευή, μηχανή
appareil de chauffage: σύστημα, συσκευή
θέρμανσης
appareil électrique: ηλεκτρική συσκευή
appareil ménager: οικιακή συσκευή
appareil productif: παραγωγική μηχανή,
μηχανισμός
l’appareil du parti: μηχανισμός κόμματος
appareillage (nm): σύνολο συσκευών ηλεκτρικής εγκατάστασης, απόπλους
appareiller (v): σαλπάρω
apparence (nf): εμφάνιση, πρόσχημα
apparier (v): ταιριάζω, ζευγαρώνω
apparente (adj): συγγενικός
apparition (nf): εμφάνιση
apparition sur le marché: εμφάνιση στην
αγορά
appartement (nm): διαμέρισμα
appartenance (nf): γεγονός ότι ανήκει
appartenir (v): ανήκω
appât (nm): δόλωμα, θέλγητρο, γοητεία
appâter (v): δολώνω, δελεάζω
appauvrir (v): φτωχαίνω, αποδυναμώνω
appauvrir (s’) (v): φτωχαίνω (αμτβ)
appauvrissement (nm): εξασθένιση, φθορά
appel (nm): κάλεσμα, έκκληση
appel à / de candidature: πρόσκληση σε
υποψηφιότητα
appel à communication: πρόσκληση για
ανακοίνωση σε συνέδριο
appel d’offre: πρόσκληση προσφοράς
appel de fonds: πρόσκληση κεφαλαίων
appel en pcv: κλήση σε pcv
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appel public à l’épargne: δημόσια πρόσκληση αποταμίευσης
cour d’appel: εφετείο
faire l’appel: φωνάζω κατάλογο
feuille d’appel: φύλλο, κατάλογος κλήσης
appelant, -e (nmf): εκκαλών, εκείνος, που κάνει έφεση
appelé (nm): εκκαλούμενος, εφεσίβλητος
appelé, -e (adj et n): υποψήφιος, κλητός, κλάση (στο στρατό)
appeler (v): φωνάζω, τηλεφωνώ, απαιτώ, εφιστώ
appeler à la grève: καλώ σε απεργία
appeler au téléphone: τηλεφωνώ
faire appeler quelqu’un: καλώ κάποιον
appellation (nf): ονομασία
appendice (nm): παράρτημα, απόφυση, σκωληκοειδής απόφυση
applicable (adj): εφαρμόσιμος
application (nf): εφαρμογή, απεικόνιση, επιβολή, επίθεση, πέρασμα
en application de: σε εφαρμογή
appliquer: εφαρμόζω, επιβάλλω, περνάω, βάζω, ακουμπώ, κολλώ, δίνω, ρίχνω
appoint (nm): ακριβές ποσό, συμπλήρωμα, μικρό νόμισμα
activité d’appoint: βοηθητική δραστηριότητα
faire l’appoint: πληρώνω ακριβές ποσό
ressource d’appoint: συμπληρωματική,
βοηθητική πηγή
appointement(s): αποδοχές, πηγές, μισθός
toucher des appointements: εισπράττω τις
αποδοχές
appointer (v): πληρώνω
apport (nm): συμβολή, συνεισφορά
apport de capitaux étrangers: συνεισφορά ξένων κεφαλαίων
apport en espèce: συνεισφορά σε μετρητά
apport en nature: συνεισφορά σε μετρητά
apport en numéraire: συνεισφορά σε μετρητά
capital d’apport: κεφάλαιο συνεισφοράς
apporter (v): φέρνω, δίνω, παρουσιάζω, επιστρέφω, προσφέρω
apporteur (nm): φέρων
apposer (v): θέτω, παρεμβάλλω
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apposition (nf): τοποθέτηση, επίθεση, παράθεση
appréciation (nf): υπολογισμός, εκτίμηση,
σχόλιο
appréciation des risques: εκτίμηση κινδύνων
apprécier (v): εκτιμώ, υπολογίζω, απολαμβάνω
appréciateur (nm): εκτιμητής
appréciatif, -ive (adj): αξιολογικός
appréhender (v): συλλαμβάνω, προσεγγίζω,
φοβούμαι
apprendre (v): μαθαίνω, γνωστοποιώ
apprenti, -e (nmf): μαθητευόμενος
apprentissage (nm): μαθητεία, εκμάθηση
être en apprentissage: είμαι σε εκπαίδευση, είμαι μαθητευόμενος
faire son apprentissage: κάνω τη μαθητεία μου, την εκπαίδευσή μου
mettre en apprentissage: βάζω σε εκπαίδευση
approbation (nf): εγκριση, επικύρωση, επιδοκιμασία, υπερψήφιση
approche (nf): προσέγγιση, ερχομός, πλησίασμα
approche bilancielle: προσέγγιση απολογισμού, απολογισμός κατά προσέγγιση
approcher (v): πλησιάζω
approfondi, -e (adj): εμπεριστατωμένος
approfondissement (nm): η εμβάθυνση, διεύρυνση
appropriation (nf): ιδιοποίηση
appropriation frauduleuse de fonds: παράνομη ιδιοποίηση κεφαλαίων
approprié, -e (adj): κατάλληλος
approuver (v): επιδοκιμάζω
approvisionnement (nm): εφοδιασμός
approvisionnement en ligne: εφοδιασμός
on-line
approvisionner (v): εφοδιάζω, τροφοδοτώ
bien approvisionné: καλά εφοδιασμένος
approvisionner quelqu’un: εφοδιάζω,
τροφοδοτώ
approvisionner (s’) (v): εφοδιάζομαι
approximatif, -ive (adj): κατά προσέγγιση
estimation approximative: εκτίμηση κατά
προσέγγιση

a court d’argent
approximation (nf): προσέγγιση
faire une approximation: κάνω μια προσέγγιση
approximativement (adj): κατά προσέγγιση
appui (nm): υποστήριξη, στήριξη, στήριγμα,
μέσον
appuyer (v): στηρίζω, ακουμπώ, υποστηρίζω
appuyer une demande: στηρίζω μια αίτηση
appuyer (s’) (v): στηρίζομαι
âpre (adj): στυφός, τραχύς, σκληρός
après-demain (adj): μεθαύριο
après impôt: μετά τον φόρο
après-vente: μετά την πώληση, υπηρεσία, συντήρησης, επισκευών, σέρβις
âpreté (nf): στυφότητα, τραχύτητα
a priori: εκ των προτέρων, εκ πρώτης όψεως
apte (adj): ικανός, κατάλληλος
aptitude (nf): ικανότητα, καταλληλότητα
apurement (nm): εκκαθάριση
apurer (v): εκκαθαρίζω
aquaculture (nf): υδατοκαλλιέργεια
aquarium (nm): ενυδρείο
à quai (dédouané): στην αποβάθρα (εκτελωνισμένο)
à quai (non dédouané): μη εκτελωνισμένο
arachide (nf): φιστικιά
huile d’arachide: φιστικέλαιο
arbitrage (nm): διαιτησία
arbitragiste (nm): διαιτητής
arbitraire (adj): αυθαίρετος,
arbitrairement (adv): αυθαίρετα
arbitre (nm): διαιτητής
arbitrer (v): διαιτητεύω, ασκώ διαιτησία
arboriculture (nf): δεντροκαλλιέργεια, δεντροκομία
arbre de décision: δενδρόγραμμα αποφά
σεων
archiver (v): αρχειοθετώ
archives (nfpl): τα αρχεία
archiviste (nm): αρχειοφύλακας
ardeur (n): ζήλος
ardoise (nf): ο σχιστόλιθος, άβακας, αβάκιο
are (nm): ένα δέκατο του στρέμματος 100μ2
argent (nm): χρήμα, άργυρος, ασήμι
a court d’argent: έμεινα από λεφτά
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argent à vue
argent à vue: χρήμα, νόμισμα όψεως
argent comptant: ρευστό χρήμα, μετρητοίς
argent de poche: χαρτζιλίκι
argent en caisse: χρήμα στο ταμείο, στο
χρηματοκοιβώτιο
argent liquide: ρευστό χρήμα
argent qui dort: χρήμα που κοιμάται
argent rare: σπάνιο χρήμα
en avoir pour son argent: ό,τι δίνεις παίρνεις
en vouloir pour son argent: θέλω κάτι που να αντιστοιχεί στα χρήματα που
έδωσα
faire de l’argent: αποκτώ χρήματα
loyer de l’argent: ενοίκιο
obtenir, trouver de l’argent: παίρνω, βρίσκω χρήματα
argentage (nm): επαργύρωση
argenté, -e (adj): επαργυρωμένος
argentier (nm): ο υπουργός οικονομικών βιτρίνα για ασημικά
argument (nm): επιχείρημα, περίληψη
argument convaicant: πειστικό επιχείρημα
argument d’une pièce de théâtre: περίληψη θεατρικού έργου
argument fort: ισχυρό επιχείρημα
argumentaire (nm): εκείνος που επιχειρηματολογεί
argumentation (nf): επιχειρηματολογία
argumenter (v): επιχειρηματολογώ
aride (adj): άγονος, ξερός, άχαρος,
aridité (nf): ξηρασία, δυσκολία
arithmétique (adj): αριθμητικός
armateur (nm): εφοπλιστής
armé (adj): ένοπλος
armement (nm): εξοπλισμός
port d’armement: λιμάνι εξοπλισμού
armer (vf): εξοπλίζω, οπλίζω
arobase, arobas, arobace, arrobase (nf): παπάκι, ηλεκτρονική διεύθυνση, στον, στην
arpent (nm): είδος μέτρου
arpentage (nm): χωρομέτρηση
arpenter (v): μετρώ
arpenteur (nm): χωρομέτρης

28
arrachage (nm): ξερίζωμα, βγάλσιμο
arracher (v): τραβώ, αποσπώ, ξεριζώνω, βγάζω, ξεκαρφώνω
arraisonnement (nm): ναυτιλιακός έλεγχος
πλοίου
arraisonner (v): κάνω ναυτιλιακό έλεγχο σε
πλοίο
arrangeant, -e (adj): συμβιβαστικός
arrangement (nm): διαρρύθμιση, διασκεύή,
συμφωνία
arranger (v): φτιάχνω, τακτοποιώ, διασκευάζω, βολεύω, κανονίζω
arranger (s’) (v): οργανώνομαι, τακτοποιούμαι, φτιάχνομαι
arrérages (nmpl): καθυστερούμενα ποσά
arrérager (v): καθυστερώ
arrenter (v): μισθώνω
arrestation (nf): σύλληψη
arrêt (nm): παύση, αναστολή, σύλληψη, στάση, ανακοπή, έγκριση, ψήφιση, απόφαση
arrêt cardiaque: ανακοπή καρδιάς
arrêt de commercialisation: διακοπή
εμποροποίησης
arrêt de paiement: διακοπή πληρωμής
arrêt de travail: παύση εργασίας
arrêt sur salaire: διακοπή μισθού
être à l’arrêt: είμαι σε παύση
mandat d’arrêt: ενταλμα σύλληψης
saisie arrêt: κατάσχεση εις χείρας τρίτου
arrêté (nm): η απόφαση
arrêté de compte: εκκαθάριση δικαιολογητικών
arrêté intermédiaire (des comptes): ενδιάμεση εκκαθάριση δικαιολογητικών, λογαριασμών
arrêter (v): εκκαθαρίζω, αναστέλλω, σταματώ,
συγκεντρώνω
arrêter de fumer: σταματώ κάπνισμα
arrêter la circulation: σταματώ την κυκλοφορία
arrêter le paiement d’un chèque: σταματώ την πληρωμή μιας επιταγής
arrêter un programme: σταματώ ένα πρόγραμμα
arrêter (s’) (v): σταματώ (αμτβ)
arrhes (nmpl): προκαταβολή, καπάρο, αρραβώνας
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verser / laisser des arrhes: καταβάλω,
αφήνω προκαταβολή
arrière (adv): πίσω
arrière caution: υπεγγύηση
arrière d’intérêts: καθυστέρηση τόκων
arrière garant: υπεγγυητής
arrière port: πίσω λιμάνι
arrière-boutique: πίσω χώρος του καταστήματος
arrière-pays: ενδοχώρα
arrière-plan: σε δεύτερο πλάνο
arrière-saison: τέλος του φθινοπώρου
en arrière: σε καθυστέρηση
arriéré,-e (adj): υποβαθμισμένος, καθυστερημένος
compte arriéré: καθυστερημένος λογαριασμός
loyer arriéré: καθυστερημένο ενοίκιο
paiement arriéré: καθυστερημένη πληρωμή
arriérés (nmpl): καθυστερούμενα, οπισθοδρομικοί
arrimage (nm): δέσιμο, στοίβαγμα
droits d’arrimage: δασμοί, τέλη δεσίματος
arrimer (v): στοιβάζω, στερεώνω
arrimer (s’) (v): στερεώνομαι
arrimeur (nm): στοιβαδόρος, στοιβαστής
arrivage (nm): μια άφιξη, φορτίο (ελλιμενιζόμενο)
nouvel arrivage: νέα άφιξη, νέο φορτίο
arrivant (nouvel): νεοαφιχθείς
arrivée (nf): άφιξη, ερχομός, οπή
courrier à l’arrivée: αφιχθείσα αλληλογραφία
gare d’arrivée: σταθμός άφιξης
port d’arrivée: λιμάνι άφιξης
arriver (v): φτάνω
arriver à échéance: φτάνω στη λήξη
arrivisme (nm): αριβισμός
arriviste (nmf): αριβιστής
arroger (s’) (v): σφετερίζομαι
arrondir (v): αυξάνω, στρογγυλοποιώ, στρογγυλεύω
arrondir à l’unité inférieure: στρογγυλοποιώ στην κατώτερη μονάδα
arrondir les angles: στρογγυλεύω τις γωνίες

artisan
arrondir ses fins de mois: στρογγυλοποιώ
τα έξοδα του τέλους του μήνα
arrondir une somme: στρογγυλοποιώ ένα
ποσό
arrondir vers le bas: στρογγυλοποιώ προς
τα κάτω
arrondissement (nm): περιφέρεια, διαμέρισμα
arroser (v): ποτίζω
arrosage (nm): πότισμα
arroseur automatique (nm): αυτόματο πότισμα
arroseuse-balayeuse (nf): μηχανικό σάρωθρο, σκούπα του δήμου με νερό
art (nm): τέχνη
art de la vente: τέχνη της πώλησης
arts ménagers: οικιακές τέχνες
état de l’art: κατάσταση τέχνης
métier d’art: επάγγελμα τέχνης
oeuvre d’art: έργο τέχνης
artère (nf): αρτηρία
article (nm): είδος, άρθρο, σημείο, λήμμα
article d’appel: απολεσθέν αντικείμενο
article de fond: βασικό είδος
article défraîchi: παλιό είδος
faire l’article: επαινώ, διαλαλώ εμπόρευμα
articles (nmpl): είδη, αντικείμενα
articles de grande consommation: είδη
ευρείας κατανάλωσης
articles de marque: αντικείμενα μάρκας
articles de toilette: είδη τουαλέτας
articles de voyage: είδη ταξιδιού
articles en réclame: είδη σε διαφήμιση
articles manquants: απολεσθέντα αντικείμενα
articles ménagers: οικιακές συσκευές,
αγαθά
articles passés par pertes et profits:
αντικείμενα απαλλαγμένα από ζημιές και
κέρδη
artificiel,-le (adj): τεχνητός, ψεύτικος, προσποιητός, αυθαίρετος
fibres artificielles: τεχνητές ίνες
artificiellement (adv): τεχνητά
artisan (nm): βιοτέχνης, χειροτέχνης, τεχνίτης,
μάστορας

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

artisanal, -e
artisanal, -e (adj): βιοτεχνικός, χειροτεχνικός
artisanalement (adv): χειροτεχνικά
artisanat (nm): χειροτεχνία, βιοτεχνία
artisanat à domicile: οικοτεχνία
artiste (nmf): καλλιτέχνης, καλλιτέχνιδα
ascendant (adv): ανοδικός
ascenseur (nm): ανελκυστήρας, ασανσέρ
ascension (nf): ανάληψη, ανάβαση, άνοδος
asile (nm): άσυλο, ασυλία, όαση, καταφύγιο
asile politique: πολιτικό άσυλο
droit d’asile: δικαίωμα ασύλου
aspect (nm): όψη
asphyxie économique: οικονομική ασφυξία
asphyxier (v): προκαλώ ασφυξία, παραλύω
aspirateur (nm): ηλεκτρική σκούπα
aspiration (nf): απορρόφηση, εισπνοή, προσδοκία, επιθυμία, δασύτητα
aspirer (v): αποβλέπω
assassinat (nm): δολοφονία, φόνος
assainir (v): καθαρίζω, εξαγνίζω
assainissement (nm): εξυγίανση
assaisonnement (nm): καρύκευμα
assèchement, assèchage (nm): αποξήρανση,
αποστράγγιση
assècher (v): αποξηραίνω
assemblage (nm): συρραφή, σκελετός, συνοθύλευμα
assemblée (nf): ομήγυρη, συνέλευση, βουλή
assemblée constitutive: συντακτική συνέλευση
assemblée des actionnaires: συνέλευση
μετόχων
assemblée générale annuelle: ετήσια γενική συνέλευση
assemblée générale extraordinaire: έκτακτη γενική συνέλευση
assemblée générale ordinaire: τακτική γενική συνέλευση
assembler (v): συναρμόζω, συναρμολογώ,
συρράπτω, συνταιριάζω
assembler (s’): συγκεντρώνομαι, συναθροίζομαι
asseoir (v): καθίζω, βασίζω, στηρίζω, στερεώνω
assermenté, -e (adj): ορκωτός
courtier assermenté: ορκωτός μεσίτης
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asservir (v): υποδουλώνω, σκλαβώνω
assesseur (nm): πάρεδρος
assidu, -e (adj): τακτικός, επίμονος,
assiduité (nf): συνέπεια, συνεχής παρουσία
assiette (nf): βάση, θέση, πιάτο
assiette d’une rente: βάση εισοδήματος
assiette de l’impôt: φορολογική βάση
assiette fiscale: φορολογική βάση
assignation (nf): κλήση, απονομή
remettre une assignation à quelqu’un:
παραδίδω μια κλήση σε κάποιον
assigner (v): ορίζω, δίνω, καθορίζω, αναθέτω,
διαθέτω, παραχωρώ
assises (nf): συνέδριο
la cour d’assises: κακουργοδικείο
assujettissement à l’impôt: φορολόγηση
assimilation (nf): αφομοίωση
assimilé (adj): εξομοιούμενος
assistance (nf): παρουσία, ακροατήριο, βοήθεια
assistance économique: οικονομική βοήθεια
assistance judiciaire: ακροατήριο σε δικαστήριο
assistance publique: κοινωνική πρόνοια
assistant, -e (nmf): παρών, βοηθός
assistante sociale: κοινωνική λειτουργός
assisté par ordinateur: με τη βοήθεια υπολογιστή
assister (v): παρακολουθώ, βοηθώ, παρίσταμαι
assister à une réunion: παρίσταμαι σε μια
συνέλευση
associatif, -ive (adj): συλλογικός
association (nf): σύλλογος, συνεταιρισμός,
αλληλουχία, σωματείο
association de personnes: σύλλογος ατόμων
entrer en association: μπαίνω σε σύλλογο
associationnisme (n): συνεταιριστική θεωρία
associé, -e (nmf): εταίρος, συνεταίρος
associé commanditaire: ετερόρρυθμος
εταίρος
associé gérant: εταίρος διαχειριστής
associé majoritaire: πλειοψηφών εταίρος
associé minoritaire: μειοψηφών εταίρος
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associé principal: κύριος εταίρος
associé, -e (adj): συνεταιρικός, εταιρικός
souscripteurs associés: εγγεγραμμένοι
εταίροι
associationniste (adj): συνεταιριστικός
associer (v): ενώνω, συνδέω
associer (s’) (v): συνεταιρίζομαι
assolement (nm): εναλλαγή των καλλιεργειών,
αμειψισπορά
assombrir (v): σκιάζω, σκοτεινιάζω, μαυρίζω
assombrir (s’): σκοτεινιάζω
assombrissement (nm): σκοτείνιασμα
assommeur (nm): σφαγέας
assorti, -e (adj): ταιριαστός, ασορτί
assortiment (nm): συνδυασμός, σειρά, σετ,
συλλογή
assortir (v): ταιριάζω, εφοδιάζω
assouplir (v): απαλύνω, μετριάζω, αποκοιμίζω
assouplissement (nm): λήθαργος
assujetti, -e (adj): εξαρτώμενος, υποκείμενος
les assujettis à l’impôt: φορολογούμενοι
assujettir (v): στερεώνω, υποτάσσω, επιβάλλω
assujettir (s’): εξαρτώμαι, υποδουλώνομαι
assujettissement (nm): υπόταξη, υποδούλωση, υποταγή
assumer (v): αναλαμβάνω, ριψοκινδυνεύω,
αποδέχομαι
assumer le contrôle: αναλαμβάνω τον
έλεγχο
assumer les frais: αναλαμβάνω τα έξοδα
assurable (adj): ασφαλίσιμος
assurance (nf): διαβεβαίωση, ασφάλεια
assurance au tiers: ασφάλεια τρίτων
assurance collective: ομαδική ασφάλιση
assurance contre le vol et l’incendie:
ασφάλεια για κλοπή και πυρκαγιά
assurance contre le vol: ασφάλεια κλοπής
assurance contre les accidents du travail: ασφάλεια για εργατικά ατυχήματα
assurance de parts d’associés: ασφάλεια
αγοράς μεριδίων εταίρων
assurance en responsabilité civile: ασφάλεια αστικής ευθύνης
assurance invalidité: ασφάλεια αναπηρίας
assurance maladie: ασφάλεια υγείας

energie atomique
assurance maritime: ναυτασφάλεια
assurance multirisque: ασφάλεια πολλών
κινδύνων
assurance perte(s) d’exploitation: ασφάλεια απώλειας κερδους
assurance sur corps: ασφάλεια σώματος
assurance sur facultés: ασφάλεια τιμολογείων
assurance vieillesse: ασφάλεια γήρατος
assurance-chômage: ασφάλιση κατά ανεργείας
assurance-vie: ασφάλεια ζωής
prendre une police d’assurance: κάνω ένα
ασφαλιστικό συμβόλαιο
prime d’assurance: ασφάλιστρα
assuré, -e (nmf): ασφαλισμένος, εξασφαλισμένος, σταθερός
assurer (v): διαβεβαιώνω, ασφαλίζω
assurer (s’): βεβαιώνομαι, εξακριβώνω
assureur (nm): ασφαλιστής
assureur maritime: ναυτασφαλιστής
astreignat, -e (adj): καταναγκαστικός, δεσμευτικός
astreindre (v): υποχρεώνω, επιβάλλω
astreint à: υποχρεωμένος σε, εξαναγκασμένος
astreinte (nf): καταπίεση, εξαναγκασμός
astronaute (nmf): ο αστροναύτης
astronautique (nf): αστροναυτική
astronomique (adj): αστρονομικός
astrophysicien, -ne (nmf): αστροφυσικός
astrophysique (nf): αστροφυσική
asynchrone (adj): ασύγχρονος
asymetrique (adj): ασύμμετρος
atelier (nm): εργαστήριο, ατελιέ
atelier de fabrication, atelier d’usinage:
εργαστήριο κατασκευής
délégué d’atelier: αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος εργαστηρίου
atermoiement (nm): αναβολή
atermoyer (v): αναβάλλω
atmosphère (mf0: ατμόσφαιρα
atome (nm): άτομο, ίχνος
atomicité (nf): ατομικότητα (σε αγορά)
atomique (adj): ατομικός
déchets atomiques: ατομικά απόβλητα
energie atomique: ατομική ενέργεια
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atone
atone (adj): άτονος
atonie (nf): ατονία, αδράνεια
atout (nm): ατού
attache (nf): συνδετήρας, δέσιμο, δεσμά, σχέση, διασύνδεση
droits d’attache: τέλη νηολόγησης
port d’attache: λιμάνι δεσίματος
attaché, -e (nmf): δεμένος, συνδεδεμένος,
ακόλουθος
attaché commercial: εμπορικός ακόλουθος
attaché de presse: εκπρόσωπος τύπου
attachement (nm): προσήλωση
attacher (v): δένω, πιάνω, προσηλώνω
attardé, -e (adj): που καθυστερεί, καθυστερημένος
attaque (nf): προσβολή, κρίση
attaquer (v): επιτίθεμαι, χτυπώ, προσβάλλω,
πλήττω, αρχίζω
attaquer à (s’) (v): επιτίθεμαι, κατακρίνω,
καταπολεμώ, θίγω, αρχίζω
attaquer en justice: επιτίθομαι στη δικαιοσύνη
attaquer un nouveau marché: επιτίθομαι
σε μια νέα αγορά
atteindre (v): πιάνω, φτάνω, πετυχαίνω, ζω,
βρίσκω, εγγίζω, πειράζω, πληγώνω
atteindre un but: πετυχαίνω ένα στόχο
atteint, -e (adj): έχει προσβληθεί
atteinte (nf): προσβολή, ένδειξη
atteinte à l’environnement: προσβολή
στο περιβάλλον
atteinte à l’ordre public: προσβολή δημοσίας τάξης
atteinte à la libre concurrence: προσβολή ελεύθερου ανταγωνισμού
hors d’atteinte: εκτός προσβολής
porter atteinte à: προσβάλλω
attendre (v): περιμένω
faire attendre quelqu’un: κάνω κάποιον
να περιμένει
attendre (s’) (v): υπολογίζω, περιμένω, αναμένω
attendus (nmpl): η αιτιολογία
attentat (nm): η απόπειρα δολοφονίας, προσβολή
attentat à la bombe: βομβιστική επίθεση
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attente (nf): προσδοκία, αναμονή
dans l’attente de votre réponse: αναμένοντας την απάντησή σας
salle d’attente: αίθουσα αναμονής
une heure d’attente: ώρα αναμονής
attention (nf): φροντίδα, προσοχή
à l’attention de: υπόψη του / της
attention à la peinture: προσοχή στη βαφή
attention travaux: προσοχή στα έργα
attentivement (adj): προσεκτικά
attenuation (nf): μετριασμός, ελάφρυνση,
ελάττωση
atténuer (v): μειώνω, μετριάζω, καταπραΰνω,
απαλύνω
circonstances attenuantes: ελαφρυντικά
atténuer (s’): μετριάζομαι, καταπραϋνομαι,
απαλύνομαι
atterrir (v): προσγειώνομαι
atterrissage (nm): προσγείωση
atterrissage en douceur: ήπια προσγείωση
atterrissage forcé: αναγκαστική προσγείωση
attestation (nf): επισήμανση, βεβαίωση, διαβεβαίωση, πιστοποιητικό
attestation de passif: πιστοποίηση, βεβαίωση παθητικού, ζημιάς
attestation d’expert-comptable: πιστοποιητικό ελεγκτή λογιστικών
attester (v): επιβεβαιώνω, βεβαιώνω, πιστοποιώ
attirail (nm): εξάρτυση, σύνεργα
attirance (nf): έλξη
attirer (v): ελκύω, έλκω, παρασύρω, τραβώ,
φέρνω, εφιστώ, προσελκύω, προσκαλώ
attitré, -e (adj): επίσημος, τακτικός, μόνιμος
fournisseur attitré: μόνιμος προμηθευτής
attitude (nf): στάση, συμπεριφορά, πόζα
attitudes de la clientèle: συμπεριφορά
πελατείας
attitude des consommateurs: συμπεριφορά καταναλωτών
attractif, -ive (adj): ελκυστικός, ελκτικός
attraction (nf): έλξη, επιρροή, ατραξιόν
c’est une attraction pour les touristes:
είναι αξιοθέατο για τους τουρίστες
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attrait (nm): έλξη, γοητεία
attrayant, -e (adj): ελκυστικός
attribuable (adj): ζημιές
attribuer (v): ορίζω, δίνω, χορηγώ, αποδίδω,
αναθέτω
attribut (nm): γνώρισμα, σύμβολο, κατηγορούμενο
attributaire (nmf): μεριδιούχος
attribution (nf): απονομή, ανάθεση, δικαιοδοσία
aubaine (nf): ευλογία, ανέλπιστη τύχη
effet d’aubaine: από θαύμα, από ανέλπιστη τύχη
auberge (nf): πανδοχείο, χάνι, ξενώνας
aubergiste (nmf): πανδοχέας, ξενοδόχος
aubergine (nf): μελιτζάνα
au-dessous: κάτω από
au-dessus: πάνω από
audience (nf): συνεδρίαση, ακρόαση, εύνοια
audimat (nm): ακροαματικότητα
audio-visuel: οπτικοακουστικό
audit (nm): επαλήθευση, έλεγχος, εμπειρογνωμοσύνη
audit des comptes: επαλήθευση λογαριασμών
audit interne: εσωτερική επαλήθευση
audit légal: νόμιμη επαλήθευση
audit opérationnel: επιχειρησιακή επαλήθευση
cabinet d’audit: γραφείο εμπειρογνωμοσύνης, γραφείο ελέγχου
faire de l’audit: κάνω έλεγχο, εμπειρογνωμοσύνη
auditer (v): ακούω
auditeur, -trice (nmf): ακροατής, ακροάτρια
audition (nm): ακοή, εξέταση
audition de témoins: ακρόαση, εξέταση
των μαρτύρων
auditoire (nm): ακροατήριο
auditorium (nm): αίθουσα συναυλιών
augmentation (nf): αύξηση
augmentation de capital: αύξηση του κεφαλαίου
augmentation de prix: αύξηση τιμής
augmentation de salaire: αύξηση μισθού
augmenter (v): αυξάνω

automatique
auparavant (adv): προηγούμενα
auspices (nmpl): προστασία, οιωνός
sous les auspices de: υπό την προστασία
austérité (nf): αυστηρότητα, λιτότητα
mesures d’austérité: μέτρα λιτότητας
autarcie (nf): αυτάρκεια
vivre en autarcie: ζω σε αυτάρκεια
autarcique (adj): αυτάρκης
croissance autarcique: ανάπτυξη αυτάρκης
reprise autarcique: ανάκαμψη αυτάρκης
auteur (nm): συγγραφέας, δημιουργός, δράστης
auteur d’un accident: δράστης ατυχήματος
droits d’auteur: συγγραφικά δικαιώματα
authenticité (nf): αυθεντικότητα, γνησιότητα
authentification (nf): επικύρωση
authentifier (v): επικυρώνω, βεβαιώνω, επισημοποιώ
authentique (adj): αυθεντικός, γνήσιος, αληθινός
auto-apprentissage (nm): αυτοεκπαίδευση
autobus (nm): αστικό λεωφορείο
arrêt d’autobus: σταθμός, στάση λεωφορείου
ligne d’autobus: γραμμή λεωφορείων
autocar (nm): πούλμαν, λεωφορείο
auto-collant (nm): αυτοκόλλητος
auto-concurrence (n): ανταγωνιστικός
politique d’auto-concurrence: πολιτική
αυτο-ανταγωνισμού
autodidacte (nmf): αυτοδίδακτος
auto-école (nf): σχολή οδηγών
auto-financement (nm): αυτό-χρηματοδότηση
auto-gestion (nf): αυτοδιαχείριση
auto-guidage (nm): αυτο-καθοδήγηση, αυτοξενάγηση
système d’auto-guidage: σύστημα αυτοκαθοδήγησης
automate (nm): αυτόματο, ρομπότ
automate bancaire: τραπεζικό αυτόματο
automaticité (nf): αυτοματικότητα
automation (nf): αυτοματοποίηση
automatique (adj): αυτόματος

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

à démarrage automatique
à démarrage automatique: αυτόματο ξεκίνημα, εκκίνηση
automatiquement (adv): αυτόματα
automatisation (nf): αυτοματοποίηση
automatiser (v): αυτοματοποιώ
automobile (nf): αυτοκίνητο
industrie automobile: αυτοκινητοβιομηχανία
usine automobile: εργοστάσιο αυτοκινήτων
véhicule automobile: αυτοκίνητο όχημα
automobiliste (nm): οδηγός αυτοκινήτου
automoteur (adj): αυτοκινητήρας
automotrice (nf): ωτομοτρίς, αυτοκινητάμαξα
autonome (adj): αυτόνομος, ανεξάρτητος
autonomie (nf): αυτονομία
autonomiste (nmf): αυτονομιστής
autopompe (nf): πυροσβεστικό όχημα
autopsier (v): νεκροτομώ
au pair: εσωτερική μπέυμπυ σίτερ
auto-propulsé, -e (adj): αυτοπροωθούμενος
auto-propulsion (nf): αυτοπροώθηση
autofinancement (nm): αυτοχρηματοδότηση
autorail (nm): αυτοκινητάμαξα
auto-régulation (nf): αυτοεξομάληνση, αυτορύθμιση
auto-régulé, -e (adj): αυτορυθμιζόμενος
autorisation (nf): άδεια
autorisé, -e (adj): εγκυρος, αρμόδιος
avis autorisé: έγκυρη γνώμη, ειδοποίηση
milieux autorisés: έγκυρα, αρμόδια περιβάλλοντα
représentant autorisé: αρμόδιος αντιπροσωπος
source autorisée: έγκυρη πηγή
autorisation (nf): εξουσιοδότηση
autorisation de crédit: εξουσιοδότηση πίστωσης
autoriser (v): επιτρέπω, δικαιολογώ, εξουσιοδοτώ
autoritaire (adj): αυταρχικός
autorité (nf): εξουσία, αρχή, αυθεντία, κύρος
autorité fonctionnelle: λειτουργική αυθεντία
autorité hiérarchique: ιεραρχική αυθεντία
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c’est une autorité dans ce domaine: είναι
αυθεντία στον τομέα του
donner l’autorité: δίνω όλη την εξουσία
les autorités: οι αρχές
autoroute (nf): αυτοκινητόδρομος
autoroute à péages: αυτοκινητόδρομος με
διόδια
autoroute de l’information: δρόμος πληροφόρησης
autoroute électronique: ηλεκτρονικός
δρόμος
auto-stop: οτοστόπ
autosuffisance (nf): αυτάρκεια
autosuffisant, -e (adj): αυτάρκης
autour de: γύρω από
autrui (prind): ο άλλος, πλησίον
pour le compte d’autrui: για λογαριασμό
άλλου
auxiliaire (nm): βοηθητικό προσωπικό
auxiliaire (adj): βοηθητικός
aux risques et perils de l’expéditeur: οι κίνδυνοι βαρύνουν τον αποστολέα
aux risques et périls du destinataire: οι κίνδυνοι επιβαρύνουν τον παραλήπτη
aval (nm): έγκριση, συγκατάθεση
donner son aval: δίνω τη συγκατάθεσή
μου
en aval: σε τριτεγγύηση
avaliser (v): τριτεγγυώμαι, εγκρίνω
avaliser une créance: τριτεγγυώμαι για ένα
δάνειο
avaliseur, avaliste (nm): τριτεγγυητής
à-valoir (nm): προκαταβολη
avance (nf): προκαταβολή, επέλαση
arriver en avance: φτάνω πριν την ώρα
μου
avance sur découvert: προκαταβολή ακάλυπτη
avance sur marchandises: προκαταβολή
σε εμπόρευματα
avance sur nantissement: προκαταβολή
σε ενέχυρο
avance sur titres: προκαταβολή σε τίτλους
avoir de l’avance sur la concurrence:
προηγούμαι στον ανταγωνισμό
d’avance: εκ των προτέρω
demander une avance: ζητώ προκαταβολή
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faire une avance: προκαταβάλλω, εκφράζω τα αισθήματά μου, κάνω προτάση για
σχέση
avancé, -e (adj): προχωρημένος, προοδευτικός, χαλασμένος
la réunion a été avancé d’un quart
d’heure: η συνέλευση πήγε ένα τέταρτο νωρίτερα
avancée (nf): προεξοχή
avancement (nm): προαγωγή, πρόοδος, προχώρημα
avancement à l’ancienneté: προαγωγή
κατ’ αρχαιότητα
obtenir de l’avancement: παίρνω προαγωγή
avancer (v): προκαταβάλλω, επισπεύδω
avancer (s’): προχωρώ, προεξέχω
avant (nm): μπροστινό μέρος
avant (adv): πριν
avantage (nm): πλεονέκτημα, αβαντάζ
avantage fiscal: φορολογικό πλεονέκτημα
avantages acquis: κεκτημένα πλεονεκτήματα
avantages complémentaires: συμπληρωματικά πλεονεκτήματα
avantages de fonction: λειτουργικά πλεονεκτήματα
avantages en nature: φυσικά πλεονεκτήματα
avantages fiscaux: φορολογικά πλεονεκτήματα
avantages sociaux: κοινωνικά πλεονεκτήματα
avoir un avantage sur la concurrence: είναι σε πλεονεκτική θέση στον ανταγωνισμό
avantager (v): ευνοώ, κολακεύω
avantageux, -euse (adj): πλεονεκτικός
conditions avantageuses: πλεονεκτικοί,
επικερδείς όροι
avant-garde (nf): πρωτοπορεία
avant impôt (nm): προ της φορολόγησης
avant-première (nf): η ανεπίσημη πρώτη
avant projet (nm): προσχέδιο
avare (nmf): φιλάργυρος, τσιγκούνης
avarice (nf): φιλαργυρία
avarie (nf): αβαρία, ζημιά

avis d’expédition
avarie commune: κοινή αβαρία, ζημιά
avarie grosse: μεγάλη αβαρία
avarie particulière: ιδιάζουσα, μοριακή
αβαρία
règlement d’avarie: πληρωμή αβαρίας
répartiteur d’avaries: κατανομέας αβαριών
avarié, -e (adj): που έχει υποστεί αβαρία
avarier (v): προξενώ αβαρία
avarier (s): υφίσταμαι ζημιά, αβαρία
avenant (nm): συμπληρωματική σύμβαση
averer (s): αποδεικνύομαι
avers (nm): καλή όψη
aversion pour le risque: ροπή προς τον κίνδυνο
avertir (v): προειδοποιώ, πληροφορώ
averissement (nm): προειδοποίηση
avertissement sur résultat: προειδοποίηση για αποτέλεσμα
sans avertissement: χωρίς προειδοποίηση
aveu(x) (nm): ομολογία, εξομολόγηση
faire des aveux: ομολογώ
aveugle (adj): τυφλός
test en aveugle: τεστ με κλειστά μάτια για
αναγνώριση προϊόντος, τυφλή δοκιμή
aviateur (nm): αεροπόρος
aviation (nf): αεροπορία
avicole (adj): πτηνοτροφικός
etablissement avicole: ορνιθοτροφείο
avide (adj): απληστος, λαιμαργος
avidité (nf): απληστία, λαιμαργία
avilir (s): εξευτελίζομαι
avilissement (nm): εξευτελισμός
avion (nm): αεροπλάνο
avion à réaction: αεροπλάνο με αντιδραστήρα
avion d’affaires: εμπορικό αεροπλάνο
avionneur (nm): κατασκευαστής αεροπλάνων
avis (nm): γνώμη, ειδοποίηση, άποψη, γνωμοδότηση, προειδοποίηση
à mon avis: κατά τη γνώμη μου
avis d’attribution: ειδοποίηση απόδοσης,
απονομής
avis d’encaissement: ειδοποίηση είσπραξης
avis d’expédition: ειδοποίηση αποστολής
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avis de crédit
avis de crédit: ειδοποίηση πιστώσεως
avis de débit: ειδοποίηση χρεώσεων,
οφειλών
avis de livraison: ειδοποίηση διανομής,
παράδοσης
avis de paiement: ειδοποίηση πληρωμής
avis de prélèvement: ειδοποίηση προανάληψης
avis de réception: ειδοποίηση παραλαβής
jusqu’à nouvel avis: μέχρι νεωτέρας
aviser (v): ειδοποιώ, γνωστοποιώ, διακρίνω
avirer (v): μεγαλώνει, αυξάνει (για πληθωρισμό)
avitaillement (nm): τροφοδοσία πλοίων ή αεροσκαφών
avocat (nm): δικηγόρος
avocat de défense: δικηγόρος υπεράσπισης
avocat général: εισαγγελέας
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avocat-conseil: σύμβουλος δικηγόρος
se faire avocat de: συνηγορώ υπέρ
avoine (nf): βρόμη
avoir (nm): περιουσία, τα υπάρχοντα, έχει, βιός
avoir fiscal: φορολογικά στοιχεία
avoir la responsabilité de: είμαι υπεύθυνος
droit et avoir: δούναι και λαβείν
avoué (nm): αντίκλητος, δικολάβος
avouer (v): ομολογώ, εξομολογούμαι
avouer un crime: ομολογώ ένα έγκλημα
axe (nm): άξονας
axé, -e (adj): στηριζόμενος, βασιζόμενος
axer (v): βασίζω, στηρίζω
ayant-cause: δικαιοδόχος
ayant-droit (nm): δικαιούχος
ayant-droit à la retraite: δικαιούχος σύνταξης

Β, b
babiole (nf): ψιλοπράγμα, πραγματάκι
bâbord (nm): στα αριστερά, από την αριστερή πλευρά
bac (nm): απολυτήριο, πορθμείο, φεριμπότ,
λεκάνη, σκάφη, θήκη, σκάμμα
baccalauréat (nm): απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία
bâche (nf): μουσαμάς
bachelier, -ère (nmf): κάτοχος γαλλικού απολυτηρίου
bâcher (v): καλύπτω με μουσαμά
bâcher (v): κάνω γρήγορα και πρόχειρα, στο
γόνατο
badaud, -e (nmf): περίεργος στο δρόμο
badge (nm): σήμα
badger (v): φέρω διακριτικό σήμα (π.χ. σε συνέδριο)
bagage (nm): αποσκευή, εφόδια
bagage à main: χειραποσκευή
bagages en franchise: ατελείς αποσκευές
bagages enregistrés: δηλωμένες, ζυγισμένες, τσεκαρισμένες αποσκευές
consigne des bagages: αποσκευοφυλάκιο
excédent de bagage: υπέρβαρο αποσκευής
bagagiste (nmf): υπάλληλος που ασχολείται
με τις αποσκευές
bagoût (nm): φλυαρία, πάρλα, ψηστήρι
bail, baux (nm): μίσθωση, εκμίσθωση, συμβόλαιο
donner à bail: δίνω με συμβόλαιο, εκμισθώνω
locataire à bail: ενοικιαστής με συμβόλαιο
location à bail: ενοικίαση με συμβόλαιο
prendre à bail: παίρνω με εκμίσθωση
résiliation d’un bail: ακύρωση ενός συμβολαίου

bailleresse (nf): εκμισθώτρια
bailleur (nm): εκμισθωτής
bailleur de fonds: χρηματοδότης, επενδυτής
baîllonner (v): φιμώνω
baisse (nf): πτώση, μείωση, κάθοδος, ύφεση
baisse de cours, baisse de valeur: πτώση
τιμών, πτώση αξίας
baisse de la demande: πτώση της ζήτησης
baisse maximum: μέγιστη πτώση
en baisse: σε πτώση
jouer à la baisse: ποντάρω στην πτώση
marché à la baisse: αγορά σε πτώση
opération à la baisse: συναλλαγές σε πτώση
tendance à la baisse: πτωτική τάση
baisser (v): μειώνω, κατεβάζω, χαμηλώνω,
σκύβω
baissier (nm): κερδοσκόπος
baissier, -ère (adj): κερδοσκοπικός
tendance baissière: τάση κερδοσκοπική
balance (nf): ισοζύγιο, ζυγαριά, ισορροπία
balance commerciale: εμπορικό ισοζύγιο
balance créditrice: πιστωτικό ισοζύγιο
balance d’entrée: καθολικό ισοζύγιο
balance de caise: ισοζύγιο ταμείου
balance de transactions: ισοζύγιο συναλλαγών
balance de vérification: ισοζύγιο επαλήθευσης
balance débitrice: υπόλοιπο χρεωστικό
balance défavorable: δυσμενές ισοζύγιο
balance déficitaire: ελλειμματικός ισολογισμός
balance des biens et services: ισοζύγιο
αγαθών και υπηρεσιών

balance des opérations courantes
balance des opérations courantes: ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
balance des paiements: ισοζύγιο πληρωμών
balance excédentaire: πλεονάζων ισολογισμός
balance inventaire: ισοζύγιο απογραφής
balancement (nm): λίκνισμα, κούνημα, σύνδεση
balancer (v): ισοσκελίζω, ζυγίζω, διστάζω, ταλαντεύω
balancer un compte: ισοσκελίζω ένα λογαριασμό
balancier (nm): εκκρεμές
balance de clôture: ισολογισμός κλεισίματος
balayage (nm): σάρωμα, σκούπισμα
le balayage des phares: η ακτίνα δράσης
των φαναριών
balayer (v): σαρώνω, σκουπίζω, χτενίζω, ανατρέπω
balayeuse (nf): μηχανικό σάρωθρο, σκούπα
balayeur (nm): οδοκαθαριστής
balise (nf): σημαντήρας, σημαδούρα, σηματοδότης στους διαδρόμους των αεροδρομίων
baliser (v): σηματοδοτώ
ballast (nm): χαλίκι σιδηροδρομικής γραμμής,
σαβούρα πλοίου
balle (nf): μπάλα, σφαίρα, δεμάτι
ballot (nm): πακέτο, μπογαλάκι
ballottage (nm): ψηφοφορία χωρίς αποτέλεσμα, επαναληπτική ψηφοφορία, δεύτερη
ψηφοφορία
balnéaire (station): λουτρόπολη
balnéothérapie (nf): λουτροθεραπεία
banal, -e (adj): κοινός, συνηθισμένος, κοινότοπος
banaliser (v): καμουφλάρω, εκλαϊκεύω
banc (nm): πάγκος, εδώλιο, έδρανο, παγκάκι
banc d’essai: δοκιμαστική λειτουργία
banc de poissons: ένα κοπάδι ψαριών
banc de sable: αμμοσύρτης
banc des accusés: εδώλιο των κατηγορουμένων
banc des témoins: έδρανα μαρτύρων
bancaire (adj): τραπεζικός
le secteur bancaire: τραπεζικός τομέας
milieux bancaires: τραπεζικά περιβάλοντα

38
opération bancaire: συναλλαγή τραπεζική
traite bancaire: τραπεζική συναλλαγματική
bancable (adj): προεξοφλήσιμος σε τράπεζα
bancatique (nf): ηλεκτρονική τράπεζα
bande (nf): ταινία, επίδεσμος, λουρίδα
bande de papier: χαρτοταινία
bande dessinée: κόμιξ
bande magnétique: μαγνητοταινία
bande sonore: ήχος
banque (nf): τράπεζα
banque agricole: αγροτική τράπεζα
banque centrale: κεντρική τράπεζα
banque commerciale: εμπορική τράπεζα
banque d’affaires: τράπεζα συναλλαγών
banque d’émission: εκδοτική τράπεζα
banque d’encaissement: τράπεζα εισπράξεων
banque d’escompte: τράπεζα προεξοφλήσεων
banque d’état: κρατική τράπεζα
banque d’investissement: τράπεζα επενδύσεων
banque de change: τράπεζα συναλλάγματος
banque de compensation: τράπεζα συμψηφισμού
banque de crédit: πιστωτική τράπεζα
banque de dépôt: τράπεζα καταθέσεων
banque de développement: τράπεζα ανάπτυξης
banque de données: τράπεζα δεδομένων
banque de placement: επενδυτική
banque de prêt: δανειοδοτική τράπεζα
banque de reconstruction et développement: τράπεζα ανασυγκρότησης και
ανάπτυξης
banque directe: άμεση τράπεζα
banque électronique: ηλεκτρονική τράπεζα
banque émettrice: εκδοτική τράπεζα
banque en ligne, οn-line: διαδικτυακή
τράπεζα
banque notificatrice: κοινοποιητική τράπεζα
banque ordonnatrice: τράπεζα εντολοδόχος, διατάκτης
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compte en banque: τραπεζικός λογαριασμός
banqueroute (nf): χρεοκοπία, φαλίρισμα
faire banqueroute: χρεοκοπώ
banqueroute frauduleuse: χρεοκοπία για
φοροδιαφυγή
banqueroutier, -ère (nmf): χρεοκοπημένος
banquier, -ère (nmf): τραπεζίτης
baraque (nf): παράγκα
baraque foraine: πλανόδια καμπίνα
baratin du vendeur: ψηστήρι, πειθώ που
ασκεί έμπορος με πολλά λόγια
barbelé, -e (adj): αγκαθωτό συρματόπλεγμα
barème de prix: τιμάριθμος
barème douanier: τελωνιακή κλίμακα
barème d’impôts: φορολογική κλίμακα
barème des cotisations: κλίμακα εισφορών
barge (nf): επίπεδη λέμβος, σχεδία, ποταμόπλοιο
barmaid (nf): σερβιτόρα σε μπαρ
barman (nm): σερβιτόρος σε μπαρ
baril (nm): βαρέλι
barillet (nm): βαρελάκι, μύλος περιστρόφου
barque (nf): βάρκα
barque de pêche: ψαρόβαρκα
barrage (nm): υδατοφράχτης, φράγμα
barrage routier: οδόφραγμα
faire barrage: εμποδίζω
barre (nf): ράβδος, μπάρα, φράγμα, βέργα
aller à la barre: πηγαίνω στο δικαστήριο
barre de protection: προστατευτική μπάρα
barre de témoins: έδρα μαρτύρων
tenir la barre: κρατάω τιμόνι
barré (adj): δίγραμμος
barreau (nm): δικηγορικός σύλλογος
barrement (nm): διαγραφή
barrement de chèque: διαγραφή επιταγής
barrer (v): διαγράφω
barrer un cours d’eau: φράζω ρεύμα νερού
barrer un navire: κρατώ τιμόνι ενός πλοίου
barrer une route: κόβω, φράζω ένα δρόμο
un chèque barré: μια δίγραμμη επιταγή
barrière (nf): φράχτης, εμπόδιο
barrière de péage: φραγμοί διοδίων
barrières douanières: τελωνειακοί φραγμοί

bateau de pêche
barrières non-tarifaires: ατελείς φραγμοί
barrique (nf): μεγάλο βαρέλι
bas, basse (adj): χαμηλός, μειωμένος, φτηνός
bas coût: χαμηλό κόστος
bas de bilan: τέλος ισολογισμού
bas de gamme: κατώτερη ποιότητα
bas de laine: κομπόδεμα
bas (nm): κάλτσα (μακριά γυναικεία)
bascule (nf): πλάστιγγα
basculement (nm): ανατροπή
basculer (v): πέφτω, αναποδογυρίζω, μεταπηδώ
base (nf): βάση
base d’un raisonnement: βάση συλλογισμού
base de données: βάση δεδομένων
base militaire: στρατιωτική βάση
de base: βασικός, της βάσης
industrie de base: βασική βιομηχανία
salaire de base: βασικός μισθός
taux de base: ποσοστό βάσης, συντελεστής
βάσης
baser (v): στηρίζω
bases (nfpl): βάσεις
jeter les bases d’un accord: θέτω τις βάσεις μιας συμφωνίας
bassin (nm): λεκάνη, δεξαμενή
bassin d’emploi: δεξαμενή εργασίας
bassin de radoub: δεξαμενή επισκευών
bassin houiller: στρώμα γαιανθρακοφόρο
bastion (nm): προμαχώνας
bât (nm): σαμάρι
animal de bât: ζώο με σαμάρι
c’est là que le bât blesse: εδώ τον καίει,
τον πονάει
bataille (nf): μάχη
batailler (v) δίνω μάχη
bâtard (adj): νόθος
bateau (nm): πλοίο
bateau à moteur: πλοίο με μηχανή
bateau à rames: πλοίο με κουπιά
bateau à vapeur: ατμόπλοιο
bateau à voile: ιστιοφόρο
bateau charbonnier: ανθρακοφόρο
bateau citerne: δεξαμενόπλοιο
bateau de pêche: αλιευτικό
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bateau de plaisance
bateau de plaisance: θαλαμηγός, γιώτ
bateau de sauvetage: ναυαγοσωστικό
bateau grue: γερανός
bateau phare: φαρόπλοιο
bateau pilote: πλοηγός
bateau pompe: αντλία
batelage (nm): μεταφορά με φορτηγίδα
frais de batelage: εξοδα μεταφοράς
batellerie (nf): στολίσκος φορτηγίδων
bâtiment (nm): οικοδομή, πλοίο
bâtiment fluvial: ποταμόπλοιο
entrepreneur en bâtiment: εργολάβος
peintre en bâtiment: μπογιατζής
bâtir (v): οικοδομώ, κτίζω
terrain à bâtir: οικόπεδο για οικοδόμηση
zone bâtie: οικοδομημένη ζώνη
battage (nm): αλώνισμα
faire du battage autour de: κάνω υπερβολική διαφήμιση, θόρυβο
battant (nm): μαχητικός, φύλλο πόρτας,
γλωσσίδι καμπάνας
battement (nm): κενό
dix minutes de battement entre l’arrivée
et le départ: δέκα λεπτά κενό ανάμεσα
στην άφιξη και την αναχώρηση
bâtissable (adj): οικοδομήσιμος,
bâtisse (nf): γιαπί
battre: χτυπώ, νικώ ανακατεύω, καταρρίπτω,
battre l’inflation: χτυπώ τον πληθωρισμό
battre la monnaie: κόβω, εκδίδω νόμισμα
battre un record: καταρρίπτω ένα ρεκόρ
battre (se): αγωνίζομαι, νικιέμαι, χτυπιέμαι
batterie (nf): μπαταρία, σειρά, ντραμς
batteur (nm): μίξερ
batteuse (nf): αλωνιστική μηχανή
bauxite (nm): βωξίτης
bazar (nm): παζάρι, ψιλικατζίδικο
bénéfice (nm): κέρδος, όφελος, ευεργέτημα
bénéfice brut: μικτό, ακαθάριστο κέρδος
bénéfice d’exploitation: κέρδος εκμετάλλευσης
bénéfice des sociétés: κέρδος εταιρειών
bénéfice dilué par action: κέρδος που μακραίνει από μετοχές
bénéfice net: καθαρό κέρδος
bénéfices avant impôt: κέρδη πρό φόρου
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bénéfices consolidés: πάγια κέρδη, ενοποιημένα
bénéfices d’exploitation: κέρδη εκμετάλευσης
bénéfices non distribués: κέρδη μη κατανεμημένα
bénéfices non distribués: μη κατανεμημένα κέρδη
bénéfices par actions: κέρδη από μετοχές
faire un bénéfice: κάνω κέρδος, παράγω
marge de bénéfice: περιθώριο κέρδους
bénéficiaire (nmf): κερδοφόρος, δικαιούχος
bénéficiaire (adj): δικαιούχος, επωφελούμενος
marge bénéficiaire: περιθώριο κέρδους
solde bénéficiaire: υπόλοιπο κέρδους
bénéficier (v): επωφελούμαι τυγχάνω, ευεργετήματος
bénéficier d’une clause: επωφελούμαι
μιας ρήτρας, ενός όρου
bénéficier d’une pension: επωφελούμαι
μιας σύνταξης
bénéfique (adj): ευεργετικός
bénévolat (nm): εθελοντική προσφορά, εργασία
bénévole (nmf, adj): εθελοντικός, εθελοντής
bénévolement (adv): εθελοντικά
benne (nf): βαγονάκι μεταλλείου, καμπίνα τελεφερίκ, καρότσα
berge (nf): διευθετημένη όχθη ποταμού
berner (v): ξεγελώ, εξαπατώ, αποκοιμίζω
besogne (nf): δουλειά, έργο
besoin (nm): ανάγκη, αναγκαιότητα
avoir besoin de: έχω ανάγκη από
besoin de consommation: καταναλωτικές
ανάγκες
besoins alimentaires: επισιτιστικές ανάγκες
besoins élémentaires: βασικές ανάγκες
en cas de besoin: σε περίπτωση ανάγκης
être dans le besoin: είμαι άπορος, έχω
ανάγκη βοήθειας
repondre aux besoins: ανταποκρίνομαι
στις ανάγκες
bestiaux (nmpl): ζώα
elevage de bestiaux: κτηνοτροφία
bétail (nm): ζώα
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eleveur de bétail: κτηνοτρόφος
le bétail à cornes: κερασφόρα ζώα
le gros bétail: μεγάλα ζωντανά, μεγαλόσωμα
le petit bétail: γιδοπρόβατα και χοίροι
bête (nf): ζώο, κτήνος
bête de somme: ζώο για μεταφορά φορτίων
bête de trait: ζώο έλξης
bête de travail: εργασιομανής
béton (nm): σκυρόδεμα, μπετόν
bétonneuse, bétonnière (nf): μπετονιέρα
betterave (nf): τεύτλο
beurre (nm): βούτυρο
beurre d’intervention: λάδωμα (φακελάκι)
beurrerie (nf): βουτυροκομείο, βιομηχανία
βουτύρου
bévue (nf): γκάφα
bibelot (nm): μπιμπελό
bibliographie (nf): βιβλιογραφία
bibliothécaire (nm): βιβλιοθηκάριος
bibliothèque (nf):βιβλιοθήκη
bibliothèque de gare: βιβλία που βρίσκει
κανείς στους σταθμούς
bibliothèque municipale: δημοτική βιβλιοθήκη
bibliothèque nationale: εθνική βιβλιοθήκη
un rat de bibliothèque: βιβλιοφάγος
bic (nm): μπικ, στιλό
bicyclette (nf): ποδήλατο
bidon (adj): αβάσιμος, παραμύθια, παραμυθάς
bidon (nm): δοχείο, μπιτόνι
avoir du bidon: έχω στομάχι, κοιλιά
une société bidon: ψεύτικη, εταιρεία
bidonville (nf): παραγκούπολη, παραγκοσυνοικία
bief (nm): αυλάκι
bien (nm): αγαθό, περιουσία, καλό
avoir du bien: έχω περιουσία
bien amortissable: αποσβέσημο αγαθό
bien immeuble, immobilisé, immobiliers: ακίνητη περιουσία
bien incorporel: άυλο αγαθό
biens corporels: υλικά αγαθά
biens d’équipement: αγαθά εξοπλισμού
biens d’équipement: περιουσία, αγαθά
εξοπλισμού

bilan prévisionnel
biens de consommation: καταναλωτικά
αγαθά
biens de consommation: καταναλωτικά
αγαθά
biens durables: καταναλωτικά διαρκείας
biens fonciers: ακίνητα
biens fongibles: αναλώσιμα
biens intermédiaires: μεταβατικά, ενδιάμεσα αγαθά
biens sociaux: κοινωνικά αγαθά
biens sociaux: κοινωνικά αγαθά
faire le bien: κάνω καλό
bien-être (nm): ευεξία, ευφορία
bienfaisance (nf): αγαθοεργία
bureau de bienfaisance: φιλανθρωπικό
ίδρυμα
bien-fondé (adj): βάσιμο, ορθό
bien-fondé (nm): βάσιμο, ορθότητα
reconnaître le bien-fondé d’une réclamation: αναγνωρίζω βάσιμο της διαμαρτυρίας
bien-fonds (nm): αγαθό, κτήμα, ακίνητο
biennal (adj): διετές
bienveillance (nf): ευμένεια, καλοσύνη
bienveillant (adj): ευμενής, καλοπροαίρετος
bienvenue (nf): καλωσόρισμα
souhaiter la bienvenue: καλωσορίζω κάποιον
biffer (v): διαγράφω
biffage (nm): διαγραφή
biffure (nf): διαγραφή
bigarade (nf): νεράτζι
bigaradier (nm): νερατζιά
bijou (nm): κόσμημα, κομψοτέχνημα
bijouterie (nf): κοσμηματοπωλείο, χρυσοχοείο
bijoutier, -ère (nmf): κοσμηματοπώλης
bilan (nm): ισολογισμός, απολογισμός
bilan consolidé: παγιωμένος, σταθεροποιημένος ισολογισμός ενοποιημένος ισολογισμός
bilan d’ouverture: ισολογισμός έναρξης
bilan de liquidation: ισολογισμός εκκαθάρισης
bilan de santé: τσεκ απ
bilan de vérification: ισολογισμός επαλήθευσης
bilan prévisionnel: ισολογισμός πρόβλεψης
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bilan provisoire
bilan provisoire: προσωρινός ισολογισμός
bilan social: ισολογισμός εταιρείας
déposer son bilan: κηρύσσω πτώχευση
dresser un bilan: κάνω απολογισμό, καταρτίζει ισολογισμό
faire le bilan d’une situation: κάνω απολογισμό μιας κατάστασης
trucage de bilan: πείραγμα ισολογισμού
bilatéral, -e (adj): αμφίπλευρος, διμερής, αμφοτεροβαρής
billet (nm): εισιτήριο, γραμμάτιο, χαρτονόμισμα, επιστολή, λαχείο, λαχνός,
billet à ordre: γραμμάτιο σε διαταγή
billet à présentation: γραμμάτιο με παρουσίαση, με εμφάνιση
billet à vue: γραμμάτιο οψεως
billet aller et retour: με επιστροφή
billet aller simple: απλό εισιτήριο
billet d’abonnement: εισιτήριο, δελτίο
συνδρομής
billet d’entrée: εισιτήριο εισόδου
billet de banque: χαρτονόμισμα
billet de trésorerie: γραμμάτιο δημοσίου
billet productif d’intérêts: τοκοφόρο
γραμμάτιο
billeterie (nf): εκδοτήριο, γκισέ έκδοσης εισιτητρίων
bimbeloterie (nf): μπιμπελοποιία
bimensuel (adj): διμηνιαίος, δεκαπενθήμερος,
δύο φορές μήνα
une revue bimensuelle: δεκαπενθήμερη
επιθεώρηση
bimestre (nm): δίμηνο
bimenstriel, -le (adj): διμηνιαίος
bimétallisme (nm): διμεταλλισμός
bimétalliste (nm): διμεταλλικός
bimodal (adj): δικόρυφος,
binaire (adj): δυαδικός
binominal (adj): διονυμικός
biocarburant (nm): βιοκαύσιμο
biodégradabilité (nf): βιοδιασπασιμότητα
biodégradable (adj): βιοδιασπώμενος
biodégradation (nf): βιοδιάσπαση
biodiversité: βιοποικιλότητα
bioénergétique (adj): βιοενεργιακός
bioénergie (nf): βιοενέργεια
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bioéthique (nf): βιοηθική
biologique, aliment(s): βιολογικά τρόφιμα
biotechnologie (nf): βιοτεχνολογία
bis (adv): μπιζάρισμα – το Α σε νούμερο οδού
(8bis rue de Paris) – μαύρο, σκούρο
du pain bis: μαύρο ψωμί
bipartite (adj): δικομματικός
bisannuel (adj): διετής
biscotte (nf): φρυγανιά
biscuit (nm): μπισκότο
bissextile (année): δίσεκτος (χρόνος)
bistrot (nm): καφέ, καπηλειό
bitumage (nm): ασφαλτόστρωση, επίστρωση
με πίσσα
bitume (nm): κατράμι, άσφαλτος, πίσα
bitumer (v): ασφαλτοστρώνω
bitumineux (adj): ασφαλτοστρωμένος
blackbouler (v): μαυρίζω, κόβω
blâme (nm): μομφή, επίκριση, επίπληξη
blâmer (v): επικρίνω
blanc (adj): άσπρος, λευκός, χλωμός
affaire blanche: καθαρή υπόθεση
blanc seign (nm): πληρεξούσιο για υπογραφή εν λευκώ
blanc (nm): λευκό, άσπρο, ασπράδι, κενό
acceptation en blanc: αποδοχή εν λευκώ
chèque en blanc: επιταγή που δεν γράφει
όνομα, ούτε ποσό
remplir les blancs: συμπληρώνω τα κενά
signature en blanc: εν λευκώ υπογραφή
blanchiment (nm): άσπρισμα, ξέβαμμα
blanchiment d’argent: ξέπλυμα χρήματος
blanchir (v): ασπρίζω, πλένω, ασβεστώνω, ζεματάω
blanchissage (nm): πλύση, πλύσιμο, ξέπλυμα
blanchisserie (nf): πλυντήριο, καθαριστήριο
blanchisseur (nmf): αυτός, αυτή που πλένει
blé (nm): σιτάρι
blessée (nmf): τραυματίας, τραυματισμένος,
πληγωμένος
blesser (v): τραυματίζω, πληγώνω, προσβάλλω, θίγω, χτυπώ
blessure (nf): τραύμα, προσβολή
blindage (nm): η θωράκιση
blinder (v): θωρακίζω
bloc (nm): συμπαγές κομμάτι, μπλοκ, συνασπισμός
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acheter en bloc: αγοράζω μονομιάς
d’un seul bloc: μονοκόμματο
en bloc: μονομιάς
faire bloc contre: κάνω μέτωπο εναντίον
blocage (nm): μπλοκάρισμα, πάγωμα
blocage des prix: πάγωμα τιμών
blocage des salaires: πάγωμα μισθών
bloc-note (nm): σημειωματάριο
blocus (nm): αποκλεισμός
bloquer (v): συγκεντρώνω, μπλοκάρω, παγώνω, αποκλείω, φράζω
bloquer des fonds à l’étranger: μπλοκάρω κεφάλαια στο εξωτερικό
bloquer la navigation: εμποδίζω τον απόπλου
bloquer les négociations: εμποδίζω τις διαπραγματεύσεις
bloquer un chèque: μπλοκάρω, παγώνω
μια επιταγή
bloquer un port: μπλοκάρω, αποκλείω ένα
λιμάνι
compte bloqué: μπλοκαρισμένος λογαριασμός
bluff (nm): μπλόφα
bluffer (v): μπλοφάρω
bobine (nf): μπομπίνα, κουβαρίστρα, μασουράκι
bobine électricité: μπομπίνα ηλεκτρισμού
bobine ficelle: μασουράκι κλωστής, σπάγγου
bobine film: μια μπομπίνα ταινίας
bobine photo: φωτογραφικό φίλμ
bocal (nm): γυάλα, βάζο για τρόφιμα
bock (nm): ποτήρι μπύρα
bœuf (nm): βόδι
bogue (nm): λάθος, σφάλμα, ατέλεια, κατσαρίδα, αγκαθωτό περίβλημα
boire (v): πίνω
bois (nm): ξύλο, δάσος
bois de construction: ξύλο κατασκευής
en bois: ξύλινο
boisage (nm): υποστήλωση, με ξύλα, γαλαρίας
boisé (adj): δασώδης
boisement (nm): δεντροφύτευση έκτασης
boiser (v): δεντροφυτεύω μια έκταση
boisson (nf): ρόφημα, ποτό
boisson alcoolisée: αλκολούχο ποτό

boni
boisson gazeuse: ανθρακούχο ποτό
boîte (nf): κουτί, θήκη, κιβώτιο, κάψα (στην
αργκό ιδιωτική επιχείρηση)
boîte à outils: εργαλειοθήκη
boîte aux lettres: γραμματοκιβώτιο
boîte de nuit: νυχτερινό κέντρο
boîte noire: μαύρο κουτί
boîte postale: ταχυδρομική θυρίδα
boîte vocale: φωνητική θυρίδα, φωνητικό
πλαίσιο
mettre en boîte: πειράζω, κοροϊδεύω
boîteux (adj): κουτσός
boîtier (nm): αποκωδικοποιητής, θήκη
bombarder (v): βομβαρδίζω, εξαποστέλνω
bon (nm): κουπόνι, δελτίο, ένταλμα
bon au porteur: ένταλμα, ομόλογο στον
κομιστή
bon d’achat: δελτίο, κουπόνι αγοράς
bon de caisse: ταμειακό ένταλμα
bon de commande: δελτίο παραγγελίας
bon de livraison: δελτίο διανομής, παράδοσης
bon de réception: δελτίο παραλαβής
bon de réduction: εκπτωτικό κουπόνι
bon de sortie: δελτίο εξόδου
bon de souscription d’actions: δελτίο εγγραφής για μετοχές
bon du trésor: έντοκο γραμμάτιο δημοσίου
bon nominatif: ονομαστικό ομόλογο
bon, bonne (adj): καλός, γερός
bon à découper: κουπόνι που μπορείτε να
κόψετε
bon à détacher: αποσπόμενο κουπόνι
bon à tirer: τυπωθήτω
bon fin: καλός σκοπός, καλό τέλος
bon marché: φτηνός
bonne affaire: καλή αγορά, ευκαιρία
bonne qualité marchande: καλή ποιότητα
εμπορική
bon-cadeau (nm): κουπόνι δώρο
bond (nm): άλμα, πήδημα
bond en avant: άλμα ανάπτυξης
faire un bond: κάνω ένα άλμα
bondé (adj): φίσκα, πάρα πολύ γεμάτο
boni (nm): πλεόνασμα, περίσσευμα, διαφορά
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bonification
μεταξύ προβλεπόμενης και πραγματοποιούμενης δαπάνης
bonification (nf): έκπτωση, βελτίωση ποιότητας κρασιών
bonification des terres: έγγεια βελτίωση
bonification d’intérêt: επιδότηση επιτοκίου
bonifié, -e (adj): ενισχυμένο, βελτιωμένο
bonifier (v): ενισχύω, βελτιώνω, καλυτερεύω
bonifier (se): καλυτερεύω, βελτιώνομαι
boniment (nm): πραμάτεια
boniment de forain: πράμάτεια πλανώδιου
boniment de vendeur: πραμάτεια πωλητή
bonimenter (v): διαλαλώ την πραμάτεια μου
bonimenteur (nm): αυτός που διαλαλεί την
πραμάτεια του, ψεύτης
bonneterie (nf): πλεκτοβιομηχανία
bonnetier, -ère (nmf): κατασκευαστής, έμπορος πλεκτών
bon-réponse (nm): δελτίο απάντησης
bonus (nm): μπόνους, έκπτωση, μείωση
bord (nm): άκρη, όχθη, χείλος, πλήρωμα, κατάστρωμα, πλοίο
au bord de la récession: πρόθυρα ύφεσης
bienvenue à bord: καλώς ήρθατε στο σκάφος
être au bord de la faillite: είμαι στα πρόθυρα χρεωκοπίας, πτώχευσης
journal de bord: ημερολόγιο καταστρώματος
papiers de bord: χαρτιά πλοίου
bordereau (nm): δελτίο, σημείωμα, πινάκιο
bordereau d’achat: δελτίο αγοράς
bordereau d’expédition: δελτίο αποστολής
bordereau de crédit: δελτίο πίστωσης
bordereau de débit: δελτίο χρέους, οφειλής
bordereau de paye: δελτίο πληρωμής
bordereau de vente: δελτίο πώλησης
bordereau de versement: δελτίο καταβολής
bornage (nm): οριοθέτηση, σήμανση
borne (nf): όριο, στήλη, χιλιόμετρο, πόλος
borne kilométrique: χιλιομετρική στήλη
sans bornes: χωρίς όρια
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borner (v): ορίζω, οριοθετώ, περιορίζω
borner (se): περιορίζομαι
bosse (nf): καμπούρα, καρούμπαλο, ανωμαλία, βουναλάκι
avoir la bosse du commerce: έχω εμπορικό δαιμόνιο
bosser (v): δουλεύω
bosseur, -euse (adj): δουλευταράς
botte (nf): δεμάτι, δέμα, μάτσο, μπότα
bottelage (nm): δεμάτιασμα
botteler: δεματίζω
bottier (nm): υποδηματοποιός
bottin (nm): τηλεφωνικός κατάλογος
bouc émissaire: αποδιοπομπαίος τράγος
bouche (nf): στόμα, έξοδος, στόμιο
bouche d’aération: στόμιο αεραγωγού
bouche d’égout: στόμιο, άνοιγμα υπόνομου
bouche de métro: στόμιο εισόδου και εξόδου του μετρό
de bouche à oreille: από στόμα σε στόμα
bouché, -e (adj): φραγμένο
boucher (v): κλείνω, βουλώνω, φράζω
boucher (nm): χασάπης, κρεοπώλης
boucherie (nf): κρεοπωλείο, χασάπικο, σφαγή
bouchon (nm): πώμα, σβώλος, μποτιλιάρισμα,
ταβέρνα
boucle (nf): πόρπη, αγκράφα, φιόγκος, μαίανδρος, μπούκλα
boucler (v): δενω, κλείνω, περικυκλώνω, τελειώνω
boucler les comptes: κλείνω τους λογαριασμούς, κάνω ταμείο
boucler un budget: κλείνω λογαριασμό
μου
boucler un quartier par la police: η αστυνομία αποκλείει, περικυκλώνει τη συνοικία
bouder (v): κατσουφιάζω, σνομπάρω, αποφεύγω
boue (nf): λάσπη
traîner dans la boue: λασπολογώ σε βάρος κάποιου
bouée (nf): σημαδούρα, σωσίβιο
bouée d’amarrage: σημαδούρα πρόσδεσης
bouée de balisage: σημαδούρα σηματοδότησης

