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εμπεριστατωμένος: approfondi, -e (adj)
εμπιστεύομαι, αναθέτω: confier (v)
εμπιστευτικά: confidentiellement (adv)
εμπιστευτικός, περιορισμένος: confidentiel,
-le (adj)
εμπιστευτικότητα: confidentialité (nf)
έμπιστος: sûr, -e (adj)
εμπιστοσύνη: confiance (nf)
εμπλουτίζω με λίπασμα, λιπαίνω: fertiliser (v)
εμπλουτίζω, θησαυρίζω: enrichir (v)
εμπλουτίζω, τροποποιώ: amender (v)
εμπλουτισμός, τροπολογία: amendement
(nm)
εμπλουτισμός: enrichissement (nm)
εμποδίζω: empêcher (v)
εμπόδιο, αναποδιά: contretemps (nm)
εμπόδιο, κώλυμα: obstacle, empêchement
(nm)
εμπόδιο, φράχτης: barrière (nf)
εμπόρευμα διαλογής, σκάρτο: pacotille (nf)
εμπορευματοκιβώτιο: container (nm), conteneur (nm)
εμπορεύσιμος: commercialisable (adj)
εμπορικά: commercialement (adv)
εμπορικός: commerçant, -e, commercial, -e
(adj)
εμπόριο χρεογράφων: agiotage (nm)
εμπόριο: commerce (nm)
εμποροπανήγυρη: foire (nf)
εμποροποίηση: commercialisation (nf)
εμποροποιώ: commercialiser (v)
έμπορος μέσω ίντερνετ: cybermarchand (nm)
έμπορος που κάνει εκπτώσεις: soldeur (nm)
έμπορος χρεογράφων: agioteur (nm)
έμπορος: commerçant, -e (nmf)
εμπρόσθια όψη σελίδας: recto (nm)
εμφανής: distinct, -e, ostensible, visible (adj)
εμφανίζομαι (για καλλιτέχνη): produire (se) (v)
εμφανίζομαι, εκδίδομαι: paraître (v)
εμφάνιση: apparence, apparition (nf)
έμφραξη, βούλωμα: engorgement (nm)
έμφραξη: obstruction (nf)
εμφύλιος: civil (adj)
έμψυχος, έντονος, ζωηρός, κινούμενος: animé, -e (adj)
εμψυχώνω: animer (v)
εναγόμενη: défenderesse (nf)

ενισχυμένος
ενάγουσα: demanderesse (nf)
εναγώγιμος: récursoire (adj)
ενάγων: plaignant, -e (adj)
εναλλαγή των καλλιεργειών, αμειψισπορά:
assolement (nm)
εναλλαγή: alternance (nf)
εναλλακτική: altarnative (nf)
εναλλακτικός, διαδοχικός: alternatif, -ive
(adj)
εναλλασσόμενος: alternatif, -ive, alternant,
-e (adj)
εναλλάσσω: alterner (v)
εναποθήκευση: entreposage, stockage (nm)
εναποθηκεύω: entreposer (v)
εναποθηκεύω: stocker (v)
ενδεδειγμένος: qualifié (adj)
ένδεια, φτώχεια: pauvreté (nf), dénuement
(nm)
ένδεια: dénuement (nm)
ενδεχόμενο, περίπτωση: éventualité (nf)
ενδεχόμενος: contingent (nm)
ενδεχόμενος: éventuel, -le, echéant (adj)
ενδεχόμενος, εφικτός: possible (adj)
ενδεχομένως: éventuellement (adv)
ενδημική πενία: paupérisme (nm)
ενδημικός: endémique (adj)
ενδιασμός: scrupule (nm)
ένδυμα: vêtement (nm)
ενδυμασία, κοστούμι: costume (nm)
ενέργεια: action, activité, énergie (nf)
ενεργειακός: énergétique (adj)
ενεργητικό: actif (nm)
ενεργητικός, δραστικός: énergique (adj)
ενεργοποίηση: activation (nf)
ενεργοποιώ: actionner (v)
ενεργώ: acter, agir (v)
ενεχυριάζω, στοιχηματίζω: gager (v)
ενέχυρο: gage, warrant (nm)
ενήλικος: adulte (mnf)
ενημερώνομαι: documenter (se) (v)
ενημερωτικά στοιχεία: documentation (nf)
ενθάρρυνση: encouragement (nm)
ενθαρρύνω: encourager (v)
ενθουσιάζομαι, παραφέρομαι: emballer (s’) (v)
ενθυμούμαι: rappeler (se) (v)
ενιαίος, ομαλός: uni, -e (adj)
ενισχυμένος, βελτιωμένος: bonifié, -e (adj)
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ενίσχυση
ενίσχυση, επαλήθευση: corroboration (nf)
ενίσχυση, στερέωση: consolidation (nf)
ενίσχυση: renforcement (nm)
ενισχύω: renforcer (v)
ενισχύω, διευρύνω: amplifier (v)
ενισχύω, επαληθεύω: corroborer (v)
έννοια, νόημα: sens (nm)
ένοικος με συμβόλαιο: débirentier, -ère (nmf)
ένοικος, κατακτητής: occupant (nm)
ένοικος: résident, -e (nmf)
ένοπλος: armé (adj)
ενοποίηση: unification (nf)
ενοποιώ: unifier (v)
ενορχηστρώνω: orchestrer (v)
ενότητα: unité (nf)
ενόχληση, βάρος: gêne (nf)
ενόχληση, μικροσύγκρουση: tiraillement (nm)
ενοχλώ, εμποδίζω: entraver (v)
ένοχος: coupable (nmf)
ένσημο, χαρτόσημο: timbre (nm)
ενσωματωμένο σύστημα σε σπίτι: domotique
(nf)
ένταξη, αποδοχή: adhésion (nf)
ένταση, όγκος: volume (nm)
ένταση, πίεση: tension (nf)
εντέλεια: perfection (nf)
εντεταλμένος, υπεύθυνος: préposé (nm)
εντιμότητα, τιμιότητα: probité (nf)
εντολέας / αυτός που μοιράζει τα χαρτιά:
donneur (nm)
εντολή, διδαχή: précepte (nm)
εντολή, οδηγία: consigne (nf)
εντολή: ordonnance (nf)
εντολή: ordre (nm)
εντολοδόχος, κάτοχος: dépositaire (nmf)
εντολοδόχος: prête-nom (nm)
έντονος, αδρός: prononcé, -e (adj)
έντονος, δυνατός: fort (adj)
έντονος, ζωηρός: animé, -e (adj)
εντοπίζω, περιορίζω: relocaliser (v)
εντοπισμός, περιορισμός: relocalisation (nf)
έντυπο, συνταγολόγιο: formulaire (nm)
ενυδρείο: aquarium (nm)
ενώνω ανά δύο: coupler (v)
ενώνω: réunir (v)
ένωση, προσέγγιση: rapprochement (nm)
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ένωση, συμμαχία: alliance (nf)
ένωση: union (nf)
ενωτικό: trait d’union
εξ αποστάσεως εκπαίδευση: e-formation (nf)
εξ ολοκλήρου: entièrement (adj)
εξαγνίζω: assainir (v)
εξαγορά, λύτρωση: rédemption (nf)
εξαγορά: rachat (nm)
εξαγοράζω: racheter, soudoyer (v)
εξαγοράσιμος: rachetable (adj)
εξάγω: exporter (v)
εξαγωγέας: exportateur, -trice (nmf)
εξαγωγή, εξόρυξη: extradition (nf)
εξαγωγή: exportation, extraction (nf)
εξαγώγιμος: exportable (adj)
εξαέρωση: vidange (nf)
εξαίρεση: exception, exclusion, récusation
(nf)
εξαιρετικός, έκτακτος: exceptionnel, -le,
subliminal, -e (adj)
εξαιρετικός, φανταστικός: extra (adj)
εξαιρετικός: extraordinaire (adj)
εξαλείφω: eteindre (v)
εξάλειψη, εκρίζωση: eradication (nf)
εξάλειψη: élimination (nf)
εξαμηνιαία δόση: semestrialité (nf)
εξαμηνιαίος: semestriel, -le (adj)
εξαμηνιαίως, ανά εξάμηνο: semestriellement
(adv)
εξάμηνο: semestre (nm)
εξαναγκασμός: astreinte, contrainte (nf)
εξανεμίζομαι: envoler (s’) (v)
εξαντλημένος: épuisant, -e (adj)
εξάντληση: épuisement, tarissement (nm)
εξαντλητικός: épuisant, -e, exhaustif, -ve (adj)
εξαντλούμαι: épuiser (s’) (v)
εξαντλώ, σώνω: épuiser (v)
εξαντλώ: obérer (v)
εξαπατώ: berner, flouer, tricher, tromper (v)
εξαπατώμαι: tromper (se)
εξαπλώνομαι, διαδίδομαι: propager (se) (v)
εξαπολύω: déclencher (v)
εξαργυρώνω: rembourser (v)
εξαρθρώνω, βγάζω: démettre (v)
εξαρθρώνω, διαλύω: démanteler (v)
έξαρση, αναζωπύρωση: recrudescence (nf)
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εξάρτημα, αξεσουάρ: accessoire (nm)
εξαρτημένος: dépendant, -e (adj)
εξάρτηση: dépendance (nf)
εξάρτυση στρατιώτη: paquège, paquetage
(nm)
εξάρτυση, σύνεργα: attirail (nm)
εξαρτώ, υπάγω: subordonner (v)
εξαρτώμαι: dépendre (se) (v)
εξαρτώμενος, υποκείμενος: assujetti, -e (adj)
εξασθενημένος: déficient, -e (adj)
εξασθένηση: affaiblissement, appauvrissement (nm), défaillance (nf)
εξασθενώ, ελαττώνομαι: faiblir (v)
εξασθενώ, μειώνομαι: affaiblir (s’) (v)
εξασθενώ, μειώνω: affaiblir (v)
εξασκώ, ασκώ: pratiquer, exercer (v)
εξασφαλισμένος: warranté (adj)
εξάτμιση: vaporisation (nf)
εξέγερση: émeute (nf)
εξέδρα, σκαλωσιά: échafaudage (nm)
εξέδρα: tribune (nf)
εξειδικευμένος: spécialisé, -é (adj)
εξειδίκευση: spécialisation (nf)
εξέλιξη: évolution (nf)
εξελίσσομαι, διεξάγομαι: dérouler (se) (v)
εξενεχυριασμένος: dégagé, -e (adj)
εξερευνώ, διερευνώ: prospecter (v)
εξερευνώ: explorer (v)
εξεταζόμενος, βολιδοσκοπούμενος: sondé,
-e (adj)
εξετάζω, σπουδάζω: étudier (v)
εξετάζω: examiner (v)
εξέταση, δοκιμασία: épreuve (nf)
εξέταση, δοκιμή: test (nm)
εξέταση, ακρόαση: audition (nm)
εξέταση: examen (nm)
εξευρωπαΐζομαι: occidentaliser (s’) (v)
εξευρωπαΐζω: occidentialiser (v)
εξευτελίζομαι: avilir (s’) (v)
εξευτελισμός: avilissement (nm)
εξέχων: pééminent (adj)
εξηλεκτρισμός: électrification (nf)
εξισορροπημένος, ισορροπημένος: équilibré,
-e (adj)
εξισορρόπιση, ισοσκελισμός: équilibration
(nf)
εξισορροπώ: équilibrer (v)

έξτρα
εξίσου, επίσης: également (adv)
εξίσωση (μαθηματική): équation (nf)
εξίσωση, ίση κατανομή: péréquation (nf)
εξίσωση: égalisation (nf)
εξισωτικός: égalitaire (adj)
έξοδα: débours (nm), frais (nmpl)
έξοδο: dépense (nf)
έξοδος, σχόλασμα: sortie (nf)
εξοικονομώ: économiser (v)
εξολόθρευση, εκμηδένιση: anéantissement
(nm)
εξολοθρεύω: anéantir (v)
εξομάλυνση: aplanissement (nm)
εξομαλύνω: aplanir (v)
εξομοιούμενος: assimilé (adj)
εξομολογούμαι: avouer (v)
εξοπλίζω, οπλίζω: armer (v)
εξοπλισμός (με όπλα): armement (nm)
εξοπλισμός: équipement (nm)
εξορθολογίζω: rationaliser (v)
εξορθολογισμός: rationalisation (nf)
εξορία, μεταφορά: déport (nm)
εξόρυξη: extradition (nf)
εξορύσσω, εξάγω: extraire (v)
εξοστρακίζω: ostraciser (v)
εξοστρακισμός: ostracisme (nm)
εξουσία, αρχή: autorité (nf)
εξουσιάζω, κυριαρχώ: dominer (v)
εξουσιοδότηση: autorisation, procuration (nf)
εξουσιοδοτώ: autoriser (v)
εξόφληση, αθώωση: acquittement (nm)
εξόφληση, εξοφλητικό: acquit (nm)
εξόφληση, επιστροφή (χρημάτων): remboursement (nm)
εξοφλητέος, πληρωτέος: remboursable (adj)
εξοφλητέος: payable (adj)
εξοφλητικό: acquit (nm)
εξοφλώ τα χρέη μου: acquitter (s’) (v)
εξοφλώ, αποπληρώνω: acquitter (v)
εξοφλώ, πληρώνω: rembourser (v)
εξοχή: campagne (nf)
εξοχικό: résidence secondaire (nf)
εξπέρ: expert, -e (adj)
εξπρές (τρένο): exprès (nm)
εξπρές: express (adj)
έξτρα: a-cotés (les)
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εξυγίανση
εξυγίανση: assainissement (nm)
εξυπηρετικός, συγκαταβατικός: complaisant,
-e (adj)
εξυπηρετώ: (des)servir (v)
εξυφαίνω: tisser (v)
εξωγενής: extrinsèque (adj)
εξώδικος: extrajudiciaire (adj)
εξωεδαφικός: extraterritoriale (adj)
εξωκοινοβουλευτικός: extra-parlementaire
(adj)
εξώνηση: réméré (nm)
εξωραϊσμός: embellie (nf)
εξωτερικός: extérieur, -e (adj)
εξωτερικός: externe (nmf)
εξωφρενικός: exorbitant, -e (adj)
επ’ αυτοφώρω: flagrant délit (en)
επάγγελμα: profession (nf)
επαγγελματίας: professionnel (nm)
επαγγελματικός: professionnel, -le (adj)
επαγγελματισμός: professionnalisme (nm)
επαγρύπνηση: vigilance (nf)
επαγρυπνώ: veiller (v)
επαινώ: vanter (v)
επαληθεύομαι, πραγματοποιούμαι: réaliser
(se) (v)
επαλήθευση, έλεγχος: audit (nm)
επαλήθευση, ενίσχυση: corroboration (nf)
επαλήθευση: récolement (nm), vérification
(nf)
επαληθεύω: récoler, vérifier (v)
επάλειψη με γόμμα, κόμμι: gommage (nm)
έπαλξη: créneau (nm)
επαναβλάστηση χόρτου μετά το κόψιμο,
ανανέωση: regain (nm)
επαναδιάθεση: réaffectation (nf)
επαναδιαμορφώνω: reconfigurer (v)
επαναδιαμόρφωση: reconfiguration (nf)
επαναδιαπραγματεύομαι: renégocier (v)
επαναδιαπραγμάτευση: renégociation (nf)
επαναδρομολογώ: réacheminer (v)
επαναεπιβάλλω, επαναφορολογώ: réimposer (v)
επαναζυγοσταθμίζω: rééquilibrer (v)
επαναζυγοστάθμιση: rééquilibrage (nf)
επαναθέτω: remettre (v)
επανακατανέμω: rééchelonner (v)
επανακατανομή: rééchelonnement (nm)
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επαναλαμβάνω, διαδίδω εκ νέου: rediffuser
(v)
επαναλειτουργία: réouverture (nf)
επανάληψη, αναθεώρηση: révision (nf)
επανάληψη, επιτάχυνση: reprise (nf)
επαναξιολόγηση: réévaluation (nf)
επαναξιολογώ, επανεκτιμώ: réevaluer (v)
επαναπαραχωρώ: recéder (v)
επαναπατρίζω: rapatrier (v)
επαναπατρισμός: rapatriement (nm)
επαναποστέλλω: réexpédier (v)
επαναποστολή, ανατίμηση: réexpédition (nf)
επαναπροεξόφληση: réescompte (nm)
επαναπροσανατολίζω: réorienter (v)
επαναπροσανατολισμός: reorientation (nf)
επαναπροσαρμογή, αναπροσαρμογή: réadaptation (nf)
επαναπροσαρμόζω, αναπροσαρμόζω: réadapter (v)
επαναπροσλαμβάνω: réemployer, réengager (v)
επαναπρόσληψη: réengagement (nm)
επαναστεγάζω: reloger (v)
επαναστέγαση: relogement (nm)
επανασυζητώ: rediscuter (v)
επανασύνταξη, συγκέντρωση, ομαδοποίηση: regroupement (nm)
επανασυσκευάζω: reconditionner (v)
επανασυσκευασία: reconditionnement (nm)
επανασφαλίζω, αντασφαλίζω: réassurer (v)
επανασφάλιση, αντασφάλιση: réassurance
(nf)
(επανα)τοποθετούμαι στην αγορά: repositionner (se) (v)
επαναφέρω: ramener, rapporter (v)
επαναφορολόγηση: réimposition (nf)
επαναφορολογώ: réimposer (v)
επαναχρηματοδότηση: refinancement (nm)
επαναχρηματοδοτώ: refinancer (v)
επαναχρησιμοποίηση: réemploi (nm)
επανεγκαθιστώ: réinstaller (v)
επανεγκατάσταση: réinstallation (nf)
επανεισάγω: réimporter, réintroduire (v)
επανεισαγωγή: réimportation (nf)
επανεισδοχή: réadmission (nf)
επανεκβιομηχανίζω: réindustrialiser (v)
επανεκβιομηχάνιση: réindustrialisation (nf)
επανεκδίδω τιμολόγιο: refacturer (v)
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επανέκδοση τιμολογίου: refacturation (nf)
επανεκλέγω: réélir (v)
επανεκλέξιμος: rééligible (adj)
επανεκλογή: réélection (nf)
επανεκπαίδευση: rééducation (nf)
επανεκσυγχρονίζω: réactualiser (v)
επανεκσυγχρονισμός: réactualisation (nf)
επανεκτιμώ: réevaluer (v)
επανέναρξη, ανάκαμψη: redémarrage (nm)
επανενεργοποιώ: réactiver (v)
επανένταξη: réinsertion (nf)
επανεντάσσομαι: réinsérer (se) (v)
επανεντάσσω: réinsérer (v)
επανεξάγω: réexporter (v)
επανεξαγωγή: réexportation (nf)
επανεξέταση: réexamen (nm)
επανεξισορροπώ: rééquilibrer (se) (v)
επανεπένδυση: réinvestissement (nm)
επανεπενδύω: réinvestir (v)
επανεπεξεργάζομαι: retraiter (v)
επανεπεξεργασία: retraitement (nm)
επανεπιβολή, επαναφορολόγηση: réimposition (nf)
επανεπροεξοφλώ: réescompter (v)
επανέρχομαι, ανακάμπτω: rebondir (v)
επανέρχομαι: revenir (v)
επανερχόμενος: réccurrent (adj)
επανεστιάζομαι: recentrer (se) (v)
επανεστιάζω: recentrer (v)
επανεστίαση: recentrage (nm)
επανεφοδιάζω: réapprovisionner, réassortir,
rassortir (v)
επανεφοδιασμός: rassortiment, réassortiment, réapprovisionnement (nm)
επανισορροπία: rééquilibre (nm)
επανορθώνω, ισιώνω, σηκώνω: redresser (v)
επανόρθωση: rectification (nf)
επαργυρωμένος: argenté, -e (adj)
επαργύρωση: argentage (nm)
επαρχία: province (nf)
επαφή: contact (nm)
επαφίεμαι: s’en remettre, suspendre (v)
επείγον: urgent (adj)
επείγουσα ανάγκη βοηθείας: urgence (nf)
επείγων, επικείμενος: pressant, -e (adj)
επειδή, αφού: vu (prép)

επίδεσμος
επεισοδιακός, δευτερεύων: episodique (adj)
επέκταση, εξάπλωση: extension (nf)
επέκταση, προέκταση: prolongement (nm)
επέκταση: prolongation (nf)
επεκτατικός: expansionniste (adj)
επεκτατισμός: expansionnisme (nm)
επεκτείνομαι, παρατείνομαι: prolonger (se) (v)
επεκτείνω, παρατείνω: prolonger (v)
επενδυτής, χρηματοδότης: bailleur de fonds
(nm)
επεξεργάζομαι, ραφινάρω: raffiner (v)
επεξεργάζομαι: élaborer (v)
επεξεργασία, ραφινάρισμα: raffinage (nm)
επεξεργασία: élaboration, traitement, usinage (nm)
επεξεργασμένος: élaboré, -e (adj)
επεξηγηματικός: explicatif, -ve (adj)
επετηρίδα: annuaire (nm)
επευφημία: ovation (nf)
επεφημώ: ovationner (v)
επιβάλλω: assujettir, astreindre (v)
επιβαρύνω: alourdir (v)
επιβάτης: passager, -ère (nmf)
επιβεβαιώνομαι: affirmer (s’) (v)
επιβεβαιώνω, διαβεβαιώνω: confirmer (v)
επιβεβαιώνω, πιστοποιώ: attester (v)
επιβεβαιώνω: accréditer, entériner, ratifier (v)
επιβεβαίωση: confirmation (nf)
επιβιβάζω, φορτώνω: embarquer (v)
επιβίβαση, φόρτωμα: embarquement (nm)
επιβιβασμένος, φορτωμένος: embarqué, -e
(adj)
επίβλεψη: surveillance (nf)
επιβραδύνομαι: ralentir (se) (v)
επιβράδυνση: ralentissement (nm), décélération (nf)
επιβραδύνω: ralentir (v)
επίγειος: terrestre (adj)
επιγραφή, ταμπέλα: enseigne (nf)
επιγραφή: écriteau (nm)
επιδεικτικός: ostentatoire (adj)
επιδεινώνομαι: aggraver (s’) (v)
επιδείνωση: aggravation, détérioration, offensive (nf)
επιδειξη μόδας: défilé (nm)
επίδειξη, εκδήλωση: démonstration (nf)
επίδεσμος: bande (nf)
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επιδιαιτητής
επιδιαιτητής: surarbitre (nm)
επιδικάζω: adjuger (v)
επιδίκαση: adjudication (nf)
επιδιορθωτής: réparateur, -trice (nmf)
επιδοκιμάζω, εγκρίνω: approuver (v)
επίδομα, επιχορήγηση: prestation, allocation, prestation (nf)
επίδομα: gratification (nf)
επίδοξος: présomptif, -ve (adj)
επίδοση: performance (nf)
επιδότηση: subvention (nf)
επιζήμιος: dommageable (adj)
επιζήμιος: préjudiciable (nm)
επίθεση, έφοδος: offensive (nf)
επιθετικός, δριμύς: offensif, -ive, agressif,
-ive (adj)
επιθεώρηση, επισκόπηση: revue (nf)
επιθυμία, θέληση: volonté (nf)
επιθυμία: vœu (nm)
επικαιρότητα: actualité (nf)
επικαλούμαι, προβάλλω: alléguer (v)
επικαλούμαι: prévaloir (se) (v)
επικαλύπτω, βάζω ταπετσαρία: tapisser (v)
επικαλύπτω: plaquer (v)
επικαρπία: usufruit (nm)
επικαρπωτικός: usufructuaire (adj)
επίκεντρο: centre (nm)
επικεντρώνω: recentrer (v)
επικερδής: profitable, rémunérateur, -trice (adj)
επικεφαλής: chef (nm)
επικεφαλίδα: en-tête (nf)
επικόλληση ετικέτας: étiquetage (nm)
επικράτεια: territoire (nm)
επικρατέστερος: prépondérant, -e (adj)
επικράτηση: préponderance (nf)
επικρατώ, επικυριαρχώ: prédominer, prévaloir (v)
επικρίνω: blâmer, critiquer (v)
επικριτής: censeur (nm)
επικυριαρχώ, εξουσιάζω: prédominer (v)
επικυρώνω, βεβαιώνω: authentifier, valider
(v)
επικύρωση: authentification, ratification, validation (nf)
επικυρωτής, εγγυητής: certificateur (nm)
επικυρωτικός: confirmatif, -ive (adj)
επιλεγόμενος: optionnel (adj)
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επιλέγω, διαλέγω: opter, sélectionner (v)
επιλέγω: choisir (v)
επιλεκτικός: selectif, -ve (adj)
επιλογή, εκλογή: sélection (nf)
επιλογή, προτίμηση: option (nf)
επιλογή: choix (nm)
επίλογος: conclusion (nf)
επιλύω: résoudre (v)
επιμελημένος: soigné (adj)
επιμένω, εμμένω: persister, persévérer (v)
επιμερίζω, διασπώ: fractionner (v)
επιμέρους, δευτερεύον σήμα: sous-marque
(nf)
επιμήκυνση: allongement (nm)
επιμηκύνω: allonger (v)
επιμονή: obstination, persévérance (nf)
επίμονος: assidu, -e, persistant, -e (adj)
επιμόρφωση: formation (nf)
επινοώ: forger (v)
επίορκος: véreux (adj)
επίπεδο ζωής: niveau de vie
επίπεδο, θέση: standing (nm)
επίπεδος: plat, -e (adj)
επιπλέον: plus (en)
επίπληξη: blâme (nm)
επιπόλαιος: superficiel, -le (adj)
επιπροσαρμογή: surajustement (nm)
επιπρόσθετος: additionnel, -le (adj)
επιπρόσθετος: surcroît (nm)
επίπτωση: retombée (nf)
επιρρεπής: susceptible (adj)
επίσημα: officiellement (adv)
επισημείωση: apostille (nf)
επισημοποίηση: officialisation (nf)
επισημοποιώ: officialiser (v)
επίσημος, τακτικός: attitré, -e (adj)
επίσημος: officiel (adj)
επίσημος: officiel (nm)
επισιτιστικός: alimentaire (adj)
επισκεπτήριο: carte de visite (nf)
επισκέπτης: visiteur (nm)
επισκευάζω την καρίνα: caréner (v)
επισκευάζω: réparer (v)
επισκευάσιμος: réparable (adj)
επισκευαστής: réparateur, -trice (nmf)
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επισκευή: dépannage, radoub (nm), réparation (nf)
επίσκεψη, επιθεώρηση: visite (nf)
επισκόπηση, δείγμα: aperçu (nm)
επισκόπηση: revue (nf)
επισπεύδω: brusquer (v)
επισταλίες: estaries, surestaries (nfpl)
επιστάτης, επιτηρητής: surveillant, -e (nmf)
επιστήμη της κατανάλωσης: consumérisme
(nm)
επιστήμη: science (nf)
επιστημονικός: scientifique (adj)
επιστολικό δελτάριο: carte-lettre (nf)
επιστολόχαρτο: papier à lettre (nm)
επιστράτευση: réquisitionnement (nm)
επιστρατεύω: réquisitionner (v)
επιστρέφω, ξαναγυρίζω: revenir, rentrer (v)
επιστρέφω, παραδίδω: rendre (v)
επιστρέψιμος: restituable (adj)
επιστροφή (χρημάτων): remboursement (nm)
επιστροφή, απόδοση: restitution (nf)
επιστροφή: rendu, retour (nm)
επίστρωση λεπτή: placage (nm)
επισφαλής: précaire (adj)
επισφραγίζω, σταμπάρω: estampiller (v)
επισφραγίζω: sceller (v)
επίσχεστρο: cliquet (nm)
επισώρευση: cumul (nm)
επιταγή: chèque (nm)
επίταξη, επιστράτευση: réquisitionnement
(nm)
επίταξη, κατάσχεση: réquisition (nf)
επιτάσσω, επιστρατεύω: réquisitionner (v)
επιταχυνόμενος: accéléré, -e (adj)
επιτάχυνση: accélération (nm)
επιταχύνω: accélérer (v)
επιτετραμμένος σπουδών: chargé d’études
(nm)
επιτηρητής, φύλακας: garde (nm)
επιτηρητής: surveillant, -e (nmf)
επιτίθεμαι: attaquer à (s’)
επιτόκιο, τόκος: taux (nm)
επιτρεπόμενος: permis, -e (adj)
επιτρέπω στον εαυτό μου: permettre (se) (v)
επιτρέπω: permettre (v)
επιτροπή: comité (nm), commission (nf)
επίτροπος: commissaire, curateur (nm)

ερασιτεχνισμός
επιτυγχάνω: réussir (v)
επιτυχημένος, με επιδόσεις: performant, -e
(adj)
επιτυχία: réussite (nf), succès (nm)
επιφάνεια, εμβαδόν: surface (nf)
επιφάνεια: superficie (nf)
επιφανειακός, επιπόλαιος: superficiel, -le
(adj)
επιφορτισμένος, φορτωμένος: chargé, -e
(adj)
επιφυλακτικός, συνεσταλμένος: réservé, -e
(adj)
επιφύλαξη: réservation (nm)
επιφυλάσσω: réserver (v)
επιφυλλίδα: feuilleton (nm)
επιχείρημα: argument (nm)
επιχειρηματίας: entrepreneur (nm)
επιχειρηματολογία: argumentation (nf)
επιχειρηματολογώ: argumenter (v)
επιχειρήσεις, δουλειές: affaires (nfpl)
επιχείρηση υδραυλικών, υδραυλικά: plomberie (nf)
επιχείρηση, φίρμα: firme (nf)
επιχείρηση: entreprise (nf)
επιχειρησιακός: opérationnel, opératoire (adj)
επιχειρώ, δοκιμάζω, προσπαθώ: tenter (v)
επιχειρώ: opérer (v)
επιχορήγηση, επιδότηση: subvention (nf)
επιχορηγούμενος: subventionné, -e (adj)
επιχορηγώ: subventionner (v)
επιχωμάτωση: terrassement (nm)
εποίκηση: peuplement (nm)
εποικίζω, κατοικώ: peupler (v)
εποικοδομητικός: constructif, -ve (adj)
επόμενος: prochain, -e, suivant, -e (adj)
εποπτεία: supervision, surveillance (nf)
επόπτης: superviseur (nm)
εποχή, σεζόν: saison (nf)
εποχή: époque (nf)
εποχικός: saisonnier, -ère (adj)
εποχικότητα: saisonalité (nf)
επωδός: refrain (nm)
επωφελούμαι, εκμεταλλεύομαι: profiter (v)
επωφελούμενος: bénéficiaire (adj)
έρανος, συνεισφορά: collecte (nf)
ερασιτέχνης: amateur, -trice (adj nmf)
ερασιτεχνισμός: amaterisme (nm)
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