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À Commande Manuelle [ Χειροκίνη-
τος].  

À Flot [Εν πλω]. Αναφέρεται στη ναυ-
σιπλοΐα για τη χρονική περίοδο κατά 
την οποία το μεταφερόμενο μέσω της 
θαλάσσιας οδού φορτίο βρίσκεται πά-
νω στο πλοίο στο δρόμο για τον προ-
ορισμό του.  

À Long Terme [Μακροπρόθεσμος]. 
Χρονική περίοδος ελάχιστης διάρ-
κειας δώδεκα μηνών που αποτελεί βά-
ση υπολογισμού απόδοσης μακροπρό-
θεσμων χρηματοοικονομικών προϊό-
ντων  - προγραμμάτων. 

À Recevoir [Απαίτηση εισπρακτέα]. Α-
παίτηση εταιρίας από πελάτη της, λό-
γω πωλήσεων με πίστωση. 

À Recevoir [Απαιτητός]. Εκείνος που 
δεν έχει εισπραχθεί ακόμη, ο απαιτη-
τός. 

À Terre [Προσαραγμένος]. Ναυτιλια-
κός όρος, που σημαίνει πλοίο που αγ-
γίζει τον βυθό.  

Abaliéner [Απαλλοτριώνω]. Μεταβι-
βάζω την κυριότητα σε περιουσιακά 
στοιχεία, εκχωρώ, παραχωρώ το δι-
καίωμα της κυριότητας σε τρίτο. Στο 
ελληνικό δίκαιο, η απαλλοτρίωση 
συνδέεται με την αφαίρεση ιδιοκτησί-
ας από κάποιον, με ή χωρίς τη θέληση 
αυτού. 

Abandon [Εγκατάλειψη] Στο Εμπράγ-
ματο Δίκαιο. Η εγκατάλειψη της νο-
μής με σκοπό παραίτησης από την 
κυριότητα καθιστά το κινητό ή ακίνη-
το πράγμα αδέσποτο, άρθρα 1076, 
972ΑΚ. 

Abandon [Εγκατάλειψη]. Στο Οικογε-
νειακό Δίκαιο, άρθρο 1439ΑΚ. Η πα-
ραβίαση της αμοιβαίας υποχρέωσης 
που έχουν οι σύζυγοι για συμβίωση 

βάσει του άρθρου 1386ΑΚ.  
Abandon De Cargaison [ Εγκατάλει-

ψη του φορτίου]. Είναι όρος που 
μπαίνει πολλές φορές σε ναυτασφαλι-
στικά συμβόλαια και αναφέρεται σε 
ένα δικαίωμα του ασφαλισμένου να 
διεκδικήσει αποζημίωση για τη συνο-
λική αξία του εμπορεύματος που με-
ταφέρει ένα πλοίο αφού κάνει μια δή-
λωση προς τον ασφαλιστή του ότι ε-
γκαταλείπει το φορτίο εξαιτίας ολικής 
καταστροφής του. 

Abandon, Affecter [Εκχωρώ] Με σύμ-
βαση ο δανειστής μεταβιβάζει σε 
άλλον την απαίτηση του χωρίς να 
χρειάζεται για την εγκυρότητα της 
σύμβασης η συναίνεση του οφειλέτη.  

Abandon, Affecter [Παραδίδω έγγρα-
φα]. 

Abandonner [Αποποιούμαι, εγκαταλεί-
πω, παραιτούμαι]. Αναφέρεται στην πε-
ρίπτωση εγκατάλειψης - παραίτησης 
από ένα δικαίωμα που θα μπορούσα-
με να ασκήσουμε αν το επιθυμούσα-
με. Παράδειγμα τέτοιας αποποίησης 
δικαιώματος είναι η άρνηση ενός με-
τόχου να συμμετάσχει στην αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου που κάνει η ε-
ταιρεία του.  

Abonnement, Souscription [ Προεγ-
γραφή]. Η ορολογία υποδηλώνει την 
επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος α-
πό έναν επενδυτή για την αγορά μιας 
ποσότητας από έναν νέο πακέτο χρε-
ογράφων που πρόκειται να διατεθεί 
στην αγορά. 

Abordable [Επιτρεπτός]. Αναφέρεται 
σε πράξη ή ενέργεια, η οποία είναι ε-
πιτρεπτή από οικονομικής άποψης.  

Abri Fiscal [Μεθόδευση μείωσης φο-
ρολογικής επιβάρυνσης]. Νόμιμη μέ-
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Abridge  

θοδος που ακολουθείται από φορολο-
γούμενο, με σκοπό την υποτίμηση 
του δηλούμενου φορολογητέου εισο-
δήματός του και κατά συνέπεια τη 
μείωση της απορρέουσας φορολογι-
κής του ευθύνης.  

Abridge [Περικόβω]. Στερώ κάποιον 
εργαζόμενο από τα δικαιώματά του, 
όπως αυτά προσφέρει ο εσωτερικός 
κανονισμός λειτουργίας μιας επιχεί-
ρησης. 

Abroger [Τροποποιώ την ισχύουσα νο-
μοθεσία]. Προβαίνω στην έκδοση νο-
μοθετικής διάταξης η οποία περιέχει 
κανόνες τροποποιητικούς των ισχυό-
ντων κανόνων δικαίου.  

Absence [Απουσία]. Η δικαιολογημένη 
ή αδικαιολόγητη απουσία ενός υπαλ-
λήλου από τον εργασιακό του χώρο.  

Absence De Contrepartie [Έλλειψη 
συμβάσεως]. Συναλλαγές κατά τις ο-
ποίες δεν υπάρχει κίνητρο για σύνα-
ψη συμβάσεως.  

Absence De Demande [Απουσία ζήτη-
σης]. Όρος του μάρκετινγκ που ση-
μαίνει την έλλειψη ζήτησης για ένα 
προϊόν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα 
μιας αγοράς, λόγω έλλειψης ενδιαφέ-
ροντος εκ μέρους των καταναλωτών 
για το προϊόν αυτό. 

Absorber [Απορροφώ, αφομοιώνω]. 
Αναφέρεται γενικά στην πράξη ενσω-
μάτωσης κάποιου κόστους, εξόδου, 
λογαριασμού, δαπάνης, περιουσιακού 
στοιχείου, κλπ. σε κάποιο άλλο ομο-
ειδές μεν αλλά ευρύτερου μεγέθους, ή 
έστω απλά σε μια μεγαλύτερη κατη-
γορία ομοειδών μεγεθών.  

Absorption [Συγχώνευση]. Κατά το 
ελληνικό Δίκαιο στον όρο εντάσσεται 
η ένωση δύο ή περισσότερων ανωνύ-
μων εταιρειών χωρίς εκκαθάριση, 
έτσι ώστε να μην υφίσταται πλέον νο-
μικά η μία εξ αυτών. 

Absorption D’ Entreprises [ Απορρό-
φηση εταιρειών]. Η διαδικασία κατά 
την οποία δύο ή περισσότερες εται-

ρείες συγχωνεύονται σε μία. Στο ελ-
ληνικό εταιρικό δίκαιο, η συγχώνευ-
ση των ανωνύμων εταιρειών μπορεί 
να γίνει με απορρόφηση, εξαγορά ή 
σύσταση νέας Α.Ε., σύμφωνα με τα 
άρθρα 68 - 80 Ν.2190 / 1920 όπως ι-
σχύει μετά το Ν.3604/07, ενώ η διαδι-
κασία συγχώνευσης με απορρόφηση 
ή σύσταση νέας εταιρείας μεταξύ 
Ε.Π.Ε καθορίζεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 54 και 55 του Ν. 3190 / 
1955. 

Absoudre [Αποδεσμεύω, απαλλάσσω]. 
Απελευθερώνω, απαλλάσσω κάποιον 
από οποιαδήποτε κατηγορία, ευθύνη, 
υποχρέωση ή ακόμα και απλή κρίση 
ενώπιον συνέλευσης, ανωτέρων, κλπ. 
για κάποια ενέργεια, πράξη, υπογρα-
φή, κλπ. που έκανε στο παρελθόν για 
λογαριασμό κάποιου άλλου νομικού 
(ή και φυσικού) προσώπου.  

Abus [Καταχρηστικές ενέργειες]. Οι α-
θέμιτες και καταχρηστικές ενέργειες 
ή πρακτικές μιας χώρας εναντίον μιας 
άλλης, με σκοπό την παρεμπόδιση 
της προώθησης των προϊόντων ή υ-
πηρεσιών της δεύτερης στην χώρα 
της πρώτης, με ίσους όρους.  

Abus De Confiance [Παραβίαση όρου 
καταπιστεύματος]. Κατά το ελληνικό 
Δίκαιο, ο όρος αντιστοιχεί και στην 
αθέτηση όρου που περιλήφθηκε σε 
διαθήκη, βάσει του οποίου ο διαθέτης 
υποχρέωσε τον κληρονόμο να παρα-
δώσει έπειτα από ορισμένο γεγονός ή 
χρονικό σημείο την κληρονομιά που 
απέκτησε ή ποσοστό της σε άλλον, 
άρθρο 1923 ΑΚ. 

Accaparement Des Terres [Αρπαγή 
γαιών 

Accélération [Επίσπευση καταβολής α-
παιτητού χρέους]. Οι διατάξεις που 
διέπουν το χρόνο παροχής είναι ενδο-
τικού δικαίου. Οι συμβαλλόμενοι 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνή-
σουν για το χρόνο που η παροχή κα-
θίσταται ληξιπρόθεσμη. Ακόμα και 
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όταν ο χρόνος παροχής είναι ορισμέ-
νος, τα μέρη μπορούν να τον μεταθέ-
σουν ή αντίστοιχα να τον επισπεύ-
σουν με κοινή τους συμφωνία. 

Acceptabilité [Ελκυστικότητα]. Ο βαθ-
μός και ένταση εμπορευσιμότητας ε-
νός νομίσματος σε μία δεδομένη αγο-
ρά συναλλάγματος. Ο βαθμός αυτός 
ποικίλλει ανάλογα με το πόσο ισχυρό 
είναι το νόμισμα διεθνώς, τη ζήτηση 
στη συγκεκριμένη αγορά και τους τυ-
χόν ενδογενείς περιορισμούς στη δια-
πραγμάτευση του.  

Acceptation (D’ Une Facture) [ Απο-
δοχή]. Συναλλαγματική ή τραβηχτική 
όψεως ή προθεσμίας, πάνω στην ο-
ποία αναγράφεται η λέξη και φέρει 
την υπογραφή του αποδέκτη, ημερο-
μηνία και τόπο πληρωμής. 

Acceptation Avec Modifications, Ac-
ceptation Avec Réserve [ Αποδοχή 
με τροποποιήσεις]. Επιφυλάξεις, πε-
ριορισμοί, προσθήκες ή απάλειψη 
όρων κλπ. που θέτει ο αντισυμβαλλό-
μενος στον προτείνοντα μετά τη λή-
ψη της πρότασης, ως προς το περιε-
χόμενο ή τον τρόπο εκπληρώσεως 
της σύμβασης. Ανεξάρτητα αν οι τρο-
ποποιήσεις αφορούν σε ουσιώδη ή μη 
σημεία της προτάσεως, αποδοχή με 
τροποποιήσεις θεωρείται σαν αποποί-
ηση με νέα πρόταση, άρθρο 191ΑΚ.  

Acceptation Bancaire [Αποδοχή επι-
ταγής]. Η αποδοχή από την τράπεζα 
της επιταγής που της παρουσιάζεται 
για είσπραξη. 

Acceptation Bancaire, Change Ban-
caire [Τραπεζική συναλλαγματική]. 
Συναλλαγματική που έχει ως αποδέ-
κτη μια τράπεζα. 

Acceptation Commerciale [Αποδοχή 
συναλλαγματικής από χρηματοδοτική 
εταιρεία]. Ο εκδότης της συναλλαγ-
ματικής είναι ο πωλητής εμπορευμά-
των και ο αποδέκτης είναι ο αγορα-
στής τους. Ο αγοραστής θέτει την υ-
πογραφή του στη συναλλαγματική 

και υπόσχεται την πληρωμή της σε ο-
ρισμένο τόπο και χρόνο. Συνεργαζό-
μενη με τον αγοραστή χρηματοδοτική 
εταιρεία αποδέχεται αντί αυτού τη 
συναλλαγματική, παρέχοντάς του δά-
νειο.  

Acceptation De Documents [ Αποδοχή 
των εγγράφων]. Αναφέρεται στην πε-
ρίπτωση αποδοχής των σχετικών εγ-
γράφων που συνοδεύουν κάποιο ε-
μπόρευμα.  

Acceptation De L’ Assurance [ Απο-
δοχή όρων ασφαλιστηρίου]. Το πε-
ριεχόμενο των όρων του ασφαλιστη-
ρίου είναι δεσμευτικό για τα συμβαλ-
λόμενα μέρη, εφόσον αυτά τους απο-
δέχθηκαν, έστω και αν λείπει τυπικά 
η υπογραφή του αντισυμβαλλόμενου 
στο ασφαλιστήριο. Πράξεις συνιστώ-
σες αποδοχή των γενικών όρων του 
μπορούν ν' αποτελέσουν π.χ. η παρα-
λαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
από τον ασφαλισμένο ή η καταβολή 
των ασφαλίστρων. 

Acceptation Du Produit [Αποδοχή 
προϊόντος]. Η αποδοχή του προϊόντος 
ή της υπηρεσίας από την αγορά, όπως 
φανερώνεται από το ύψος των πω-
λούμενων ποσοτήτων.  

Acceptation Tacite [Σιωπηρή αποδο-
χή]. Η αποδοχή μιας πρότασης που 
συνάγεται από τη σιωπή του παραλή-
πτη της. Κατά κανόνα, για να ισχύσει 
η σιωπή ως δήλωση βουλήσεως, θα 
πρέπει ο σιωπών να έχει βούληση δη-
λώσεως και δικαιοπρακτική βούληση.  

Accepté [Αποδεκτός]. Αναφέρεται στην 
περίπτωση μιας συναλλαγματικής που 
εκδίδει κάποιος και η οποία γίνεται α-
ποδεκτή από το δικαιούχο της.  

Accepter [Αποδέχομαι]. Συμφωνώ χω-
ρίς επιφυλάξεις με τους επί μέρους 
όρους κάποιου συμβολαίου, συμφω-
νίας, συναλλαγής, συναλλαγματικής, 
κλπ.  

Accepteur (D’ Une Facture) [ Αποδέ-
κτης συναλλαγματικής]. Αξιόγραφα. 

Accepteur (D’ Une Facture) 


