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Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας 

Το γιατί και το πώς 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
21 & 22 Μαρτίου 2016 

Παναγιώτης Αλεβαντής 
Γραφείο Αθηνών ΓΔΜ 

Γιατί χρειαζόμαστε ένα 
Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας;  

Η Ευρωενωσιακή μας 
καθημερινότητα … 

mailto:DGT-ATHENS@ec.europa.eu
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Η κυρία Παπαδοπουλάκη, νοικοκυρά 

• Τρόφιμα (Ιχνηλασιμότητα, Δίαιτα, Αλλεργίες, 

Ασφάλεια τροφίμων) 

• Ένδυση (Σύνθεση, Τιμές) 

• Τηλέφωνο (Απελευθέρωση) 

• Χημικά (Καλλυντικά, Απορρυπαντικά) 

• Ηλεκτρικές συσκευές (Εξοικονόμηση ενέργειας) 

• Προστασία καταναλωτή (Αθέμιτες πρακτικές, 

Πληροφόρηση, Προειδοποίηση) 

• Ταξίδια στο εξωτερικό (Κατάργηση ελέγχων, 

Συνάλλαγμα, Προξενική προστασία) 

• Τηλεόραση (Τηλεόραση χωρίς σύνορα, 

Ευρωπαϊκές παραγωγές) 

Ο κύριος Παπαδοπουλάκης, αγρότης 

• Κοινή Γεωργική Πολιτική (Καθεστώτα 

ενισχύσεων, αγορές προϊόντων) / Κοινή 

Αλιευτική Πολιτική 

• Περιβάλλον (Βιομηχανικά ατυχήματα, 

Απόβλητα, Επίπεδο καυσαερίων) 

• Περιφερειακή πολιτική (Υποδομές) 

• Τυποποίηση & Ασφάλεια προϊόντων 

• Κοινοτικό εμπορικό σήμα 

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

• Ελεύθερη διακίνηση προϊόντων 

• Αυτοκίνητα (Τεχνικά πρότυπα, Ασφάλεια) 

• Μεταφορές (Διευρωπαϊκά δίκτυα) 
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Ο υιός Παπαδοπουλάκης, φοιτητής 

• Πολυγλωσσία (24 επίσημες γλώσσες, Νέοι 

μεταφραστές) 

• Ανταλλαγές (Έρασμος+) 

• Αναγνώριση πτυχίων (Ιατρικά/παραϊατρικά) 

• Έρευνα και Τεχνολογία (Ορίζων 2020) 

• Ελευθερία διακίνησης & εγκατάστασης 

• Δημόσια υγεία (Δίκτυα μεταδοτικών ασθενειών) 

• Απασχόληση (Στρατηγική Ευρώπη 2020 – 

απασχόληση και προσόντα νέων, θέσεις εργασίας) 

• Κοινωνικές πρόνοιες (Υγεία και ασφάλεια στην 

εργασία) 

• Κεφάλαια και πληρωμές (Τέλη για εμβάσματα) 

Η κόρη Παπαδοπουλάκη, μαθήτρια 

• Ευρυζωνικότητα και διαδίκτυο 

• Βοήθεια στο συνάνθρωπο (Ανθρωπιστική 

βοήθεια & Αναπτυξιακή συνεργασία) 

• Άτομα με αναπηρία 

• Κοινωνικό Ταμείο (Κατάρτιση) 

• 112 

• Περιβάλλον (Οικολογικό σήμα, Προστασία της 

φύσης, βιοποικιλότητα) 

• Δημόσια υγεία (περιορισμός διαφήμισης 

τσιγάρων, συστάσεις για διατροφή, ναρκωτικά, 

ψυχική υγεία, αλκοολισμό, άσκηση) 
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Άλλες πολιτικές 

• Ανταγωνισμός και φορολογία 
• Επιχειρήσεις (καρτέλ, συγχωνεύσεις, κοινές επιχειρήσεις, 

δεσπόζουσες θέσεις, αποκλειστικότητες) 
• Κρατικές ενισχύσεις 
• Φορολογία (ΦΠΑ) 
• Κανόνες για δημόσιες προμήθειες 

• Προστασία του πολίτη 
• Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, Ταμείο Αλληλοβοήθειας, 

Ασφάλεια Μεταφορών (οδική, αεροπορική, θαλάσσια, Επικίνδυνα 
εμπορεύματα, ναυτιλιακή και αεροπορική ασφάλεια) 

• Πυρασφάλεια σε ξενοδοχεία (ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας) 

• Μεταφορές 
• Διευρωπαϊκά δίκτυα 

• Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις 
• Αστικές υποθέσεις (διαζύγια/κληρονομιές) 
• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης 

• Πολίτες της Ένωσης 
• Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
• Καταγγελία, Αναφορά, Διαμεσολαβητής 

• Οικονομική και νομισματική πολιτική (το €υρώ) 

Γιατί χρειαζόμαστε ένα 
Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας;  
… απαιτεί σωστή ορολογία 
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Μερικά προβλήματα … 
Από τον Δρα Απόστολο Κ. Μιχόπουλο, Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ωφέλιμη θερμότητα 

διεργασία 

διεργασίας 

… … 
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καθαρή θερμογόνος δύναμη 

αντίθλιψης 

… … 

θερμότητας 

Άλλοι λόγοι που καθιστούν αναγκαίο 
ένα Δίκτυο Ορολογίας; 

• Η ενωσιακή νομοθεσία ενσωματώνεται στην 
εθνική 

• Παρατηρούνται συχνά διαφορές με τα επίσημα 
έγγραφα κρατών μελών 

• Ανανέωση μεταφραστών λόγω ορίου ηλικίας 

• Επιστήμονες/Μηχανικοί vs. Γλωσσικού κλάδου 

• Απουσία Εθνικών Δικτύων Ορολογίας σε 
Ελλάδα και Κύπρο  
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Τρία βήματα για τη δημιουργία 
του Ελληνικού Δικτύου 

Ορολογίας 

1. Δημιουργία υποδομής  
1η Ημερίδα Εργασίας – Αθήνα - 11/4/14 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Τι θέλουν οι μεταφραστές; Η ορολογία στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ερωτηματολόγιο - χρήση εργαλείων ορολογίας 
και ανάγκες σε ορολογία)  

• ΕΛΕΤΟ : Ελληνική ορολογία – παρόν και μέλλον 

• Παρόν και μέλλον της μεταφραστικής τεχνολογίας 

• Ομάδες εργασίας – Συμπεράσματα 

• Βελτίωση & ενοποιημένη διερεύνηση υφιστάμενων 
εργαλείων, συγκέντρωση διαθέσιμων ορολογικών πόρων 

• Ανάγκη δημιουργίας δικτύου άμεσης απάντησης σε 
ερωτήματα ορολογίας με εμπειρογνώμονες από διάφορους 
τομείς (θεσμικά αλλά όχι γραφειοκρατικά) 

• Θεσμική επικύρωση και εναρμόνιση υφιστάμενης ορολογίας, 
και θέσπιση μεθόδων για την ομαλή αλληλεπίδραση των 
ενδιαφερομένων 
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2. Προτάσεις & συνέχεια που δόθηκε 

• Βελτίωση υφιστάμενων εργαλείων 

• Eur-Lex – επίλυση προβλημάτων 

• ΙΑΤΕ - εμπλουτισμός με ελληνική ορολογία 

• Διόρθωση μνημών με βάση τις υποδείξεις των χρηστών 

• Παρουσιάσεις Eur-Lex, ΙΑΤΕ και μνημών 

• Συγκέντρωση διαθέσιμων ορολογικών πόρων 

• Χρήση ΙΑΤΕ ως αποθετηρίου ελεγμένης ορολογίας 

• Υποβολή δελτίου ορολογίας από μεταφραστές 

• Δίκτυο άμεσης απάντησης σε ερωτήματα ορολογίας 

• Ομάδα εργασίας που θα καθορίσει τους τομείς 

• Ιστότοπος εθελοντικής εγγραφής εμπειρογνωμόνων 

• Επικύρωση / εναρμόνιση υφιστάμενης ορολογίας 

3. Ανακοίνωση ίδρυσης ΕΔΟ 
2η Ημερίδα Εργασίας – Αθήνα - 3/4/15 

• Το Δίκτυο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

• Δομές, λειτουργία 

• Διαδικασίες, προτεραιότητες 

• Ομάδες εργασίας 

• Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων 

• Αρχές και μέθοδοι ορολογικών εργασιών και 
προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης (ΕΛΕΤΟ) 

• Ομάδες εργασίας 

• Νομική, Οικονομική, Τεχνική 
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Συμπεράσματα 2ης Ημερίδας εργασίας 

• Συνέργεια ειδικών & μεταφραστών ΕΛ + ΚΥ 

• Η ενωσιακή ορολογία επιστρέφει σε ΕΛ + ΚΥ 

• Ανάγκες σε ορολογία, ενδιαφέρον συμμετοχής στο 
Δίκτυο και προσδοκίες 

• Ανάγκη «διαφήμισης» του Δικτύου - παρουσιάσεις 

• Εμπλουτισμός Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων 
αφού παγιωθεί 

• Εμπλουτισμός ιστοσελίδας Δικτύου με γλωσσικούς 
πόρους 

• Προτάσεις για αποσαφήνιση λειτουργίας 

 

http://europa.eu/!WP43bm 
DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU 

http://europa.eu/!WP43bm
http://europa.eu/!WP43bm
http://europa.eu/!WP43bm
mailto:DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU
mailto:DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU
mailto:DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU
mailto:DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU
mailto:DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU
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Τα Μέλη 

• δημόσιοι φορείς, επαγγελματικές και 
επιστημονικές οργανώσεις, ιδιωτικά 
ιδρύματα και οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται όσον αφορά την ελληνική 
γλώσσα, τη μετάφραση και την ορολογία 

• μέλη των παραπάνω φορέων, οργανώσεων, 
ιδρυμάτων ή οργανισμών 

• επαγγελματίες που εργάζονται από κοινού ή 
σε ατομική βάση 

Αρχές λειτουργίας 

• Προσχώρηση στη Συμφωνία 

• Τήρηση του Κανονισμού λειτουργίας 

• Συνεισφορά δωρεάν και σε εθελοντική βάση 

• Κοινή κυριότητα των πόρων από συλλογική 
εργασία 

• Δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς 
παρά μόνο με ομόφωνη απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής 
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Οι Δομές 

• Η Γενική Συνέλευση (1x/έτος) 

• Η 16μελής Συντονιστική Επιτροπή (3ετής θητεία) 

• 4 προνομιακά μέλη (Προϊστάμενος ΤΕΓ, Υπεύθυνοι Γραφείων 
Αθηνών & Λευκωσίας, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής) 

• 3 μέλη: Θεσμικά όργανα της ΕΕ 

• 3 μέλη: Επιστημονικοί και Διοικητικοί Φορείς ΕΛ 

• 3 μέλη: Ακαδημαϊκός και Επαγγελματικός χώρος ΕΛ 

• 3 μέλη: Επιστημονικός/Διοικητικός/Επαγγελματικός χώρος ΚΥ 

• Η Επιστημονική Επιτροπή - εμπειρογνώμονες μετάφρασης & της 
ορολογίας (3ετής θητεία – τουλάχιστον 1x/έτος) 

• Η Γραμματεία 

• Υπάλληλοι Ευρωπαϊκής Επιτροπής (BRU-ATH-NIC) 

• Κοινή ηλεκτ. διεύθυνση: DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU  

• Η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων 

 

Διαδικασίες 

• Εγγραφή 

• με συμπλήρωση Δελτίου Εγγραφής 

• 1η Γενική Συνέλευση το Νοέμβριο του 2015 

• Διορισμός Συντονιστικής & Επιστημονικής Επιτροπής 

• Συζήτηση και έγκριση κατευθύνσεων 

• Επικαιροποίηση Συμφωνίας και Κανονισμού 

• Συντονιστική Επιτροπή 

• Πρόγραμμα εργασιών 
 Ημερίδες για Δημόσια Διοίκηση σε Ελλάδα και Κύπρο 

 Παρουσιάσεις στα Ελληνικά και Κυπριακά ΑΕΙ 

• Ομάδες εργασίας 
- Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων 

mailto:DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU
mailto:DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU
mailto:DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU
mailto:DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU
mailto:DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU


12 

Εδώ κτυπά η καρδιά του ΕΔΟ 

 
Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων 

 
(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis) 

 
 

 Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων υλοποιείται με επιμέρους 
Ομάδες Εργασίας  

 Οι ομάδες εργασίας επικεντρώνονται σε έναν συγκεκριμένο 
τομέα προτεραιότητας.  

 Στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν μετά από πρόταση 
του συντονιστή και εμπειρογνώμονες από ομάδες εργασίας 
άλλων φορέων (π.χ. ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ κ.ά.) που ασχολούνται με την 
ορολογία χωρίς να απαιτείται η επίσημη συμμετοχή των οικείων 
φορέων ή των μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων στο Δίκτυο. 

 Η εγγραφή στις βικιομάδες γίνεται ακολουθώντας τις οδηγίες που 
υπάρχουν στο σχετικό εγχειρίδιο 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis
http://ec.europa.eu/greece/pdf/20160222_manual_v5.pdf
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Βικιομάδες ανά γνωστικό αντικείμενο 

1. Οικονομικά (οικονομική, τραπεζική, λογιστική, στατιστική, διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις)        
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECONOMICS 
 

2. Τεχνολογία (μηχανολογία, μεταφορές, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, 
πληροφορική)                 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/TECHNOLOGY 
 

3. Χημεία (χημεία, βιοχημεία, φαρμακευτική)                                                                      
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/CHEMISTRY 
 

4. Φυσικοί πόροι (ενέργεια, περιβάλλον, κλίμα, γεωργία, αλιεία)                                                    
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NATURALRESOUR
CES 
 

5. Δίκαιο (δίκαιο και κοινωνικές επιστήμες)                                                                             
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/LAWSOCIETY 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECONOMICS
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/TECHNOLOGY
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/CHEMISTRY
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NATURALRESOURCES
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NATURALRESOURCES
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NATURALRESOURCES
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/LawSociety
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/LawSociety
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/LawSociety
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/LawSociety
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Το σύστημα εξασφαλίζει την άμεση ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της 
ομάδας σχετικά με την υποβολή των ερωτημάτων. Ενημερώνονται επίσης και όλα τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέλη του Δικτύου που έχουν εγγραφεί ως παρατηρητές των εργασιών της 
ομάδας.  
 

 
 
Το ερώτημα για τον προς απόδοση όρο υποβάλλεται μέσω κατάλληλου δελτίου που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κωδικό του αιτήματος, ημέρα και ώρα εισόδου, θεματικό πεδίο, ορισμό και/ή 
συγκείμενο, ισοδύναμο ελληνικό όρο, πηγή του ελληνικού όρου, προθεσμία υποβολής απάντησης, 
ημερομηνία εξόδου και θεσμικό όργανο που θα ασχοληθεί.  
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Ορολογία για όλους … 

 
 
 
Η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων δεν αποτελεί όργανο τυποποίησης όρων. Το αποτέλεσμα των 
εργασιών της συμβάλλει στην ορθή απόδοση καινοφανών όρων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι 
προκύπτοντες όροι θα εισάγονται στην ΙΑΤΕ (Ιnteractive Terminology for Europe – Διαδραστική 
Ορολογία για την Ευρώπη) μέσω της ΟΤΟ (Ομάδα Τυποποίησης Ορολογίας) και μπορούν στη 
συνέχεια να εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές και τα εθνικά όργανα τυποποίησης.  
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IATE  – τρέχουσες εργασίες 

• «θόρυβος» 

• Η ενοποίηση των διαφόρων βάσεων δημιούργησε 
διπλοεγγραφές (κυρίως «παλαιότερες» γλώσσες) 

 

Συλλογές Eurodicautom 

 

• «σιγή» 

• Απουσία όρων σε αρκετές γλώσσες (κυρίως «νεότερες» 
γλώσσες) 

 

• Διοργανικός στόχος των ορολόγων 

• Συγχώνευση των διπλοεγγραφών 

• Προσθήκη των γλωσσών που απουσιάζουν 

ΙΑΤΕ – Στατιστικά Στοιχεία 

Σύνολο Επιτροπή 

Δελτία 1,47 εκατ. 0,86 εκατ. 

Όροι 8,7 εκατ. 5,7 εκατ.  
 
περίπου 

60% 
Συντομογραφίες 05, εκατ. 0,2 εκατ. 

Φράσεις 0,14 εκατ. 0,07 
εκατ. 
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Αριθμός αναζητήσεων 
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Γεωγραφική κατανομή αναζητήσεων 

France
16%

Italy
16%

Spain
13%

Germany
12%

Belgium
10%

Greece
8%

Portugal
7%

United Kingdom
6%

Netherlands
4%

Switzerland
3%

United States
3%

Brazil
2%

Ποσοστά αναζητήσεων

France

Italy

Spain

Germany

Belgium

Greece

Portugal

United Kingdom

Netherlands

Switzerland

United States

Brazil

ΕΔΟ - σημερινή κατάσταση 
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Που βρισκόμαστε 

• Ιστοσελίδα ΕΔΟ http://europa.eu/!WP43bm με 

• Έγγραφα για το Δίκτυο (συμφωνία, κανονισμός, 
πρακτικά γενικής συνέλευσης, πρακτικά ημερίδων) 

• Κατάλογος μελών του Δικτύου 

• Χρήσιμες ιστοσελίδες και συλλογή πόρων (θα 
προστεθούν αργότερα) 

• Στις 21 Φεβρουαρίου είχαμε 126 μέλη 

• Μέχρι το Νοέμβριο, μέσω των βικιομάδων, είχαμε 
τροφοδοτήσει την ΙΑΤΕ με 100 όρους 

Τελικές επισημάνσεις 

• Τα μέλη των βικιομάδων δεν είναι απαραίτητο να 
είναι μέλη του Δικτύου. Ζητούμενο είναι η 
εμπειρογνωμοσύνη από διάφορες ειδικότητες σε 
Ελλάδα και Κύπρο - «ψυχή» του ΕΔΟ είναι οι 
βικιομάδες 

• Ποιό είναι το όφελος συμμετοχής στο Δίκτυο; 

• Συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας 

• «Βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε» 

http://europa.eu/!WP43bm
http://europa.eu/!WP43bm
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 

 

 
Go raibh maith agaibh! 

Najlepša hvala! 

Hartelijk dank! 

Dziękujemy za uwagę! 

Köszönjük szépen! 

Mange tak! 

Nirringrazzjawk ħafna! 

Nuoširdžiai dėkojame! 

Kiitoksia paljon! 

Muito obrigado! 

Grazie mille! 

¡Muchas gracias! 

 Liels paldies! 

Vielen Dank! 

Τhank you very much! 

Merci beaucoup ! 

Suur tänu! 

Ďakujeme vám veľmi pekne! 

Mockrát děkujeme! 

Tack så mycket! 

Mulţumesc! 

Hvala lijepa! 

Много Ви благодарим! 


