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Οξνινγία ζηε ΓΓΜ 

• Γηαηί είλαη ζεκαληηθή  

• Γεληθόο ηξόπνο νξγάλσζεο 

• Οξνινγηθά εξγαιεία 

• ΙΑΣΔ 2 

• Γίθηπα ΟΣΟ – ΔΓΟ 

 



Γηαηί ε νξνινγία είλαη θαζνξηζηηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηε ΓΓΜ 

 
 

• Η νξνινγηθή πνηόηεηα θαη ζπλέπεηα παξέρεη   

  ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ  
• Η εύθνια πξνζβάζηκε θαη νξζή νξνινγία πξνζθέξεη

     ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΣΑΥΤΣΗΣΑ   
 ηωλ εζωηεξηθώλ θαη εμωηεξηθώλ κεηαθξάζεωλ 

• Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο αλέθαζελ απνηειεί γηα ηε ΓΔΜ 

 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ   



 
Οξνιόγνη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο 

 Μνλάδα νξνινγηθνύ ζπληνληζκνύ 

Terminology  
Coordination 

2(+) Οξνιόγνη  
γισζζηθνύ 

ηκήκαηνο ΔΝ 

2(+) Οξνιόγνη  
γισζζηθνύ 

ηκήκαηνο FR 

2 Οξνιόγνη  
γισζζηθνύ 

ηκήκαηνο EL… 

 
Πξντζηάκελνο 
κνλάδαο 

πληνληζηέο Δμσηεξηθή  
αλάζεζε 

Βάζεηο 
όξσλ 

Γηνηθεηηθή 
& Οξγαλση. 
ηήξημε 

Σξόπνο νξγάλσζεο 



 
 
 

πληνληζηώλ νξνιόγσλ 
• Πξνεηνηκαζία ησλ ππνρξεσηηθώλ & πξναηξεηηθώλ έξγσλ 

• Πξνεηνηκαζία έξγσλ πνπ αλαηίζεληαη ζε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο  

• Γηνξγαληθή ζπλεξγαζία 

• Δμσηεξηθέο επαθέο 

• Δθπαίδεπζε ησλ ηνπηθώλ νξνιόγσλ ζηε ρξήζε ηεο ΙΑΣΔ  

 

Οξνιόγσλ γισζζηθώλ ηκεκάησλ 
• Δηζαγσγή ησλ όξσλ ησλ ππνρξεσηηθώλ & πξναηξεηηθώλ έξγσλ 

• Πξνεηνηκαζία ηνπηθώλ έξγσλ & εηζαγσγή όξσλ 

• Έιεγρνο πνηόηεηαο ησλ εμσηεξηθώλ έξγσλ 

• Δθπαίδεπζε ησλ κεηαθξαζηώλ ζηε ρξήζε ηεο ΙΑΣΔ 

• Δλεκέξσζε ηεξαξρίαο γηα ηηο νξνινγηθέο αλάγθεο 

Καζήθνληα    νξνιόγσλ 



DGT  

4 δηεπζύλζεηο κεηάθξαζεο 
 

Μνλάδα ζπληνληζκνύ νξνινγία 
 



    
Οη 4 ππιώλεο ηεο νξνινγίαο ζηε ΓΓΜ  
 

 

Γηνηθεηηθά ζηειέρε 
ζέηνπλ πξνηεξαηόηεηεο 
εμαζθαιίδνπλ νηθνλνκηθνύο & αλζξώπηλνπο πόξνπο 

 

Μνλάδα νξνινγηθνύ 
ζπληνληζκνύ 

πνιπγισζζηθέο &  δηαγισζζηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο 

δεκηνπξγνύλ ηα νξνινγηθά 
δειηία ζηα αγγιηθά  

 

 

Οξνιόγνη  γισζζηθώλ ηκεκάησλ 

εθπξνζωπνύλ ην γισζζηθό ηνπο ηκήκα 

δεκηνπξγνύλ ηα νξνινγηθά δειηία ζηε γιώζζα ηνπο 

 

 Μεηαθξαζηέο 
δεκηνπξγνύλ νξνινγία ζηε γιώζζα ηνπο 
ηειηθνί ρξήζηεο θαη θξηηέο ηεο νξνινγίαο 

Σξόπνο νξγάλσζεο 



Άλλα ηλεκηπονικά λεξικά,  

γλωζζάπια, κλπ. * 

 

Eur-Lex * 

Euramis-Concordance * 

Quest 

Metasearch 

+ οδηγοί ορθής χρήσης της 

γλώσσας * 

* Επγαλεία αναζήηηζηρ 

Επγαλείο διαχείπιζηρ όπων 

* 

  
 

 

Οξνινγηθά εξγαιεία 



Quest metasearch: Euramis 

Οξνινγηθά εξγαιεία 



Quest metasearch: Eur-Lex 

Οξνινγηθά εξγαιεία 



Οξνινγηθά εξγαιεία 



Οξνινγηθά εξγαιεία 



Quest metasearch: IATE 

 

Οξνινγηθά εξγαιεία 



ΔΓΟ 
Network of external experts 

• Δμσηεξηθά έξγα 
• Δμσηεξηθόο εηδηθόο ηνπ ηνκέα 

 

 

ρόιηα ρξεζηώλ 
Δζσηεξηθώλ & εμσηεξηθώλ 

Έξγα Μνλάδαο πληνληζκνύ 
ππνρξεσηηθά & πξναηξεηηθά 

EΓΟ (Διιεληθό 
δίθηπν νξνινγίαο) 
Γίθηπν εμσηεξηθώλ εηδηθώλ 

IATE 

ΟΣΟ (Οκάδα 
Σππνπνίεζεο 
νξνινγίαο) 

 δηνξγαληθό δίθηπν 

Σνπηθά έξγα 
Καιύπηνπλ εηδηθέο αλάγθεο 

Οξνινγηθά εξγαιεία 



    ΙΑΣΔ 2 

IATE 2 = Inter-Active Terminology for Europe 
 

• βάζε δεδοκέλωλ θοηλή γηα όλα ηα εσρωπαϊκά όργανα 
 

• θαιύπηεη όλα ηα πεδία δραζηηριόηηηας ηης ΕΕ 
 

• περηέτεη 1.019.216 δεληία θαη 7.795.363 όροσς (21/3) 

 
• περηέτεη όροσς, οριζμούς, πηγές θαη ζσγκείμενο 

 
• θαιύπηεη ηης 24 γιώζζες ηες ΕΕ ζσλ ηα λαηινικά, γηα ηης 

επηζηεκοληθές ολοκαζίες θσηώλ θαη δώωλ, θαζώς θαη 
κεγάιο αρηζκό άλλων γλωζζών 
 

 

Οξνινγηθά εξγαιεία 



Πξνέιεπζε ηεο IATE 

ΙΑΣΔ = ην πξντόλ ηεο 
ζπγρώλεπζεο ησλ βάζεσλ 
όισλ ησλ νξγάλσλ 
ζε κηα θνηλή βάζε  
κε θνηλή δηαρείξηζε 

Οξνινγηθά εξγαιεία 



αληηθείκελν, έλλνηα, νξηζκόο θαη όξνο  

 
… από ην Eurodicautom… ζηελ ΙΑΣΔ 

 

ΙΑΣΔ 



IATE structure 

 
IATE record 

Η "άγθπξα" = ε “έλλνηα” 

ΙΑΣΔ 



Structure of IATE records 

 LIL 

Πεδίο 

Προέλεσζη 

Γλώζζα αναθοράς 

Άλλοι ζτεηικοί όροι 

 LL  

Οριζμός 

Πηγή οριζμού 

Σημειώζεις με πηγή 

 TL 

Όρος, Τύπος όροσ 

Πηγή όροσ 

Σσγκείμενο με πηγή 

Σημειώζεις με πηγή 

Γραμμαηικές πληροθορίες 

Στοιχεία ανεξάπτητα τηρ 

γλώσσαρ 

Όπορ 1 Όπορ 2 Όπορ 1 Όπορ 2 

Γλώσσα 1 

EN 

Γλώσσα 2 

EL 

 
Ε
Ν
Ν
Ο
Ι 
Α 

 
Ο
Ρ
Ο
Σ 

ΙΑΣΔ 



ΙΑΣΔ 



ΙΑΣΔ 



ΙΑΣΔ 



ΙΑΣΔ 





 
ΟΜΑΓΑ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 Ποιος;  Μεηαθξ. ππεξ. όισλ ησλ νξγάλσλ  

Πόηε;  Από ηνλ Ννέκβξην 2003 – 2xέηνο 

Ποσ;     BRU – LUX (κε βηληενζύλδεζε)  

Τι;     Σππνπνίεζε ζεκαληηθώλ όξσλ πνπ 

• έρνπλ πνιηηηθή βαξύηεηα ή  

• δεκηνπξγνύλ ζνβαξή αζπκθσλία ή  

• ρξήδνπλ ηππνπνίεζεο 

Πως;       Με ζπλαίλεζε  = γξαπηή δηαδηθαζία  

       Με ςεθνθνξία = πξνθνξηθή δηαδηθαζία 

Γιαηί;       Γηα ιόγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ 
     

 

 

•   

OTO 
 

 
 



 
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
GREEK TERMINOLOGY NETWORK 
 

Ποιός? Δηδηθνί από όια ηα γλσζηηθά πεδία  

Πόηε?    Από ηνλ Απξίιην 2015 

Ποσ?   ε Διιάδα, Κύπξν, Βξπμέιιεο, Λνπμ. ….  

Τι?      Πξνζθνξά γλώζεσλ 

Πως?      πκκεηέρνληαο ζηηο βηθηνκάδεο 

Γιαηί?       Αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλε γλώζε 
     

 

 

•   

ΔΓΟ 
 

 
 



πκκεηέρνληεο 

• δεκόζηα ηδξύκαηα 

• επαγγεικαηηθέο & επηζηεκνληθέο ελώζεηο 

• δεκόζηνη θνξείο 

• ηδησηηθνί θνξείο 

• ποσ αλαπηύζζοσλ δραζηερηόηεηα ζηο πεδίο ηες 
ειιεληθής γιώζζας, κεηάθραζες θαη οροιογίας 

• κέιε όισλ ησλ αλσηέξσ 

• επαγγεικαηίεο (πνπ εξγάδνληαη αηνκηθά ή από θνηλνύ)  

 

 

ΔΓΟ 



Γνκή 

• ▪ Γενική Σσνέλεσζη (εηήζια) 

• ▪ Σσνηονιζηική Επιηροπή (16 μέλη / 3 έηη) 

• 4 κόληκα κέιε (Πξ. EL, Γξαθ. Αζελώλ & Λεπθσζίαο, Πξ. Δπηζηεκ. Δπ.) 

• 3 κέιε: Δθπξόζσπνη ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ 

• 3 κέιε: Δθπξόζσπνη επηζηεκνληθώλ θαη δηνηθεηηθώλ θνξέσλ ηεο GR  

• 3 κέιε: Δθπξόζσπνη από ηνλ αθαδεκατθό θαη ηνλ επαγγ. ρώξν ηεο GR 

• 3 κέιε: Δθπξόζσπνη από ηνλ αθαδεκατθό θαη ηνλ επαγγ. ρώξν ηεο CY 

• ▪ Επιζηημονική Επιηροπή 
• εηδηθνί ζε ζέκαηα κεηάθξαζεο /νξνινγίαο 

• ▪ Γραμμαηεία 
• Τπάιιεινη ηεο ΔΔ (BRU-ATH-NIC) 

• ▪ Υπηρεζία Επείγοσζας Απόδοζης Όρων  

ΔΓΟ 



Η θαξδηά ηνπ ΔΓΟ 
 
 
 
 

= 
Τπεξεζία Δπείγνπζαο 

Απόδνζεο Όξσλ  
 
  

ΔΓΟ 



Βηθηνκάδεο αλά γλσζηηθό αληηθείκελν 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (νηθνλνκηθή, ηξαπεδηθή, ινγηζηηθή, ζηαηηζηηθή, δηεζλείο 
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο)        

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECONOMICS 
 

2. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (κεραλνινγία, κεηαθνξέο, ειεθηξνινγία, ειεθηξνληθή, 
πιεξνθνξηθή, θαηαζθεπέο)                 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/TECHNOLOGY 
 

3. ΥΗΜΔΙΑ - ΔΠΙΣΗΜΔ ΤΓΔΙΑ (ρεκεία, βηνρεκεία, θαξκαθεπηηθή, 
ηαηξηθή)                                                                      

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/CHEMISTRY 
 

4. ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ελέξγεηα, πεξηβάιινλ, θιίκα, γεσξγία, αιηεία)                                                    
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NATURALRESOUR

CES 
 

5. ΓΙΚΑΙΟ (δίθαην, θνηλσληθέο επηζηήκεο)                                                                             
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/LAWSOCIETY 

ΔΓΟ 
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Δγγξαθή 

 Για να γίνεηαι μέλος πρέπει να: 

• ζπκπιεξώζεηε ηηο (2) αηηήζεηο 

• απνθηήζεηε EU login  

• ππνβάιεηε ηηο (2) αηηήζεηο ζην: 

• DGT-EL-DIKTYO@EC.EUROPA.EU 

• λα παξαθνινπζείηε ην e-mail ζαο 

• λα κελ εθλεπξίδεζηε κε ηα κελύκαηα!  
Έλαο αθόκε όξνο είλαη, ζα πεξάζεη! 

 
 

 

ΔΓΟ 
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Γηα λα ζπλδεζείηε κε ηελ ΙΑΣΔ 

IATE = Interactive Terminology for Europe 

 

http://iate.europa.eu 

Γηα επηθνηλσλία κε ηνπο νξνιόγνπο ηεο Δπηηξνπήο 

• DGT-TERMINOLOGY-COORDINATION@ec.europa.eu 
 

• DGT-EN-TERM@ec.europa.eu 

• DGT-FR-TERM@ec.europa.eu 

• DGT-EL-TERM@ec.europa.eu 

• θιπ. 
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Thank you for your attention! 
 

 Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 

 

 


