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Βαζηθή εηζαγσγηθή επηζήκαλζε: ε ΓΓΜ εθαξκόδεη 
πνιηηηθή νιηθήο πνηόηεηαο (πξηλ, θαηά θαη κεηά ηε 

κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία) 

• Γηεμαγσγή αδηάβιεησλ κεηαθξαζηηθψλ δηαγσληζκψλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, πξνζεθηηθή 
επηινγή θαη πξφζιεςε ππαιιήισλ βάζεη ησλ εθάζηνηε αλαγθψλ 

• Γηεμνδηθή εηζαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ζπλερήο γεληθή θαη εηδηθή επηκφξθσζε ησλ 
ππαιιήισλ 

• Καηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη πξνεπεμεξγαζία ησλ πξνο κεηάθξαζε εγγξάθσλ 

• Πξνζεθηηθή θαηαλνκή εξγαζίαο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ 

 

 

• Πνιχπιεπξε ππνζηήξημε ησλ κεηαθξαζηψλ θαηά ηε κεηάθξαζε (πιεξνθνξηθή, 
νξνινγία, κεραληζκνί δηακνηξαζκνχ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ θ.ιπ.) 

 

 

• Έιεγρνο πνηφηεηαο κεηά ηε κεηάθξαζε (αλαζεψξεζε, κνλνγισζζηθφο επαλέιεγρνο) 

• Δθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνο (θαη αμηνιφγεζε) πνηφηεηαο (ex post quality control) 

• Αλάιπζε δηνξζσηηθψλ (corrigenda) θαη αμηνπνίεζε αλαπιεξνθφξεζεο (feedback) 

 

 

• Έλαο ζχκβνπινο πνηφηεηαο (Quality manager) ζε θάζε επηρεηξεζηαθή δηεχζπλζε ηεο 
ΓΓΜ 

• Έλαο ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα (Quality officer) ζε θάζε γισζζηθφ ηκήκα 
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Η ππξακίδα ηεο πνηόηεηαο 
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Τν βαζηθό καο εξγαιείν 
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• ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ, ΣΗ 
ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΗ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 



Η δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο 
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• Μεγάιε δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο ζε φια ηα επίπεδα 
(πξνεηνηκαζία, κεηάθξαζε θαη αλαζεψξεζε ησλ εγγξάθσλ, 
εξγαιεία εληνπηζκνχ θαη δηφξζσζεο ιαζψλ, εξγαιεία αμηνιφγεζεο 
ηεο πνηφηεηαο, εξγαιεία βαζκνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο, εξγαιεία 
κέηξεζεο/θαηαλνκήο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο  θ.ιπ.) 

 

• Δλζηεξληζκόο ηεο ηερλνινγίαο από ηελ ΓΓΜ 

• (Πξνδξαζηηθή) πηνζέηεζε/παξαθνινχζεζε ησλ ηερλνινγηθψλ 
εμειίμεσλ 

• Μείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, άξα 
αδήξηηε αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη 
ε ηερλνινγία. 

 

• Βαζηθή έθθαλζε ηεο κεηαθξαζηηθήο ηερλνινγίαο είλαη ε απηόκαηε 
κεηάθξαζε. Αλάγθε γηα επσθειή αμηνπνίεζή ηεο, αιιά κε 
πξνζνρή θαη θξηηηθό πλεύκα, γηα λα κελ πέθηνπκε ζηηο παγίδεο 
ηεο. 



Τη είλαη ε απηόκαηε κεηάθξαζε; 

• Η απηφκαηε (ή κεραληθή) κεηάθξαζε είλαη κηα απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη εμ νινθιήξνπ ηε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο 
αλζξψπηλε παξέκβαζε, κεηαθέξεη γξαπηφ ιφγν απφ κηα γιψζζα-πεγή ζε κηα γιψζζα-ζηφρν.  

 

• Βαζηθέο θαηεγνξίεο:   

 

• Σπζηήκαηα απηόκαηεο κεηάθξαζεο πνπ βαζίδνληαη ζε θαλόλεο  

• Σα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε θαλφλεο θάλνπλ ρξήζε γισζζνινγηθψλ θαλφλσλ ζε δηάθνξα 
επίπεδα γηα ηε κεηάθξαζε απφ κηα γιψζζα-πεγή ζε κηα γιψζζα-ζηφρν. 

•   

• Σπζηήκαηα ζηαηηζηηθήο απηόκαηεο κεηάθξαζεο  

• Δθαξκφδνπλ ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ζε κεγάια δίγισζζα ζψκαηα θεηκέλσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 
δηαδηθαζίεο αλάιπζεο πηζαλνηήησλ. 

•   

• Υβξηδηθά ζπζηήκαηα   

• πλδπάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά απφ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο απηφκαηεο κεηάθξαζεο, κε ζθνπφ ηελ 

εμάιεηςε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ε θαζεκία θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνηεξεκάησλ 
ηεο. 

 

• Σπζηήκαηα λεπξσληθήο απηόκαηεο κεηάθξαζεο  

• Δίλαη ε ηερλνινγία πνπ ηείλεη λα θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά. Η Δπηηξνπή έρεη αξρίζεη λα 
ρξεζηκνπνηεί κεραλέο λεπξσληθήο κεηάθξαζεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ eTranslation. Οη κεραλέο 
απηέο βαζίδνληαη θπξίσο ζε κεγάια ζψκαηα θεηκέλσλ θαιήο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ζε πνιχ 
ζεκαληηθνχο πφξνπο ΣΠ.  

•   
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Η απηόκαηε κεηάθξαζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

• Πξηλ από ην 2010: ECMT  
 

• Σν ECMT (European Commission Machine Translation) ήηαλ έλα ζχζηεκα πνπ βαζηδφηαλ ζε θαλφλεο 
θαη ρξεζηκνπνηνχζε ηερλνινγία Systran. Έπαπζε λα ρξεζηκνπνηείηαη έπεηηα απφ κηα απφθαζε ηελ 
νπνία εμέδσζε ην Γεληθφ Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2010.  

 

• 2013-2017: MT@EC  
 

• χζηεκα ζηαηηζηηθήο απηφκαηεο κεηάθξαζεο, κε βάζε ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ πεγαίνπ θψδηθα Moses. 
Σν MT@EC εγθαηληάζηεθε επίζεκα ηνλ Ινχλην ηνπ 2013.  

 

• 2017- … : eTranslation 
 

• χζηεκα λεπξσληθήο (πιένλ) απηφκαηεο κεηάθξαζεο. 

 

• θνπφο ηνπ eTranslation είλαη λα πξναγάγεη ηελ πνιπγισζζία ζηηο επξσπατθέο ςεθηαθέο 
δεκόζηεο ππεξεζίεο. Πξφθεηηαη γηα θνηλφ ζρέδην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηάθξαζεο, αθελφο, θαη 
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ, Πεξηερνκέλνπ θαη Σερλνινγίαο, αθεηέξνπ. 
Δληάζζεηαη ζηνλ κεραληζκό «Σπλδένληαο ηελ Δπξώπε», ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο πνιηηηθήο 
ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά. Δγθαηληάζηεθε ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2017.  

 

• Γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπ eTranslation, 30 επξσπατθέο ρψξεο ζπιιέγνπλ 
γισζζηθά θαη κεηαθξαζηηθά δεδνκέλα ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ γηα ηνλ Δπξσπατθό Σπληνληζκό 
Γισζζηθώλ Πόξσλ (ELRC), πνπ εγθαηληάζηεθε ην 2015.  

 

 

 7 



Νεπξσληθή απηόκαηε κεηάθξαζε 

• Τη ραξαθηεξίδεη ηε λεπξσληθή απηόκαηε κεηάθξαζε; 

 

 Δθκάζεζε κεραλήο (εθαξκνγή ηερλεηήο λνεκνζχλεο ε νπνία παξέρεη ζηα 
ζπζηήκαηα ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ απηφκαηα θαη λα βειηηψλνληαη κε βάζε 
ηελ πείξα, ρσξίο ηδηαίηεξν πξνγξακκαηηζκφ): ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα 
«εθπαηδεχνληαη» κε βάζε ππάξρνπζεο κεηαθξάζεηο, λέεο κεηαθξάζεηο θαη 
άιινπο γισζζηθνχο πφξνπο κε ηνπο νπνίνπο ηξνθνδνηνχληαη 

 Ο ππνινγηζηήο επηλνεί/αλαπηχζζεη/εμειίζζεη ηνπο δηθνχο κεηαθξαζηηθνχο 
θαλφλεο 

 Ρηδηθή δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο ζηαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο (πνπ ιεηηνπξγνχλ βάζεη 
θξάζεσλ, δει. αθνινπζηψλ ιέμεσλ κεηαβιεηνχ κήθνπο)  

 

• Γηαηί ηείλεη λα θπξηαξρήζεη ε λεπξσληθή απηόκαηε κεηάθξαζε; 

 

 Οη κεηαθξάζεηο είλαη πην «ζηξσηέο»: ξένπλ θαιχηεξα απφ γξακκαηηθή θαη 
ζπληαθηηθή άπνςε (αιιά…) 

 Σν κεηαθξαζηηθφ απνηέιεζκα είλαη πνιχ θαιχηεξν γηα φιεο ηηο γιψζζεο (αιιά…) 

 Σα ζπζηήκαηα λεπξσληθήο απηφκαηεο κεηάθξαζεο είλαη πην ηθαλά λα θαιχπηνπλ 
ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηα δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
«εθπαίδεπζε» ησλ κεραλψλ (αιιά…) 
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Γηαηί αλέπηπμε ε Δπηηξνπή δηθό ηεο ζύζηεκα απηόκαηεο 
κεηάθξαζεο; 

• Δκπηζηεπηηθόηεηα 

 

• Η δηαζθάιηζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε εμσηεξηθέο 
δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε εγγπεκέλε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 
δηάθνξνη ηξίηνη —ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ— κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 
πξφζβαζε ζε νηηδήπνηε απνζηέιιεηαη γηα κεηάθξαζε. χκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ 
θαλνληζκνχ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, ην νπνίν νξίδεη φηη νη ππάιιεινη ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη 
λα απέρνπλ απφ θάζε κε εγθεθξηκέλε απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη θαηά ηελ 
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ην πξνζσπηθφ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ελ ιφγσ 
εμσηεξηθέο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο, γηα λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο έζησ θαη ηπραίαο 
δεκνζηνπνίεζεο εζσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

• Με ην eTranslation θαλέλαο δελ βιέπεη ην έγγξαθό ζαο! 

 

• Γηθαηώκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο 

 

• Έλαο δεχηεξνο ζεκαληηθφο θίλδπλνο αθνξά ηα δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο (ΓΓΙ). 
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θάζε κεηαθξαζκέλν θείκελν, αθφκε θαη αλ παξάγεηαη 
απφ κεραλή, απνηειεί αληηθείκελν δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηα νπνία αλήθνπλ 
απηφκαηα θαη εμ νινθιήξνπ ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ απηφκαηεο κεηάθξαζεο (π.ρ. Google). 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κεηαθξαζκέλν θείκελν δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, λα αληηγξαθεί, λα 
δεκνζηεπζεί ή λα δηαλεκεζεί ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ 
απηφκαηεο κεηάθξαζεο. 

• Με ην eTranslation ε κεηάθξαζε ηνπ θεηκέλνπ ζαο αλήθεη ζε εζάο! 
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Φαξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο ηελ νπνία παξέρεη ην 
eTranslation 

• Απηόκαηε κεηάθξαζε γηα όιεο ηηο γιώζζεο ηεο ΔΔ, κε δπλαηφηεηα ηειεθφξησζεο 
νιόθιεξσλ εγγξάθσλ ή αληηγξαθήο θαη επηθόιιεζεο θξάζεσλ ή ηκεκάησλ θεηκέλνπ 
[απεπζείαο κεηάθξαζε γηα φιεο ηηο γιψζζεο πξνο θαη απφ ηα αγγιηθά, θαζψο επίζεο γηα ηα 
γαιιηθά < > γεξκαληθά· κεηάθξαζε κέζσ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (ελδηάκεζε γιψζζα) γηα ηα 
ππφινηπα δεχγε, ρσξίο, φκσο, ν ρξήζηεο λα ην αληηιακβάλεηαη απηφ] 

• Γέρεηαη πιεζώξα κνξθνηύπσλ θαη δηαηεξεί ηνλ κνξθφηππν ηνπ αξρηθνχ εγγξάθνπ (πιελ ηνπ 
.pdf, πνπ ην επηζηξέθεη σο .docx). 

• Με ην ίδην αίηεκα κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ πεξηζζόηεξα από έλα έγγξαθα ζε πεξηζζόηεξεο 
ηεο κηαο γιώζζεο, αθφκε θαη αλ νη κνξθφηππνί ηνπο είλαη δηαθνξεηηθνί.  

• Παξέρεη ηε κεηάθξαζε ζηελ νζφλε γξήγνξα, αιιά όρη ακέζσο (ν απαηηνχκελνο ρξφλνο 
θπκαίλεηαη απφ κεξηθά δεπηεξφιεπηα έσο κεξηθά ιεπηά. Μέζνη φξνη: 52 δεπηεξφιεπηα γηα ηα 
έγγξαθα· 3 δεπηεξφιεπηα γηα ηα ηκήκαηα θεηκέλνπ). 

• Σν ζχζηεκα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί κέρξη 5.000.000 κεηαθξαζηηθά ηεκάρηα (segments) αλά 
δεδνκέλε ζηηγκή, αλ θαη θαηά θαλφλα ε δήηεζε ζπάληα ππεξβαίλεη ηα 60.000 κεηαθξαζηηθά 
ηεκάρηα αλά δεδνκέλε ζηηγκή. Άξα, ππάξρνπλ πνιχ κεγάια πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. ηηο 
18 Μαξηίνπ ζεκεηψζεθε λέν ξεθφξ: κεηαθξάζηεθαλ 635.158 ζειίδεο! 

• αο ζηέιλεη, αλ ζέιεηε, ηηο κεηαθξάζεηο κε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ή ηηο απνζεθεχεη ζηνλ 
πξνζσπηθφ ζαο ρψξν εξγαζίαο. 

• Οη κεηαθξάζεηο είλαη δηαζέζηκεο γηα ηειεθόξησζε επί 24 ώξεο (ζην ζεκείν My translation 
requests). 

• Όια ηα έγγξαθα δηαγξάθνληαη κεηά από 24 ώξεο (ή ακέζσο κεηά ηε  ιήςε ηεο κεηάθξαζεο, 
αλ πηνζεηεζεί απηή ε επηινγή). 

 

• Τα απόξξεηα έγγξαθα (δηαβάζκηζε αζθαιείαο Restreint EU / EU Restricted) δελ 
επηηξέπεηαη λα απνζηαινύλ γηα απηόκαηε κεηάθξαζε, δηφηη ππφθεηληαη ζε πνιχ απζηεξνχο 
θαλφλεο. 
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Πνηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην eTranslation 
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• Οη ππάιιεινη ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ άιισλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ 

 

• Σα παλεπηζηήκηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα European Master's of 
Translation 

 

• Οη δεκφζηεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ 

 

• Γηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ή ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε 

 

• Γηα εγγξαθή ζην eTranslation, ζηείιηε ζρεηηθφ αίηεκα ζηε δηεχζπλζε CEF-
AT@ec.europa.eu  γηα λα πάξεηε θσδηθνχο θαη λα κπνξείηε, ζηε 

ζπλέρεηα, λα ην ρξεζηκνπνηείηε. 
 - 

 



Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα δπλεηηθήο ρξήζεο ηνπ 
eTranslation από δεκόζηεο ππεξεζίεο 
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• Δπξσπατθή Πύιε Γεδνκέλσλ (European Data Portal): εδψ ζπιιέγνληαη ηα κεηαδεδνκέλα ησλ 
πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε πύιεο δεκόζησλ δεδνκέλσλ ησλ 
επξσπατθώλ ρσξώλ. Σπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή δεδνκέλσλ 
θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεο ηνπο. 

 

• N-Lex: Πύιε πξόζβαζεο ζηε λνκνζεζία ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΕΕ. 

 

• IMI - Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα πιεξνθόξεζεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά (Internal Market 
Information System): Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ δεκόζησλ αξρώλ ζρεηηθά κε ηνπο 
θαλόλεο ηεο εληαίαο αγνξάο ηεο ΕΕ (δηθαίσκα ειεύζεξεο θπθινθνξίαο γηα εξγαζία, ζπνπδέο θ.ιπ.). 

 

• Solvit: δίθηπν ειεθηξνληθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε κε εθαξκνγή ή ηελ 
πιεκκειή εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά. 

 

• TED (Tenders Electronic Daily): ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ «Σπκπιεξώκαηνο ηεο Επίζεκεο 
Εθεκεξίδαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο», πνπ αθνξά ηηο επξσπατθέο δεκόζηεο ζπκβάζεηο. 

•  
ODR (Online Dispute Resolution): πιαηθόξκα γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο 
θαηαλαισηηθώλ δηαθνξώλ. 

•  
EURES: ε επξσπατθή πύιε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θηλεηηθόηεηα (επξσπατθό δίθηπν ππεξεζηώλ 
απαζρόιεζεο). 

•  
e-Justice: ε δηαδηθηπαθή πύιε ηεο ειεθηξνληθήο δηθαηνζύλεο. 



Σειίδα ππνδνρήο γηα κεηάθξαζε νιόθιεξνπ εγγξάθνπ 
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Σειίδα ππνδνρήο γηα κεηάθξαζε ηκεκάησλ θεηκέλνπ 
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Παξάδεηγκα κεηάθξαζεο κηαο παξαγξάθνπ 
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The objectives of the workshops are to raise awareness about the role that automated translation can play to 
support multilingual administration services, to highlight the importance of sharing data, and to facilitate 
access to data. The targeted audience is very wide, from heads of state offices to representatives of 
parliaments, regional and cross-borders administrations, and embassies. 
 
In these workshops, EC officials and experts from industry and academia will address the various aspects of 
Language Technologies – with a strong focus on automated translation – and Language Resources, with a 
strong coverage of the critical legal aspects attached to sharing and using of data. 
 

νευρωνική 

• Οη ζηόρνη ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη λα απμεζεί ε 
επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν πνπ κπνξεί λα 
δηαδξακαηίζεη ε απηόκαηε κεηάθξαζε γηα ηελ 
ππνζηήξημε πνιπγισζζηθώλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ, 
λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη 
λα δηεπθνιπλζεί ε πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα. Τν 
ζηνρεπόκελν θνηλό είλαη πνιύ επξύ, από ηνπο 
αξρεγνύο ησλ θξαηηθώλ ππεξεζηώλ έσο ηνπο 
εθπξνζώπνπο ησλ θνηλνβνπιίσλ, ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη 
δηαζπλνξηαθέο δηνηθήζεηο θαη ηηο πξεζβείεο.  

 

•   

• Σηα εξγαζηήξηα απηά, νη ππάιιεινη ηεο Επξσπατθήο 
Επηηξνπήο θαη νη εκπεηξνγλώκνλεο ηεο βηνκεραλίαο θαη 
ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ζα εμεηάζνπλ ηηο 
δηάθνξεο πηπρέο ησλ γισζζηθώλ ηερλνινγηώλ — κε 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απηόκαηε κεηάθξαζε — θαη 
ηνπο γισζζηθνύο πόξνπο, κε ζεκαληηθή θάιπςε ησλ 
θξίζηκσλ λνκηθώλ πηπρώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
αληαιιαγή θαη ηε ρξήζε δεδνκέλσλ. 

στατιστική 

• Οη ζηόρνη ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη λα απμεζεί ε 
επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν πνπ κπνξεί λα 
δηαδξακαηίζεη ε απηόκαηε κεηάθξαζε, γηα ηελ 
ππνζηήξημε ησλ πνιπγισζζηθώλ ππεξεζηώλ, λα ηνλίζεη 
ηε ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, θαη λα 
δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ζε δεδνκέλα. Τν θνηλό, ζην 
νπνίν ζηνρεύνπλ είλαη πνιύ επξύ, από ηνπο αξρεγνύο 
θξαηώλ θαη γξαθεία ζε εθπξνζώπνπο ησλ 
θνηλνβνπιίσλ, ησλ πεξηθεξεηαθώλ δηνηθήζεσλ θαη 
πέξαλ ησλ εζληθώλ ζπλόξσλ, θαη ηηο πξεζβείεο.  

 

•   

• Σηα εξγαζηήξηα απηά, από ππαιιήινπο ηεο ΕΚ θαη από 
εκπεηξνγλώκνλεο ηνπ θιάδνπ θαη ηεο αθαδεκατθήο 
θνηλόηεηαο, ζα εμεηάζεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ησλ 
γισζζηθώλ ηερλνινγηώλ — κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 
απηόκαηε κεηάθξαζε — θαη Γισζζηθώλ Πόξσλ, κε 
κεγάιε θάιπςε ησλ θξίζηκσλ λνκηθέο πηπρέο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ αληαιιαγή θαη ρξήζε ησλ 
δεδνκέλσλ. 
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Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az 
alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - az 
Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján 
gyakorolhatja. Az e bekezdés szerinti hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben foglalt 
alapvető jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi egységére, 
népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát 

νευρωνική 

• Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηελ Επξσπατθή 
Έλσζε σο θξάηνο κέινο θαη βάζεη δηεζλνύο 
ζπλζήθεο, ε Οπγγαξία κπνξεί, ζην βαζκό πνπ 
απηό είλαη αλαγθαίν γηα ηελ άζθεζε ησλ 
δηθαησκάησλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηηο 
ηδξπηηθέο Σπλζήθεο, λα αζθεί, από θνηλνύ κε 
άιια θξάηε κέιε, νξηζκέλεο από ηηο 
αξκνδηόηεηέο ηεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ 
Θεκειηώδε Νόκν, κέζσ ησλ ζεζκηθώλ 
νξγάλσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Η άζθεζε 
αξκνδηνηήησλ δπλάκεη ηεο παξνύζαο 
παξαγξάθνπ ζπλάδεη κε ηα ζεκειηώδε 
δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ 
θαηνρπξώλνληαη ζηνλ Θεκειηώδε Νόκν θαη δελ 
πεξηνξίδεη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα δηάζεζεο 
ηεο Οπγγαξίαο ζηελ εδαθηθή ελόηεηα, ηνλ 
πιεζπζκό, ηε κνξθή θπβέξλεζεο θαη 
θξαηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

στατιστική 

• Η Οπγγαξία, σο θξάηνο κέινο ηεο 
Επξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην κηαο 
δηεζλνύο ζπκθσλίαο, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 
ηδξπηηθώλ Σπλζεθώλ, ηελ άζθεζε ησλ 
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ πνπ 
απνξξένπλ από ηνλ αλαγθαίν βαζκό, 
νξηζκέλεο αξκνδηόηεηεο ηνπ Θεκειηώδνπο 
Νόκνπ από θνηλνύ κε άιια θξάηε κέιε, κέζα 
από ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο Επξσπατθήο 
Έλσζεο ζα κπνξνύλ λα αζθνύλ. Οη 
αξκνδηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξνύζα παξάγξαθν είλαη ζύκθσλα κε ηα 
ζεκειηώδε δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ 
θαηνρπξώλνληαη ζην Θεκειηώδε Νόκν ηεο 
Οπγγαξίαο θαη δελ πεξηνξίδεη ηελ εδαθηθή 
αθεξαηόηεηα, ηε κνξθή δηαθπβέξλεζεο θαη 
θξαηηθή δνκή αλαθαίξεην δηθαίσκα. 
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Translation Edit Rate (TER) 

• Ο ζπληειεζηήο (αλαγθαίαο) επεμεξγαζίαο ηεκαρίσλ 
απηφκαηεο κεηάθξαζεο (Translation Edit Rate) ήηαλ, 
γηα ην δεχγνο EN-EL θαη γηα ηε ζηαηηζηηθή απηόκαηε 
κεηάθξαζε, 0,34. 

 

• Ο ζπληειεζηήο απηφο είλαη ην πειίθν πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηε δηαίξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 
έθαλε ν κεηαθξαζηήο ζε έλα κεηαθξαζηηθφ ηεκάρην 
πνπ πξνέξρεηαη απφ απηφκαηε κεηάθξαζε δηά ηνπ 
αξηζκνχ ησλ ιέμεσλ ηεο ηειηθήο κεηάθξαζεο. Δίλαη 
ζρεδόλ βέβαην όηη ν ζπληειεζηήο απηόο ζα 
βειηησζεί (δειαδή, ζα κεησζεί) κε ηε κεηάβαζε απφ 
ηε ζηαηηζηηθή ζηε λεπξσληθή απηφκαηε κεηάθξαζε. 

18 



Δπίπεδν πνηόηεηαο 

19 

• Η πνηφηεηα ηεο λεπξσληθήο απηφκαηεο κεηάθξαζεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο 
παξάγνληεο, φπσο: 

 

• • απφ ην ζεκαηηθφ πεδίν 

• • απφ ηνλ γισζζηθφ ζπλδπαζκφ 

• • απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ 

• • απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξσηνηχπνπ. 

 

• Απφ ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε λεπξσληθή απηφκαηε κεηάθξαζε 
δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα δηνηθεηηθά θαη λνκνζεηηθά θείκελα, ηδίσο 
επαλαιακβαλφκελνπ ραξαθηήξα. 

 

• Φπζηθά, ε απηφκαηε κεηάθξαζε δελ είλαη πάληνηε ηέιεηα. Αλ ρξεηαδόκαζηε 
κεηάθξαζε πςειήο αθξίβεηαο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο, ηόηε ην θείκελν 
πξέπεη λα αλαζεσξεζεί νπσζδήπνηε από κεηαθξαζηή. 

 

• Η πνηόηεηα βειηηώλεηαη όζν ην ζύζηεκα ηξνθνδνηείηαη κε λέεο 
κεηαθξάζεηο θαη γισζζηθνύο πόξνπο πςειήο πνηόηεηαο. Σν ΣΔΓ ηεο ΓΓΜ 
ην ηξνθνδνηεί θάζε ρξφλν κε δεθάδεο ρηιηάδεο ζειίδεο (91.000 ην 2018). 
Φξεηαδόκαζηε, όκσο, θαη ηε δηθή ζαο ζπκβνιή γηα ηνλ πεξαηηέξσ 
εκπινπηηζκό ηνπ θαη κε άιινπο γισζζηθνύο πόξνπο (Δπξσπατθόο 
Σπληνληζκόο Γισζζηθώλ Πόξσλ - ELRC)! 

 

 

 

 



Παξάδεηγκα κεηάθξαζεο δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ (EN-EL) 
κε ην eTranslation 
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• To gain access to specific training courses and professions in Luxembourg, it may be necessary to 
have approved or registered your higher education diploma obtained abroad. 

 

• Foreign certificates or diplomas are not automatically recognised in Luxembourg. The equivalence is 
recognised at the holder's request, subject to specific conditions. 

 

• If you have acquired knowledge and skills during your professional career or through training 
courses, during internships, in your leisure time or when carrying out voluntary work, it is possible to 
have these recognised officially by means of the validation of non-formal and informal learning  

 

 

•  

• Γηα λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζε εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη επαγγέικαηα ζην 
Λνπμεκβνχξγν, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα έρεηε εγθξίλεη ή θαηαρσξίζεη ην πηπρίν ζαο ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε ιάβεη ζην εμσηεξηθφ.  

 

• Σα αιινδαπά πηζηνπνηεηηθά ή ηίηινη δελ αλαγλσξίδνληαη απηφκαηα ζην Λνπμεκβνχξγν. Η ηζνδπλακία 
αλαγλσξίδεηαη εθφζνλ ην δεηήζεη ν θάηνρνο, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.  

 

• Δάλ έρεηε απνθηήζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο ζηαδηνδξνκίαο ή 
κέζσ καζεκάησλ θαηάξηηζεο, θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ πξαθηηθήο άζθεζεο, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν 
ζαο ή θαηά ηελ άζθεζε εζεινληηθήο εξγαζίαο, είλαη δπλαηφλ απηά λα αλαγλσξηζηνχλ επηζήκσο κέζσ 
ηεο επηθχξσζεο ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο. 



Παξάδεηγκα κεηάθξαζεο λνκνζεηηθνύ εγγξάθνπ (EN-
EL) κε ην eTranslation 
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• The agreement in the form of an Exchange of Letters on the consultations between the European 
Community and the Kingdom of Thailand under GATT Article XXIII, approved by Council Decision 
96/317/EC, provides for the opening of an additional autonomous annual tariff quota of 10 500 
tonnes of manioc starch, of which 10 000 tonnes are reserved for Thailand and 500 tonnes are 
available for all third countries. For management purposes, those 500 tonnes were added to WTO 
tariff quota under order number 09.0132 (CN 1108 14 00 manioc starch) that needs to be 
apportioned in view of the United Kingdom's withdrawal from the Union. In view of this, the tariff 
quota of 500 tonnes (CN 1108 14 00 manioc starch) needs to be separated from the quantities that 
should be apportioned in view of the United Kingdom's withdrawal from the Union and as such should 
be made available under a separate order number. 

 

 

• Η ζπκθσλία ππφ κνξθή αληαιιαγήο επηζηνιψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο 
Κνηλφηεηαο θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Σατιάλδεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ XXIII ηεο ΓΓΔ, ε νπνία εγθξίζεθε 
κε ηελ απφθαζε 96/317/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, πξνβιέπεη ην άλνηγκα ζπκπιεξσκαηηθήο απηφλνκεο 
εηήζηαο δαζκνινγηθήο πνζφζησζεο ακχινπ καληφθαο 10 500 ηφλσλ, εθ ησλ νπνίσλ 10 000 ηφλνη 
πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ Σατιάλδε θαη 500 ηφλνη είλαη δηαζέζηκνη γηα φιεο ηηο ηξίηεο ρψξεο. 
Γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο, νη ελ ιφγσ 500 ηφλνη πξνζηέζεθαλ ζηε δαζκνινγηθή πνζφζησζε ηνπ ΠΟΔ κε 
αχμνληα αξηζκφ 09.0132 (άκπιν καληφθαο Ο 1108 14 00) πνπ πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ κε βάζε ηελ 
απνρψξεζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ Έλσζε. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε δαζκνινγηθή πνζφζησζε 
ησλ 500 ηφλσλ (άκπιν καληφθαο Ο 1108 14 00) πξέπεη λα δηαρσξηζηεί απφ ηηο πνζφηεηεο πνπ πξέπεη 
λα θαηαλεκεζνχλ κε βάζε ηελ απνρψξεζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ Έλσζε θαη, ζπλεπψο, λα 
δηαηεζνχλ κε ρσξηζηφ αχμνληα αξηζκφ. 



Παξάδεηγκα αληίζηξνθεο (EL-EN) κεηάθξαζεο 
δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ κε ην eTranslation 
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• Η αίηεζε θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο θαζνξίδνληαη κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο 
παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 136, ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή πξνμεληθή αξρή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ε νπνία εληφο κελφο ηα δηαβηβάδεη ζηε Γηεχζπλζε Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνχ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  Η αλσηέξσ ππεξεζία εληφο κελφο εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη 
δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα πξνμεληθή αξρή ηε ζρεηηθή εηζήγεζε πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζνχλ νη 
απαηηνχκελεο εζληθέο ζεσξήζεηο εηζφδνπ. 

•  Η αξκφδηα πξνμεληθή αξρή ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο δηαβίβαζεο ηεο ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο 
Γηεχζπλζεο Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, θαη Αλάπηπμεο , δχλαηαη λα ρνξεγεί 
ηεο απαηηνχκελεο ζρεηηθέο άδεηεο ζεσξήζεηο εηζφδνπ. 

 

 

• The application and the required supporting documents, as laid down in the joint ministerial decision 
referred to in Article 136 (12), shall be submitted to the Greek consular authority of the place where 
the persons concerned reside within one month and send them to the Foreign Capital Directorate of 
the Ministry of the Economy and Development. Within one month, the abovementioned department 
shall examine the application and forward the relevant recommendation to the competent consular 
post with a view to obtaining the national visas required.  

•   

• The competent consular authority, in the event of delay in transmitting the recommendation of the 
Foreign Capital Directorate of the Ministry of Economy, and Development, may grant the necessary 
authorisation for visas. 



Παξάδεηγκα κεηάθξαζεο δηνηθεηηθνύ εγγξάθνπ από ηα 
ζνπεδηθά πξνο ηα ειιεληθά κε ην eTranslation 
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• Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor ska ha möjlighet att delta i 
arbetslivet. Politikområdet handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning 
av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, 
arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden. 

 

• Η πνιηηηθή γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο έρεη σο ζηφρν λα δηαζθαιίζεη φηη φινη νη άλζξσπνη 
έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο ηνκέαο πνιηηηθήο θαιχπηεη 
ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ, ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ 
αγνξά εξγαζίαο, ηελ αζθάιηζε αλεξγίαο θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. 

 

 

 

• Regeringen har beslutat att höja takbeloppet för lönebidrag och skyddat arbete hos 
offentlig arbetsgivare. Syftet är att stärka förutsättningarna för ökad sysselsättning 
och förbättrat arbetsmarknadsdeltagande för personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga. 

 

• Η θπβέξλεζε απνθάζηζε λα απμήζεη ην αλψηαην φξην ησλ κηζζνινγηθψλ επηδνηήζεσλ 
θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπ δεκνζίνπ. ηφρνο είλαη 
ε ελίζρπζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ κεηψλνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα εξγαζίαο ηνπο. 



Πξνβιήκαηα πνηόηεηαο ζηε λεπξσληθή απηόκαηε 
κεηάθξαζε 

Κπξηόηεξα πξνβιήκαηα πνηόηεηαο ζηε λεπξσληθή 
κεηάθξαζε (ελδεηθηηθή αλαθνξά): 

 

• Γηαζηξέβισζε ηνπ λνήκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα πεξάζεη 
απαξαηήξεηε ιόγσ ηεο θαιήο ξνήο ηνπ θεηκέλνπ  

• Πξνζζήθε/επαλάιεςε θεηκεληθψλ ζηνηρείσλ  

• Παξάιεηςε ζεκαληηθψλ ή θαη θξίζηκσλ θεηκεληθψλ ζηνηρείσλ  

• Οξνινγηθή αζπλέπεηα, αθφκε θαη κέζα ζηελ ίδηα πεξίνδν 

• Δπηλφεζε αλχπαξθησλ φξσλ, ιέμεσλ θαη γξακκαηηθψλ ηχπσλ 

 

• Τπάξρνπλ βέβαηα θαη δηάθνξα άιια πξνβιήκαηα κηθξφηεξεο 
ζεκαζίαο.  
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Γηαζηξέβισζε ηνπ λνήκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα πεξάζεη 
απαξαηήξεηε ιόγσ ηεο θαιύηεξεο ξνήο ηνπ θεηκέλνπ 

• The board is of the opinion that the analysis done in the Working Party 29 
Guidelines WP248 are a core element for ensuring consistency across the 
Union. Thus, it requests the different Supervisor Authorities to add a 
statement to the document containing their list that clarifies that their list 
is based on these guidelines and that it complements and further specifies 
the guidelines 

 

• Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη ηεο γλψκεο φηη ε αλάιπζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 29 ηεο νκάδαο 
εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 248 απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
ζπλέπεηαο ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε. Ωο εθ ηνχηνπ, δεηεί απφ ηηο δηάθνξεο 
αξρέο επνπηείαο λα πξνζζέζνπλ κηα δήισζε ζην έγγξαθν πνπ πεξηέρεη 
ηνλ θαηάινγφ ηνπο, ην νπνίν δηεπθξηλίδεη φηη ν θαηάινγνο ηνπο βαζίδεηαη 
ζε απηέο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη φηη ζπκπιεξψλεη θαη δηεπθξηλίδεη 
πεξαηηέξσ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. 

25 



Πξνζζήθε/επαλάιεςε θεηκεληθώλ ζηνηρείσλ 

• By act of 22 July 1999, X., a brewery established in Czech 
Republic, brought proceedings before the national court 
requesting that Z., a company established in Vienna (Austria) 
which runs a drink distribution business, be ordered to refrain 
from using on Austrian territory… 

 

• Με πξάμε ηεο 22 Ινπιίνπ 1999, ε εηαηξεία Υ., κηα δπζνπνηία πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, θίλεζε δηαδηθαζία 
ελψπηνλ ηνπ εζληθνχ δηθαζηεξίνπ δεηψληαο απφ ην Z., κηα εηαηξεία 
εγθαηεζηεκέλε ζηε Βηέλλε (Απζηξία), ε νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλε ζηε Βηέλλε (Απζηξία), ε νπνία δηαρεηξίδεηαη κηα 
επηρείξεζε δηαλνκήο πνηψλ, λα κελ θάλεη ρξήζε ζην έδαθνο ηεο 
Απζηξίαο… 

 

• (βι. θαη επόκελν παξάδεηγκα) 
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Παξάιεηςε ζεκαληηθώλ ή θαη θξίζηκσλ θεηκεληθώλ 
ζηνηρείσλ 

• The opinion of the EDPB shall be adopted pursuant to Article 64 
(3) GDPR in conjunction with Article 10 (2) of the EDPB Rules of 
Procedure within eight weeks from the first working day after the 
Chair and the competent supervisory authority have decided that 
the file is complete. Upon decision of the Chair, this period may 
be extended by a further six weeks taking into account the 
complexity of the subject matter. 

 

• Η γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 παξάγξαθνο 3 ηνπ γεληθνχ 
θαλνληζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 
ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 2 ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ ΔΠΓ 
εληφο νθηψ εβδνκάδσλ απφ ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ 
πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ θαη ηεο 
αξκφδηαο επνπηηθήο αξρήο. Με απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ, ε πεξίνδνο 
απηή κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά έμη επηπιένλ εβδνκάδεο, 
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
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Οξνινγηθή αζπλέπεηα, αθόκε θαη κέζα ζηελ ίδηα πεξίνδν 

• deleting those codes (limited to those codes…) 

• ηε δηαγξαθή ησλ θσδηθψλ απηψλ (νη νπνίνη πεξηνξίδνληαη ζε εθείλνπο ηνπο 
θψδηθεο…) 

 

• Finally, the Board recalls that transparency is key for data controllers and data 
processors. In order to clarify the entries in the list, the Board is of the opinion 
that making an explicit reference in the lists, for each type of processing, to the 
criteria set out in the guidelines could improve this transparency. Therefore, 
the Board considers that an explanation on which criteria have been taken into 
account by the Bulgarian Supervisory Authority to create its list could be 
added. 

• Σέινο, ην πκβνχιην Δμπγίαλζεο ππελζπκίδεη φηη ε δηαθάλεηα έρεη θαίξηα 
ζεκαζία γηα ηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ηνπο εθηεινχληεο 
ηελ επεμεξγαζία. Πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ νη θαηαρσξίζεηο ζηνλ 
θαηάινγν, ην πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ είλαη ηεο γλψκεο φηη ε ξεηή 
αλαθνξά ζηνπο θαηαιφγνπο, γηα θάζε ηχπν επεμεξγαζίαο, ζηα θξηηήξηα πνπ 
νξίδνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη απηή ηε 
δηαθάλεηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ην πκβνχιην Δμπγίαλζεο ζεσξεί φηη ζα κπνξνχζε λα 
πξνζηεζεί κηα εμήγεζε ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ ειήθζεζαλ ππφςε απφ ηε  
βνπιγαξηθή επνπηηθή αξρή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηαιφγνπ. 
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Δπηλόεζε αλύπαξθησλ όξσλ, ιέμεσλ θαη γξακκαηηθώλ 
ηύπσλ 

• Part of the context in which Community Law operate is its inter-relationship with the national laws 
of the Member States. 

• Μέξνο ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην θνηλνηηθφ δίθαην είλαη ε δηαζρέζε ηνπ κε ηελ εζληθή 
λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 

 

• - deleting those codes (limited to those codes linking mutually plural information being actually 
handled by a personal information handling business operator) which link personal information and 
information obtained by having taken measures against the personal information (including 
replacing the said codes with those other codes which cannot link the said personal information and 
information obtained by having taken measures against the said personal information using a 
method with no regularity that can restore the said codes) 

• - δηαγξαθή ησλ θσδηθψλ απηψλ (νη νπνίνη πεξηνξίδνληαη ζε εθείλνπο ηνπο θψδηθεο νη νπνίνη 
ζπλδένπλ ηελ πξαγκαηηθά δηαπιεθηηθή πιεξνθνξία απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα), νη νπνίνη ζπλδένπλ ηα 
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε ιήςε κέηξσλ θαηά 
ησλ πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ελ ιφγσ 
θσδηθψλ κε ηνπο ελ ιφγσ άιινπο θσδηθνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ηε ιήςε κέηξσλ θαηά ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα κε ηε ρξήζε κεζφδνπ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ελ ιφγσ θσδηθψλ) 

 

• Πξνεγνχκελν (ζηαηηζηηθφ) ζχζηεκα: 

• …πνπ ζπλδένπλ ακνηβαίσο πιεζπληηθφ αξηζκφ πιεξνθνξηψλ ή 

• …πνπ ζπλδένπλ αιιεινπιεζπληηθέο πιεξνθνξίεο 
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Λάζε πνπ νθείινληαη ζηελ θαθή πνηόηεηα ηνπ πξσηνηύπνπ 
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• Much of the blame for the sovereign debt crisis can be laid at the door or irresponsible 
fiscal policies pursued by some EU Member States. 

• Μεγάιν κέξνο ηεο επζύλεο γηα ηελ θξίζε δεκόζηνπ ρξένπο κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ 
πόξηα ή ζε αλεύζπλεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ αζθνύληαη από νξηζκέλα θξάηε 
κέιε ηεο ΕΕ. 

• Door αληί γηα poor. Αλ δηνξζσζεί ην πξσηόηππν, δηνξζώλεηαη θαη ε κεηάθξαζε. 

• Μεγάιν κέξνο ηεο επζύλεο γηα ηελ θξίζε δεκόζηνπ ρξένπο κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο 
θαθέο ή αλεύζπλεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ αζθνύληαη από νξηζκέλα θξάηε κέιε 
ηεο ΕΕ. 

 

 

• The huge taxpayer – funded bail – outs of banks in some Member States and the 
subsequent fragility of the global financial system was also an important contributory 
factor to the crisis. 

• Ο ηεξάζηηνο θνξνινγνύκελνο — ε ρξεκαηνδνηνύκελε δηάζσζε κε εγγύεζε — παξνρή 
ηξαπεδώλ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε θαη ε επαθόινπζε εππάζεηα ηνπ παγθόζκηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο ήηαλ επίζεο ζεκαληηθόο παξάγνληαο πνπ ζπλέβαιε ζηελ 
θξίζε. 

• taxpayer – funded bail – outs αληί γηα taxpayer–funded bail–outs (θαθή ζέζε ησλ 
ελσηηθώλ). Αλ δηνξζσζεί ην πξσηόηππν, δηνξζώλεηαη θαη ε κεηάθξαζε (αλ θαη 
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έλα ζνβαξό ιάζνο). 

• Οη ηεξάζηηεο δηαζώζεηο ηξαπεδώλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη κε ρξήκαηα ησλ ηξαπεδώλ ζε 
νξηζκέλα θξάηε κέιε θαη ε επαθόινπζε εππάζεηα ηνπ παγθόζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 
ζπζηήκαηνο ζπλέβαιαλ επίζεο ζεκαληηθά ζηελ θξίζε. 


