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DGTRAD 

Γενική διεύθυνση 
μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία 

και Μονάδα 
Εξωτερικών 

Σχέσεων 

Υπηρεσία Ανάπτυξης 
και Εφαρμογής 

Υπηρεσία Εξωτερικής 
Μετάφρασης 

Μονάδα 
Προμετάφρασης / 

Euramis 

Συντονισμός 
Ορολογίας 

ITS Γραφείο 
Υποστήριξης 

Διεύθυνση C  
Πόροι 

Επιμόρφωση και  
Πρακτική άσκηση 

 Γλωσσικές Μονάδες 

Τμήμα Σχεδιασμού 

Οργάνωση της Μετάφρασης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 



 506 γλωσσικοί συνδυασμοί 
 περίπου 5.000 μεταφραστές και 
εμπλεκόμενοι  

 σε 10 Θεσμικά Όργανα 
 πληθώρα εργαλείων: 
μεταφραστική μνήμη, βάση 
ορολογίας, αυτόματη 
μετάφραση 



 Από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το ΕΚ 
ψηφίζει τα τελικά νομοθετικά κείμενα 
μεταφρασμένα στις 24 επίσημες 
γλώσσες της Ε.Ε. 

 Κάθε μετάφραση είναι νομικά 
δεσμευτική και μετατρέπεται σε εθνική 
νομοθεσία. 

 Η αναντιστοιχία της ορολογίας εκχωρεί 
τη νομοθετική εξουσία στο  
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο! 



Το έργο της 
Ορολογίας  

 Μεταφραστικά 
Τμήματα 

 Παραγωγή 
ορολογίας και 
εισαγωγή απευθείας 
στη βάση ΙΑΤΕ. 

 Συμπλήρωση  
γλωσσών και 
στοιχείων των 
δελτίων, ενημέρωση  
και επικύρωση των 
εγγραφών στη βάση 
ΙΑΤΕ. 

TermCoord  

 Γενικός Συντονισμός 

 Βοήθεια και 
θεματικά σχέδια 

 Υποστήριξη 

 Διοργανική 
συνεργασία για τη 
διαχείριση της  
βάσης ΙΑΤΕ 



 Oι μεταφραστές εισάγουν τα ευρήματά τους στην ΙATΕ ή σε 
ενδιάμεση λίστα μέσω του Macro. 

 Δεν υπάρχουν ορολόγοι πλήρους απασχόλησης, αλλά 
μεταφραστές που ασχολούνται με την ορολογία. 

 Oρισμός τουλάχιστον δύο ορολόγων με προαπαιτούμενα 
προσόντα και γνώσεις. 

 Διαθέτουμε δίκτυο 120 ορολόγων. 

 Γενικές εργασίες στην ΙATΕ, έλεγχος αποτελεσμάτων του Macro, 
καθοδήγηση των ασκουμένων για τα σχέδια ορολογίας, κατάρτιση 
και καθοδήγηση των μεταφραστών. 

 Συνεργασία με την υπηρεσία μας σε όλους τους τομείς 
συντονισμού της ορολογίας . 



Oι τρεις βασικοί τομείς δράσης 

Διαχείριση  
της βάσης 
δεδομένων 

Υποστήριξη της  
παραγωγής 
ορολογίας 

Προπαρασκευαστική 

Τεκμηρίωση 



 



 Δημιουργία και διαχείριση κωδικών 
πρόσβασης, κατανομή ρόλων, τεχνική 
υποστήριξη των χρηστών. 

 Διοργανική συνεργασία για το 
περιεχόμενο των εγγραφών. 

 Συνεχής επιμόρφωση για ορολόγους, 
μεταφραστές, συντάκτες και 
ασκούμενους. 

 Παραγωγή και ενημέρωση οδηγών. 

Tι χρειάζεται η διαχείριση μιας διαδραστικής 

βάσης  δεδομένων με τόσους χρήστες; 
 



 Διαθέσιμο στη γραμμή εργαλείων. 
 Συμβατό με το TWB/Studio. 

 Tαχεία αναζήτηση στην ΙΑΤΕ. 
 Οι όροι που συλλέγονται ελέγχονται από τους 

ορολόγους της κάθε γλώσσας, 
συμπληρώνονται σε όλες τις γλώσσες και 
εισάγονται από την TermCoord στην ΙΑΤΕ. 

Παραγωγή ορολογίας  
κατά τη μετάφραση: 





Αυτόματη αναγνώριση όρων 
(προσαρμόσιμη; προαιρετική) 

 

Μετάφραση – autosuggest (προαιρετική) 

 



Βάση 
δεδομένων 
(γλωσσάριο)  
για 
συμπληρωμα-
τικές 
πληροφορίες 
σχετικά με τον 
όρο (επίσης 
προαιρετική) 



- Η επιλογή του 
πρωτότυπου και του 
μεταφρασμένου 
όρου  επιτρέπει την 
αποθήκευση στην 
προσωρινή βάση 
δεδομένων 

- Ο όρος είναι 
άμεσα προσβάσιμος 
από όλους τους 
μεταφραστές που 
χρησιμοποιούν την 
ίδια προσωρινή 
βάση 



Τεκμηρίωση: DOC Hound 



Τεκμηρίωση: Glossary Links 



Προετοιμάζονται για τη μετάφραση των 
σημαντικότερων νομοθετικών 
διαδικασιών. 

Περιέχουν:  
 Εξειδικευμένα γλωσσάρια, συναφή 

έγγραφα, σχετική εθνική νομοθεσία, 
συμπληρωματικές πληροφορίες, 
κατάλογο ειδικών. 

 Σε κάθε ανάθεση μετάφρασης στο 
ηλεκτρονικό σύστημα προστίθεται και 
ενεργός σύνδεσμος στο φάκελο 
τεκμηρίωσης (TermFolder). 

Τεκμηρίωση: TermFolders 



Διεθνές εμπόριο και εμπορική 
πολιτική. 

Ισοδύναμα της εθνικής ορολογίας 
για τις βιογραφίες των 754 
ευρωβουλευτών. 

Εξαγωγή όρων (term extraction). 

Σχέδια σε συγκεκριμένους τομείς 
ανά γλώσσα που έχουν ζητηθεί 
από τα Μεταφραστικά Τμήματα. 

Τρέχοντα σχέδια ορολογίας 

Ανθρώπινα δικαιώματα (εμπορία ανθρώπινων οργάνων / 

μετανάστευση κ.ά. ). 

Χρηματοπιστωτικές αγορές. 

LGBT και ορολογία σχετική με τα φύλα. 



 προχωρημένα μαθήματα για ορολόγους (train-to-train)  

 Μαθήματα hands-on για τεχνικά θέματα (κάθε δύο μήνες) 

Επιμόρφωση 

• Εισαγωγή στην ορολογία για 

τους ασκούμενους (κάθε 3 
μήνες) . 
• Μαθήματα ΙΑΤΕ για 
μεταφραστές. 
• Παρουσιάσεις εργαλείων . 
• «Μία μέρα στην Ορολογία για 

τους νεοπροσλαμβανόμενους. 
• Μαθήματα ΙΑΤΕ σε άλλα  
Όργανα της ΕΕ. 



 Το τμήμα Συντονισμού Ορολογίας δημιουργήθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο το 2008, ξεκίνησε ως 
τριμελής υπηρεσία και μετατράπηκε σε Μονάδα με 10 
μόνιμους υπαλλήλους και 6 έως 10 θέσεις ασκουμένων, 
μόλις το 2011αντιμετωπίζοντας τρεις επικοινωνιακές 
προκλήσεις: 

 να πείσει μεταφραστές και συντάκτες ότι η ορολογία είναι 
βασικός παράγοντας ποιότητας των κειμένων 

 να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τις δομές της 
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Οργάνων που 
διαχειρίζονται τη βάση δεδομένων ΙΑΤΕ 

 να εντάξει τη δράση του στη σύγχρονη παγκόσμια εξέλιξη 
της ορολογίας σε επιστήμη που αγγίζει όλους τους τομείς 
της παραγωγής, της επικοινωνίας και της τεχνολογίας. 



Εκστρατείες ευαισθητοποίησης των μεταφραστών  



Και μια σελίδα στο 
«intranet» για όλο το 
προσωπικό του ΕΚ 



Εκστρατείες ευαισθητοποίησης των 
συντακτών  των κειμένων  (συχνά σε 
γλώσσα άλλη από τη μητρική τους...) 

Παρουσίαση 

της ορολογίας 
στους 
ευρωβουλευτές  
κατά την 
απονομή του  
Βραβείου 
Ζαχάροφ 

στο 
Στρασβούργο. 

http://termcoord.wordpress.com/about/human-rights-action/


Από τα ιστορικά πρώτα γλωσσάρια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις τότε 6 
γλώσσες μέχρι τα πιο σύγχρονα βιβλία για 
την ορολογία. 
Πρόσβαση στις ιστοσελίδες των δύο 
Μονάδων σε ειδικό τμήμα με όλη τη συνεχώς 
εμπλουτιζόμενη βιβλιογραφία και e-books. 



• Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας 

• της TermNet, της Infoterm και της EFNIL. 

• Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά φόρουμ. 
• Συνεργασία με Πανεπιστήμια και διεθνείς οργανώσεις. 

• Ανταλλαγή υλικού και τεχνογνωσίας. 

• Παρουσιάσεις της Μονάδας Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου στο 
Λουξεμβούργο και στο εξωτερικό. 

• Δίκτυο με περισσότερες από 1.000 εξωτερικές επαφές. 

Εξωτερική Συνεργασία 



Σεμινάρια σε συνεργασία με πανεπιστήμια 

 και διεθνείς φορείς 

http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/964-2/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/termites-and-cats/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/conferences/




https://webmail2012.europarl.europa.eu/CookieAuth.dll?GetLogon?reason=0&formdir=6&curl=Z2FOWAZ2F
https://webmail2012.europarl.europa.eu/CookieAuth.dll?GetLogon?reason=0&formdir=6&curl=Z2FOWAZ2F
https://webmail2012.europarl.europa.eu/CookieAuth.dll?GetLogon?reason=0&formdir=6&curl=Z2FOWAZ2F
https://webmail2012.europarl.europa.eu/CookieAuth.dll?GetLogon?reason=0&formdir=6&curl=Z2FOWAZ2F
https://webmail2012.europarl.europa.eu/CookieAuth.dll?GetLogon?reason=0&formdir=6&curl=Z2FOWAZ2F
https://webmail2012.europarl.europa.eu/CookieAuth.dll?GetLogon?reason=0&formdir=6&curl=Z2FOWAZ2F
https://webmail2012.europarl.europa.eu/CookieAuth.dll?GetLogon?reason=0&formdir=6&curl=Z2FOWAZ2F
https://webmail2012.europarl.europa.eu/CookieAuth.dll?GetLogon?reason=0&formdir=6&curl=Z2FOWAZ2F
https://googledrive.com/host/0Bz-pJulWTGF5S2JTcm16ZThVMjA/popup.html


 Όλο το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής 
βάσης δεδομένων ΙΑΤΕ διατίθεται 
τώρα ελεύθερα για κάθε χρήση (και 
εμπορική) στο Open Data Portal της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
δημιουργία γλωσσαρίων, 
εφαρμογών, μελετών σε  
συγκεκριμένους τομείς. 



Αντιγράφοντας τον κωδικό HTML από 
την ιστοσελίδα μας (Resources), 
μπορείτε να ενσωματώσετε αυτό το 
widget με τέσσερα εικονίδια στη δική σας 
ιστοσελίδα ώστε να ανοίγετε με ένα κλικ: 
• Την ιστοσελίδα termcoord.eu 
• Τη δημόσια ΙΑΤΕ 
• Τα έγγραφα της ΕΕ σε 24 γλώσσες 
• Τα επιλεγμένα εξειδικευμένα 

γλωσσάρια 



Προσφέρουμε 
μια σειρά 
εικονιδίων 
που σας 
επιτρέπουν 
να  
εγκαταστή-
σετε ένα 
σύνδεσμο 
προς τη βάση 
δεδομένων 
στην 
ιστοσελίδα 
σας ή στο 
πάνω μέρος 
της οθόνης 
σας. 

http://termcoord.wordpress.com/iate/5281-2/


Διοργανική Επικοινωνία: 

H TermCoord εισηγήθηκε και αναπτύσσει 
μια (αρχικά) διοργανική πύλη ορολογίας. 

Πρωτοβουλία 
της TermCoord 
το 2011, 
την αναδέχθηκε 
η διαχειριστική 
ομάδα IATE  
το 2012, 
την ενέκρινε η 
ιεραρχία της ΕΕ 
το 2013. 

http://www.euterm.org/esperiment/


H πύλη 

Προσφέρει: 
 Πρόσβαση σε όλα τα 

«εργαλεία» και το υλικό από όλα 
τα Όργανα της ΕΕ. 

 Nέα από την ορολογία στην ΕΕ 
και σε όλο τον κόσμο 

 Σύνδεση με ιστοσελίδες 
ορολογίας 

 Συνεργασία για κοινά σχέδια  
 Εμπειρογνώμονες  
 Hμερολόγιο δραστηριοτήτων και 

εκδηλώσεων 

 Συλλογή κειμένων, 
παρουσιάσεων και οδηγών 

 

 Δημιουργούμε επίσης και προσφέρουμε για κάθε 
γλώσσα ένα  wiki για τη συνεργασία και επικοινωνία 
μεταξύ των μεταφραστών 

     όλων των Oργάνων της ΕΕ. 



 

Η TermCoord διατηρεί σελίδα στο  
Fb και λογαριασμούς στο LinkedIn 
και το Twitter 

Η σελίδα μας είχε σε τρία 
χρόνια 500.000 επισκέπτες 

http://termcoord.wordpress.com/
http://termcoord.wordpress.com/did-you-know/iate-terms-of-the-week-2013/
http://termcoord.wordpress.com/did-you-know/iate-terms-of-the-week-2013/
http://termcoord.wordpress.com/did-you-know/iate-terms-of-the-week-2013/
http://www.euterm.org/test1/glossary/
http://tools.euterm.org/dochound/Dochoundindex.html
http://termcoord.wordpress.com/glossaries/glossaries-by-eu-institutions-and-bodies/
http://termcoord.wordpress.com/traineeship/european-traineeships/
http://termcoord.wordpress.com/did-you-know/why-is-terminology-your-passion/
http://termcoord.wordpress.com/did-you-know/why-is-terminology-your-passion/
http://termcoord.wordpress.com/recommended-readings/
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/
http://termcoord.wordpress.com/events/international-conferences/
http://termcoord.wordpress.com/
http://www.facebook.com/TermCoord
http://www.facebook.com/TermCoord
http://lu.linkedin.com/pub/ep-termcoord/30/938/451
http://lu.linkedin.com/pub/ep-termcoord/30/938/451
https://twitter.com/TermCoord
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/conferences/


 4 μέλη της TermCoord διδάσκουν ορολογία 
(20 ώρες ανά εξάμηνο) στο Master με τίτλο: 

 «Πολυγλωσσία σε ένα Πολυπολιτισμικό 
Περιβάλλον» και οι φοιτητές κάνουν ένα 
μήνα άσκηση στην υπηρεσία μας. 

http://termcoord.wordpress.com/2013/02/12/new-module-on-terminology-at-the-university-of-luxembourg/
http://termcoord.wordpress.com/2013/02/12/new-module-on-terminology-at-the-university-of-luxembourg/
http://termcoord.wordpress.com/2013/02/12/new-module-on-terminology-at-the-university-of-luxembourg/
http://termcoord.wordpress.com/2013/02/12/new-module-on-terminology-at-the-university-of-luxembourg/
http://termcoord.wordpress.com/2013/02/12/new-module-on-terminology-at-the-university-of-luxembourg/
http://termcoord.wordpress.com/2013/02/12/new-module-on-terminology-at-the-university-of-luxembourg/
http://termcoord.wordpress.com/2013/02/12/new-module-on-terminology-at-the-university-of-luxembourg/
http://wwwen.uni.lu/formations/flshase/master_in_learning_and_communication_in_multilingual_and_multicultural_contexts_academique
http://wwwen.uni.lu/formations/flshase/master_in_learning_and_communication_in_multilingual_and_multicultural_contexts_academique


Σχέδια ορολογίας ΙATΕ: Kαθηγητές τμημάτων ορολογίας ή μετάφρασης 
προετοιμάζουν σε συνεργασία μαζί μας καταλόγους όρων σε τομείς της 
ΙATΕ, οι φοιτητές τους εισάγουν τα δεδομένα σε ένα λογισμικό 
πανομοιότυπο με την εσωτερική διαδραστική βάση που διαθέτουν οι 
μεταφραστές μας, το υλικό επικυρώνεται από τους ορολόγους μας και 
εισάγεται στη βάση δεδομένων. 

“Ερευνητικές επισκέψεις” καθηγητών 
ορολογίας και μετάφρασης  στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus. 

Πρακτική άσκηση αποφοίτων στους 
τομείς της ορολογίας και μετάφρασης  
ή της επικοινωνίας και πληροφορικής. 

http://termcoord.wordpress.com/traineeship/erasmus-mobility-options/
http://termcoord.wordpress.com/traineeship/erasmus-mobility-options/
http://termcoord.wordpress.com/traineeship/erasmus-mobility-options/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm
http://termcoord.wordpress.com/traineeship/european-traineeships/


Συνεργασία με πέντε 
Πανεπιστήμια: 
Σαλέρνο, Λουξεμβούργο, Ρώμη, 
Θεσσαλονίκη και Κολωνία για 
την οντολογική οργάνωση της 
ΙΑΤΕ και άλλων τεσσάρων 
πολύγλωσσων βάσεων 
ορολογίας, TermTerm, SAP, 
BabelNet, EuroTermBank,  

τη διασύνδεση μεταξύ τους και 
την αναζήτηση όρων με εργαλείο 
meta search. 

Horizon 2020:  

Σχέδιο για την Οντολογική 

Οργάνωση της ΙΑΤΕ. 



 Όλα σε 
ένα 

φυλλάδιο! 

http://termcoord.files.wordpress.com/2011/09/booklet.pdf
http://termcoord.files.wordpress.com/2011/09/booklet.pdf
http://termcoord.files.wordpress.com/2011/09/booklet.pdf
http://termcoord.files.wordpress.com/2011/09/booklet.pdf
http://termcoord.wordpress.com/2011/10/05/read-our-new-booklet/



