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ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ 



 5000 υπάλληλοι της ΕΕ ασχολούνται με τη 

μετάφραση σε 10 Όργανα και Υπηρεσίες

 Το 2014 μεταφράστηκαν 2,5 εκατομμύρια σελίδες 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας που καλύπτει πλέον το 

80% της εθνικής νομοθεσίας των 28 χωρών σε 24 

γλώσσες

 Οι γλωσσικοί συνδυασμοί για τη μετάφραση των 

κειμένων είναι 552



 Ο πρώτος κανονισμός της Ενωμένης Ευρώπης 
ορίζει ως ισότιμες τις επίσημες γλώσσες της 
τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ξεκίνησε με 
6 και αριθμεί σήμερα 24 γλώσσες. Ο 
κανονισμός αυτός διατηρεί τον αύξοντα αριθμό 
1 και τροποποιήθηκε με την κάθε διεύρυνση 

 Το δικαίωμα στη γλώσσα είναι πολιτιστικό 
δικαίωμα κάθε πολίτη της Ενωμένης Ευρώπης





Μία ενιαία Ορολογία για όλα τα 
κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Όλα τα κείμενα που συντάσσονται και 

μεταφράζονται στα Ευρωπαϊκά Όργανα και τις 

εξειδικευμένες υπηρεσίες μπορούν να 

αποτελέσουν εθνικό νόμο όλων των κρατών 

μελών

 Ο πολίτης οφείλει να γνωρίζει το νόμο άρα 

πρέπει να είναι κατανοητός

 Κάθε μετάφραση έχει την ίδια νομική ισχύ με 

το πρωτότυπο 



Η έννοια 
και ο όρος

 Ο βασικός στόχος μιας ενιαίας ορολογίας για 

την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι η 

αντιστοιχία των όρων στις 24 γλώσσες με 

την αυτή έννοια που εξηγεί ο ορισμός

 Προς το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και 

ενημερώνεται συνεχώς η κοινή διοργανική 

βάση δεδομένων ΙΑΤΕ 



ΙΑΤΕ: 2004-2014



 ΄Ολοι οι όροι της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων 
είναι διαθέσιμοι ελεύθερα σε μορφή ΤΒΧ στην 
πύλη Open Data Portal και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για βάσεις δεδομένων, 
δημιουργία εφαρμογών, εισαγωγή σε εργαλεία 
μετα-αναζήτησης και κυρίως για τη δημιουργία 
«γλωσσαρίων» (termbases)  για την επεξεργασία 
κειμένων στα CAT-tools



ΙΑΤΕ ΤΒΧ 
 Από την 1η

μέχρι τις 23 

Απριλίου 

2015, 12.375 

χρήστες 

«κατέβασαν»

το 

περιεχόμενο 

της ΙΑΤΕ για 

διάφορες 

χρήσεις



ΙΑΤΕ: Η Ευρωπαϊκή Ορολογία με 
τη γλώσσα των αριθμών

 Η «εσωτερική» ΙΑΤΕ αριθμεί 11,5 εκατομμύρια 

όρους, είναι διαδραστική και εμπλουτίζεται από 

τους μεταφραστές με 350 νέους όρους των 

εβδομάδα κατά μέσο όρο.

 Η «δημόσια» ΙΑΤΕ έχει 8,5 εκατομμύρια 

επικυρωμένους όρους, διατίθεται δωρεάν και 

καταγράφει κατά μέσο όρο 3500 αναζητήσεις την 

ώρα από όλο τον κόσμο





 Η μνήμη μετάφρασης την 
αντιγραφή μιας προηγούμενης μετάφρασης 
και η αξιοπιστία της εξαρτάται από την 
ενημέρωσή της με τα αναθεωρημένα 
κείμενα

 Η βάση ορολογίας το 
αποτέλεσμα έρευνας για τον συγκεκριμένο  
όρο  και η αξιοπιστία της εξαρτάται από την 
αρτιότητα και την πληρότητά της





Term Recognition / Autosuggest

Αυτόματη 
αναγνώριση
όρων

Μετάφραση – αυτόματη εισήγηση όρων



Πρόσβαση 
στη βάση 
δεδομένων 
για 
συμπληρωμα-

τικές 
πληροφορίες 
σχετικά με τον 
όρο



 Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η 
πολύγλωσση διεθνής επικοινωνία καθιστά 
τη χρήση της σωστής ορολογίας ανάγκη για 
κάθε φορέα, θεσμικό, ακαδημαϊκό ή 
βιομηχανικό

 Οι ιστοσελίδες των περισσότερων 
πολυεθνικών εταιριών διαθέτουν μια 
πολύγλωσση βάση δεδομένων



Μια επιστήμη που 
αναπτύσσεται συνεχώς

 Η ανάγκη της ορολογίας για την επικοινωνία και τις 
εμπορικές συναλλαγές 

 Η ενσωμάτωση της ορολογίας στα εξελισσόμενα λογισμικά 
της μετάφρασης

Έχουν αυξήσει

 τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία της σε 
πανεπιστήμια σε όλους τους τομείς

 τη σχετική έρευνα στον τομέα της πληροφορικής 
(computational linguistics)



Ορολογία σε κάθε 
επιστημονικό κλάδο



Η ορολογία  αποτελεί ειδικό μάθημα στις 
περισσότερες νομικές σχολές



Η ορολογία στη βιομηχανία και σε κάθε 
πολύγλωσση δραστηριότητα  

 Τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων και τμήματα 

ορολογίας διαθέτουν  πολυεθνικές εταιρίες  όπως η 

Microsoft, η Volkswagen, η Sony που εκδίδουν 

οδηγίες χρήσης των προϊόντων τους σε πάνω από 

100 γλώσσες

 Αλλά σημαντικό τμήμα ορολογίας έχουν π.χ. και οι 

αθλητικές ομοσπονδίες όπως η FIFA ή η FIBA που 

εκδίδουν κανονισμούς σε όλες της χώρες του κόσμου



 Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών με τις τομεακές υπηρεσίες 

τους συνεργάζονται σέ ένα δίκτυο συνεργασίας 

για τη μετάφραση και την ορολογία: το JIAMCATT

μαζί με όλους τους άλλους διεθνείς οργανισμούς 

ΟΟΣΑ, ΝΑΤΟ, Παγκόσμια Τράπεζα....

 Η TermCoord έχει την ευθύνη της διαχείρισης της 

ορολογίας στην Διαδυκτιακή Πύλη του Δικτύου



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



Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 Το Τμήμα Ορολογίας 
συντονίζει την 
παραγωγή ορολογίας 
από τα μεταφραστικά 
τμήματα στις 24 
γλώσσες 



Η διαχείριση της Ορολογίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο



Η διαχείριση της Ορολογίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο



Η διαχείριση της Ορολογίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο



 Δύο ομάδες ασκουμένων: της ορολογίας και της 
επικοινωνίας και πληροφορικής

 Από το 2008 εκπαιδεύσαμε  περί τους 120 
ασκούμενους από όλες τις χώρες της ΕΕ

• Επιλέγονται για 
τρίμηνο ή πεντάμηνο 
από 150 υποψηφίους 
ειδικά για το τμήμα 

• Συμμετέχουν ισότιμα 
σε όλες τις 
δραστηριότητες του 
τμήματος



 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



Εκστρατείες ευαισθητοποίησης των μεταφραστών 



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

Παρουσίαση
της ορολογίας 
στους 
ευρωβουλευτές 
στο 
Στρασβούργο.

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


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

• 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.



ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ : DOC Hound



http://termcoord.eu/glossarylinks/


H TermCoord εισηγήθηκε, δημιούργησε και διαχειρίζεται
μια (αρχικά) εσωτερική διοργανική πύλη ορολογίας : 

EurTerm

Πρωτοβουλία της 
TermCoord

το 2011,

την αναδέχθηκε η 
διαχειριστική ομάδα 
IATE 

το 2012,

την ενέκρινε η 
ιεραρχία της ΕΕ
το 2013.

Λειτουργεί από το 
2014.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/iatetp/Home
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/iatetp/Home
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/iatetp/Home


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.



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


Στο ιστορικό πρώτο αμφιθέατρο του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου σε 
τηλεδιάσκεψη με τους συναδέλφους 
των Ευρωπαϊκών Oργάνων στις Bρυξέλλες



Η TermCoord ανοίγει για την ορολογία της ΕΕ ένα 
παράθυρο στον κόσμο

Η TermCoord διατηρεί σελίδα στο 
Fb και λογαριασμούς στο LinkedIn 

και το Twitter

Η σελίδα μας είχε σε τρία 
χρόνια 1.500.000 χρήστες

http://termcoord.wordpress.com/
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/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://lu.linkedin.com/pub/ep-termcoord/30/938/451
https://twitter.com/TermCoord
http://termcoord.wordpress.com/events/conferences-2/conferences/


Η αμφίδρομη σχέση με το διαδίκτυο: Εργαλεία 
επικοινωνίας

 Συλλέγουμε υλικό παρακολουθώντας και 

αξιολογώντας ό,τι δημοσιεύεται στο διαδίκτυο: μέσα 

από την κοινωνική δικτύωση (εξειδικευμένες ομάδες 

& σελίδες) και με «ηλεκτρονικά μέσα» με λέξεις 

κλειδιά:

 Google alerts

 Scoop.it

 Paper.li



Πρόταση και επιλογή άρθρων



Η «αυτόματη εφημερίδα»



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

http://termcoord.eu/
http://termcoord.eu/
http://iate.europa.eu/
http://termcoord.eu/dochound/
http://termcoord.eu/glossarylinks/


Bάλτε την ΙATΕ στην οθόνη σας!
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/


• 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



Συνεργασία με Πανεπιστήμια

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

http://termcoord.wordpress.com/traineeship/european-traineeships/


Σχέδια ορολογίας ΙATΕ: 

 Φοιτητές τμημάτων ορολογίας ή 
μετάφρασης 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



Μέχρι την 
υποχρεωτική 
επικύρωση των 
όρων από τους 
ορολόγους της ΕΕ 
που αποτελεί την 
προϋπόθεση για 
την εισαγωγή των 
συλλογών στην 
ΙΑΤΕ, τα 
γλωσσάρια 
δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα 
μας



IATE

Επιλογή τομέα

Η TermCoord παρέχει 
τις οδηγίες και το 

υλικό

Το Πανεπιστήμιο 
προγραμματίζει το 

σχέδιο

Η έρευνα γίνεται από 
τους φοιτητές υπό την 

καθοδήγηση των 
καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο 
υποβάλλει το σχέδιο 

που δημοσιεύεται στο 
termcoord.eu

Η TermCoord 
εξασφαλίζει την 
επικύρωση στα 

γλωσσικά τμήματα



Η ορολογία της 
μετανάστευσης
από το 
Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης



Συνέδρια Μεταφραστών 2015
ΒΡ Ζάγκρεμπ – ΙΑΡΤΙ Μπορντώ



http://termcoord.eu/


BIG MULTILINGUAL TERMINOLOGICAL 

DATA SPACE
Riga Summit – 29 April 2015

Η Ενιαία Πολύγλωσση 
Ψηφιακή Αγορά 



Horizon 2020: Σχέδιο για την
Οντολογική Οργάνωση της ΙΑΤΕ
και την ενοποίηση  βάσεων δεδομένων ορολογίας 
Big Multilingual Terminological Data Space



 Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ορολογίας 
όλων των διεθνών οργανισμών μελών της 
JIAMCATT και με το Πανεπιστήμιο La 
Sapienza της Ρώμης επιχειρούμε τη 
δημιουργία μιας υπερ-βάσης δεδομένων με 
κοινή αναζήτηση του όρου (metasearch) που 
θα συνενώσει όλες τις βάσεις δεδομένων 
ορολογίας των διεθνών οργανισμών, 
πανεπιστημίων και μεγάλων εταιριών και 
θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη στο 
διαδίκτυο



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.



Μαθήματα Ορολογίας στο Πανεπιστήμιο 
του Λουξεμβούργου
6 μέλη της TermCoord διδάσκουν ορολογία (20 ώρες ανά 

εξάμηνο) στο Master με τίτλο:

«Πολυγλωσσία σε 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://wwwen.uni.lu/formations/flshase/master_in_learning_and_communication_in_multilingual_and_multicultural_contexts_academique


 Το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου σε 
συνεργασία με την TermCoord σχεδιάζει την 
καθιέρωση Διπλώματος Μετάφρασης και 
Ευρωπαϊκής Ορολογίας

 Με διετή φοίτηση 
 Εξειδικευμένα τμήματα ορολογίας (νομική 

οικονομική κ.ά.)
 Συνδεδεμένο με το μάστερ και ενταγμένο στο 

ΕΜΤ (Ευρωπαϊκό Μάστερ Μετάφρασης)



Παρουσιάσεις και μαθήματα 
σε πανεπιστήμια 

Μπολόνια, Σαλέρνο, 
Ρώμη, 
Θεσσαλονίκη, 
Μαδρίτη, 
Ζααρμπρύκεν, 
Παρίσι, Σόφια, Βίγκο

Θέματα:  πολυγλωσσία,  
ορολογία και 
επικοινωνία, σύγχρονα 
εργαλεία μετάφρασης



Με τους φιλικούς χαιρετισμούς 
από όλη την ομάδα της TermCoord


