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Στην ερyασCα αυτn yGνεταL μLά προσπάθεLα yLά την 

καθLέρωση αρχών στην ΕλληνLκn ΤεχνLκn ΟρολόyLα . Η ύπαρen 

προβλnμάτων, στην επLκοLνωνGα μεταξύ των εLδLκών στον τεχνLκό 

χώρο καL LδLαCτερα στL ς σύγχρονες τεχνLκές επLστnμες όπως 

ΗλεκτρονLκn ΤηλεπLκοLνωνGες - ΗλεκτονLκοG ΥπολοyLστές καL 
ΠληροφορLκn, εCναL εμφανnς παρόλο το yλωσσLκό πλούτο που 

δLαθέτε L n ΕλληνLκn yλώσσα. Τα κενά της επCσημης τεχνLκnς 

ορολοyGας στην ΕλληνLκn yλώσσα καL συyκεκρLμένα στον τομέα των 

συγχρόνων τεχνLκών επLστnμών εCναL μεyάλα . Το σπουδαLότερο 

πρόβλημα παρουσLάι;εταL όταν δLάψορε ς ΕΠLστημονLκές ομάδες, OL 
οποGες yLά το GδLo επLστημονLκό αντLκεGμενο, χρησLμοποLούν τη 

δLκn τους ορολοyCα με αποτέλεσμα να δημLουρyεCταL αφενός μεν 

σύγχυση, αφετέρου δε, η έλλεLψη ακρLβολογCας να μην βοηθάεL 

στη σωστn μελέτη κα L γρnγορη αφομοGωση της γνώσης. 

Η τράπει;α ορολοyCας ''EURODICAUTOM" της ΕΟΚ. μας δGνεL την 
υπάρχουσα σnμερα κατάσταση στο μεγαλύτερο αρLθμό γλωσσών καL 

πράγματL εκεC εCναL εμφανnς n δουλεLά που πρέπεL να yGνεL στον 

ΕλλnνLκό χώρο, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκρLθούμε στLς 
ΕυρωπαL κέ ς απαLτnσεLς. Σοβαρό πρόβλnμα δnμLουρyεGταL από τη 

χρnση ΕλληνLκών λέξεων από άλλες ξένες γλώσσες, στn δLεθνn 

ορολογCα με δLάφορο έννοLα από την προβλεπομένη στη yλώσσα 
μας. 

Τέλος προτεCνεταL δLαδLκασGα γLά τnν καθLέρωσn ΕλληνLκών 

τεχνLκών όρων καL αναφέρονταL OL δυσκολCες καL προοπτLκές που 

πρέπεL να ληφθούν υπόψn ώστε να επLτευχθούν LκανοποLητL κά 
αποτελέσματα. 

SUMMARY 

PRINCIPLES FOR ΤΗΕ FOUNDATION OF 
TECHNICAL GREEK TERMINOLOGY 

By Dr Ap. Kossidas 

In this paper an attempt is made for the foundation of 
principles in the technical Greek terminology . Eνen though the 
Greek language is νery ri ch, a lot of problems exist in the 
technical field and especially in modern technical sciences 
like Electronics, Telecommunications and Computer Science. 

The 'ΈURODICAUTOM", terminology data base in EEC, giνes 
us the existent current state in a large number of languages. 
Howeνer much work is necessary to be done in the Greek area. 

The paper proνides a contribution in this direction. 
Specifically a procedure is proposed for the establishement of 
the tec hnical Greek terminology. 
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1. ΕΙΣΑΓQΓΗ 
Έχει γCνει πλέον κοινn συνεCδnσn ότι στον Ελλnνικό 

Επιστnμονικό χώρο παCζε ι πλέον ουσιαστι κό ρόλο n ύπαρξn σωστnς 
ορολογCας. Σε πολλές επιστnμες, ιδCως κλασικές, οι υπάρχοντες 

όροι καλύπτουν σχεδόν εξ' ολοκλnρου τις ανάγκες, στις νεώτερες 
όμως επιστnμες και ι διαιτέρως στις συνεχώς εξελισσόμενες 

τεχνικές επιστnμες, υπάρχει έντονο πρόβλημα ορολογCας, το 
οποCο θα πρέπει να αντιμετωπισθεC με πλnρη υπευθυνότητα. Η 

ύπαρξη αμφιβολιών ως προς τη σωστn απόδοση τ.εχν~κών εννοιών, 

πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να εξαλειφθεC . Εδώ πρέπει να 

τονισθεC ότι το φαινόμενο που παρατηρεCται τα τ.ελευταCα έτη με 
την απλοποCηση τ.ης γλώσσας "πολλές φορές μέσω των 

προοδευτικών διδασκάλων" οδηyεC στη συρρικνωσn της η οποι:α 
δυστυχώς θα έχε ι σαν τελικn κατάλnξη τη πλnρη φωνητικn γραφn. 

θα πρέπει να υπάρξει σθεναρn αντισταση, από όλο το 
επιστημονικό δυναμι κό της χώρας διότι η φωνητι κn γραφn θα έχει 

σαν αποτέλεσμα τ.ην κατ.άρyηση του Ελληνικού αλφαβnτου με 

ανεπανόρθωτο Εθνικό κCνδυνο. 

2. ΠΡΟΥΠΟΒΕΣΕΙΣ ΟΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ opgN 
Με τη λέξη "όρο" καθορCζουμε μιά μονοσnμαντη και 

συγκεκριμένη έννοια η οποCα προσδιορCζει επακριβώς σε τι 

αναφερόμαστε χωρις αμφιβολC ες και συγχύσεις. θα πρέπει να 
τονCσουμε ότι ο υπάρχων αριθμός όρων στην Ελληνικn γλώσσα δεν 

καλύπτει σε μεyάλο ποσοστό τις μοντέρνες επιστnμες, θα πρέπει 

δε η δημιουργCα νέων όρων "νεολογισμοC" να ανταποκρCνεται 
επακριβώς στη σωστn σημασια που πρέπει να αποδώσουν. Τι ς 

περισσότερες φορές η επακριβnς μετάφραση δεν ικανοποιει: τ.ον 

αντCστοιχο ξένο όρο, εCναι απαραιτητη η πλnρης yνώση του 

αντικειμένου γιά να καθιερωθεC κάποιος νέος όρος. 

Στο σημεCο αυτό θα πρέπει να τονισθεC ότι η δημιουργCα 
νεολογισμών εCναι κυρCως θέμα ειδικότητος από άτομα που 

yνωρCζουν πλnρως το γνωστι κό αντικεCμενο, σε δεύτερη φάση δε 

έχουν να παCξουν το ρόλο τους επιστnμονες που ασχολούνται με 

yλωσσολοyικές εnιστnμες. Ωεν εCναι λCyες οι περιπτώσεις όπου 
οι Αγγλόφωνες χώρες χρησιμοποιούν Ελληνικές λέξε ι ς τ.ις οποCες 

καθιερώνουν σαν όρους στο επιστημονικό τους λεξικό με 

αποτέλεσμα οι όροι αυτοι χρησιμοποιούμενοι στη συνέχεια από 

Ελληνικά κεCμενα να μην ανταποδCδουν τη σωστn έννοια. Η 

εξεύρεση ενός όρου δεν μnορεC να εCναι έρyο ενός ατόμου αλλά 

απαιτεC συνεργασCα ομάδος ατόμων ώστε να καταλnξουν στο σωστό 

αποτέλεσμα. 

Μιά από τις κυριώτερες προυποθέσε ι ς γιά τη δημιουρy Cα ενός 

όρου εCναι η ταχύτητα. Συγκεκριμένα από τι στιyμn που ένας 

όρος από ξένη ορολογCα θα εισέλθει στην αντ.Cστοιχη Ελληνικn 
ορολογCα θα πρέπει το συντομώτερο δυνατόν να δnμιουργηθεC ο 

αντCστοιχος Ελληνικός, τυχόν καθυστέρηση επιβάλλει πλέον τον 

ξένο όρο με αποτέλεσμα να εCνα ι άνευ αντικειμένου τυχόν 
προσπάθε ια επιβολnς του καθυστερημένα δημιοvργηθέντος 

Ελληνικού όρου. Έχουμε πάρα πολλά παραδεCγματα τέτοιων 
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περιπτώσεων, που παρόλο που εκ των υστέρων δημιουρynθηκα~ 

Ελληνικοι όροι πολύ σωστοι, δυστυχώς επικράτησαν οι 

αντιστοιχοι ~ένοι όροι. Η χρnση κατάλληλου ανθρώπινου 

δυναμικού αντιστοιχου ειδικότητος, όπως και προηγουμένως 
αναφέραμε, θα βοηθnσει στην καθιέρωση των Ελληνικών όρων στη 

διάδοση τους και στην επιβολn τους στο χώρο ερyασιας. Επισης 

θα πρέπει να αναφερθει η διαόικασια και ο φορέας yιά την 
καθιέρωση τους. 

Τα κυριώτερα κριτnρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν στη 

δημιουργια των όρων ειναι: 

- ΑκρCβεια και Σαφnνεια. Ο όρος πρέπει να καθοριςει 

επακριβώς σε τι αναφέρεται και τι προσδιοριςει. 

- Αυτάρκεια. Εφόσον δεν υπάρχουν οι αντιστοιχοι όροι οι οποCοι 
να καλύπτουν τους αντιστοιχους ~ένους, να δημιουργούνται οι 

αντιστοιχοι νεολογισμοι απο τον πλούτο λέ~εων που διαθέτει η 
Ελληνικn γλώσσα. 

Ευελι~Cα. Οι όροι που καθιερώνονται πρέπει να ειναι 

ευέλικτοι ώστε να δημιουργούνται εύκολα τα παραyωyά τους, όπως 

π.χ. στην Αγγλικn Assembler, Assembly κλπ. 
Συμβατότητα. Οι όροι να ειναι συμβατοι με το γνωστικό 

αντικεCμενο στο οποιο αναφέρονται. 

- Μονοσnμαντη αντιστοιχηση. ΑντιστοιχCα ένας προς ένα όρο από 

γλώσσα σε γλώσσα. 

Σοβαρά θα πρέπει να ληφθούν επCσης υπόψιν, 

του τελικού όρου και οι παρακάτω αρχές. 

στη διαμόρφωση 

Ξενόγλωσσοι όροι. Η χρnση όρων διεθνώς κατοχυρωμένων στην 
αρχικn τους μορφn π.χ. νideo, θα πρέπει να αποδιδονται με πολύ 

προσοχn n και καθόλου, χρησιμοποιώντας αυτούσιο τον ~ένο όρο. 

Σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθει ελληνικn 

κατάλη~η στον ~ένο όρο. 

Καθιέρωση. Στην καθιέρωση των 

λόγο πρέπει να έχει το Ινστιτούτο 

κατωτέρω, σε άμεση συνερyασια 

ειδικότητος. 

τεχνικών όρων αποφασιστικό 

ορολογCας, όπως περιγράφεται 

με τους επιστnμονες της 

- Βιβλιογραφια. Να ληφθει υπόψιν η διεθνnς βιβλιογραφια σε 

ποιά γλώσσα υπερτερει ο κάθε όρος. 

3. tΟΡΕΙΣ ΟΡΟΟΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΟΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΟ 
Στον Ελληνικό χώρο αρκετοι φορεις έχουν ασχοληθει με θέματα 

ορολογCας και ειδικότερα με θέματα τεχνικnς ορολοyCας. Οι 

προσπάθειες που έχουν καταβάλει και τα αποτελέσματα που 

επέτυχαν ειναι α~ιόλοyα, αλλά δυστυχώς η έλλειψη συντονισμού 

από ένα κεντρικό όργανο δεν έχει δώσει ουσιαστικά αποτελέσματα 
στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε 

τους κυριώτερους φορεις ορολοyCας στον Ελληνικό και Ευρωπαικό 

χώρο. 

3 .1 Η ΑκαδημCα Αθηνών. Γραφ. Επιστημονικών όρων και 

νεολογισμών . 
Το γραφεCο έχ ε ι σαν σκοπό τη δημιουρyια νεολογισμών και την 

καθιέρωση επιστηuονικών όρων. 
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3.2 Το Τεχνικό Επιμελnτnριο Ελλάδος <ΤΕΕ>. Επιστnμονικn 

Επιτροπn ΟρολοyCας. 

Η επιστnμονικn επιτροπn ορολοyCας ασχολεCται με θέματα 
τεχνικnς ορολοyCας και αποτελεCται από άτομα όλων των 

ειδικοτnτων μnχανικών. Συνεχώς το ΤΕΕ δnμιουρyεC ομάδες 

ερyασCας. Στο παρελθόν εCχε πραyματοποιnσει "βάσn δεδομένων" 

τεχνικnς ορολοyCας σε θέματα ειδικότnτος Ηλεκτρονικnς, 

Ηλεκτρονικών Υπολοyιστών και Πληροφορικnς με α~ιόλοyο αριθμό 

λnμμάτων. 

3.3 Το Παιδαyωyικό Ινστιτούτο. 

Στο Παιδαyωyικό Ινστιτούτο λειτουρyει yραφεCο ορολοyCας 

και νεολοyισμών στα πλαCσια του Ευρωπαικού Συστnματος 
ΤΕκμnρCωσης και Πλnροφόρnσnς yιά τnν ΕκπαCδευσn <ΕΣΤΕΠΕ 

αντCστοιχο ευρωπαικό εCναι το EUDISED <EUΓopean Documentation 
and InfoΓmation System fοΓ Education>. Το yραφεCο έχει 

εκπονnσει κατά καιρούς ενδιαφέρουσες ερyασCες οι οποCες έχουν 

εκδοθεC δnμιουρyώντας α~ιόλοyους θησαυρούς ορολοyCας. 

3.4 Ο Πανελλnνιος Σύλλοyος Ηλεκτρολόyων Μηχανολόyων. 

Στο Πανελλnνιο σύλλοyο έχει δnμιουρyηθεC μόνιμη 

ΟρολοyCας n οποCα έχει κάνει α~ιόλοyο έρyο στο 

τεχνικnς ορολοyCας. 

3.5 Ο ΕΑΟΤ <Ελλnνικός Ορyανισμός Τυποποιnσεως). 

Επιτροπn 

χώρο τnς 

Στον ΕΑΟΤ έχουν δnμιουρyηθει πολλές επιτροπές και ομάδες 

ερyασCας και έχει παρουσιασθεC α~ιόλοyο έρyο σε πολλούς τομεCς 

τnς επιστnμης και τεχνολοyCας. 

3.6 Ο ΟΤΕ <Ορyανισμός Τnλεπικοινωνιών Ελλαδός). 

Στον ΟΤΕ υπάρχει ειδικn ομάδα ορολοyCας yιά θέματα 

Τηλεπικοινωνιών n οποCα συνερyά~εται με τnν υπηρεσCα 

μεταφράσεως της ΕΟΚ. Έχει μεταφράσει μεyάλο αριθμό 

τnλεπικοινωνιακών όρων και τους έχει αποθnκεύσει σε βάση 

ορολοyGας της ΕΟΚ. 

3.7 Η ΕΠΥ <Ελλnνικn ΕταιρεCα Υπολοyιστών και Πλnροφορικnς). 

Η ΕΠΥ έχει κατά καιρούς εκδόσει yλωσσάριο πληροφορικnς με 

πολύ καλn δουλειά από μέρους ατόμων ε~ειδικευμένων σε θέματα 

Ηλεκτρονοκών Υπολοyιστών και Πληροφορικnς. 

3.8 Η ΕταιρεCα Ιατρικών Σπουδών. 

Στnν ΕταιρεGα υπάρχει ομάδα ερyασCας η οποCα ασχολεCται με 
τnν δnμιουρyεCα και καθιέρωσn ιατρικών όρων . 

3.9 Η Γενικn ΓραμματεCα Έρευνας και ΤεχνολοyCας. 
Στn Γενικn Γραμματεcα έχει δημιουρynθεC ομάδα ορολοyCας n 

οποCα προτεCνει ένα yενικώτερο σχέδιο ορyανώσεως της ορολοyCας 

στον Ελληνικό χώρο καθώς και τn στρατηyικn που πρέπει να 

ακολουθnθεC yιά τη δnμιουρyCα θnσαυρού ορολοyCας σε όλο το 

φάσμα των επιστημών. 
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3 .10 Το ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβειο Ιfολυτεχνει:ο>. 

Στο ΕΜΠ υπάρχει επιστπμονικn ομάδα π οποία ασχολεCται σε 
πολύ υψηλό επι: πεδο .με θέματα σύνθεσης και ανάλυσης ομιλι:ας. 

Στο παρελθόν είχε δημιουργηθει: "βάση δεδομένων" σε θέματα 

Ηλεκτρονικών Υπολοyιστών και Πληροφορικnς με πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

3 .11 Το ΕΑΚΕΠΑ <Ελληνι κό Κέντρο Παραγωyικότητος ). 

Το ΕΑΚΕΠΑ υποστηρCζει ομάδες εργασίας του ΕΑΟΤ, σε θέματα 

πληροφορικnς, καλύπτοντας αυτές οι κονομι κά κα ι διοικητι κd . 

έχουν εκπονnσει διάφορες εργασι:ες μετα~ύ των οποι:ων και 

τρι:γλωσσο λε~ικό πληροφορικnς. 

Όπως από τα ανωτέρω εμφανί~εται έχουν γι:νει πολύ α~ιόλογες 

προσπάθειες στο χώρο τπς ορολοyι:ας με πολύ ικανοποιητι κά 

αποτελέσματα. Βεβαι:ως το πρόβλημα παραμένει ότι δεν υπάρχει 

ένα θεσμοθετημένο κεντρικό όργανο το οποι:ο να αποφασι: ςει 

τελεσιδίκως γιά τον επακριβn όρο σε περι:πτωση 

αλληλοεπικαλύψεως n αλληλοσυyκρούσεων από τους διαφόρους 

φορείς . 

Η δραστηριότητα της ΕΟΚ στο χώρο των γλωσσών και της 

ορολογι:ας ει:ναι πράγματι σημαντικn. Η ΕΟΚ ερyά~εται με όλα τα 

κράτη μέλη και μέσω του προγράμματος LINGUA βοηθά οικονομικά 

την προώθηση γλωσσών, περισσότερο δε τ ι ς λιγώτερο 

ομιλούμενε ς, όπως και η Ελληνικn. Η "βάση δεδομένων" της ΕΟΚ 

δέχεται όλους τους θησαυρούς ορολοyι:ας απο τα κράτη μέλη. Ο 

πλουσιώτερος γλωσσολογικός θησαυρός ε ί ναι της Αyyλικnς γλώσσας 

με 450.000 λnμματα. Η βάση δεδομένων της ΕΟΚ ονομάςεται 

EURODICAUTOM. Εκτός από τό πρόγραμμα LINGUA και άλλα 
Ευρωπα·~κά προγράμματα έχουν δραστηριότητα σε θέματα γλώσσας 

και ορολογίας. Τα κυριώτερα προγράμματα που ασχολούνται με 

αυτόματη μετάφραση κε ιμένων ει:ναι τα EUROTRA κ αι το SYSTRAN. 
Τα τελευταία χρόνια γι:νεται μιά μεyάλπ προσπάθεια γιά αυτόματη 
μετάφραση κειμένου από yλώσσα σε γλώσσα. Εδώ υπε ι σέρχονται 

εφαρμογές των 'Έμπε ιρων Συστημάτων" <Experts Systems), έχουν 
δε επιτευχθει: σχετικά μι κρά αποτελέσματα και με αργό ρυθμό, 

διότι το πρόβλημα παρουσ ιάζε ι μεyάλες δυσκόλιες στον τρόπο 
ανάλυσης- σύνθεσης κειμένου από yλώσσα σε yλώσσα, όπου 

υπεισέρχονται θέματα τεχνιτnς νοημοσύνης. Η δημιουργία ειδικών 

αρχει:ων, ονομαςομένων "Βάσεων Γνώσεων" <Knowledge bases) και η 

μηχανικnς της γνώσης <Knowledge Engineering) έχουν υπεισέλθει 

ουσιαστικά στην επCλυση του προβλnματος . Η οπτικn ανάγνωση 
μέσω O.C.R. και η δημιουργι:α λε~ικών από κε ίμενα εχε ι αρχίσε ι 

πλέον να εκτοπι:ςει τον κλασσι κό τρόπο δημιουργCας τραπεζών 

ορολογίας. 'Αλλα Ευρωπαικά προyράμματα που έχουν ενδιαφέρόυσες 
επιτροπές ορολογι:ας ει:ναι το ERASMUS, COMETT, DELTA κλπ. 
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕθΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΡΟΟΟΓ ΙΑΣ 

Η δημιουρyια ενός θεσμοθετημένου ορyάνου εινα ι απαραιτητη 

προυπόθεση yιά τn σωστn και αποτελεσματικn απόδοση στο χώρο 

της ορολοyιας. συyκεκριμένα προτ.ει νετα ι η δημιουρyCα μ ι άς 

ανε~άρτητης υπηρεσGας <Ινστιτούτο ΟρολοyGας) υπαyομένης έμμεσα 

στο ΥπουρyεGο ΠαιδεGας το οποCο να αποφαCνεται στην καθιέρωση 

των αντιστοGχων όρων. 

Το Ινστ ι τούτο ορολοyGας θα πρέπει να περιλαμβάνει επιστnμονες 

όλων των ειδικοτnτων καθώς και αντCστοιχη διοικnτικn 
υποστnρι~n. Η δnμιουρyGα ομάδων ερyασGας συyκεκριμένων 

ειδικοτnτων θα πρέπει να yCνεται με αποφάσεις του Ινστιτούτου 

ΟρολοyGας , έτσι ώστε. το Ι νστιτούτο να ερyάζεται σαν 
ανε~άρτητος φορέας ελέyχου των προτεινομένων όρων από τις 

ομάδες ερyασGας, με δυνατότητα αναπομπnς, προσαρμοynς και 

καθιέρωσης του καλύτερου δυνατού όρου στο χώρο του αντιστοCχου 

επιστημονικού πεδCου. 

Οι κυριώτεροι στόχοι στους οποGους πρέπει να ανταποκρGνεται 

ένα Ινστιτούτο ορολοyCας εCναι: 1 
Κατάλλnλο ανθρώπινο δυναμ ι κό που να καλύπτει όλες τις 

επιστημονικές ειδικότnτες. 

Ουνατότnτα δημιουρyGας ομάδων ερyασGας κατά yνωστι κό 
αντικεGμενο. 

- Οιοικητικn υποστnρι~n με πλnρn ορyάνωση μέσω Η/Υ με χρnση 
της πληροφορικnς. 

- Ωυνατότnτα συνερyασGας με Πανεπ ιστnμια ΤΕΙ 

και Ιδιωτικούς φορεGς, αμφCδρομη επικοινωνGα. 

κλπ δημόσιους 

- Ωυνατότητα συνερyασGας με Ευρωπαικούς φορεGς yιά ενημέρωση 

στις καινούρyιες επιστnμονικές επιτεύ~εις, ώστε να 

δημιουρyούνται εyκαCρως οι αντιστοιχοι νεολοyισμοG yιά σωστ.n 

και yρnyορη αφομοGωση. 

Αποφασιστικό ρόλο στην καθιέρωση όρων στον 

Ελληνικό χώρο . 

Κύριος σκοπός του Εθνικού Ινστιτούτου ΟρολοyGας θα εGναι η 

δημιουρyGα - ενημέρωση - αποθnκευση θησαυρών και υποθησαυρών 

ορολοyGας με δυνατότητα προσπελάσεως από όλους τους 

ενδιαφερομένους φορεGς μέσω ενός δικτύου . 
Συyκεκριμένα αναφέρεται ότι το υπό δημιουρyGα Εθνικό 

Ινστιτούτο ΟρολοyCας, θα μπορούσε να κάνη χρnση του δικτύου 

'ΆΡΙΑΩΝΗ" <nδη υπάρχοντος) και το οποGο στηρGζεται στην 

τεχνολοyGα που προσφέρει ο ΟΤΕ. Αρχικά το δCκτυο δημιουρynθηκε 

από τη Γενικn ΓραμματεGα έρευνας και τεχνολοyGας του 
ΥπουρyεGου ΒιομηχανGας . Η πρόσβαση στο δCκτυο εCναι σχετικά 

απλn διαδικασGα. Η ορyάνωση του αρχεCου δεδομένων θα μπορούσε 
να χρησιμοποιεC μ ια CD-RDM στην οποGα η αποθnκευση θα yCνετα ι 

αποκλειστικά από το προσωπι κό του Ινστιτούτου ενώ η ανάyνωση 

να εCναι δυνατn από όλους τους συνερyαζόμενους φορεGς . 

Παράλληλα μ ιά άλλη Βάση δεδομένων ελεyχόμενη και συνερyαζόμενη 

με την προηyούμενη, θα μπορούσε να έχει προσπέλαση οιοσδnποτε 

από τους συνερyαζόμενους προσθέτοντας νέους όρους yιά 

μελλοντικό έλεyχο κα ι οριστι κn αποθnκευση. 
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Στο παρακάτω διάγραμμα διδεται. σε γενι. κές γραμμές μι.ά 

οργάνωσn βάσnς ορολογιας με το μενού επι.λογnς. 
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ΑΝΑQΙΟΡΓΑΝQΣΗ 
ΕΠΙΟΟΓΗ ΕΚΤΥΠQΤΗ 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

Από τα ανωτέρω αναφερθέντα προκύπτ ε ι n άμεσn ανάyκn 

αντιμετωπ ισεως του προβλnματος τnς ορολοy Cας από τnν Ελλnνι.κn 

Πολι.τει α. Η σωστn παρουσιασn τnς Ελλnνι.κnς γλώσσας στnν ΕΟΚ 

δεν επι τρέπει. άλλες χρονι. κές καθυστερnσεις. Ήδn και. n 
Πορτογαλλι.κn γλώσσα υπερτερεC σε λnμματα τnς Ελλnνι.κnς, στη 

τράπεςα τnς EURODICAUTOM, παρόλο που η χώρα εντάχθηκε στην ΕΟΚ 

κατά πολύ αργότερα . Προσωπι. κ ά πιστεύω ότι. η δημι.ουργια του 

Εθνι κού Ινστιτούτου Ορολογιας εCναι. n μοναδικn γραμμn που θα 

πρέπε ι. να ακολουθηθει στη λύσn του προβλnματος, η καθυστέρηση 

του οποιου θα έχει. στο μέλλον σοβαρές εθνικές απηχnσει.ς. 
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