
ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΟΜΕΟΔΕΚ

Η ΟΜΕΟΔΕΚ ασχολείται με την παραγωγή γλωσσαρίου
εξειδικευμένων όρων και φρασεολογίας για την αεροναυτιλία
με βασικό κριτήριο για τον εξελληνισμό των όρων την
ασφάλεια των πτήσεων. Έχοντας αυτό ως γνώμονα αλλά και
το κρίσιμο γλωσσικό περιβάλλον μιας πτήσης, δημιούργησε
μια νέα θεωρία μετάφρασης εξειδικευμένης φρασεολογίας.



ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΟΜΕΟΔΕΚ

Στο πλαίσιο του έργου της η ΟΜΕΟΔΕΚ υλοποίησε την πρώτη
έκδοση ενός (δυναμικού) λεξικού ορολογίας Διαχείρισης
Εναέριας Κυκλοφορίας.
Το εν λόγω έργο έχει στόχο να αποτελέσει ένα ενιαίο και
διαχρονικό ορολογικό πλαίσιο στο πεδίο της Διαχείρισης
Εναέριας Κυκλοφορίας που θα εξυπηρετεί σκοπούς όπως η
ποιότητα στην σύνταξη αλλά και τη μετάφραση κανονιστικών
κειμένων, η κατοχύρωση και πιστοποίηση της Ελληνικής
γλώσσας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η αρτιότερη
επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο κλπ.



ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΔΕΚ

Καθώς πρόκειται για ένα δυναμικό λεξικό, εμπλουτίζεται και
αναθεωρείται όποτε κρίνεται σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη
σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις και ακολουθώντας πάντα
την ίδια διαδικασία σε συνεργασία με την ΕΛΕΤΟ.



σε μορφή αρχείου pdf στον επίσημο ιστότοπο της ΥΠΑ 
στον τομέα "ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ" στη διεύθυνση:  

http://www.ypa.gr/air-navi…/air-traffic-management-services/

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΔΕΚ

http://www.ypa.gr/air-navigation-services/air-traffic-management-services/


σε μορφή ηλεκτρονικού γλωσσάριου (με δυνατότητες αναζήτησης, ταξινόμησης) 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΣΠΟΑ 

http://elearn.ypa.gr/ ΑΤΜ glossary of terms

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΔΕΚ

http://elearn.ypa.gr/


ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάγκη συνεισφοράς στη γλωσσική πολιτική της ΕΕ και στους
Κανονισμούς με πρόσφατη αφορμή τη νέο Κανονισμό
340/2015.
Διαπιστώθηκαν αδόκιμες αποδόσεις όρων καίριων για το
περιβάλλον εργασίας των ελεγκτών. Κάποιοι όροι
εξειδικευμένης φρασεολογίας είχαν μεταφραστεί με την
ευρύτερα γνωστή έννοιά τους.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Rating

Είχε μεταφραστεί ως ικανότητα
Δόκιμη μετάφραση: ειδικότητα

Capacity
Είχε μεταφραστεί ως ικανότητα
Δόκιμη μετάφραση: χωρητικότητα

On the job training
Είχε μεταφραστεί ως εργασιακή εκπαίδευση
Δόκιμη μετάφραση: επί το έργον εκπαίδευση ή εκπαίδευση 
στην πράξη



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Holding

Είχε μεταφραστεί ως αναμονή
Δόκιμη μετάφραση: κράτηση

Emergency (situation)
Είχε μεταφραστεί ως έκτακτη κατάσταση
Δόκιμη μετάφραση:  κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο όρος emergency έρχεται να αντιπαρατεθεί με τους όρους 
urgency επείγουσα κατάσταση και 
contigency απρόοπτη κατάσταση 
Ως ¨emergency¨ μπορεί να εξελιχθεί ένα ¨contigency¨ που έχει πολύ 
έντονο το χαρακτήρα του ¨urgency¨



ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕ
Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης
αντιλήφθηκε τη σημασία του θέματος και η ΟΜΕΟΔΕΚ
απέκτησε και ένα μηχανισμό εποικοδομητικής και ουσιαστικής
παρέμβασης στην πολιτική γλωσσικής ασφάλειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί συστατικό της
πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης.
Τέλος, συμμετείχε και στην ειδική ημερίδα εργασίας του
Απριλίου 2015 για την ίδρυση δικτύου ορολογίας για την
ελληνική γλώσσα και μετάφραση, ένα εγχείρημα που θα
παρακολουθεί μέσα και από την ΕΛΕΤΟ.
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