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29    Ηλεκτρονικοί ορολογικοί πόροι για το γλωσσικό ζεύγος γαλλικά-
ελληνικά: καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση 

    
Αργύρης Διαγουμάς, Μαβίνα Πανταζάρα 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η έρευνά μας επιχειρεί την κριτική προσέγγιση της συλλογής και της αξιολόγησης ηλεκτρονικών 

ορολογικών πόρων για το γλωσσικό ζεύγος γαλλικά-ελληνικά, που είναι ελεύθερα προσβάσιμοι στο 

Διαδίκτυο. Η κριτική μελέτη των ηλεκτρονικών δίγλωσσων και πολύγλωσσων ειδικών λεξικών μπορεί να 

συμβάλει όχι μόνο στην ανάπτυξη της θεωρητικής σκέψης γύρω από θέματα λεξικογραφίας και 

ορογραφίας, αλλά και στη βελτίωση των προδιαγραφών κατασκευής τέτοιων λεξικών με στόχο τη 

μετάφραση. Στόχος μας είναι να ορίσουμε κριτήρια για τον εντοπισμό, την ταξινόμηση και την 

αξιολόγηση των ορολογικών έργων που υπάρχουν σε διάφορες μορφές στο Διαδίκτυο, βάσει ποιοτικών 

προδιαγραφών, αντικειμενικών κριτηρίων και μετρήσιμων χαρακτηριστικών. Απώτερος στόχος αυτής 

της έρευνας είναι να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους επαγγελματίες μεταφραστές όσο και 

για τη διδακτική της μετάφρασης και της ορολογίας. 

 

Electronic terminological resources for the French-Greek language 
pair: recording, classification, evaluation 

    
Argyris Diagoumas, Mavina Pantazara 

 
ABSTRACT 
Our research is attempting to approach critically the collection and evaluation of the electronic 

terminological resources for the French-Greek language pair which are freely accessible online.  The 

critical study of the electronic bilingual and multilingual specialized dictionaries can contribute not only to 

the development of theoretical reflexion on lexicography and terminography, but also to the 

improvement of the specifications for the construction of such dictionaries for translation. Our goal is to 

set criteria for the identification, classification and evaluation of the terminological works that exist in 

various online forms, based on quality specifications, objective criteria and measurable characteristics. 

The relevant research on the Internet has recorded terminological resources that cover a wide range of 

subject areas. The ultimate goal of this research is to constitute a useful tool both for professional 

translators and for the teachers of translation and terminology. 
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0   Εισαγωγή 
Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο του διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Μετάφραση-Μεταφρασεολογία» του ΕΚΠΑ. Στόχος της είναι η συλλογή και 

καταγραφή ηλεκτρονικών ορολογικών πόρων, η ταξινόμησή τους, η αξιολόγησή τους και 

τέλος η συγκέντρωση και προβολή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Scoop.it, έτσι 

ώστε να αποτελέσει χρηστικό εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο (φοιτητή, ερευνητή, 

ορολόγο, μεταφραστή). Η αρχική υπόθεση εργασίας μας είναι ότι οι διαθέσιμοι ορολογικοί 

πόροι για το γλωσσικό ζεύγος γαλλικά-ελληνικά είναι αρκετά περιορισμένοι, σε σχέση 

τουλάχιστον με το ζεύγος αγγλικά-ελληνικά, καθώς η αγγλική γλώσσα λειτουργεί στις μέρες 

μας ως lingua franca. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίλυση ορολογικών 

προβλημάτων είναι πάντα καλοδεχούμενα αλλά ποτέ επαρκή [12] [13], τη στιγμή μάλιστα 

που υπάρχει αισθητή αύξηση των αναγκών για την αναζήτηση και την τεκμηρίωση όρων στη 

μετάφραση κειμένων επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα [9]. Επιπλέον, η αναζήτηση 

ορολογικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο μας φέρνει πολλές φορές αντιμέτωπους με 

πληθώρα πληροφοριών που όμως συχνά είναι ανεπαρκείς ή και αναξιόπιστες. Στο πλαίσιο 

αυτό, η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν οδηγό τόσο για την κατάρτιση 

επαρκέστερων ορολογικών πόρων με στόχο τη μετάφραση, με βάση συγκεκριμένα 

αντικειμενικά κριτήρια για την πληρότητα και την αξιοπιστία τους, όσο και για τη συγγραφή 

ανάλογων ορολογικών εργασιών, δεδομένης της απουσίας προγενέστερων εργασιών, οι 

οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν κατευθυντήριες οδηγίες και προσανατολισμό στην 

έρευνα. Η πρωτοτυπία της συνίσταται λοιπόν στο γεγονός ότι αποτελεί μια πρωτόγραφη 

συστηματική συλλογή και αξιολόγηση ηλεκτρονικών ορολογικών πόρων διαθέσιμων στο 

Διαδίκτυο. 

1   Συλλογή υλικού: κριτήρια, πηγές, δυσκολίες 
Οι ορολογικοί πόροι που αποτελούν το υλικό της έρευνας έπρεπε να πληρούν τέσσερα 

κριτήρια: α) να είναι ηλεκτρονικοί και διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο, β) να εξυπηρετούν το 

γλωσσικό ζεύγος γαλλικά-ελληνικά, γ) να καλύπτουν όσο το δυνατόν πιο ευρύ φάσμα 

θεματικών τομέων και δ) να παρέχουν δωρεάν πρόσβαση.  

Η συλλογή του υλικού διεξήχθη αρχικά μέσω της μηχανής αναζήτησης της Google με λέξεις-

κλειδιά και στη συνέχεια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Scoop.it, στην οποία 

εντοπίστηκε μεγάλος όγκος υλικού, το οποίο έπρεπε να ελεγχθεί και να διαχωριστεί, αφενός 

διότι οι πόροι δεν αφορούσαν πάντα το επιθυμητό ζεύγος γλωσσών και αφετέρου διότι 

πολλοί από αυτούς είχαν ήδη βρεθεί μέσω της Google. Τέλος, έγινε αναζήτηση σε 

ιστότοπους στους οποίους ήταν βέβαιο πως υπήρχαν πόροι, όπως στον ΕΛΟΤ, στην 
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ΕΛΕΤΟ, στο Τμήμα Συντονισμού Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας), καθώς και σε 

ιστοσελίδες που γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι περιείχαν ορολογικά δεδομένα που 

πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια, όπως η ορολογική βάση της Iate και ο πολύγλωσσος 

θησαυρός Eurovoc της ΕΕ, η βάση τηλεπικοινωνιακών όρων Teleterm κ.ά. Στην έρευνα 

συμπεριλήφθηκαν όλα τα είδη πηγών όπως επίσημοι φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

εκδόσεις της ΕΕ και ιστολόγια, καθώς και όλες οι μορφές συλλογών ορολογικών δεδομένων 

όπως πανεπιστημιακές εργασίες, γλωσσάρια, βάσεις δεδομένων, ακόμη και ψηφιοποιημένα 

θεματικά λεξικά.  

Εμπόδιο στη συλλογή των πόρων ήταν οι ανενεργές ιστοσελίδες, αλλά και η απουσία του 

γλωσσικού ζεύγους γαλλικής-ελληνικής από ιστοσελίδες διεθνούς εμβέλειας ή από 

ελληνικούς ιστότοπους σχετικούς με διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα, παρά το γεγονός ότι η 

Ελλάδα είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας από το 2004. Αναζητήθηκαν 

πόροι σε ιστοσελίδες ποικίλων Κυβερνητικών, Μη Κυβερνητικών, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 

Εκπαιδευτικών Οργανισμών. Σε πολλές περιπτώσεις, η έρευνα ήταν ατελέσφορη, παρόλο 

που η δραστηριότητα των συγκεκριμένων Οργανισμών είναι πολυγλωσσική και 

διαπολιτισμική. Εμμέσως, λοιπόν, καταφαίνεται πως η ελληνική γλώσσα και ορολογία δεν 

είναι ευρείας διάδοσης και πως δεν έχει εδραιώσει τη θέση της σε διεθνές επίπεδο [6].  

2   Ταξινόμηση σε θεματικούς τομείς 
Οι 106 πόροι που συγκεντρώθηκαν κατηγοριοποιήθηκαν σε 25 διαφορετικά θεματικά πεδία 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Eurovoc. Με εξαίρεση τα ορολογικά προϊόντα της ΕΕ 

(Iate, Euroterm Bank, Eurovoc) που είναι πολυθεματικά, οι υπόλοιποι πόροι είναι συνήθως 

μονοθεματικοί.  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ EUROVOC ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΡΩΝ 
Δημόσια (Αυτο)Διοίκηση Politics > Public Service 4 πόροι 
Στρατός - Ασφάλεια Defence 2 πόροι 
Ευρωπαϊκοί Ορολογικοί 
Πόροι 

European Union 4 πόροι 

Νομική Ορολογία Law 5 πόροι 
Ανθρώπινα Δικαιώματα Rights and freedoms 6 πόροι 
Οικονομία - Στατιστική Economics 5 πόροι 
Παροχή υπηρεσιών και  
εμπορικά προϊόντα 

Trade 2 πόροι 
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Χώρες και Νομίσματα Monetary relations 1 πόρος 
Δημογραφικοί Όροι Demography and Population 2 πόροι 
Θηλαστικά-Πτηνά Social affairs > Leisure > Animals 1 πόρος 
Σκάκι Social affairs > Leisure > Gaming 2 πόροι 
Αθλητισμός Social affairs > Leisure > Sport 2 πόροι 
Τουρισμός  Social affairs > Leisure > Holiday 1 πόρος 
Τέχνες Culture 3 πόροι 
Θρησκεία Religion 3 πόροι 
Υγεία - Ιατρική Health 7 πόροι 
Εκπαίδευση - Παιδεία Education and Communications 8 πόροι 
Συνέδρια Documentation > Document > 

Conference Proceedings 
1 πόρος 

Θετικές Επιστήμες Science 6 πόροι 
Ποδήλατο – Αυτοκίνητο –  
Οδήγηση 

Transport 3 πόροι 

Περιβάλλον – Οικολογία Environment 6 πόροι 
Ψάρια και Αλιεία Agriculture, Forestry and 

Fisheries 
14 πόροι 

Κουζίνα - Μαγειρική –  
Γεύσεις - Κρασί - Οσμές 

Agri-Foodstuffs 15 πόροι 

Ορολογία Τυποποίησης Production Technology and 
Research > Technology and 
Technical Regulations > 
Technical regulations > 
Standardisation 

2 πόροι 

Κομμωτική Industry > Miscellaneous Industry 
> Hairdressing and Beauty Care 

1 πόρος 

 

Διαπιστώνεται ότι τους περισσότερους ορολογικούς πόρους συγκεντρώνουν δύο θεματικά 

πεδία. Το πρώτο είναι η Κουζίνα-Μαγειρική-Γεύσεις-Μπαχαρικά-Κρασί-Οσμές, δεδομένου 

ότι η γαλλική κουζίνα και οινολογία είναι διεθνώς αναγνωρισμένες, σήμα κατατεθέν του 

γαλλικού πολιτισμού, και η σχετική γαλλική ορολογία διδάσκεται συστηματικά σε σχολές 

μαγειρικής και τουριστικών επαγγελμάτων. Το δεύτερο είναι το θεματικό πεδίο Ψάρια-Αλιεία, 

κάτι το οποίο σχετίζεται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας του 2007, σύμφωνα με την οποία μία 

από τις πέντε αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ είναι η κοινή αλιευτική πολιτική των 

κρατών-μελών. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η ύπαρξη πολύγλωσσων σχετικών 

γλωσσαρίων, καθώς αποτελούν τη βάση για τη μετάφραση προς όλες τις γλώσσες της ΕΕ 
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τόσο των διμερών συμφωνιών με τις γαλλόφωνες χώρες του Μαγκρέμπ για την αλιεία στη 

Μεσόγειο, όσο και των πολυμερών διακρατικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, όπως με τον 

γαλλόφωνο Καναδά. 

3   Κριτήρια αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση των πάσης φύσεως ορολογικών πόρων απαιτεί να τεθούν εξαρχής αξιόπιστα 

και αντικειμενικά κριτήρια και να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά τους 

γνωρίσματα. Στη φάση αυτή της έρευνας, βασική δυσκολία ήταν η έλλειψη σχετικής 

βιβλιογραφίας. Εκτιμώντας αυτή την ανεπάρκεια, επιλέχθηκαν και υιοθετήθηκαν α) κριτήρια 

αξιολόγησης ιστοσελίδων [1] [6], αφού οι ορολογικοί πόροι που συλλέχθηκαν είναι 

ηλεκτρονικοί, β) κριτήρια αξιολόγησης δίγλωσσων/πολύγλωσσων τεχνικών λεξικών [4] [5] [8] 

[9], καθώς το περιεχόμενό τους έχει σχέση με την ορολογία και ορογραφία και γ) κριτήρια 

αξιολόγησης ορολογικών/ορογραφικών προϊόντων που ορίζονται από τα σχετικά ελληνικά 

πρότυπα [2] [3]. Πρόκειται για μια σύνθεση δέκα κριτηρίων από αυτά που προτείνονται στη 

βιβλιογραφία, τα οποία κρίθηκε ότι είναι τα πιο ουσιώδη και λειτουργικά για τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας. 

1. Το μορφότυπο του ορολογικού πόρου  

Σχετικά με το μορφότυπο των ορολογικών πόρων, οι 58 είναι σε σταθερή διεπαφή (html), οι 

44 σε αρχείο pdf και μόλις οι 4 σε αρχείο excel. Όλα τα αρχεία είναι συμβατά με όλες τις 

εκδόσεις των Windows. Τα περισσότερα αρχεία pdf είναι ψηφιοποιημένες εκδόσεις, είτε 

παλαιοτέρων έντυπων εκδόσεων της ΕΕ, είτε παλαιών έντυπων λεξικών, όπως για 

παράδειγμα το Dictionnaire des noms liturgiques en usage dans l’Église Grecque του 1895. 

2. Πατρότητα – Ο φορέας έκδοσης του ορολογικού πόρου  

Ο φορέας έκδοσης του πόρου συνδέεται τόσο με το κύρος και την αξιοπιστία του [7] όσο και 

με τη διαφάνειά του [10]. Πολλοί πόροι αναφέρουν το όνομα του δημιουργού και τον 

επιδιωκόμενο στόχο τους. Από τους 106 πόρους οι 37 είναι της ΕΕ, οι 34 άλλου επίσημου 

εθνικού ή διεθνούς οργανισμού, οι 32 ιδιωτικής πρωτοβουλίας και οι 3 ιστολόγια, την ευθύνη 

των οποίων φέρει αποκλειστικά ο συντάκτης τους, αφού δεν υπάρχει έλεγχος και 

πιστοποίηση από κάποιον επίσημο φορέα. Συμπεριλήφθηκαν, ωστόσο, για λόγους 

αντιπροσωπευτικότητας και αντικειμενικότητας, γιατί η καταγραφή των πόρων δεν θα 

έπρεπε να παρουσιάζει μια ιδεατή εικόνα για τους ορολογικούς πόρους του Διαδικτύου. 

3. Μακροδομή – Η έκταση του ορολογικού πόρου 

Το σύνολο των λημμάτων ενός ορολογικού πόρου συνδέεται με τον βαθμό στον οποίο 

καλύπτει το ορολόγιο ενός θεματικού τομέα, ενώ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν 
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πρόκειται για μονοθεματικό ή πολυθεματικό, μονόγλωσσο ή πολύγλωσσο πόρο [11]. Στους 

71 από τους 106 πόρους της έρευνας, είτε αναφέρεται ο αριθμός των όρων που 

περιλαμβάνονται είτε η έκτασή τους είναι τέτοια που επιτρέπει την καταμέτρησή τους από 

τον χρήστη. Είναι γεγονός πάντως ότι οι περισσότεροι είναι περιορισμένοι σε έκταση αφού 

οι 33 περιλαμβάνουν κάτω από 100 όρους και οι 20 από 100 έως 500 όρους. Μόλις οι 9 

περιέχουν 1.001-10.000 όρους και τέλος μόνο 2 είναι οι πολύγλωσσες και πολυθεματικές 

ορολογικές βάσεις δεδομένων Iate και Euroterm Bank της ΕΕ με όρους άνω του ενός 

εκατομμυρίου. 

4. Μικροδομή – Οι παρεχόμενες πληροφορίες του ορολογικού πόρου 

Ένας ορολογικός πόρος καλό είναι να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες για τα λήμματά του: παραδείγματα χρήσης, πηγή, ορισμό, γραμματική 

κατηγορία, γένος και αριθμό, ετυμολογία, συνώνυμα, αντώνυμα, γλωσσικές συμφράσεις, 

φωνητική μεταγραφή, επεξηγήσεις και διευκρινίσεις [3] [5]. Τέτοιες πληροφορίες 

εντοπίστηκαν μόλις σε 52 από τους 106 πόρους. Επομένως, αρκετοί χρήζουν 

συμπλήρωσης με επιπλέον πληροφορίες προκειμένου οι μεταφραστές να διευκολύνονται 

τόσο στην επιλογή του κατάλληλου όρου όσο και στην ορθή χρήση του. 

5. Η δυνατότητα αναζήτησης στη μακροδομή και τη μικροδομή του ορολογικού πόρου 

Η δυνατότητα αναζήτησης στο εσωτερικό του πόρου αποτελεί σημαντικό εργαλείο μπροστά 

στον όγκο των παρεχόμενων πληροφοριών [2] [5]. Μόνο το 42,4% των πόρων διαθέτει είτε 

μηχανή αναζήτησης, είτε αλφαβητικό ευρετήριο είτε και τα δύο αυτά εργαλεία αναζήτησης, 

ποσοστό σχετικά μικρό αν αναλογιστούμε ότι κάτι τέτοιο αποτελεί βασικό πλεονέκτημα των 

ηλεκτρονικών έναντι των έντυπων ορογραφικών έργων. Άρα, ο μεταφραστής βρίσκεται 

αντιμέτωπος με τη χρονοβόρα διαδικασία της χειρακτικής αναζήτησης, καθώς έχει να 

περιπλανηθεί συχνά σε χαοτικά δομημένους ιστότοπους, μη φιλικούς προς τον χρήστη. 

6. Η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των όρων του ορολογικού πόρου 

Από τους 106 ορολογικούς πόρους, το 45% είναι σε τηλεφορτώσιμης μορφής συνημμένο 

αρχείο (pdf ή excel), το 7% είναι σε τηλεφορτώσιμης μορφής ιστοσελίδα, δίνεται δηλαδή η 

δυνατότητα τηλεφόρτωσης και αποθήκευσης των όρων σε μορφή pdf, word ή TBX, ενώ το 

48% παρέχεται σε μη τηλεφορτώσιμης μορφής ιστοσελίδα. Το μεγάλο αυτό ποσοστό 

σχετίζεται πιθανώς με τα πνευματικά δικαιώματα των ιστοσελίδων και τους περιορισμούς 

στη χρήση και επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου τους. 

7. Η διαδραστικότητα και η επικοινωνία με τον δημιουργό του ορολογικού πόρου 

Το χαρακτηριστικό αυτό προσδίδει διαφάνεια και αξιοπιστία στον ίδιο τον πόρο, καθώς ο 

χρήστης μπορεί να παρεμβαίνει, έστω και έμμεσα, στο περιεχόμενο του πόρου, να προτείνει 
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μεταφραστικές εκδοχές ή συμπληρωματικές πληροφορίες, να συμβάλλει και ο ίδιος στη 

βελτίωσή του, να εκφράζει τις απορίες και τη γνώμη του για τα προτεινόμενα μεταφραστικά 

ισοδύναμα των όρων. Οι 72 ορολογικοί πόροι παρέχουν αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας. 

Στους παλιότερους πόρους δίνεται μόνο ταχυδρομική διεύθυνση, στη συνέχεια εμφανίζεται 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ σήμερα διαθέτουμε πλέον και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

8. Η εικονογράφηση του ορολογικού πόρου 

Οι εικόνες έχουν άμεση σχέση όχι μόνο με την αισθητική παρουσίαση αλλά και με την 

καλύτερη παράσταση και επεξήγηση των όρων για τους οποίους ο μεταφραστής δεν έχει 

πρότερη γνώση. Ο ορολογικός πόρος περιέχει σίγουρα εξειδικευμένους όρους που ίσως να 

μην αντιστοιχούν πλήρως στις εικόνες που προσφέρει μια διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης 

γενικής χρήσης (π.χ. Google Images). Από τους 106 πόρους της έρευνας, μόνο οι 18 είναι 

εικονογραφημένοι (ως επί το πλείστον, εκδόσεις της ΕΕ) και καλύπτουν τους εξής 

θεματικούς τομείς: Ψάρια-Αλιεία, Κουζίνα-Μαγειρική-Γεύσεις-Κρασί-Οσμές, Υγεία-Ιατρική, 

Ποδήλατο-Αυτοκίνητο-Οδήγηση, Σκάκι, Σπορ και Κομμωτική. 

9. Η χρονική ένδειξη και η επικαιροποίηση του ορολογικού πόρου 

Η εγκυρότητα ενός πόρου εξαρτάται και από την επικαιρότητα των όρων, είτε με ενημέρωση 

και εμπλουτισμό αυτών που υπάρχουν, είτε με προσθήκη νέων [4]. Από τους 106 πόρους 

της έρευνας οι 72 αναφέρουν την ημερομηνία χρονολόγησης ή/και επικαιροποίησης του 

περιεχομένου τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών χρονολογείται ή/και επικαιροποιείται 

από το 2000 και εξής, άρα μπορεί να θεωρηθεί αρκετά επίκαιρο και ως εκ τούτου χρήσιμο 

για τους μεταφραστές. 

10. Η γλώσσα του ορολογικού πόρου 

Ως προς τη γλώσσα, οι ορολογικοί πόροι που συλλέχθηκαν είτε καλύπτουν αποκλειστικά το 

ζεύγος γαλλικά-ελληνικά και στην περίπτωση αυτή είναι μονοκατευθυντικοί (FR>EL ή 

EL>FR) ή αμφίδρομοι (FR<>EL), είτε είναι πολύγλωσσοι και περιλαμβάνουν περισσότερους 

γλωσσικούς συνδυασμούς. Το γεγονός πως οι 71 πόροι της έρευνας είναι πολύγλωσσοι 

(άνω των 5 γλωσσών) επιβεβαιώνει τη σύγχρονη τάση του μεταφραστικού τοπίου, καθώς τα 

κείμενα μεταφράζονται παράλληλα σε περισσότερες γλώσσες, ενώ έτσι το κόστος 

δημιουργίας ενός ορολογικού πόρου μειώνεται και ταυτόχρονα η επισκεψιμότητά του 

αυξάνεται θεαματικά. Ειδικότερα οι πολύγλωσσοι πόροι της ΕΕ περιλαμβάνουν ισότιμα και 

τις 24 επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της, αφού με τη διεύρυνση της ΕΕ, 

μεγαλύτερος είναι και ο όγκος μεταφραστικής και εκδοτικής δραστηριότητας. Η σειρά 

εμφάνισης των γλωσσών είναι αλφαβητική, σύμφωνα με τους σύντομους κωδικούς των 
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ονομάτων γλωσσών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως σε αρκετές συλλογές ορολογικών 

δεδομένων, με εξαίρεση φυσικά τις δίγλωσσες, δεν δίνονται τα μεταφραστικά ισοδύναμα 

όλων των όρων σε όλες τις προτεινόμενες γλώσσες, άρα δεν υπάρχει πάντα η απαιτούμενη 

πληρότητα και συμμετρία [2]. 

4   Παρουσίαση του υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Scoop.it 
Το Scoop.it είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής, επιμέλειας και παρουσίασης 

υπάρχοντος ηλεκτρονικού υλικού με πάνω από 2,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη, στην 

οποία μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτύου και να δημιουργήσει 

προσωπικό λογαριασμό με δωρεάν εγγραφή (εκτός από τις εκδόσεις professional και 

business που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες εταιρειών για εμπορικούς σκοπούς). Κατά την 

εγγραφή ζητείται σύνδεση με ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. Το 

Scoop.it αποτελεί και αυτό ένα κοινωνικό δίκτυο, αφού δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να 

ακολουθούν αλλά και να τους ακολουθούν χρήστες που διατηρούν σελίδες με συναφές 

περιεχόμενο. Κάθε νέα δημοσίευση αποστέλλεται στους υπόλοιπους χρήστες του δικτύου 

και άρα υπάρχει άμεσος διαμοιρασμός και διάδοση της νέας γνώσης και των νέων 

πληροφοριών. Η φιλοσοφία της πλατφόρμας είναι η συλλογή και η ανάρτηση αποκλειστικά 

ηλεκτρονικού υλικού για συγκεκριμένα θέματα ή θεματικά πεδία. 

Για την εκπόνηση της έρευνας δημιουργήθηκε στο Scoop.it θεματική σελίδα με την ονομασία 

Ressources Terminologiques FR-EL (www.scoop.it/t/ressources-terminologiques). Η βασική 

επιδίωξη ήταν τόσο η αναζήτηση ορολογικών δεδομένων μέσω άλλων σελίδων με συναφές 

περιεχόμενο όσο και η ανάρτηση των ορολογικών πόρων που συγκεντρώθηκαν, ως 

βοήθημα στη μεταφραστική διαδικασία και ως ενδεικτικός οδηγός για παρόμοιες ορολογικές 

εργασίες, αφού το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί με τη σειρά του από τους υπόλοιπους 

χρήστες του Scoop.it. 

Σημαντικό εργαλείο για την ανεύρεση του επιθυμητού περιεχομένου σε τέτοιου είδους 

διαδικτυακούς τόπους είναι οι ετικέτες επισήμανσης (tags). Πρόκειται για «μεταγλωσσικό» 

τρόπο χαρακτηρισμού του υλικού με αντιπροσωπευτικές λέξεις-κλειδιά για την περιγραφή 

και την κατηγοριοποίηση των πληροφοριών. Τα αντικείμενα με ίδιες ετικέτες επισήμανσης 

συσχετίζονται και έτσι γίνεται η αρχειοθέτηση, η αποθήκευση και η οργάνωση του υλικού 

ενώ ταυτόχρονα προωθείται η συνεργατική επεξεργασία, η επικοινωνία και η δημιουργία 

δικτύων μεταξύ επιστημόνων με κοινούς ερευνητικούς στόχους. Οι ετικέτες επιλέγονται 

συνήθως από ανοιχτή λίστα τιμών και ο τρόπος επιλογής τους είναι ανεπίσημος και 

υποκειμενικός, γι’ αυτό όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τους, τόσο μεγαλύτερη και η 

πιθανότητα λάθους ή επικάλυψης. Έτσι, για λόγους οικονομίας και ευχρηστίας, οι ετικέτες 
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επισήμανσης που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν στη σελίδα μας αφορούν μόνο 7 

κατηγορίες: domaine (θεματικό πεδίο), auteur (φορέας), format (μορφότυπο), téléchargeable 

(τηλεφορτώσιμο αρχείο), illustration (εικονογράφηση), étendue (έκταση), langue (γλώσσα), 

με κλειστή λίστα ετικετών για κάθε κατηγορία, που συνοψίζουν την ανάλυση που 

προηγήθηκε. Επίσης, προτιμήθηκε η γαλλική γλώσσα ως ισχυρότερη προκειμένου η σελίδα 

να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και προσβασιμότητα. 

5   Συμπεράσματα 
Στον απέραντο χώρο του Διαδικτύου οι πληροφορίες πολλαπλασιάζονται με γρήγορους 

ρυθμούς. Με την παρούσα έρευνα συλλέχθηκε, ταξινομήθηκε και αξιολογήθηκε ένα επαρκές 

και αντιπροσωπευτικό, αν και σίγουρα όχι εξαντλητικό, δείγμα 106 ηλεκτρονικών 

ορολογικών πόρων που καλύπτουν τον γλωσσικό συνδυασμό γαλλικής-ελληνικής, το οποίο 

είναι πλέον συγκεντρωμένο, χαρακτηρισμένο και ελεύθερα προσβάσιμο μέσω του Scoop.it, 

κάτι που επιτρέπει τον περαιτέρω εμπλουτισμό του. Ορίζοντας συγκεκριμένα κριτήρια για 

τον εντοπισμό, την ταξινόμηση και την αξιολόγηση των ορολογικών έργων που υπάρχουν 

σε διάφορες μορφές στο Διαδίκτυο, επιχειρήσαμε να συμβάλουμε όχι μόνο στην ανάπτυξη 

της θεωρητικής σκέψης γύρω από θέματα δίγλωσσης ορογραφίας και στη σύνταξη 

ανάλογων ορολογικών εργασιών, αλλά και στη βελτίωση των προδιαγραφών κατασκευής 

τέτοιων ηλεκτρονικών πόρων με στόχο τη μετάφραση. Η ορολογία συνδέεται άμεσα με τη 

μετάφραση και ιδίως με την τεχνική επαγγελματική μετάφραση. Για την ελληνική γλώσσα και 

ορολογία όμως υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει όχι μόνο σε επίπεδο 

τυποποίησης αλλά και σε επίπεδο δημιουργίας ορολογικών πόρων, και δη ηλεκτρονικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΑΛΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση 

 ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Πεντάγλωσσο λεξικό 

Ορολογίας του 

δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου 

Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

 

2014 

 

de, el, en, fr, it 

http://www.minadmin.gov.gr/wp-

content/uploads/20140430_pentaglwsso

.pdf 

2. Λεξικό όρων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

 

- 

 

de, el, en, fr 

https://www.eetaa.gr/index.php?tag=list

_g_words 

3. Γλωσσάρι Δημόσιας 

Διοίκησης   

European Institute of Public 

Administration (EIPA) 

 

- 

 

de, el, en, es, fr, it 

http://www.eipa.eu/en/glossary/ 

 

4. Γλωσσάρι Περιφερειακής 

Πολιτικής 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

08/05/2017 

bg, cs, da, de, el, en, es, 

et, fr, hr, hu, it, lt, lv, 

mt, nl, pl, pt, ro, sk, sl, 

fi, sv  

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/p

olicy/what/glossary/ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Στρατός - Ασφάλεια 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Οδηγός Νατοϊκής ορολογίας Στρατιωτική σχολή ξένων γλωσσών 01/2003 el, en, fr http://www.natobilc.org/documents/Milit



ΕΛΕΤΟ – 11o Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
Αθήνα, 9–11 Νοεμβρίου 2017 
 

2 

ary%20Language/TriSvcBILC_005.pdf 

2. Γλωσσάρι εξωτερικής 

πολιτικής 

Ευρωπαϊκή Ένωση  

2014 

bg, cs, da, de, et, 

el, en, es, fi, fr, 

ga, hr, hu, it, lv, 

lt, mt, nl, pl, pt, 

ro, sk, sl, sv 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/Foreign-

policy.pdf 

3.  Γλωσσάρι Γεωπολιτικής και 

Γεωστρατηγικής 

Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων 

Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας 

του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και 

Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ 

2016 fr, en, el https://geoterm.turkmas.uoa.gr  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Ευρωπαϊκοί Ορολογικοί Πόροι 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  
ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Iate Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

 

2007 

bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, ga, hr, hu, it, 

la, lt, lv, mt, nl, pl, pt, ro, sk, sl, sv 

http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.d

o?method=load 

 

2. 

 

Eurovoc 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

 

- 

bg, es, cs, da, de, et, el, en, fr, ga, hr, it, lt, lv, 

hu, mt, nl, pl, pt, ro, sk, sl, fi, sv, mk, sq, sr 

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=el/down

load/subject_oriented&cl=fr 

3. Euroterm Bank 
Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

 

- 

fr, eu, zh, hr, cs, da, nl, en, et, fo, fi, fr, gl, de, 

el, hu, is, ga, it, la, lv, lt, mt, no, nn, pl, pt, ro, 

ru, sk, sl, es, sv 

http://www.eurotermbank.com/default.aspx 

4. Γλωσσάρι ενεργητικών 
ρημάτων σε 7 κύριους τομείς 

προσόντων 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

 

- 

da, bg, es, cs, da, de, et, el, en, fr, hr, is, it, lv, 

lt, hu, mk, mt, nl, nb, pl, pt, ro, sk, sl, fi, sv, tr 

https://europass.cedefop.europa.eu/el/docu
ments/european-skills-passport/certificate-

supplement/action-verbs-glossary 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Νομική Ορολογία 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Νομικοί όροι στα γαλλικά Βικιλεξικό 17/03/2009 el, fr https://el.wiktionary.org/wiki/Κατηγορία:

Νομικοί_όροι_(γαλλικά)  

2. Γαλλικό αστικό δίκαιο Πτυχιακή εργασία της  

Μ.-Ε. Γαλλή (ΤΕΙ Ηπείρου) 

2016 el, fr http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/bitstream/

handle/123456789/4828/ΓΑΛΛΗ%20-

%20ΠΤΥΧΙΑΚΗ.pdf?sequence=1  

3. Vocabulaire juridique multilingue 

comparé - Droit des étrangers 

European Court of Justice – 

Direction Générale de la 

Traduction 

 

11/06/2014 

bg, da, de, el, en, 

et,  fi, hu, it, lt, lv, 

mt, nl, pl, pt, ro, sk, 

sl, sv 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/12/liste_droit_etran

gers_IATE_interinst.pdf 

4. Lexique de base des termes juriques 

grecs 

Hélène Kémiktsi  

(Ελένη Κεμικτσή) 

 

14/01/2008 

 

fr, en, el 

http://www.projethomere.com/travaux/in

dexjuridique.htm 

5. Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκαιο σε 

αστικές και εμπορικές υποθέσεις 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

- 

el, bg, cs, da, de, et, 

el, en, es, fr, it, lv, 

lt, hu, mt, nl, pl, pt, 

ro, sk, sl, fi, sv 

http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/gl

ossary_el.htm 

6. Υγεία και ασφάλεια, Νομικά 

συστήματα και κυρώσεις 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

1995 

 

es, da, de, el, en, fr, 

it, nl, pt  

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/health-and-

safety.pdf 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Ανθρώπινα δικαιώματα 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. 100 λέξεις για την ισότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή - en, fr, de, es, da, pt, nl, 

fin, sv, it, el 

http://www.eduhi.at/dl/100_words_for_eq

uality.pdf  

2. Γλωσσάρι για τη μετανάστευση 

και το Άσυλο 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

2011 

at, de, lu, dk, ee, es, fi, fr, 

be, lu, gr, hu, ie, it, lt, lv, 

nl, pl, pt, se, si, sk, uk 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/ar

chiviodocumenti/mediazione-

interculturale/Documents/Glossario.pdf   

 

3. 

 

Migration and home affairs 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

04/08/2017 

at, de, lu, bg, cs, ee, es, fi, 

fr, be, lu, gr, hu, ie, it, lt, 

lv, mt, nl,  no, pl, pt, ro, 

se, si, sk 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-

we-

do/networks/european_migration_networ

k/glossary/a_en  

4. Γλωσσάρι Φύλου 

ΦΥΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 

Επιστημονική υπεύθυνη: 

Βασιλική Δενδρινού, 

καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

11/03/2009 el, en, fr, de  http://www.fylopedia.uoa.gr/index.php/Κ

ατηγορία:Γλωσσάρι  

5. Γλωσσάριο των εργαζομένων 

και του συνδικαλιστικού 

κινήματος 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

 

1983 

en, fr,  de, da, el, es, it, no, 

nl, sv 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/glossary-of-

labour-and-the-trade-union-

movement.pdf  
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Οικονομία - Στατιστική 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. The Greek Crisis 

Multilingual Term Project 

ΔΠΜΣ «Μετάφραση – 

Μεταφρασεολογία», ΕΚΠΑ 

Επιστημονικός υπεύθυνος: 

Olaf Immanuel Seel 

 

2014 

 

de, el, en, es, fr, it, tr 

http://83.212.168.140/gcmtp/ 

 

2. 

Όροι και εκφράσεις για τον 

εξωτερικό έλεγχο των 

δημόσιων οικονομικών 

 

Office des publications 

officielles des 

Communautés Européennes 

 

1989 

 

fr, en, de, es, it, nl, da, el, pt 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/terms.pdf 

 

3. 

 

Χρηματοπιστωτική κρίση 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

2012 

en, bg, cs, da, de, el, es, et, fi, 

fr, ga, hu, it, lt, lv, mt, nl, pl, 

pt, ro, sk, sl, sv 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_

data/librairie/PDF/QC-32-12-017-EN-C.pdf 

4. Γλωσσάρι στατιστικής 

ορολογίας 

Διεθνές στατιστικό 

Ινστιτούτο (ISI) 

 

01/06/2011 

en, fr, de, nl, it, es, ca, pt, ro, 

da, no, sv, el, hi, hu, tr, et, lt, 

sl, pl, ru, uk, is, fa, sr, eu, ar, 

af 

http://isi.cbs.nl/glossary/index.htm 

5. Γλωσσάρι 

χρηματοπιστωτικών όρων 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

27/05/2010 

bg, es, cs, da, de, et, el, en, fr, 

ga, hr, it, lv, lt, hu, mt, nl, pl, 

pt, ro, sk, sl, fi, sv 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.d

o?pubRef=-//EP//TEXT+IM-

PRESS+20100414FCS72750+0+DOC+XML

+V0//EL 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Παροχή υπηρεσιών και εμπορικά προϊόντα 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

 

 

1. 

Goods and services terms - TMclass, 

Harmonised Database  

Ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών 

(όρων) που απαιτούνται κατά την υποβολή 

αίτησης για προστασία του εμπορικού 

σήματος 

 

European Union 

Intellectual Property 

Office (EUIPO)  

 

 

26/06/2017 

sq, bs, bg, zh, hr, cs, da, 

nl, en, et, fi, fr, ka, de, 

el, he, hu, is, it, ja, ko, 

lv, lt, mk, mt, me, no, 

pl, pt, ro, ru, sr, sk, sl, 

es, sv, tr  

 

 

http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=en 

 

2. 

Νέο Κωδικολόγιο του Αρχείου Ειδών του 

ΕΠΠ, σύμφωνο με το κωδικολόγιο CPV 

Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 

Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης & Τουρισμού 

 

15/09/2008 

 

el, en, es, et, fi, fr, ga, 

hu, it, lt, lv, mt, nl, pl, 

pt, ro, sk, sl, sv 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/  

https://goo.gl/2VAuzy 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Χώρες και Νομίσματα 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

 

1. 

Κατάλογος χωρών, εδαφών και νομισμάτων 

(Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων) 

Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

01/01/2017 

bg, es, cs, da, de, et, el, 

en, fr, ga, hr, it, lv, lt, 

hu, mt, nl, pl, pt, ro, sk, 

sl, fi, sv 

 

http://publications.europa.eu/code/el/el-

5000500.htm 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Δημογραφικοί Όροι 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Ελληνο-γαλλο-αγγλικό 

γλωσσάρι δημογραφικών όρων 

Εργαστήριο Δημογραφικών 

και Κοινωνικών Αναλύσεων 

(ΕΔΚΑ), Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 

 

- 

el, fr, en http://www.demography-

lab.prd.uth.gr/DDAoG/dictio/ml.htm  

και  

http://www.e-

demography.gr/Metadata/Dictionary/index.cfm 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Θηλαστικά-Πτηνά 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Ονομασίες θηλαστικών 

και πτηνών σε 

περισσότερες από 50 

γλώσσες 

Agronomy Department, 

Biotechnical Faculty, 

University of Ljubljana, 

SLOVENIA 

 

 

2000 

hr, cs, pl, sk, sl, hsb, dsb, 

bg, mk, sr, be, ru, uk, da, nl,  

en, fo, fy, de, is, nn, sv, it, 

lld, fur, rm, ro, sc, ca, fr, gl, 

oc, pt, es, lv, lt, et, fi, hu, se, 

tr, eu, br, kw, ga, gv, gd, cy, 

sq, eo, el, mt, rom, yi 

 

http://www.informatika.bf.uni-lj.si/magus.html 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Σκάκι 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Καλλιτεχνικό 

σκάκι 

Εμμανουήλ Μανωλάς

[ιστολόγιο] 

21/4/2008 (τελευταία 

ενημέρωση: 4/8/2010) 

el, en, fr, de http://kallitexniko-

skaki.blogspot.gr/2008/04/blog-

post_21.html 

2. Chess pieces in 

different languages 

– Τα πιόνια στο 

σκάκι 

Ari Luiro (Αντιπρόεδρος της 

Σκακιστικής Λέσχης του 

Järvenpää, Φινλανδία) 

[προσωπικός ιστότοπος] 

 

 

 

30/3/2009 

fi, en, fr, it, ca, es, gl, pt, oc, ro, la, eu, 

nl, af, fy, de, da, no, is, fo, rm, mt, ga, 

gd, br, lt, lv, et, hu, eo, ru, bel, uk, pl, 

cs,  sk, sl, hr, sr, mk, bg, sq, el, tr, az, 

uz, tk, cv, ba, krc, kum, kaa, tyv, xal, 

mn, bua, pal, fa, ar, am, sw, hi, bn, ml, 

id, vi, ko, ka, hy, he, zh, ja 

http://reocities.com/TimesSquare/metr

o/9154/nap-pieces.htm 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Αθλητισμός 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Λεξικό Όρων 

Ποδοσφαίρου 

Αθανάσιος Διονυσόπουλος, 

Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής 

Αγωγής 

2007 

 

el, en, fr 

 

http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth

_athl/KANONISMOI/soccer/Lexiko_oro

n.htm 

2. Τα σπορ στα 

γαλλικά 

Ellinopedia [ιστολόγιο] - el, fr http://www.ellinopedia.com/gallika/ta-

spor-sta-gallika 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Τουρισμός και Συνέδρια 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Λεξικό τουρισμού LID Editorial Empresarial, Leonardo da Vinci 

Programme 2005-BG/05/B/F/LA-166019, 

Coordinator: Beatriz Bernabé 

 

2007 

es, en, de, fr, el, bu, 

pt 

 

http://www.be-

multilingual.com/fileadmin/user_upload/pdf

/Dictionary%20of%20Tourism_En.pdf 

2. Διοργάνωση 

συνεδρίων 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1992 en, fr, de, es, it, nl, 

da, pt, el 

http://bookshop.europa.eu/el/--

pbCM7392982/ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Τέχνες 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Γλωσσάριο της 

χαρακτικής και των 

γραφικών τεχνών 

Δημήτρης Παυλόπουλος, Εργαστήριο 

Χαρακτικής Hλία N. Kουβέλη  

2003 el, fr, en, de, it, la, es 

 

http://www.haraktiki.gr/lexiko_genika.html  

2. Βασικές έννοιες  της 

Μουσειολογίας 

André Desvallées και François Mairesse 

(επιμ.), Armand Colin & Ελληνικό Τμήμα 

ICOM, International Council of Museums 

2010 (μετάφραση από τα αγγλικά 2014)  

 

2010/2014 el, fr, en, es, de, it, pt  http://icom.museum/fileadmin/user_upload/

pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museolo

gy_WEB_greek.pdf    

3. Γραφικές – Εκτυπωτικές 

τέχνες 

Εταιρεία Pressious Arvanitidis 2012 el, fr, en, de http://www.pressious.com/how/glossari.asp

x?lang=fr  
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Θρησκεία 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Ορολογία της Βίβλου Site Ministère Enseigne-moi, 

Québec 

- el, fr, he http://www.enseignemoi.com/bible/strong-biblique-

grec-letter-a.html 

2. Dictionnaire grec-français du 

Nouveau Testament 

Didier Fontaine 10/04/2010 el, fr http://www.areopage.net/dicogrntc.htm 

3. Dictionnaire des noms 

liturgiques en usage dans 

l’Église Grecque 

Léon Clugnet 

 

1895 

 

el, fr 

 

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/f/b/metadata-01-

0001352.tkl 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Υγεία - Ιατρική 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Γλωσσάρι για αλλεργίες Wageningen University, The 

Netherlands 

2007 el, fr http://www.food-info.net/allergy/gr-fr.pdf 

 

2. 

 

Οδηγός φαρμάκων 

Οδηγός Φαρμάκων 

«Γαληνός» 

- el, en, fr, ru http://www.galinos.gr/web/drugs/main/lists/icdcodes#c

ontent 

 

3. 

 

Λεξικό Οφθαλμολογίας 

Dr. med. Philipp Franko Zeitz 

Dr. med. Joachim Zeitz, 

Οφθαλμολογικό Κέντρο 

Düsseldorf, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

2010 

fr, de, en, es, it, nl, pt, 

hr, ru, el, tr, ja, sv, zh, 

ar 

http://zeitzfrankozeitz.de/index.php/fachwoerterbuch.ht

ml?L0=F&L1=EN&lang=F 
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4. Medical Physics and 

Multilingual Dictionary of 

Terms 

European Medical Imaging 

Technology 

e-Encyclopaedia for Lifelong 

Learning 

 

2016 

en, fr, de, sv, it, es, 

pt, fi, pl, cs, hu, lv, lt, 

et, ro, el, tr, ar, th, bg, 

ru, bn, zh, fa, ml, sl, 

hr, ja, ko 

 

http://www.emitel2.eu/emitwwwsql/dictionary.aspx 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Εκπαίδευση – Παιδεία 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Ευρωπαϊκή εκπαίδευση 

ενηλίκων 

Institute of Education, 

University of London 

 

2008 

en, fr, de, bg, hr, cs, da, 

nl, et, fi, el, hu, is, ga, 

it, lv, lt, mk, mt, no, pl, 

pt, sk, sl, es, sv, tr 

https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/adultglossary

1_en.pdf 

 

2. 

 

List of academic ranks 

 

Wikipedia 

 

31/07/2017 

prs, ps, en, nl, fr, bs, pt, 

bg, zh, hr, ar, et, fi, el, 

is, id, ira, he, ja, lv, mk, 

es, pl, ro, sk, sl, ko, de, 

tr, uk,    

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_ranks#

Greece 

 

3. 

Glossary on Examinations, 

Qualifications & Titles 

 

European Commission 

 

2004 

fr, de, nl, cs, da, et, el, 

es, fr, ga, it, lv, lt, hu, 

mt, pl, pt, sl, sk, fi, sv, 

ga, is, no, bg, ro 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/volume-1.pdf 
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4. 

Glossary on Educational 

Institutions 

 

European Commission 

 

2005 

fr, de, nl, cs, da, et, el, 

es, fr, ga, it, lv, lt, hu, 

mt, pl, pt, sl, sk, fi, sv, 

ga, is, no, bg, ro 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/volume-2.pdf 

 

5. 

 

Glossary on Teaching Staff 

 

European Commission 

 

2001 

fr, de, nl, cs, da, et, el, 

es, fr, ga, it, lv, lt, hu, 

mt, pl, pt, sl, sk, fi, sv, 

ga, is, no, bg, ro 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/volume-3.pdf 

 

6. 

Glossary on Management, 

monitoring and support staff 

 

European Commission 

 

2002 

fr, de, nl, cs, da, et, el, 

es, fr, ga, it, lv, lt, hu, 

mt, pl, pt, sl, sk, fi, sv, 

ga, is, no, bg, ro 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/volume-4.pdf 

 

7. 

Glossary on Decision-making, 

Advisory, Operational and 

Regulatory Bodies in Higher 

Education 

 

European Commission 

 

2007 

 

fr, de, nl, cs, da, et, el, 

es, fr, ga, it, lv, lt, hu, 

mt, pl, pt, sl, sk, fi, sv, 

is, bg, ro 

 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/volume-5.pdf 

 

8. CECR - Glossaire 

d’équivalences français-grec / 

grec-français 

Δήμητρα 

Αγγελοπούλου, 

Gallika.net 

02/2010 (τελευταία 

ενημέρωση 1/11/2014)  

el, fr http://www.gallika.net/methodo/didactique/cecr/article/

cecr-glossaire-d-equivalences 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Θετικές Επιστήμες 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Λεξικό όρων υδραυλικής - 01/05/2011 el, de, en, fr  http://documents.scribd.com.s3.amazonaws.

com/docs/64re8tbj7ky1b0k.pdf 

2. Glossary and multilingual 

equivalents of karst terms 

Unesco, FAO 13/11/1972 fr, de, el, it, es, tr, ru, mk http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000

019/001976Eb.pdf 

3. Όροι βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας 

Οργανισμός Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας 

- el, en, fr https://www.obi.gr/obi/?tabid=169 

4. Multilingual Chemical 

Terminology 

ECHA-Term – Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Χημικών 

Προϊόντων 

 

19/01/2017 

bg, cs, da, de, el, en, es, et, 

fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, mt, nl, 

pl, pt, ro, sk, sl, sv 

https://echa-term.echa.europa.eu/fr/home 

5. Λεξιλόγιο ασφάλειας 

σηράγγων 

Αρχιμήδης, Forum των τεχνικών - el, en, fr, it, es https://www.e-

archimedes.gr/faq/item/5351- 

6. Βάση τηλεπικοινωνιακών 

όρων TELETERM 

ΟΤΕ – ΕΛΕΤΟ – ΕΛΟΤ 2003 (τελευταία 

ενημέρωση: 01/2015) 

en, fr, de, el http://www.moto-teleterm.gr/ 

7. Βάση όρων Τεχνολογίας 

Πληροφοριών 

INFORTERM 

Τμήμα Πληροφορικής 

Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών – ΕΛΕΤΟ – ΕΛΟΤ  

2005 en, fr, el  

http://www.eleto.gr/inforterm/  
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Ποδήλατο – Αυτοκίνητο - Οδήγηση 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Γλωσσάρι για το ποδήλατο Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική 

Επιτροπή 

 

2011 

bg, es, cs, da, de, et, el, 

en, fr, ga, it, lv, lt, hu, mt, 

nl, pl, pt, ro, sk, sl, fi, sv, 

ar, zh, ja, ru 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-

2011-27-en.pdf 

2. Γλωσσάρι για τους δρόμους και 

την οδική μετακίνηση 

 

Association Mondiale 

de la Route 

 

04/2016 

ar, ca, zh, hr, cs, da, nl, 

en, et, fi, fr, de, el, he, hi, 

hu, is, it, ja, ko, lv, lt, mt, 

ne, no, fa, pl, pt, ro, ru, sr, 

sl, es, sv, tr, uk, vi 

 

https://www.piarc.org/en/Terminology-Dictionaries-

Road-Transport-Roads/term-search/ 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Περιβάλλον - Οικολογία 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Θησαυρός για περιβαλλοντικά 

θέματα 

European Environment 

Information and 

Observation Network 

(EIONET) 

 

28/06/2017 

 

ar, hy, az, eu, bg, ca, zh, 

hr, cs, da, nl, en, et, fi, fr, 

ka, de, el, hu, is, ga, it, lv, 

lt, ma, no, pl, pt, ro, ru, 

sk, sl, es, sv, tr, uk 

http://www.eionet.europa.eu/gemet 
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2. Γλωσσάρι Κλιματικής αλλαγής Ευρωπαϊκή Ένωση  

2011 

en, bg, cs, da, de, el, es, 

et, fi, fr, ga, hu, it, lt, lv, 

mt, nl, pl, pt, ro, sk, sl, sv 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/Climate-change.pdf 

3. Γλωσσάρι για το Δάσος (Forest 

Workers’ Glossary) 

Πρόγραμμα Erasmus 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

- en, sv, bg, el, sl, de, ru, fr, 

es, fi, pl, et, lt, pt, ro, cs 

http://fmog.dictyon.net/ 

4. Οικολογικό γλωσσάρι 

Ecolexicon 

Πανεπιστήμιο 

Γρανάδας 

- en, es, de, ru, fr, el http://ecolexicon.ugr.es/visual/index_en.html 

 

5. 

 

Ανοικτό Σπηλαιολογικό 

Εγχειρίδιο 

Site 

grcavingmanual.org, 

Κώστας Αδαμόπουλος, 

Κώστας Ιατρού 

 

11/08/2012 

 

fr, en, el 

http://www.grcavingmanual.org/el/index.php?title=L

exique 

 

6. 

Γλωσσάρι για την ερημοποίηση, 

την υποβάθμιση της γης και τις 

δράσεις επαναφοράς 

 

Με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

- 

 

fr, es, pt, it, el 

 

http://practice-netweb.eu/node/709?q=glossary 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Ψάρια και Αλιεία 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Πολύγλωσσο λεξικό για 

ψάρια και προϊόντα 

ψαρέματος 

Organization for Economic 

Co-operation and 

Development (OCDE) 

 

2008 

en, fr, da, nl, fi, de, el, is, 

it, ja, ko, no, pl, pt, ru, sr, 

hr, es, sv, tr 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/agriculture-and-

food/multilingual-dictionary-of-fish-and-fish-

products_9789264056473-en-fr  
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2. Ονομασίες Ψαριών Ψαρότοπος [ιστολόγιο] 07/05/2008 el, en, fr, la  https://psarotopos.blogspot.gr/2008/05/blog-

post_07.html 

 

3. 

Δημοφιλή ψάρια στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

2002 

da, de, el, en, es, fi, fr, it, 

nl, pt, sv 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/Popular-fish-in-the-EU.pdf 

 

4. 

 

Ψάρια της Βόρειας 

Θάλασσας 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

2003 

es, cs, da, de, et, el, en, fr, 

it, lv, lt, hu, mt, nl, pl, pt, 

sk, sl, fi, sv 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/fish-nordic-sea.pdf 

 

5. 

 

Ψάρια της Μεσογείου 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

2003 

es, cs, da, de, et, el, en, fr, 

it, lv, lt, hu, mt, nl, pl, pt, 

sk, sl, fi, sv 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/fish-mediteranian-sea.pdf 

 

6. 

 

Ψάρια της Βαλτικής 

Θάλασσας 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

2002 

es, cs, da, de, et, el, en, fr, 

it, lv, lt, hu, mt, nl, pl, pt, 

sk, sl, fi, sv 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/fish-baltic-sea.pdf 

7. 180 ευρωπαϊκά ψάρια σε 26 

ευρωπαϊκές γλώσσες 

 

Oliver Friel, Mathias Suess 

 

- 

bg, cs, da, de, el, en, es, et, 

fi, fr, hr/sr, hu, is, it, lv, lt, 

nl, no, pl, pt, ro, ru, sl, sv, 

tr  

http://fishfinderbook.com/3d_fishfinder/fishfinder.ht

ml 

8. Πολύγλωσσο 

εικονογραφημένο λεξικό 

Υδρόβιων ζώων και φυτών 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

1998 

sc, es, da, de, el, en, fr, it, 

nl, pt, fi, sv 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/AQUATIC-ANIMALS-

AND-PLANTS.pdf 

 

9. 

Είδη της Μεσογείου και του 

Εύξεινου Πόντου 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2009 bg, es, cs, da, de, et, el, en, 

fr, ga, it, lt, lv, hu, mt, nl, 

pl, pt, ro, sk, sl, fi, sv 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/Species-of-the-

Mediterranean-and-the-Black-Sea.pdf 



ΕΛΕΤΟ – 11o Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 
Αθήνα, 9–11 Νοεμβρίου 2017 
 

17 

10. Αλιευτικά σκάφη και η 

ασφάλεια εν πλω 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

1992 es, da, de, el, en, fr, it, nl, 

pt 

http://www.termcoord.eu/wp-

content/uploads/2016/07/fishing-vessels-and-safety-

on-board.pdf#.WiVh7lVl-Uk  

11. Λεξικό ναυτικών όρων Ευγενίδειο Ίδρυμα 2006 el, en, fr, it, es http://www.eugenfound.edu.gr/appdata/documents/b

ooks_pdf/e_j00010.pdf 

12. Yacht inventory list Translatum.gr - el, fr, en, de  https://www.translatum.gr/downloads/yacht-

inventory.xls 

 

13. 

Αλιευτικές ζώνες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

- bg, cs, da, de, et, el, en, es, 

fr, hr, it, lv, lt, hu, mt, nl, 

pl, pt, ro, sk, sl, fi, sv 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-

information_el 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Κουζίνα - Μαγειρική - Γεύσεις - Κρασί - Οσμές 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Γλωσσάρι Μαγειρικής Greek Cook - el, de, es, fr, it, fa, ja, pt, hi, 

la, en,  

 

http://greekcook.gr/glossary.php?l=24 

2. Γλωσσάρι Οσμών και 

Γεύσεων 

Food and Agriculture 

Organization of the United 

Nations 

- en, da, nl, fr, de, el, is, it, 

no, pl, pt, es 

http://www.fao.org/wairdocs/tan/x5995e/X5995e04.

htm 

3. Οδηγός της ΕΟΚ για 

βαθμούς Νωπότητας των 

ψαριών 

Food and Agriculture 

Organization of the United 

Nations 

1992 en, da, nl, fr, de, el, is, it, 

no, pl, pt, es 

http://www.fao.org/wairdocs/tan/x5995e/X5995e03.

htm#TopOfPage 
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4. Γλωσσάρι Μαγειρικών 

Όρων 

The Greek Masa - el, en, fr, es, it  https://www.greekmasa.gr/index.php?option=com_gl

ossary&Itemid=93  

5. Γλωσσάρι μαγειρικής 

 

Let’s Cook - el, en, fr, it, ja, zh  http://www.letscook.gr/glossary 

6. Γλωσσάρι μπαχαρικών Gernot Katzer  

 

 

 

- 

ada, af, am, apt, ar, arc, as, 

az, be, bh, bg, bo, br, brx, 

ca, ccp, cop, cs, cy, da, dag, 

de, doi, dv, dz, ee, el, en, 

eo, es, et, eu, fa, fat, fi, fr, 

fi, ga, gd, gl, grc, grt, gu, 

ha, haw, he, hi, hmn, hmr, 

hr, hu, hy, ibo, id, ii, is, it, 

ja, ka, kha, kk, km, kn, ko, 

kok, ks, la, lo, lt, lus, lv, 

mk, ml, mn, mni, mr, ms, 

mt, my, nbe, nbi, nbu, ne, 

new, njj, njm, njo, nl, nmf, 

no, nre, nri, nsm, nzi, oc, or, 

os, pa, pal, pap, pl, ps, pt, 

ro, ru, sa, sat, si, sk, sl, sq, 

sr, sm, sv, sw, ta, te, tg, th, 

ti, tk, tl, tcy, tr, tw, uk, ur, 

uz, vi, yi, zh 

http://gernot-katzers-spice-

pages.com/engl/spice_large.html   
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7. Η γλώσσα του κρασιού FNL, The Food and Leisure 

Guide 

04/2012 en, fr, el http://www.fnl-

guide.com/gr/el/ajax/news:print/ambelotopi-

04042012/  

8. Γαλλο-ελληνικό λεξικό για 

τρόφιμα και ποτά 

In.gr -  el, fr http://dictionary.in.gr/ 

9. Οινολογικό λεξικό Τμήμα Οινολογίας και 

Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ 

ΑΘΗΝΩΝ 

-  

el, en, fr, de 

http://www.infowine.gr/el/winepedia/dictionary/ 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Ορολογία Τυποποίησης 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

1. Γενικοί και ειδικοί όροι του τομέα της 

Ορολογίας 

 

EΛΟΤ/ ΤΕ21 

 

2010 

 

el, en, fr 

http://www.eleto.gr/download/Bodies/TE21-

TerminologyTermsEd02.pdf 

2. Ευρετήριο όρων Τεκμηρίωσης και 

Πληροφόρησης 

 

ΕΛΟΤ/ ΤΕ22 

 

- 

 

el, en, fr 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WOR

K/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-

TE22/te22terms/french_english_greek_termste22.pdf  

 
 

 

 
 


