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Κατάλογος προσώπων, οργάνων και φορέων για την ανασκόπηση 
ορολογικών πόρων (ΚΠΟΦΑΟΠ) 

(Έκδοση 3.1) 

Πίνακας 1 – Πρόσωπα που διατίθενται για την ανασκόπηση ορολογικών πόρων 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΗΛ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1.  Βαλεοντής Κώστας Φυσική, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονική, 
ακουστική, τεχνολογία πληροφοριών, 
τυποποίηση, πιστοποίηση, ποιότητα, 
διαπίστευση, δοκιμές, γλώσσα και ακοή, 
Ορολογία 

valeonti@otenet.gr  

2.  Δημητρούλια Τιτίκα Ανθρωπιστικές επιστήμες, ψηφιακές 
ανθρωπιστικές επιστήμες, τέχνες, 
μετάφραση, εκπαίδευση 

tdimi@frl.auth.gr  

3.  Δουδουλακάκη Χρυσούλα Γλωσσολογία, διδακτολογία, μετάφραση, 
γενικά θέματα Ορολογίας 

Chryssoula.Doudoulakaki@ec.
europa.eu  

4.  Κριμπάς Παναγιώτης  Νομικά pkrimpas@bscc.duth.gr  

5.  Λουπάκη Ελπίδα Περιβάλλον, ενέργεια, ασφάλεια 
παιχνιδιών, οικολογία, οινολογία, γενικά 
θέματα ορολογίας 

eloupaki@frl.auth.gr  

6.  Μιχόπουλος Απόστολος Μηχανική, τεχνολογία, ενέργεια apmich@auth.gr; 
a.michopoulos@cut.ac.cy  

7.  Πανταζάρα Μαβίνα Γλωσσολογία, γλωσσική τεχνολογία, 
μετάφραση, Oρολογία 

mavinap@frl.uoa.gr 

8.  Παππά Μαρίνα Δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, ανθρω-
πιστικές επιστήμες, τέχνη, εφαρμοσμένη 
γλωσσολογία, μετάφραση, διερμηνεία 

mpappa@ionio.gr  
marin_pappa@hotmail.com 

9.  Τοράκη Κατερίνα Ορολογία, τυποποίηση, τεχνολογία 
πληροφοριών, επιστήμη των πληροφο-
ριών (βιβλιοθηκονομία, αρχειονομία), 
θέματα μηχανικών και συναφή 

toraki@tee.gr  

10.  Τσαγκαράκη Αναστασία Στρατιωτική ορολογία, Άμυνα και Διεθνείς 
στρατιωτικές σχέσεις (ΕΕ, ΝΑΤΟ) 

atsagaraki@mod.mil.gr, 
nattsag@hotmail.com  

11.  Τσιάμας Γεώργιος Γενικά θέματα Ορολογίας, τυποποίηση, 
τεχνολογία πληροφοριών, τηλεπικοινωνίες, 
ποιότητα τεχνικών εγκαταστάσεων, θέματα 
ηλεκτρολόγων μηχανολόγων μηχανικών, 
μηχανική, τεχνολογία, ενέργεια, 
εφοδιαστική και εφοδιαστική αλυσίδα, 
ναυπηγοεπισκευαστική, οργάνωση 
αποθηκών, μετάφραση, εκπαίδευση, 
διδασκαλία, πιστοποίηση, ποιότητα, 
διαπίστευση, ορολογία 

tsiamasge54@outlook.com.gr  
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Πίνακας 2 – Όργανα που διατίθενται για την ανασκόπηση ορολογικών πόρων 

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΟΜΟΡΦΗ (ΟΝΟΜΑ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΗΛ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1.  ΓΕΣΥ (Γενικό Επιστημονικό 
Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ) 

Γενική ορολογία, γενικά θέματα 
ορολογίας 

valeonti@otenet.gr  

2.  ΕΛΟΤ/ΤΕ21 (Ορολογία – 
Γλωσσικοί Πόροι) 

Γενικά θέματα ορολογίας, 
τυποποίηση 

mavinap@frl.uoa.gr  

3.  ΕΛΟΤ/ΤΕ22 (Τεκμηρίωση) Επιστήμη των πληροφοριών 
(βιβλιοθηκονομία, αρχειονομία) 

toraki@tee.gr  

4.  ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Ορολογία 
Πληροφορικής) 

Τεχνολογία πληροφοριών valeonti@otenet.gr  

5.  ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) 

Τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονική valeonti@otenet.gr  

 

 

 

Πίνακας 3 – Φορείς που διατίθενται για την ανασκόπηση ορολογικών πόρων 

Α/A ΣΥΝΤΟΜΟΜΟΡΦΗ (ΟΝΟΜΑ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΗΛ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1.  ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία 
Ορολογίας) 

Σε όλα τα θεματικά πεδία των μελών 
της και των ειδικών με τους οποίους 
συνεργάζεται 

valeonti@otenet.gr  

2.  Ελληνική Εταιρεία 
Μεταφρασεολογίας (ΕΕΜ) 

Μεταφρασεολογία, Γλωσσολογία, 
Γλωσσική τεχνολογία, γενικά θέματα 
ορολογίας και στα θεματικά πεδία 
των μελών της 

hs4ts.eem@gmail.com 

3.  Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών 
(ΠΕΜ) 

Μετάφραση, διερμηνεία, 
μεταφρασεολογία και θεματικά πεδία 
στα οποία η ΠΕΜ διαθέτει 
εξειδικευμένα μέλη 

terminology@pem.gr, 
boardmember1@pem.gr 
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