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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(Από 01-01-2021 μέχρι 31-12-2021) 

 

 

1.  Σύνθεση του ΓΕΣΥ κατά το 2021 
 
Τα θεσμικά όργανα της ΕΛΕΤΟ τα οποία ήταν σε ισχύ το 2021, ως την ημέρα της διεξαγωγής των 

αρχαιρεσιών του 2021 (28 Απριλίου 2021) ήταν η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Διοικητικό 

Συμβούλιο (ΔΣ), το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ), η Ελεγκτική Επιτροπή και η 

Εφορευτική Επιτροπή που είχαν αναδειχτεί από τις αρχαιρεσίες της 7
ης

 Μαΐου 2018. 

Η σύνθεση του ΓΕΣΥ του οποίου η θητεία έληξε στις 28 Απριλίου 2021 ήταν: 

Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής 

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γ. Κριμπάς 

Γραμματέας: Γιώργος Τσιάμας 

Σύμβουλοι: Άννα Λάμπρου-Γκόνου 

 Διονύσης Γιαννίμπας 

 Μαβίνα Πανταζάρα 

 Μαρία Καρδούλη* 

Εκλεγμένοι  
Αναπλ. Σύμβουλοι: 

 

Σπύρος Δόικας 

 Νίκος Καρράς 

Σύμβουλοι εκπρόσωποι  
συλλογικών μελών: 

 

Κατερίνα Τοράκη  

 Δημήτρης Παναγιωτάκος 

*
)
 Δυστυχώς, ένα σημαντικό ιδρυτικό και δραστήριο μέλος της ΕΛΕΤΟ και για χρόνια μέλος του ΔΣ 

και Αντιπρόεδρος του ΓΕΣΥ, η Μαρία Καρδούλη είχε αποβιώσει στις 22 Ιουλίου 2019. 

Από τις αρχαιρεσίες της 28ης Απριλίου 2021 προέκυψαν τα θεσμικά όργανα της ΕΛΕΤΟ (ΔΣ, ΓΕΣΥ και 

Ελεγκτική Επιτροπή) για την τριετία 2021-2024. Μετά τις αρχαιρεσίες αυτές άρχισε η θητεία του ΓΕΣΥ με 
την ακόλουθη σύνθεση: 

Πρόεδρος: Κώστας Βαλεοντής (Πρόεδρος του ΔΣ, εκπρόσωπος ΜΟΤΟ, 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1) 

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γ. Κριμπάς (Μέλος του ΔΣ) 

Γραμματέας: Κατερίνα Τοράκη (Εκπρόσ. ΕΛΟΤ/ΤΕ21) 

Σύμβουλοι: Μαβίνα Πανταζάρα (Αντιπρόεδρος του ΔΣ) 

 Γιώργος Τσιάμας (Γεν. Γραμματέας του ΔΣ) 

 Ελπίδα Λουπάκη (Αναπλ. Γενική Γραμματέας του ΔΣ) 

 Νίκος Καρράς (Μέλος του ΔΣ, Ταμίας) 

 Αφροδίτη Γιοβάνη (Μέλος του ΔΣ, Βοηθ. Ταμία) 

Σύμβουλοι εκπρόσωποι  
συλλογικών μελών: 

 

Κατερίνα Τοράκη 

 
(Εκπρόσ. ΕΛΟΤ/ΤΕ21) 

 Δημήτρης Παναγιωτάκος (Αναπλ. εκπρὀσ. ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1) 

Προσκεκλημένοι 
Σύμβουλοι: 

 

Κώστας Ριζιώτης 

 
Μέλος της ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 

 Μαριάννα Κατσογιάννου Αν. Καθηγ. Γλωσσολογίας, Παν. Κύπρου 
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2.  Συνεδριάσεις - αποφάσεις - υλοποίηση 
 
Το ΓΕΣΥ, μέσα στο έτος 2021, πραγματοποίησε 21 συνεδριάσεις στις οποίες εξετάστηκαν θέματα της 

αρμοδιότητάς του και πήρε 85 αριθμημένες αποφάσεις (αποφάσεις αρ.1671 ως 1755). 
 
Συνοπτικά οι σπουδαιότερες Αποφάσεις και οι σχετικές ενέργειες υλοποίησής τους ήταν: 
 

2.1 Αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκαν στο Ορόγραμμα, σε μόνιμη ενημερωνόμενη στήλη, όλες οι 
εκδηλώσεις Ορολογίας (Συνέδρια, Συμπόσια, Σεμινάρια κ.ά.) για τις οποίες ενημέρωσαν την ΕΛΕΤΟ, 
αφενός το INFOTERM (Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών για την Ορολογία) και η EAFT (Ευρωπαϊκή 
Ένωση Ορολογίας) και αφετέρου άλλοι ελληνικοί ή ξένοι φορείς. 

 

2.2 Τα μέλη του ΓΕΣΥ που είναι και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας 

(ΕΔΟ) και των Βικιομάδων του (Κ. Βαλεοντής, Π. Γ. Κριμπάς, Κ. Τοράκη, Μ. Πανταζάρα) 

εξακολούθησαν την ενεργό συμμετοχή τους, ενώ ο πρόεδρος Κ. Βαλεοντής συνεχίζει και τρίτη θητεία 
ως πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΟ έως και το 2024. 

2.3 Εξετάστηκαν και αποφασίστηκε να δημοσιευτούν στο Ορόγραμμα οι προτεινόμενοι ελληνικοί 

ισοδύναμοι όροι με διάφορους ξενόγλωσσους (αγγλικούς) όρους. Αναφέρονται παρακάτω οι 
κυριότερες περιπτώσεις: 

 

– Μετά το ερώτημα του Π. Καγιάφα για τον όρο relief ο οποίος κατασημαίνει το βέλος κάμψης 

του μπράτσου της κιθάρας, που ρυθμίζεται από τη (συνήθως) μεταλλική βέργα του μπράτσου, 

 

το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τις ισοδυναμίες: 

truss rod  βέργα 

relief  βέλος κάμψης 

positive relief, bow  θετικό βέλος κάμψης 

negative relief, back bow  αρνητικό βέλος κάμψης 

 

– Μετά την εξέταση της διερεύνησης του όρου mobile από την Κ. Τοράκη, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τις 
γενικές αποδόσεις: 

mobile
1
 {n.}: κινητό, κινητός σταθμός, κινητό τερματικό 

mobile
2
 {n.}: κινητή επικοινωνία, κινητές επικοινωνίες, τομέας κινητών επικοινωνιών 

mobile
3
 {adj.} κινητού, κινητού σταθμού, κινητού τερματικού 

mobile
4
 {adj.} κινητός, κινητής επικοινωνίας, κινητών επικοινωνιών, τομέα κινητών 

επικοινωνιών 

και τις ισοδυναμίες των όρων του ακόλουθου πίνακα: 
 

mobile devices κινητές συσκευές 

mobile use κινητή χρήση 

mobile websites κινητοί ιστότοποι 

mobile device apps εφαρμογές για κινητές συσκευές 

mobile catalogues κινητοί κατάλογοι 

mobile collections of digital 

images 

συλλογές ψηφιακών εικόνων για κινητά, κινητές συλλογές 
ψηφιακών εικόνων 

mobile museum tours ξεναγήσεις μουσείων μέσω κινητού, κινητές ξεναγήσεις 
μουσείων 
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– Όταν η τεχνολογία «γεφυρώνει» τον φυσικό (physical) κόσμο με τον φηφιακό (digital) 

προκύπτουν έννοιες ‘phygital’ 

Phygital is the concept of using technology to bridge the digital world with the physical world 
with the purpose of providing a unique interactive experiences for the user. 

 

 

 Ο σχηματισμός του αγγλικού όρου προκύπτει με σύμμειξη: 

phy(sical) + (di)gital > phygital 

 Ο σχηματισμός του ισοδύναμου ελληνικού όρου που επέλεξε το ΓΕΣΥ προκύπτει με κανονική 

σύνθεση:  

φυσικ(ός) + ψηφιακός > φυσικ-ο-ψηφιακός 

 

– Εξετάστηκε η συζήτηση του δελτίου 2021-001 high-assay low-enriched uranium (HALEU) στη 

βικιομάδα Φυσικοί Πόροι του ΕΔΟ και υιοθετήθηκαν οι ισοδυναμίες: 

low enriched uranium (LEU) ↔ ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού 

highly enriched uranium (HEU) ↔ ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού 

high-assay low-enriched uranium (HALEU) ↔ ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού – υψηλής 

περιεκτικότητας 

 

– Στο πλαίσιο της ορολογικής συνεργασίας της ΕΛΕΤΟ με την ΕΓΕ (Ελληνική Γεωλογική 

Εταιρεία), εξετάστηκε η έννοια ‘bioherm’ και ο όρος bioherm και, μαζί με αυτά, η έννοια 

‘biostrome’ και ο όρος biostrome. 

– Ορισμοί (από το λεξικό Webster’s RHUD): 

bioherm, n. Geol. 

a carbonate rock formation, in the form of an ancient reef or hummock, consisting of 
the fossilized remains of corals, algae, mollusks, and other sedentary marine life, and 
commonly surrounded by rock of a different lithology. 

[1925–30; BIO- + -herm < Gk ἓρμα sunken rock, reef] 

—biohermal, adj. 

 

biostrome, n. Geol. 

a bedded, blanketlike sedimentary deposit of organic origin built by marine organisms 
and including shell beds, flat reefs, and corals. 

[1930–35; BIO- + Gk στρῶμα layer, bed; see STROMA] 

—biostromal, adj. 
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Ο ελληνογενής σχηματισμός των αγγλικών όρων: 

bio- (< ελλ. βίος) + herm (< ελλ. ἓρμα = ύφαλος) > bioherm 

bio- (< ελλ. βίος) + strome (< ελλ. στρῶμα) > biostrome 

Οι ισοδυναμίες που υιοθέτησε το ΓΕΣΥ είναι: 

bioherm  βιόερμα, πληθ. βιοέρματα 

biohermal  βιοερματικός 

biostrome  βιόστρωμα, πληθ. βιοστρώματα 

biostromal  βιοστρωματικός 

Οι όροι αυτοί εντάχθηκαν στο Αγγλοελληνικό γλωσσάριο γεωλογικών όρων. 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2020-012 pixel στη βικιομάδα Τεχνολογία του 

ΕΔΟ, το ΓΕΣΥ υιοθετεί την εικονοψηφίδα ως προτιμώμενο ελληνικό ισοδύναμο όρο: 

pixel ↔ εικονοψηφίδα, εικονοστοιχείο 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2020-013 all-IP στη βικιομάδα Τεχνολογία του 
ΕΔΟ, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τις μονολεκτικές ισοδυναμίες: 

all-IP (adj.) ↔ ολοδιαδικτυακός, ολοϊντερνετικός 

all-IP network ↔ ολοδιαδικτυακό δίκτυο, ολοϊντερνετικό δίκτυο 

all-IP address ↔ ολοδιαδικτυακή διεύθυνση, ολοϊντερνετική διεύθυνση 

all-IP environment ↔ ολοδιαδικτυακό περιβάλλον, ολοϊντερνετικό περιβάλλον 

all-IP product ↔ ολοδιαδικτυακό προϊόν, ολοϊντερνετικό προϊόν 

all-IP service ↔ ολοδιαδικτυακή υπηρεσία, ολοϊντερνετική υπηρεσία 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2020-014 robo-investing στη βικιομάδα 

Τεχνολογία του ΕΔΟ, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τις ισοδυναμίες: 

robo-investment ↔ ρομποτοεπένδυση, ρομποεπένδυση 

robo-investing ↔ ρομποτοεπενδύσεις, ρομποεπενδύσεις 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης ομάδας γεωλογικών όρων μεταξύ των γεωλόγων και σχετική 

εισήγηση του συνδέσμου ΕΛΕΤΟ–ΕΓΕ Νίκου Καρρά που υιοθέτησε με ελάχιστες μικροαλλαγές: 

Αγγλικός όρος Ελληνικός όρος 

geological fieldwork γεωλογική εργασία πεδίου 

geological setting γεωλογικό πλαίσιο, 

γεωλογική τοποθέτηση 

core {v.} πυρηνοληπτώ 

core {n.} πυρήνας 

coring {n.} πυρηνοληψία 

marine coring θαλάσσια πυρηνοληψία 

corer πυρηνολήπτης 

piston corer κρουστικός πυρηνολήπτης 

X-Ray Fluorescence, XRF φθορισμός ακτίνων Χ, φθορισμομετρία 

ακτίνων Χ 

XRF-scan, X-Ray Fluorescence scan σάρωση XRF, σάρωση φθορισμού ακτίνων Χ 

destructive analysis καταστρεπτική ανάλυση 

loss on ignition απώλεια πύρωσης 

geochemical record γεωχημική καταγραφή, γεωχημική εγγραφή, 

γεωχημικό ιστορικό, γεωχημικό αρχείο 

(ανάλογα με το συγκείμενο) 

http://www.eleto.gr/download/Bodies/Geoterms_Glossary.pdf
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archaeological record αρχαιολογική καταγραφή, αρχαιολογική 

εγγραφή, αρχαιολογικό ιστορικό, 

αρχαιολογικό αρχείο  

(ανάλογα με το συγκείμενο) 

sedimentological record ιζηματολογική καταγραφή, ιζηματολογική 

εγγραφή, ιζηματολογικό ιστορικό, 

ιζηματολογικό αρχείο  

(ανάλογα με το συγκείμενο) 

sedimentation process διεργασία ίζησης 

erosion process διεργασία διάβρωσης 

subsurface spelaeological site, 

subterranean spelaeological site 

υποεπιφανειακή σπηλαιολογική θέση, 

υπόγεια σπηλαιολογική θέση 

coring geological research γεωλογική έρευνα πυρηνοληψίας 

aerial geophysical survey εναέρια γεωφυσική διασκόπηση 

impact
1
 πρόσκρουση, σύγκρουση 

impact
2
 επίπτωση 

impactite   συγκρουσίτης 

exclusive economic zone (EEZ) αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) 

block EEZ τεμάχιο ΑΟΖ (για δημοπράτηση) 

concession παραχώρηση 

petroleum reservoir, oil reservoir ταμιευτήρας πετρελαίου 

natural gas reservoir ταμιευτήρας φυσικού αερίου 

 
 Όλοι οι όροι περιλήφθηκαν στο Αγγλοελληνικό γλωσσάριο γεωλογικών όρων. 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2021-002 cultivated meat στη βικιομάδα 

Φυσικοί Πόροι, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τις ισοδυναμίες: 

artificial meat  τεχνητό κρέας 

cultivated meat  καλλιεργημένο κρέας 

 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2021-001 latency στη βικιομάδα Τεχνολογία, το 
ΓΕΣΥ υιοθέτησε την ισοδυναμία: 

latency  λανθάνουσα καθυστέρηση, λανθανότητα 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2021-003 xeric moisture regime στη βικιομάδα 

Φυσικοί Πόροι, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τις ισοδυναμίες: 

pedology, edaphology, soil science πεδολογία, εδαφολογία 

pedogenesis, soil genesis, soil formation πεδογένεση 

soil moisture εδαφική υγρασία 

soil moisture regime εδαφικό υγρασιακό καθεστώς, 
καθεστώς εδαφικής υγρασίας 

xeric soil moisture regime ξερικό εδαφικό υγρασιακό καθεστώς, 
ξερικό καθεστώς εδαφικής υγρασίας 

 

 

– Μετά το ερώτημα που τέθηκε σχετικά με τον όρο staggering lines, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τις 
ισοδυναμίες:  

γεωμετρία: staggering lines  γραμμές σε παρηγεσία 

 
 

http://www.eleto.gr/download/Bodies/Geoterms_Glossary.pdf
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αεροναυτική: 

stagger  κλιμάκωση 

positive stagger  θετική κλιμάκωση 

negative stagger  αρνητική κλιμάκωση 

 

– Το ΓΕΣΥ ενέκρινε την ακόλουθη ισοδυναμία όρων για την έννοια ‘transindividual 

responsibility’ που – πέρα από την ατομική ευθύνη – διέπει τη σχέση μεταξύ των ατόμων: 

transindividual responsibility  διατομική ευθύνη. 

Και αυτή η ισοδυναμία έχει περιληφθεί στα Γλωσσάρια COVID-19 της ΕΛΕΤΟ. 

 
– Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΓΕ και ΕΛΕΤΟ και ύστερα από πρόταση του συνδέσμου 

ΕΓΕ–ΕΛΕΤΟ Νίκου Καρρά, το ΓΕΣΥ μελέτησε και υιοθέτησε τις ισοδυναμίες: 

actinolite ακτινόλιθος (o) 

tremolite τρεμολίτης (o) 

amphibole αμφίβολος (o) 

pyroxene πυρόξενος (o) 

websterite γουεμπστερίτης {< αγγλ. όν. Webster} 

wehrlite βερλίτης {<όν. Wehrle, γερμ. φωνητ.} 

laurite λωρίτης {< αγγλ. όν. Laurie} 

slate σχιστόλιθος 

ophiolite (commonly pl. ophiolites) οφιόλιθος (πλ. οφιόλιθοι) 

sodalite σοδαλίτης, νατραλίτης 

dunite δουνίτης 

dumortierite ντυμορτιερίτης  
{< γαλλ. όν. Eugène Dumortier} 

και 

depositional setting αποθεσιακό σκηνικό 

carbonate {n., pl. carbonates} 
ανθρακικό, ανθρακικό ίζημα,  {πλ. 

ανθρακικά ιζήματα, ανθρακικά πετρώματα, 
συχνά σκέτο ανθρακικά} 

carbonate {adj.} ανθρακικός, -ή, ό 

carbonate factory εργοστάσιο ανθρακικού ιζήματος 

planktic carbonate factory πλαγκτικό εργοστάσιο ανθρακικού ιζήματος 

plankton {n.} 
πλαγκτό(ν) (-ού) (το)  
{ουσ. χωρίς πλ.} 

planktic, "planktonic" πλαγκτικός, -ή, -ό, αδόκ. πλαγκτονικός 

benthos {n.} 
βένθος (-ους) (το)  
{ουσ. χωρίς πλ.} 

benthic, "benthonic" βενθικός, -ή, -ό, αδόκ. βενθονικός 

nekton {n.} νηκτό(ν) {ουσ. χωρίς πλ.} 

nektic, "nektonic" νηκτικός, -ή, -ό, αδόκ. νεκτονικός 

 οι οποίες και έχουν ενταχθεί στο Αγγλοελληνικό γλωσσάριο γεωλογικών όρων. 

 
– Το ΓΕΣΥ εξέτασε το ζήτημα που προέκυψε από το πρόβλημα για τα πλαγκτικός και βενθικός 

(βλέπε προηγούμενο εδάφιο): 

Ξενόγλωσσοι/διεθνείς όροι που είναι παράγωγα ελληνικών δάνειων όρων 

«Πώς αντιμετωπίζονται ξενόγλωσσοι/διεθνείς όροι που είναι παράγωγα 

ελληνικών δάνειων όρων σε ξένη γλώσσα, αλλά με μηχανισμό παραγωγής που 

διαφέρει από τον ισχύοντα στην ελληνική γλώσσα;» 

 

http://www.eleto.gr/download/Bodies/Geoterms_Glossary.pdf
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Περίπτωση α. Στην αρχή, πριν ακόμα καθιερωθεί ισοδύναμος ελληνικός όρος. 

Περίπτωση β. Αργότερα, αν – ενώ υπάρχει ήδη καθιερωμένος ισοδύναμος ελληνικός όρος που 

έχει παραχθεί σύμφωνα με τη μορφολογία του ξένου όρου – προκύψει βάσιμος 
λόγος διόρθωσης. 

Βάσιμοι λόγοι διόρθωσης είναι π.χ. 

1) Προκύπτει ομωνυμία ή συνδήλωση που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση π.χ. ιονικός 

(ionic) και ιονικός (του Ιονίου Πελάγους). 

2) Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και συνώνυμος ελληνικός όρος σχηματισμένος με τον 

ισχύοντα ελληνικό μηχανισμό παραγωγής, π.χ. βενθικός (benthic) παράλληλα με 

βενθονικός (benthonic). 

3) Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και συνώνυμος ξενόγλωσσος/διεθνής όρος 

προσαρμοσμένος στον ελληνικό μηχανισμό παραγωγής, π.χ. planktic (πλαγκτικός) 

παράλληλα με planktonic (πλαγκτονικός). 

Η απόφαση που πήρε το ΓΕΣΥ: 

Στην περίπτωση α 

Υιοθετούμε ως ισοδύναμο ελληνικό όρο μόνο τον σχηματισμένο με τον ελληνικό μηχανισμό 
παραγωγής. π.χ. άσχετο εάν στα αγγλικά απαντούν και οι δύο τύποι π.χ. κατά την ισοδυνάμηση, 

στα ελληνικά, των συνώνυμων όρων tethyan, tethysian υιοθετήθηκε μόνο ο ελληνικά 

σχηματισμένος τηθύειος, ή ο επίσης ελληνικά σχηματισμένος τηθύιος (και όχι π.χ. τύπος 
τηθύσιος). 

Στην περίπτωση β 

Υιοθετούμε ως προτιμώμενο όρο (preferred term) τον σχηματισμένο με τον ελληνικό 

μηχανισμό παραγωγής και ως αδόκιμο όρο (deprecated term) τον σχηματισμένο με τον 
ξενόγλωσσο μηχανισμό παραγωγής. π.χ.  

ionic  ιοντικός, αδόκ. ιονικός 

benthonic  βενθικός, αδόκ. βενθονικός 

planktonic  πλαγκτικός, αδόκ. πλαγκτονικός 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2021-002 geographical redundancy στη 

βικιομάδα Τεχνολογία, εγκρίθηκαν οι ισοδυναμίες: 

redundant  πλεονάζων, πλεοναστικός 

geographical redundancy, geo-redundancy, georedundancy  γεωπλεονασμός, 

γεωγραφικός πλεονασμός 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου δελτίου 2021-001 update (vaccine) στη βικιομάδα 

Χημεία, εγκρίθηκαν οι ισοδυναμίες: 

Α. Ρήματα 

update, adjust {the vaccine} επικαιροποιώ, ενημερώνω {το εμβόλιο} 

adapt {the vaccine} προσαρμόζω {το εμβόλιο} 

redesign {the vaccine} ανασχεδιάζω {το εμβόλιο} 

 
Β. Ουσιαστικα 

update, adjustment {of the vaccine} επικαιροποίηση, ενημέρωση {του εμβολίου} 

adaptation/adaption {of the vaccine} προσαρμογή {του εμβολίου} 

redesign {of the vaccine} ανασχεδιασμός {του εμβολίου} 
 

 

– Κατά την εξέταση αιτήματος της καθηγήτριας του Αγγλικού Τμήματος ΑΠΘ κας Μαρίνας 

Ματθαιουδάκη, για την ισοδυνάμηση στα ελληνικά του αγγλικού όρου Liberal Arts and 

Sciences, μελετήθηκε η σύγχρονη έννοια ‘Liberal Arts’ που περιγράφεται με τον παρακάτω 
ορισμό του λεξικού Webster’s RHUD: 

liberal arts 

the academic course of instruction at a college intended to provide general knowledge and 
comprising the arts, humanities, natural sciences, and social sciences, as opposed to 
professional or technical subjects. 
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και υιοθετήθηκαν από το ΓΕΣΥ οι ισοδυναμίες όρων: 

Liberal Arts Ελευθέριες Τέχνες 

Liberal Arts and Sciences Ελευθέριες Τέχνες και Επιστήμες 
 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2021-004 output/-s στη βικιομάδα Τεχνολογία, 
εγκρίθηκαν οι ισοδυναμίες: 

input
1
 είσοδος 

input
2
 στοιχείο εισόδου, εισερχόμενο 

output
1
 έξοδος 

output
2
 στοιχείο εξόδου, εξερχόμενο 

 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2021-003 contact interface automated device στη 

βικιομάδα Τεχνολογία, υιοθετήθηκε η ισοδυναμία: 

contact interface automated device  αυτοματοποιημένη διάταξη (σύνδεσης) με διεπαφή 

επαφής 

 

– Ύστερα από πρόταση του μέλους της ΕΛΕΤΟ Σπύρου Δόικα, εξετάστηκε η έννοια ‘corium’ στο 
θεματικό πεδίο των πυρηνικών αντιδραστήρων. 

Η έννοια αυτή αποδίδεται στα αγγλικά με τρεις συνώνυμους όρους: corium, fuel-containing 

material (FCM) και lava-like fuel-containing material (LFCM)· ένας ορισμός της είναι: 

υλικό το οποίο δημιουργείται στον πυρήνα ενός πυρηνικού αντιδραστήρα κατά την τήξη του 
σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος και το οποίο είναι μείγμα πυρηνικού καυσίμου, 
προϊόντων σχάσης, ράβδων ελέγχου, δομικών υλικών κατασκευής των επηρεασθέντων 
μερών του αντιδραστήρα, προϊόντων χημικής αντίδρασης με τον αέρα, νερού και ατμού και, 
σε περίπτωση ρήξης του δοχείου του αντιδραστήρα, τηγμένου σκυροδέματος από το 
δάπεδο του δωματίου του αντιδραστήρα 

(Wikipedia) 

 Το ΓΕΣΥ διεξήγαγε την Κρίση Μελών αρ.35, το αποτέλεσμα της οποίας υιοθετήθηκε: 

corium,  

fuel-containing material (FCM),  

lava-like fuel-containing material 

(LFCM) 

πυρηνότηγμα,  
πυρήνιο,  
τηγμένος πυρήνας (πυρηνικού) αντιδραστήρα 

 

 

– Μετά από εισήγηση της Κ. Τοράκη, το ΓΕΣΥ εξέτασε την έννοια ‘plagiarism’, απέρριψε την 

απόδοση πλαγιαρισμός (που χρησιμοποιείται περιορισμένα) και υιοθέτησε την ισοδυναμία (που 
είναι σε ευρύτερη χρήση): 

plagiarism  λογοκλοπή 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2021-002 utility token στη βικιομάδα Οικονομικά, 

στο θεματικό πεδίο κρυπτονομίσματα, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τις ισοδυναμίες: 

token  μάρκα 

utility token  συναλλακτική μάρκα 

 

– Μετά από σχετικό ερώτημα του πληροφορικού Κ. Καρβέλα, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τις ισοδυναμίες 

όρων στην Τεχνολογία πληροφοριών: 

supervisor  επόπτης 

hypervisor  υπερεπόπτης 

Πρόκειται για λογισμικά. Το λογισμικό ‘supervisor’ έχει ήδη αποδοθεί στη Βάση TELETERM με 

τον ισοδύναμο ελληνικό όρο επόπτης. Το λογισμικό ‘hypervisor’ είναι παραλλαγή του 

‘supervisor’ και επιβλέπει/εποπτεύει άλλους ‘supervisors’. 
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– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2021-006 bunkering στη βικιομάδα Φυσικοί 

πόροι του ΕΔΟ έγιναν δεκτές οι ισοδυναμίες: 

bunkering  καυσίμευση, ανεφοδιασμός με καύσιμο 

coal bunkering  ανθράκευση, ανεφοδιασμός με κάρβουνο 

oil bunkering  πετρέλευση, ανεφοδιασμός με πετρέλαιο  

 

– Μετά το ερώτημα του μέλους της ΕΛΕΤΟ Αρτέμη Χατζηαθανασίου σχετικά με τον δομικό όρο 

βλήτρωση και τον ισοδύναμο όρο της αγγλικής, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε τις ισοδυναμίες: 

βλήτρο (περόνη, πείρος)  pin 

βλήτρωση (στερέωση με βλήτρο)  pinning 

 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης του δελτίου 2021-001 mentoring στη βικιομάδα Δίκαιο του 

ΕΔΟ, το ΓΕΣΥ υιοθετεί τις ισοδυναμίες όρων: 

mentor {n.}  μέντορας 

mentor {v.}  μεντορεύω 

mentoring {p.}  μεντορεύων 

mentoring {g.}  μεντόρευση 

mentoring {n.}  μεντορεία 
 

– Μετά την εξέταση της συζήτησης στο ΕΔΟ του δελτίου 2021-002 coaching στη βικιομάδα 

Δίκαιο, το ΓΕΣΥ υιοθετεί τις ισοδυναμίες όρων: 

coach {n.}  προπαιδευτής 

coach {v.}  προπαιδεύω 

coaching {p.}  προπαιδέυων, προπαιδευτικός 

coaching {g.}  προπαίδευση 

coaching {n.}  προπαίδευση 

coachee {n.}  προπαιδευόμενος 

 

– Μετά το ερώτημα του Γιώργου Αναγνωστούδη στη σελίδα της ΕΛΕΤΟ στο Φέισμπουκ με την 

αναζήτηση ελληνικού ισοδύναμου όρου προς τον αγγλικό influencer που κυριαρχεί στο 
Διαδίκτυο, το ΓΕΣΥ υιοθέτησε την ισοδυναμία:  

influencer  επηρεαστής, θηλ. επηρεάστρια 

που ήδη χρησιμοποιείται. 

 

– Μετά από εισήγηση της Γραμματέα του ΓΕΣΥ Κατερίνας Τοράκη, σχετικά με τον όρο media 

literacy, το ΓΕΣΥ συμπλήρωσε προηγούμενη απόφασή του που είχε γραφεί στο Ορόγραμμα 
αρ.127 και υιοθέτησε τις ισοδυναμίες: 

media {adj.}  μεσικός 

multimedia {adj.}  πολυμεσικός 

hypermedia {adj.}  υπερμεσικός 

literacy  εγγραμματοσύνη, γραμματισμός 

illiteracy  αγραμματοσύνη 

media literacy  μεσική εγγραμματοσύνη, μεσικός γραμματισμός 

multiliteracy pl. multiliteracies  πολυγραμματισμός πλ. πολυγραμματισμοί 

 

– Μετά από εισήγηση της Κ. Τοράκη, για λογαριασμό της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ22, εξετάστηκε η 

έννοια ‘aboutness’ στο θεματικό πεδίο information science. 

Aboutness is a term used in library and information science (LIS), linguistics, philosophy of 
language, and philosophy of mind. In LIS, it is often considered synonymous with subject 
(documents)... 

Το ΓΕΣΥ πρότεινε στην ΤΕ22 πέντε υποψήφιους ελληνικούς όρους, από τους οποίους η ΤΕ22 
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υιοθέτησε τους δύο. Δηλαδή, για την έννοια ‘aboutness’ στην επιστήμη της πληροφόρησης 
υιοθετήθηκε η ισοδυναμία όρων: 

aboutness  θεματική, θέμα 

 

2.4 Ομάδα Εργασίας για τα επαγγελματικά θηλυκά 

Η Ομάδα Εργασίας για τα επαγγελματικά θηλυκά, την οποία αποτελούν οι: Κατερίνα Τοράκη 

(συντονίστρια), Άννα Ιορδανίδου, Παναγιώτης Γ. Κριμπάς, Έλενα Μάντζαρη, Μαβίνα Πανταζάρα 

και Νίκος Σαραντάκος, συνέχισε το έργο της και παρουσίασε σχετική ανακοίνωση με τον τίτλο 
«Έμφυλοι τύποι ουσιαστικών: Θηλυκά ουσιαστικά επαγγελμάτων, αξιωμάτων και συναφών ιδιοτήτων» 
στο 13

ο
 Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός 

του 2022. Η μελέτη με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της Ομάδας προβλέπεται να 
παρουσιαστούν-συζητηθούν σε ειδική ημερίδα. 

 

2.4 Συντακτική Ομάδα για την ιστορία της Ορολογίας στην Ελλάδα 

Για την ελληνική συμμετοχή στην έκδοση τόμου με θέμα History of Terminology (John Benjamin's 
Terminology and Lexicography Research and Practice (TLRP) series) με επιμελητές την Kara Warburton 
(University of Illinois) και τον John Humbley (Paris Diderot University), σχηματίστηκε Συντακτική Ομάδα την 
οποία αποτελούν τα μέλη του ΓΕΣΥ: 

Κ. Βαλεοντής 

Π. Γ. Κριμπάς 

Κ. Τοράκη 

Μ. Κατσογιάννου 

Μ. Πανταζαρα 

Γ. Τσιάμας 

Α. Γιοβάνη. 

 

Η ελληνική συνεισφορά στον τόμο θα είναι άρθρο των 6000-8000 λέξεων με τίτλο Terminology in Greece – 
Bodies, works and activities. 

Έχει συνταχθεί και υποβληθεί περίληψη 400 λέξεων, η οποία και έχει εγκριθεί. Το πλήρες κείμενο θα 
υποβληθεί το αργότερο την 1 Οκτωβρίου 2022. 

 

2.5 Επεξεργασία, έγκριση,δημοσιοποίηση και εμπλουτισμός ορολογικών πόρων 

– Το ΓΕΣΥ ενέκρινε το Αγλοελληνικό γλωσσάριο όρων και συντομομορφών της 5ης γενιάς κινητών 
επικοινωνιών (5G) το οποίο έχει επεξεργαστεί η ΜΟΤΟ. Το Γλωσσάριο έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα «Λεξικά και Γλωσσάρια» της ΕΛΕΤΟ. 

 

– Το ΓΕΣΥ, στη διάρκεια του 2021, ενέκρινε τον περαιτέρω εμπλουτισμό του Αγγλοελληνικού και 

Ελληνοαγγλικού Γλωσσαρίου όρων της πανδημίας COVID-19 το οποίο έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ (έξι διαδοχικες εκδόσεις μέσα στο 2021) και σήμερα έχει φτάσει στην έκδοση 
13 (http://www.eleto.gr/download/Bodies/COVID-19_ELETO-Glossaries.pdf) με 1397 λήμματα. 

 

– Συνεχίστηκε η επιμέλεια του «Λεξικού Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών» του 

Δ. Παναγιωτάκου από τον Πρόεδρο του ΓΕΣΥ Κώστα Βαλεοντή (Υπεύθυνο των συλλογικών 

μελών ΜΟΤΟ και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1), με τη συμβολή και των Γ. Τσιάμα (μέλους της ΜΟΤΟ και της 

ΤΕ48/ΟΕ1) και Κ. Ριζιώτη (μέλους της ΤΕ48/ΟΕ1). Η επιμέλεια προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα 
στο 2022 και στη συνέχεια να εκδοθεί το έργο από την ΕΛΕΤΟ Η έκδοση θα είναι ηλεκτρονική και 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΕΛΕΤΟ. Η όλη εργασία τόσο του συγγραφέα όσο και των 
προαναφερθέντων μελών είναι εθελοντική, δεδομένου ότι το έργο περιλαμβάνει και προβάλλει 
σημαντικό μέρος των εργασιών των δύο συλλογικών μελών. 

 

– Με βάση το ελληνικό μετάφρασμα του ISO 5492:2008 Sensory analysis — Vocabulary, το οποίο 

εκπόνησε ο Γεν. Γραμματέας Γιώργος Τσιάμας, αποφασίστηκε η επεξεργασία, έγκριση και έκδοση 
από το ΓΕΣΥ του Γλωσσαρίου (όρων και ορισμών εννοιών) αισθητηριακής ανάλυσης. Ήδη 

http://www.eleto.gr/download/Conferences/13th%20Conference/Papers-and-speakers/13th_33_23_29_IordanidouA_KrimpasP_MantzariE_PantazaraM_SarantakosN_TorakiK_Paper_V05_Teliko.pdf
http://www.eleto.gr/download/Bodies/ELETO-MOTO_5G_Glossary.pdf
http://www.eleto.gr/download/Bodies/ELETO-MOTO_5G_Glossary.pdf
http://www.eleto.gr/download/Bodies/COVID-19_ELETO-Glossaries.pdf
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προχωρεί η επεξεργασία, με επιμελητή-εισηγητή τον Πρόεδρο, στις τακτές συνεδριάσεις του ΓΕΣΥ. 

 

– Συνεχίστηκε η συνεργασία με τον Ν. Καρρά για τον εμπλουτισμό του Αγγλοελληνικού 

γλωσσαρίου γεωλογικών όρων της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας. Μέσα στο 2021 
αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ η 13

η
 και η 14

η
 έκδοσή του. Σήμερα είναι αναρτημένη η 

έκδοση 14.1 που έχει 1295 ορολογικά λήμματα. Ο σύνδεσμος στην ιστοσελίδα όπου έχει αναρτηθεί 

το γλωσσάριο είναι: http://www.eleto.gr/download/Bodies/Geoterms_Glossary.pdf 

 
2.6 Συμβολή των μελών του ΓΕΣΥ στη διοργάνωση και επιτυχή διεξαγωγή του 13

ου
 Συνεδρίου 

«Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (11–13 Νοεμβρίου 2021) 

Τα μέλη του ΓΕΣΥ αποτέλεσαν τον πυρήνα της Οργανωτικής Επιτροπής του 13
ου

 Συνεδρίου και μεγάλο 

μέρος της  Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου η οποία – με Πρόεδρο τη Μαριάννα Κατσογιάννου, 

Αντιπρόεδρο την Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Γεν. Γραμματέα τον Κώστα Βαλεοντή – εξέτασε και 
αξιολόγησε τις υποψήφιες ανακοινώσεις του Συνεδρίου. 

Τα μέλη: Κώστας Βαλεοντής, Παναγιωτης Γ. Κριμπάς, Κατερίνα Τοράκη, Μαβίνα Πανταζάρα, Ελπίδα 

Λουπάκη, Αφροδίτη Γιοβάνη και Μαριάννα Κατσογιάννου συνέβαλαν και στο περιεχόμενο του Συνεδρίου 
με ανακοινώσεις τους (http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#13thPapers), ενώ ο πρώτος συμμετέσχε και στην 
Ανοιχτή Συζήτηση στο κλείσιμο του Συνεδρίου. 

 

3.  Δραστηριότητες συλλογικών μελών 
 
Και στο 2021, τα συλλογικά μέλη ήταν τα ακόλουθα: 

 

(1) ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας- ΟΤΕ-ΕΛΟΤ) – Υπεύθυνος της Ομάδας και 
Εκπρόσωπος στο ΓΕΣΥ: Κώστας Βαλεοντής 

(2) ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Ορολογία Τεχνολογίας Πληροφοριών - ΕΛΟΤ) – Υπεύθυνος της Ομάδας και 
Εκπρόσωπος στο ΓΕΣΥ: Κώστας Βαλεοντής· Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στο ΓΕΣΥ: Δημήτρης 
Παναγιωτάκος 

(3) ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 (Ηχομόνωση και Ορολογία Ακουστικής - ΕΛΟΤ) – (Αδρανές Συλλογικό Μέλος) 

(4) ΕΛΟΤ/ΤΕ21 (Αρχές της Ορολογίας - ΤΕΕ - ΕΛΟΤ) – Συντονίστρια: η Μαβίνα Πανταζάρα, που 
διαδέχθηκε την Κατερίνα Τοράκη (Η Κατερίνα Τοράκη είναι εκπρόσωπος της ΤΕ21 στο ΓΕΣΥ) 

(5) ΜΕΠΟ (Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας - ΠΣΔΜ-Η) (Αδρανές Συλλογικό Μέλος). 

(6) Ομάδα Ορολογίας της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών (πρώην Ομάδα Ορολογίας ΙΑΤΡΟΤΕΚ - Κέντρου 
Ελληνικής Ιατρικής Πληροφόρησης, Ορολογίας και Τεκμηρίωσης) – (Αδρανές Συλλογικό Μέλος) 

(7) Ομάδα Ορολογίας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) – (Αδρανές Συλλογικό Μέλος) 

(8) ΠΕΜΜΕΔΔΗΤ – Πανελλήνια Ενωση Μεταφραστών και Μεταφραστών-Διερμηνέων του Δημόσιου 
Τομέα (Αδρανές Συλλογικό Μέλος) 

(9) ΜΕΚΟ (Μόνιμη Επιτροπή Κοινωνιο-οικονομικής Ορολογίας – ΕΛΕΤΟ) (Αδρανές Συλλογικό Μέλος). 

 
Από τα συλλογικά μέλη,  
 

 Η ΜΟΤΟ έχει σταματήσει τις δραστηριότητές της στον ΟΤΕ από τον Δεκέμβριο 2011. Ως συλλογικό μέλος 

της ΕΛΕΤΟ, όμως, από την 1120
ή
 συνεδρίασή της (18-9-2012) και μετά, συνεχίζει την εργασία της στα 

γραφεία της ΕΛΕΤΟ υποστηριζόμενη ουσιαστικά μόνο από την αγάπη προς το αντικείμενο της Ορολογίας 
και την εθελοντική συμμετοχή των μελών της. 

 
Μέσα στο 2021, η ΜΟΤΟ δεν πραγματοποίησε συνεδριάσεις. 

Ήδη, όμως στις 15 Μαρτίου 2022 πραγματοποίησε την 1271
η
 συνεδρίασή της, αρχίζοντας την 

επεξεργασία των ελληνικών όρων ενός Εξάγλωσσου γλωσσαρίου όρων και ορισμών εννοιών που 
αφορούν συσκευές, υπηρεσίες και εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT) με 

βάση τον Οδηγό  ETSI EG 203 499:2019. Εισηγητής ο Υπεύθυνος της ΜΟΤΟ Κ. Βαλεοντής. 

Μέσω του ιστοτόπου www.moto-teleterm.gr, που ξενίζεται από τον ΟΤΕ, διατίθεται δωρεάν στο Ίντερνετ η 

χρήση της Βάσης Όρων Τηλεπικοινωνιών TELETERM. 

http://www.eleto.gr/download/Bodies/Geoterms_Glossary.pdf
http://www.eleto.gr/download/Conferences/13th%20Conference/13thConference_Organizing-Committee-GR.pdf
http://www.eleto.gr/download/Conferences/13th%20Conference/13thConference_Scientific-Committee-GR.pdf
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#13thPapers
http://www.moto-teleterm.gr/
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 Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 λειτουργεί στα γραφεία της ΕΛΕΤΟ, ως συλλογικό μέλος της. Μέσα στο 2021 
δεν πραγματοποίησε συνεδριάσεις.  

Μέσω του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ διατίθεται στο Ίντερνετ η χρήση της Βάσης Όρων Πληροφορικής 

INFORTERM (http://www.eleto.gr/inforterm/greek/search.php). 
 

 Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5, δεν έχει ανασυγκροτηθεί για να επαναλειτουργήσει στον ΕΛΟΤ.  
 

 Η Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ21, που λειτουργεί στο ΤΕΕ με τον συντονισμό της Μαβίνας Πανταζάρα 
(Αντιπροέδρου της ΕΛΕΤΟ, μέλους του ΓΕΣΥ), είναι συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ που εκπροσωπείται στο 

ΓΕΣΥ από την Κατερίνα Τοράκη και στο Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ) από την συντονίστριά του. 
Στην ΤΕ21, εκτός από τα δύο προαναφερόμενα μέλη του ΓΕΣΥ, συμμετέχουν άλλα τρία: ο Πρόεδρος του 

ΓΕΣΥ Κώστας Βαλεοντής, ο Αντιπρόεδρος του ΓΕΣΥ Παναγιώτης Γ. Κριμπάς και ο Γ. Γραμματέας της 

ΕΛΕΤΟ Γιώργος Τσιάμας. 

Τον Δεκέμβριο 2021, πραγματοποιήθηκε ανασύσταση και ανασυγκρότηση της Επιτροπής, η οποία 
σήμερα απαρτίζεται από εκπροσώπους των παρακάτω φορέων: 

1. Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

2. Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου / Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», 

3. Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

4. Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 

5. Ένωσης Ελλήνων Χημικών, 

6. Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, 

7. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 

8. Ακαδημίας Αθηνών, 

9. Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας και 

10. Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών. 

Στην Επιτροπή ΤΕ21 γίνεται συστηματική ορολογική εργασία πάνω στις έννοιες των Διεθνών Προτύπων 
της Επιτροπής TC37 “Language and Terminology” του ISO – τα οποία αφορούν το πεδίο της Ορολογίας 
και των Γλωσσικών Πόρων – και επεξεργασία της μεταφοράς των προτύπων αυτών στην ελληνική 
γλώσσα και τυποποίηση. 

Η Βάση Όρων της Ορολογίας TERMTERM, σε μορφή .mdb (Microsoft Access), την οποία δημιούργησε 

και τροφοδοτεί ο Κώστας Βαλεοντής, περιλαμβάνει το σύνολο των όρων των Ελληνικών Προτύπων που 
έχει επεξεργαστεί η επιτροπή ΤΕ21 και είναι ελεύθερα προσβάσιμη στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ: 
http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_Base_GR.mdb. 

Το 2021, η TE21 συνέχισε την επεξεργασία, μετάφραση και προσαρμογή στα ελληνικά του προτύπου ISO 

TR 20694 A typology of language registers (στην αρχική εκπόνηση του οποίου συμμετείχαν και 
έλληνες γλωσσολόγοι εμπειρογνώμονες). 

Εντός του 2021, η ΤΕ21 συμμετείχε με σχόλια στην επεξεργασία και στις ψηφίσεις των ακόλουθων 
Διεθνών Προτύπων της TC37: 

o ISO FDIS 12616-1: Terminology work in support of multilingual communication — Part 
1:Fundamentals of translation-oriented terminography 

o ISO DIS 704: Terminology work — Principles and methods 

Τον Μάιο 2021, η συντονίστρια Μαβίνα Πανταζάρα παρουσίασε το έργο και τις δράσεις της Επιτροπής 
με την ανακοίνωση «Μετάφραση και Τυποποίηση: το έργο της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 21», στην 7

η
 

Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων (27- 29 Μαΐου 2021, διαδικτυακή διεξαγωγή, 
βιντεοσκόπηση διαθέσιμη εδώ: https://www.youtube.com/channel/UCZvi5p7Cntlq2ZGrJyVNRuA). Στο 

πλαίσιο της ίδιας επιστημονικής συνάντησης, η Μαβίνα Πανταζάρα συμμετείχε ως εκπρόσωπος της ΤΕ 
21 στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Διαχείριση Κρίσεων και Ορολογία».  

Τον Ιούνιο 2021, μέλη της ΤΕ21 (Μαβίνα Πανταζάρα, Χάρης Γκίνος, Έφη Φράγκου) συμμετείχαν 
(διαδικτυακά) στην ετήσια Ολομέλεια της Υποεπιτροπής 5 (ISO/TC 37/SC 5 "Translation, interpreting and 
related technology"). 

Τον Νοέμβριο 2021, η συντονίστρια της ΤΕ21 δημιούργησε στο facebook και διαχειρίζεται τη σελίδα: 
https://www.facebook.com/te21.orologia. 

http://www.eleto.gr/inforterm/greek/search.php
http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_Base_GR.mdb
https://www.youtube.com/channel/UCZvi5p7Cntlq2ZGrJyVNRuA
https://www.facebook.com/te21.orologia
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 Η Ομάδα Ορολογίας ΕΚΔΔ (ΟΡΕΚΔΔ) δεν έχει ανακοινώσει δραστηριότητές της κατά το 2021. Μετά 

τον θάνατο της Μαρίας Καρδούλη είναι πλέον αδρανές συλλογικό μέλος. 
 

 Η Ομάδα Ορολογίας της ΕΙΣ, η ΜΕΠΟ, η ΠΕΜΜΕΔΗΤ και η ΜΕΚΟ είναι αδρανή συλλογικά μέλη. 
 
 

4.  Κατακλείδα 
 

Κλείνοντας, εκ μέρους του ΓΕΣΥ ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και όλα τα μέλη της 
ΕΛΕΤΟ που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία διεξήχθη 
και εφέτος μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας και επιγραμμικής συμμετοχής λόγω των έκτακτων συνθηκών της 

πανδημίας COVID-19. Το ΓΕΣΥ, το κεντρικό ορολογικό όργανο της ΕΛΕΤΟ, είναι πάντα παρόν και διαθέσιμο 
για στενή συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο για ελληνικούς όρους και για την Ορολογία γενικότερα. 

 

                                      


