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“Όροι στα Φόρα” / “Terms on Fora”
Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων που έχουν εκριθεί από την ΕΛΕΤΟ
English-Greek glossary of terms approved by ELETO
(Έκδοση/Edition 16 – Λήμματα/Entries: 2.310)
[Όροι που δημοσιεύονται στο Ορόγραμμα – στη «Γωνιά του ΓΕΣΥ» – και όροι που έχουν προταθεί από μέλη της ΕΛΕΤΟ σε διαδικτυακά φόρα – κυρίως στο
Translatum.gr – καθως και στο Δίκτυο Ελληνικής Ορολογίας (ΕΔΟ) και έχουν εγκριθεί από το ΓΕΣΥ1]
[Terms published in Orogramma – at the column of ELETO's Scientific Board "GESY" – and terms that have been proposed by ELETO members on Internet Fora – mainly on Translatum.gr – as well
1
as on the Hellenic Network for Terminology (EDO) and have been approved by GESY ]

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

"CE" certificate, CE certificate
"CE" certification, CE
certification
"CE" mark, CE mark
"CE" marking, CE marking
100% duty cycle
14th through the 40th harmonic
current
abduction, abductive inference
abeam

πιστοποιητικό "CE", πιστοποιητικό CE
πιστοποίηση "CE", πιστοποίηση CE

Τυποποίηση, Τηλεπικοινωνίες
Τυποποίηση, Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46261.msg189436#msg189436
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46261.msg189436#msg189436

σήμα "CE", σήμα CE
σήμανση "CE", σήμανση CE
κύκλος δράσης 100 %
ρεύμα των αρμονικών από τη 14η τάξη
ως την 40ή
απαγωγή, απαγωγική συναγωγή
στο ύψος, δίπλα, παραπλεύρως

Τυποποίηση, Τηλεπικοινωνίες
Τυποποίηση, Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική
Τεχνολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46261.msg189436#msg189436
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46261.msg189436#msg189436
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45826.msg188215#msg188215

ability
able
absorbing clamp method

ικανότητα
ικανός
μέθοδος της απορροφητικής αρπάγης

Λογική
Διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

abstract representation

αφηρημένη παράσταση

abzyme

αντισωμένζυμο, αντισωματένζυμο,
ασένζυμο
κωδικός πρόσβασης, κωδικός
προσπέλασης

access code
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Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Χημεία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36082.msg167730#msg167730

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf

Oι όροι των νέων λημμάτων είναι γραμμένοι με γαλάζιο χρώμα γραμμάτων– The terms of new entries are In blue type.
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

access demarcation point, ADP
access interface
access network
accident
accounting standard
accounting standardization
accreditation

σημείο οριοθέτησης πρόσβασης, ADP
διεπαφή πρόσβασης
δίκτυο πρόσβασης
τύχημα, τυχαίο γεγονός, συμβεβηκός
λογιστικό πρότυπο
λογιστική τυποποίηση
διαπίστευση

acesulfame K
acoustic grinding, grinding
acoustic projector

ακεσουλφάμη (άλας με Κ)
ακουστική λείανση, λείανση
ακουστικός προβολέας

acoustic shock

ακουστικός συγκλονισμός, ακουστικό
σοκ
ακουστική διεπαφή
ακρώνυμο

acoustical interface
acronym
activate
activate over the air
activate over the air
activated
activation
activator
active
active
actor
ad hoc terminology work,
punctual terminology work
ad hoc terminology, punctual
terminology, topic-specific
terminology, nonsystematic
terminology
adaptability
adaptability index
adaptable
adaptive
adaptive
Adaptive Cruise Control

adaptive voltage positioning,
AVP

Θεματικό πεδίο
Subject field
Ηλεκτροτεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτροτεχνολογία
Φιλοσοφία
Λογιστική
Λογιστική
Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα
Χημεία
Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45855.msg188375#msg188375
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or87_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or87_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46052.msg190208#msg190208
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45175.msg186628#msg186628

Τηλεπικοινωνίες
Ορολογία
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45351.msg186995#msg186995
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45351.msg186995#msg186995
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

περιπτωσιακή Ορολογία, ασυστηματική
Ορολογία

Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

προσαρμοσιμότητα
δείκτης προσαρμοσιμότητας
προσαρμόσιμος
προσαρμοστικός
προσαρμοστικός
προσαρμοστικός έλεγχος πορείας,
σύστημα προσαρμοστικού ελέγχου
πορείας
προσαρμοστική τοποθέτηση τάσης

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45084.msg186049#msg186049
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45084.msg186049#msg186049
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45084.msg186049#msg186049
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45084.msg186049#msg186049
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45744.msg187940#msg187940
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45744.msg187940#msg187940

Ηλεκτροτεχνολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45260.msg186505#msg186505

ενεργοποιώ
ενεργοποιώ ασυρματικά
ενεργοποιώ ασυρματικά
ενεργοποιημένος
ενεργοποίηση
ενεργοποιητής
ενεργητικός
ενεργός
δρών, δράστης, ενεργητής
περιπτωσιακή ορολογική εργασία
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

adaptivity
added value stamp
addressing information
advection and diffusion

προσαρμοστικότητα
πρόσθετο τέλος
πληροφορίες διευθυνσιοδότησης
μεταγωγή και διάχυση, συναγωγή και
διάχυση

advertising postmarks
after sales service
agent
agent, reagent
aggregate {adj.}

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45084.msg186049#msg186049
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or81_V08.pdf

Mεταφορά ρύπων στο υπόγειο
νερό

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=76491.new;topicseen#new

διαφημιστικές σφραγίδες
μεταπωλησιακή εξυπηρέτηση
πράκτορας
αντιδραστήριο
συναθροιστικός

Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Χημεία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

aggregate {v}

συναθροίζω

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

aggregated

συναθροισμένος

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

aggregation

συνάθροιση

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

agma, angma, eng
aid industry

άγμα
τομέας της ανθρωπιστικής βοήθειας

Φωνητική, Φωνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

Κοινωνιολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=86612.new;topicseen#new

air filter
air ground communications
air interface, radio interface
air mail office postmarks

φίλτρο αέρος
επικοινωνίες αέρος–εδάφους
ραδιοδιεπαφή
σφραγίδες αεροπορικού ταχυδρομικού
γραφείου
διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf

Ακουστική
Αθλητισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Αθλητισμός
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45247.msg186426#msg186426
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35951.msg167290#msg167290
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45989.msg188691#msg188691

air traffic management, ATM
air transport
air vent
airball
airpost postmarks
airproof stamps
album
alert limit
alias
alignment
alley-oop
alternate
alternate procedure
alternate pulse
alternative keyboard

αερομεταφορά/-ες ή εναέρια/-ες
μεταφορά/-ες
δίοδος αερισμού
σουτ στο κενό
αεροπορικές σφραγίδες
αεροπορικά γραμματόσημα
λεύκωμα
όριο συνέγερσης
ψευδώνυμο
ευθυγράμμιση
εναέριο καλάθι από λόμπα
εναλλακτικός, εναλλασσόμενος
εναλλακτική διαδικασία
εναλλασσόμενος παλμός
εναλλακτικό πληκτρολόγιο
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf

Αγγλικός όρος
English term
alternative mouse
ambient media
amphiphilic, amphipathic,
amphipathetic

Ελληνικός όρος
Greek term
ναλλακτικό ποντίκι
περιρρέοντα μέσα, περιβαλλοντικώς
ενταγμένα μέσα
αμφίφιλος, αμφιπαθής

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45990.msg188690#msg188690
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf

Χημεία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44489.msg184109#msg184109

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεκμηρίωση
Τεκμηρίωση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

Μετεωρολογία
Τεχνολογία
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=42375.msg183117#msg183117

analog representation

αναλογική παράσταση

analog, analogue
analogue interface
anecdotal evidence
Anglo-American Cataloguing
Rules
annual temperature range, ATR
antenna connector

αναλογικός
αναλογική διεπαφή
ανεπίσημα τεκμήρια, ανέκδοτα τεκμήρια
Αγγλοαμερικανικοί Κανόνες
Καταλογογράφησης
ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος, ΕΘΕ
σύνδεσμος κεραίας

antifreeze
anti-noise microphone
anti-noise microphone
anti-spyware
anti-tracking

αντιπηκτικό (υγρό)
αντιθορυβικό μικρόφωνο
αντιθορυβικό μικρόφωνο
αντικατασκοπισμικό
αντιιχνωσικός

Ηλεκτροτεχνία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or103_V04.pdf

anycast
apperceive
apperception
apperceptual
application program interface,
API
appraisal by an expert
Approach Procedure with
Vertical Guidance, APV
approach with vertical guidance
APV-I
arc cosecant
arc cosine
arc cotangent
arc secant
arc sine
arc tangent
archive

εγγυεκπομπή
προσλαμβάνω
πρόσληψη
προσληπτικός
διεπαφή προγράμματος εφαρμογής

Τηλεπικοινωνίες
Ψυχολογία
Ψυχολογία
Ψυχολογία
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf

πραγματογνωμοσύνη
διαδικασία προσέγγισης με
κατακόρυφη καθοδήγηση
προσέγγιση με κατακόρυφη
καθοδήγηση APV-I
τόξο συντέμνουσας
τόξο συνημιτόνου
τόξο συνεφαπτομένης
τόξο τέμνουσας
τόξο ημιτόνου
τόξο εφαπτομένης
αρχείο

Φιλοτελισμός
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

archive

αρχειοθήκη, αρχειοθέτηση, αρχειοθετώ,
προς φύλαξη

Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45987.msg188693#msg188693
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45882.msg188363#msg188363

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

arrow diagram
artifact

βελοδιάγραμμα
τεχνούργημα

artificial network (AN)

τεχνητό δίκτυο

associated
asymetrical appearance
attached USB memory
auction
audio actuator
audio characteristic
audio equipment
audio system
audiology

συσχετισμένος
ασύμμετρη εμφάνιση
προσαρτώμενη μνήμη USB
δημοπρασία
ηχοεκκινητής
ακουστικό χαρακτηριστικό
ηχοεξοπλισμός, εξοπλισμός ήχου
ηχοσύστημα, σύστημα ήχου
ακοολογία

audiometer

ακοόμετρο

audiometry

ακοομετρία, ακοομέτρηση

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

audit

επιθεώρηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf

auditor

επιθεωρητής

auditory radiation

ακουστική ακτίνωση

auditory representation

ακουστική παράσταση

aural
aural
aural examination
awareness
back end {n.}

ωτικός
ωτικός, με το αυτί
εξέταση με το αυτί
ενημερότητα, επίγνωση,
ευαισθητοποίηση
νωτιαίο άκρο

Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα
Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα
Ιατρική
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35524.msg166287#msg166287

back end, back-end {adj.}

νωτιαίου άκρου, νωτιαίος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35524.msg166287#msg166287

backrest-adjustable seat
backronym

κάθισμα με ρυθμιζόμενο ερεισίνωτο
αντακρώνυμο

backslash
back-translation

οπισθοπλαγία, λαιοπλαγία
επίστροφη μετάφραση, μετάφραση
επιστροφής
οπτό πράσινο ηλεκτρόδιο, ψημένο
πράσινο ηλεκτρόδιο
ισολογισμός
ζυγοστάθμιση

Επιπλοποιΐα
Ορολογία
Τυπογραφία
Μετάφραση

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45091.msg186051#msg186051
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39185.msg173873#msg173873
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf

Οικονομικά
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46006.msg190166#msg190166
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf

baked green electrode
balance sheet
balancing adjustment

Ορολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία
Τυποποίηση
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Φιλοτελισμός
Ακουστική, Πολυμέσα
Ακουστική, Πολυμέσα
Ακουστική, Πολυμέσα
Ακουστική, Πολυμέσα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40719.msg176981#msg176981
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44661.msg184397#msg184397
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44824.msg185507#msg185507
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188114#msg188114
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188068#msg188068
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

ball bearing
ball bearing
banner

ένσφαιρος τριβέας
ένσφαιρος τριβέας, ρουλεμάν
διαφημιστικό πανό, πανό

Μηχανολογία
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

bar chart
barcode {v.}
barcode, bar code
barcoded
barcoding
baseline correction
basic access interface
basionym [bot.]
bass flute
batch operation
batch processing
be aware of

ραβδοδιάγραμμα
γραμμοκωδικεύω
γραμμοκωδικός
γραμμοκωδικευμένος
γραμμοκωδίκευση
διόρθωση γραμμής βάσης
διεπαφή βασικής πρόσβασης
βασεώνυμο
μπάσο φλάουτο
λειτουργία κατά δεσμίδες
επεξεργασία κατά δεσμίδες
έχω επίγνωση

beat
benchmark (test)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40719.msg176981#msg176981
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=15078.msg184261#msg184261
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=15078.msg184261#msg184261
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=15078.msg184261#msg184261
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=15078.msg184261#msg184261
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44866.msg186269#msg186269
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44866.msg186269#msg186269
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188114#msg188114

Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or78_V09.pdf

Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς
Λογική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or78_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or78_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45391.msg187774#msg187774

Λογική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45429.msg187775#msg187775

Οικονομικά (ΕΔΟ)
Οικονομικά (ΕΔΟ)
Οικονομικά (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

biff {n}

διακρότημα
δοκιμή συγκριτικής αξιολόγησης,
δοκιμή αρεικρίνησης
πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης,
πρότυπο αρεικρίνησης, πρότυπο
αρεικρισίας
αξιολογώ συγκριτικά, αρεικρινώ
συγκριτική αξιολόγηση, αρεικρίνηση
αμφίδρομα υποθετικός,
διπροϋποθετικός
διπροϋποθετική πρόταση,
αμφιυποθετική πρόταση
προσφοροδοτώ, υποβάλλω προσφορά
προσφοροδότης
προσφοροδότηση, προσφοροδοσία,
υποβολή προσφορών
σηματοδότης εισόδου ηλ-μηνύματος

Ορολογία
Οικονομικά
Οικονομικά
Οικονομικά
Οικονομικά
Φασματοσκοπία
Τηλεπικοινωνίες
Βοτανική
Μουσική
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Ακουστική
Τεχνικοί τομείς

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

biff {v}

σηματοδοτώ είσοδο ηλ-μηνύματος

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

bilateral {adj.}
bilateral consonant
bilateral symmetry
bilaterals

δίπλευρος, διπλευρικός
διπλευρικό σύμφωνο
διπλευρική συμμετρία
δίπλευρα

Ζωολογία
Ακουστική
Ζωολογία
Ζωολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf

benchmark {n.}

benchmark {v.}
benchmarking {n.}
biconditional
biconditional proposition
bid, tender {v.}
bidder, tenderer
bidding, tendering

Τηλεπικοινωνίες
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46264.msg189525#msg189525
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or78_V09.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

binary digit

δυαδικό ψηφίο

binary representation

δυαδική παράσταση

binaural
binaural beat
binaural free-field listening
binaural hearing threshold
binaural listening
binaural listening
binaural tone
bit

αμφιωτικός
αμφιωτικό διακρότημα
αμφιωτική ακρόαση ελευθέρου ηχητικού
πεδίου
κατώφλιο αμφιωτικής ακοής
αμφιωτική ακρόαση
αμφιωτική ακρόαση
αμφιωτικός τόνος
δυφίο

bitumen penetration grade
blended threat
block

βαθμός δείσδυσης ασφάλτου
σύμμεικτη απειλή
πλοκάδα

block (of data)
block application channel
block device

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188068#msg188068
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188114#msg188114

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37366.msg168914#msg168914

Κοσμολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

πλοκάδα (δεδομένων)
κανάλι πλοκαδοεφαρμογών

Πληροφορική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46517.msg190173#msg190173

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

Πληροφορική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46517.msg190173#msg190173

block mode dialling

συσκευή πλοκάδων, πλοκαδοτελής
συσκευή
πλοκαδοτροπική επιλογή

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

block of four
block pattern

τετράς
πλοκαδοσχηματομορφή

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

block transfer

πλοκαδική μεταφορά

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

block-based concept

πλοκαδοπαγής έννοια

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

blocked records

πλοκαδοποιημένες εγγραφές

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

blocking factor

παράγοντας πλοκαδοποίησης

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

blog {adj.}

ιστολογιακός

Τεχνολογία Πληροφοριών

blog {n.}

ιστολόγιο

Τεχνολογία Πληροφοριών

blog {v.}

ιστολογώ, ιστολογιογραφώ, ιστογραφώ

Τεχνολογία Πληροφοριών

blogger

ιστολόγος, ιστολογιογράφος,
ιστογράφος

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36067.0 και
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36067.0 και
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36067.0 και
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36067.0 και
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188068#msg188068
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188088#msg188088
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109

Αγγλικός όρος
English term
blogging {ger.}

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τεχνολογία Πληροφοριών

blogging {n.}

ιστολόγηση, ιστολογιογράφηση,
ιστογράφηση
ιστολογιογραφία, ιστογραφία

blogosphere

ιστολογιόσφαιρα

Τεχνολογία Πληροφοριών

blow the whistle
blow the whistle
body

καταυδώ
καταυδώ
σώμα {μηνύματος}

Γενική γλώσσα
Γενική γλώσσα
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36067.0 και
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36067.0 και
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36067.0 και
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or125_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

body of knowledge
book hunter

σώμα γνώσεων
βιβλιoθήρας, βιβλιοκυνηγός

Γενική γλώσσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf

Ανάγνωση βιβλίων

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

book hunting

βιβλιoθηρία, βιβλιοκυνηγητό

Ανάγνωση βιβλίων

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

bookcrossing

Ανάγνωση βιβλίων

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

booklet
boom microphone
boom microphone
border line of the frame
boring machine

βιβλιομεταγωγή, βιβλιοδιάθεση,
βιβλιοαπελευθέρωση
τευχίδιο
τηλεσκοπικό μικρόφωνο
μικρόφωνο σε κεραία
περίγραμμα πλαισίου
μηχάνημα διάτρησης

Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Πυροβολικό

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=86483.new;topicseen#new

bot {adj.}

μποτικός, μποτο-

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

bot {adj.}
bot {n.}

μποτικός, μποτομποτ, λογισμικό ρομπότ

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37360.msg168884#msg168884

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

bot {n.}
both way interface
botnet

μποτ, λογισμικό ρομπότ
αμφίδρομη διεπαφή
μποτικό δίκτυο, μποτοδίκτυο

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37360.msg168884#msg168884
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

botnet
botware

μποτικό δίκτυο, μποτοδίκτυο
μποτισμικό

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37360.msg168884#msg168884

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

botware
boudinage {process}
boudinage {structure}
boxed with angled corners
brand
brand name
branding

μποτισμικό
αλλάντωση
αλλάντωση, αλλαντοειδής δομή
ορθογώνιο πλαίσιο
ονοματόσημο, εμπορικό όνομα, μάρκα
εμπορικό όνομα
ονοματοσήμανση,
αποτύπωση εμπορικού ονόματος
καταλυτική αλλαγή

Τεχνολογία Πληροφοριών
Γεωλογία
Γεωλογία
Φιλοτελισμός
Οικονομικά
Οικονομικά
Οικονομικά

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37360.msg168884#msg168884
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Συστήματα διαχείρισης (ISO)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

breakthrough change

Τεχνολογία Πληροφοριών
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

breathy

έμπνους, έμπνοος, εμπνοϊκός

Ακουστική, Φωνιατρική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or100_V05.pdf

breathy person

εμπνοϊκό άτομο, εμπνοϊκός

Ακουστική, Φωνιατρική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or100_V05.pdf

breathy voice

Ακουστική, Φωνιατρική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or100_V05.pdf

brief {n.}

έμπνους φωνή, έμπνοη, εμπνοϊκή
φωνή
σύνοψη

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf

brief {v.}

συνοψίζω, προσυνοψίζω

briefing

συνόψιση, προσυνόψιση

bright colour
broadcast
broadcast
broadcast conference call
browser caching

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46185.msg189379#msg189379
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46185.msg189379#msg189379
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or139_V06.pdf

Ηλεκτρονική
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία
Τεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

bullet

ζωηρός χρωματισμός
ευρυεκπομπή
ευρυεκπομπή
κλήση διάσκεψης ευρυεκπομπής
αποθήκευση σε κρυφή μνήμη
διαφυλλιστή
ψήκτρα
ενσωματωμένο μικρόφωνο
στεγανό χώρισμα
σύνδεσμος (μέσω) στεγανού
χωρίσματος, στεγανός σύνδεσμος
εδαφιόσημο

Διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας
Διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας
Διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=33478.msg160090#msg160090

bulleted list

εδαφιοσημασμένη λίστα

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=33407.msg160069#msg160069

bundle
bundle {v.}
bundled
bundled access
bundled local loop
bundled services
bundling {g.}
burnout
burnout prevention

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Συστήματα διαχείρισης (ISO)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

Ακουστική
Αθλητισμός

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf

cabin filter
cable

δέσμη
δεσμοποιώ
δεσμοποιημένος
δεσμοποιημένη πρόσβαση
δεσμοποιημένος τοπικός βρόχος
δεσμοποιημένες υπηρεσίες
δεσμοποίηση
επαγγελματική εξουθένωση
πρόληψη της επαγγελματικής
εξουθένωσης
μικρόφωνο μπουτονιέρας
καλάθι σε νεκρό χρόνο,
εξώχρονο καλάθι
φίλτρο θαλάμου, φίλτρο καμπίνας
καλώδιο

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

cable clamp

σφιγκτήρας καλωδίου

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

brush
built-in microphone
bulkhead
bulkhead connector

button microphone
buzzer beater
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf

Αγγλικός όρος
English term
cable quad
cable shaft
cabling
cache (memory)
caching
caching
caching technique
calibrated half-inch microphone
calibrated probe microphone
calibration
calibration
calibration {πριν από κάθε
μέτρηση}
calibration {σε τακτά
διαστήματα σε εργαστήριο}
calibrator
calibrator
call initiated state
call initiator
call site
call site caching technique
cancelation
cancellations by post office
number
candidiasis
capability
capability
capable
capacitive clamp
capillary gel electrophoresis,
CGE
capillary zone electrophoresis,
CZE
carbon microphone, carbon
(telephone) transmitter
cardioid microphone

Ελληνικός όρος
Greek term
τετραδική πλέξη καλωδίου, τετράδα
καλωδίων
φρέαρ καλωδίων
καλωδίωση
κρυφή μνήμη, προμνήμη
(προσωρινή) απόκρυψη
αποθήκευση σε κρυφή μνήμη

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Ηλεκτροτεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf

Ηλεκτροτεχνολογία
Ηλεκτροτεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39913.msg179709#msg179709
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39913.msg179709#msg179709
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or139_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39913.msg179709#msg179709
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41762.msg179724#msg179724
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41762.msg179724#msg179724

Ακουστική, Δοκιμές

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

διακρίβωση

Ακουστική, Δοκιμές

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

βαθμονομητήρας

Ακουστική, Δοκιμές

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

βαθμονομητήρας
κατάσταση Εκκίνηση Κλήσης
εκκινητής κλήσεων
θέση κλήσης (μιας συνάρτησης σε
κώδικα προγράμματος)
τεχνική απόκρυψης θέσης κλήσης (μιας
συνάρτησης σε κώδικα προγράμματος)
σφραγίδα
σφραγίδες κατ’ αύξοντα αριθμό
ταχυδρομικού γραφείου
καντιντίαση
ικανότητα
ικανότητα
ικανός
χωρητική αρπάγη

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41762.msg179724#msg179724
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or71_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or71_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39913.msg179709#msg179709

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39913.msg179709#msg179709

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Ιατρική
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or131_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40438.msg179694#msg179694
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

ηλεκτροφόρηση πηκτής σε τριχοειδές,
ηλεκτροφόρηση γέλης σε τριχοειδές
ηλεκτροφόρηση ζώνης σε τριχοειδές

Χημεία

https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=454689.msg697224#msg697224

Χημεία

https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=454689.msg697156#msg697156

μικρόφωνο άνθρακα

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

καρδιοειδές μικρόφωνο

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

τεχνική (προσωρινής) απόκρυψης
βαθμονομημένο μικρόφωνο μισής
ίντσας
βαθμονομημένο ανιχνευτικό μικρόφωνο
βαθμονόμηση
διακρίβωση
βαθμονόμηση
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

CD drive

οδηγός σύμπυκνου δίσκου, οδηγός CD

CE (European Standards)
certificate
cell block
cellulose propanoate

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

πιστοποιητικό "CE", πιστοποιητικό CE

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τυποποίηση, Τηλεπικοινωνίες

κυτταροπλοκάδα

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

Χημεία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46974.msg192884#msg192884

censored correpondence
certificate of conformity
certification

προπανοϊκή κυτταρίνη, προπιoνική
κυτταρίνη
λογοκριμένη αλληλογραφία
πιστοποιητικό συμμόρφωσης
πιστοποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46261.msg189436#msg189436
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf

certified translation

πιστοποιημένη μετάφραση

change dump
channel gap
channelize
character device

κατεκτύπωση αλλαγής
καναλικό χάσμα, καναλικό διάκενο
καταμερίζω σε κανάλια, καναλοποιώ
συσκευή χαρακτήρων, χαρακτηροτελής
συσκευή

Φιλοτελισμός
Τυποποίηση, Τηλεπικοινωνίες
Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα
Μετάφραση
Πληροφορική
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορική

character representation

παράσταση χαρακτήρων

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

characteristic
charge
charge
charity stamps
charity stamps

χαρακτηριστικό
φορτίο
φορτίο, ηλεκτρικό φορτίο
γραμματόσημα πρόνοιας
Εθνικής Περίθαλψης και Κοινωνικής
Πρόνοιας
νυγματίζω
νύγμα
νυγματίζω
χηλή
χηλώσιμος
χηλωτός
χηλωτή ένωση, χηλωτό, χηλική ένωση,
χηλικό
χηλώνομαι
χηλώνω
χηλωμένος
χήλωση
χηλωτικό αντιδραστήριο, χηλωτής

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Επεξεργασία κειμένου
Επεξεργασία κειμένου
Χημεία
Χημεία
Χημεία
Χημεία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39074.0
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf

Χημεία
Χημεία
Χημεία
Χημεία
Χημεία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf

Χημεία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf

check
check mark, tick {n.}
check, tick {v.}
chela {n.}
chelatable {adj.}
chelate {adj.}
chelate {n.}
chelate {v.}
chelate {v.i.}
chelated {p.p.}
chelating {g.}
chelating agent, chelator,
chelant
chelation

χήλωση
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46261.msg189436#msg189436

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190222#msg190222
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46517.msg190173#msg190173

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40438.msg179694#msg179694
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Χημεία
Χημεία
Χημεία
Χημεία
Χημεία
Χημεία
Χημεία
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47189.msg192878#msg192878
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40331.msg175557#msg175557
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40331.msg175557#msg175557

child node
child operation
cindynics, hazard science
circumaural earphone
circum-aural earphone
clamp

χηλόκερα
χηλόκερος
χηλόκερος
χηλοφόρος
χηλόμορφος, χηλοειδής
χηλόποδα
χημική δραστικότητα
τεκνική σύνδεση
θυγατρικός κατάλογος, τεκνικός
κατάλογος
τεκνικός κόμβος
θυγατρική λειτουργία
κινδυνική
περιωτικό ακουστικό
περιωτικό ακουστικό
σφιγκτήρας

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Ακουστική
Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40331.msg175557#msg175557
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40331.msg175557#msg175557
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188068#msg188068

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

clamp

αρπάγη

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

clamp-on ammeter

αμπερόμετρο αρπάγης

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

class
classification of the stamps
cleaning
cleanroom

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τυποποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44661.msg184397#msg184397

Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορική
Γεωλογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf

coach

κλάση
ταξινόμηση γραμματοσήμων
καθαρισμός
καθαρός χώρος, χώρος ελεγχόμενης
υψηλής καθαρότητας
σαφώς διακριτός, σαφώς διακρίσιμος
πελάτης
κλινοπυρόξενος
κλινοπυροξενίτης
άκομψο
συστάδα
συσταδοποιώ
συσταδοποιημένος
συσταδοποίηση
πλατό–δίσκος συμπλέκτη, δίσκος–
πλατό συμπλέκτη
διαπονώ, προγυμνάζω

Διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or100_V05.pdf

coach(er)

διαπονητής, προγυμναστής

Διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or100_V05.pdf

chelicera {n.}
cheliceral {adj.}
chelicerate {adj.}
cheliferous {adj.}
cheliform {adj.}
chelipeds {n.}
chemical reactivity
child connection
child directory

clearly distinguishable
client
clinopyroxene
clinopyroxenite
clumsy
cluster
cluster
clustered
clustering
clutch plate/disc

Ελληνικός όρος
Greek term

Φιλοτελισμός
Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

coachee

διαπονούμενος, προγυμναζόμενος

Διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or100_V05.pdf

coaching

διαπόνηση, προγύμνασμα

Διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or100_V05.pdf

coaching

διαπονητική, προγύμναση

Διοίκηση ανθρώπινου
δυναμικού

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or100_V05.pdf

coast to coast
coasting
coasting function
co-channel interference (CCI)

αιφνιδιασμός
ρολάρισμα
λειτουργία ρολαρίσματος
ομοκαναλική παρεμβολή

Αθλητισμός
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91410.msg264205#msg264205

code, encode

κωδικεύω, εγκωδικεύω

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf

codec

κωδικοαποκωδικευτής

coded representation

κωδικευμένη παράσταση

coder, encoder

κωδικευτής, εγκωδικευτής

codification

κωδικοποίηση

codifier

κωδικοποιητής

codify

κωδικοποιώ

coding, encoding

κωδίκευση, εγκωδίκευση

coefficient
co-frequency
cognitive immersion
collaborative, cooperative
collection
collection and its formation
collection and reporting of
statistics
collector's aids
colon-separated values (CSV)

συντελεστής
ομοσυχνότητα, συσσυχνότητα
γνωσιακή εμβύθιση
συνεργατικός
συλλογή
συλλογή και κατάρτισή της
συλλογή και αναγγελία στατιστικών
στοιχείων
βοηθήματα συλλέκτη
τιμές οριοθετημένες με δίστιγμο

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνητή νοημοσύνη
Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Στατιστική

colour is dull
co-meronym
comma-separated values (CSV)

θαμπός χρωματισμός
συμμερώνυμο
τιμές οριοθετημένες με κόμμα

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=76173.msg243800#msg243800

Φιλοτελισμός
Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or85_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=76173.msg243800#msg243800
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

commemorative cancelation
commemorative cover
commemorative cover
commemorative issues
commemorative postmarks
commemorative stamps
communication application
emulator
compact disk, CD

αναμνηστική σφραγίδα
αναμνηστικός φάκελος
αναμνηστικός φάκελος
αναμνηστικές εκδόσεις
αναμνηστικές σφραγίδες
αναμνηστικά γραμματόσημα
εξομοιωτής εφαρμογής επικοινωνίας

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45996.msg188688#msg188688

σύμπυκνος δίσκος, CD

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

compatibility

συμβατότητα

compiled hash-values

complete set
complex representation

μεταγλωττισμένες τιμές
κατατεμαχισμού, μεταγλωττισμένες
τιμές κατακερματισμού
συμπληρωματικό εξωπαραγοντικό
άθροισμα, αντίστροφο εξωπαραγοντικό
άθροισμα
πλήρης σειρά
μιγαδική παράσταση

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες

compliance (with the criterion)
composition
compound
computer crime, cybercrime,
electronic crime, e-crime
computer science (CS)

(χημική) ένωση
πληροφορικό έγκλημα,
κυβερνοέγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα
επιστήμη των υπολογιστών,
πληροφορική
σχεδιασμός υπολογιστικών
συστημάτων
συλλαμβάνω
σύλληψη
συμπαράθεση, συμφραστικός πίνακας
γραμμές συμπαράθεσης
συμπαραθέτης
φυσική (της) συμπυκνωμένης ύλης
πυκνωτής
ηλεκτροστατικό μικρόφωνο, χωρητικό
μικρόφωνο
ηλεκτροστατικό μικρόφωνο, χωρητικό
μικρόφωνο, πυκνωτικό μικρόφωνο

complementary extra-factorial
sum, inverse extra-factorial sum

computing systems design
conceive
conception
concordance
concordance lines
concordancer
condensed matter physics
condenser
condenser microphone
condenser microphone

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35952.msg167332#msg167332

Θεωρία των γράφων

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or95_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

συμφωνία (με το κριτήριο)

Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τυποποίηση

σύνθεση

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

Χημεία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47193.msg192877#msg192877

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34638.msg163519#msg163519

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35709.msg166760#msg166760

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35750.msg166804#msg166804

Ψυχολογία
Ψυχολογία
Ορολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Φυσική
Ηλεκτρονική
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38851.msg172638#msg172638
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44717.msg185717#msg185717
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44715.msg184612#msg184612
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47522.msg193222#msg193222
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg184754#msg184754
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186404#msg186404

Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
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Αγγλικός όρος
English term
condenser microphone

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg184754#msg184754

Οικονομικά
Ηλεκτροτεχνολογία
Ηλεκτροτεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45222.msg186388#msg186388
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45222.msg186388#msg186388
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46185.msg189379#msg189379
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46211.msg189389#msg189389

configuration

ηλεκτροστατικό μικρόφωνο, χωρητικό
μικρόφωνο
δανειακή προϋπόθεση, δανειακός όρος
αγώγιμος
αγωγός, αγωγικός
κλήση διάσκεψης
διάσκεψη μέσω IP, διάσκεψη μέσω
πρωτοκόλλου Ίντερνετ
διάρθρωση

Τεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

connection clamp

αρπάγη σύνδεσης

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

connector

σύνδεσμος

consortium
consulate postmarks
consumer radio microphone
consumer wireless microphone

Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

container – content
containment
continual improvement

κονσόρτιο
σφραγίδες προξενικές
καταναλωτικό ραδιομικρόφωνο
ασυρματικό μικρόφωνο (ευρείας)
κατανάλωσης
περιέκτης – περιεχόμενο
περίεξη
συνεχής βελτίωση

continuity risk
continuous operation
continuous wave output power,
CW output power
continuous wave, CW
contractual obligations

διακινδύνευση συνέχειας
συνεχής λειτουργία
ισχύς εξόδου συνεχούς κύματος, ισχύς
εξόδου CW
συνεχές κύμα
συμβατικές υποχρεώσεις

Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Ακουστική
Οπτικές ίνες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40460.msg179308#msg179308
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40460.msg179308#msg179308
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Οπτικές ίνες
Συστήματα διαχείρισης (ISO)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

contrast dye CT scan

Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=78796.new;topicseen#new

control
control numbers
control of changes

υπολογιστική (αξονική) τομογραφία με
ακτινοσκιερή ουσία
έλεγχος
αριθμοί ελέγχου
έλεγχος μεταβολών

control postmarks
converge {v. intr.}
converge {v. tran.}
converged
converged networks
converged protocols
converged services
convergence
converging

σφραγίδες ελέγχου
συγκλίνω {ρ. αμετάβατο}
κάνω να συγκλίνει
συγκεκλιμένος
συγκεκλιμένα δίκτυα
συγκεκλιμένα πρωτόκολλα
συγκεκλιμένες υπηρεσίες
σύγκλιση
συγκλίνων

Δοκιμές, Ποιότητα
Φιλοτελισμός
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf

conditionality
conductible
conductive
conference call
conferencing over IP, CoIP
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Αγγλικός όρος
English term
converging environment
converging pattern
converging platforms
converging technologies
cookie
copy
core network
core numerical aperture, core
NA
cosmetology
cosmetotextile {adj.}

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

συγκλίνον περιβάλλον
συγκλίνουσα σχηματομορφή
συγκλίνοντα πλατύβαθρα
συγκλίνουσες τεχνολογίες
μπισκότο (δεδομένων)
αντίτυπο
δίκτυο πυρήνα
αριθμητικό άνοιγμα πυρήνα, NA
πυρήνα
κοσμητολογία
κοσμητοΰφαντος,
κοσμητοϋφαντουργικός
κοσμητοΰφασμα, κοσμητοϋφαντό
κοσμητοϋφαντουργία

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Ηλεκτροτεχνολογία
Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or76_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39116.msg173615#msg173615
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Κοσμητολογία
Κοσμητολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf

Κοσμητολογία
Κοσμητολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf

κοσμητοϋφαντουργική τεχνολογία

Κοσμητολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf

συμπορισμός
δακτύλιος στεγανοποίησης
στροφαλοφόρου
κατάρρευση (συστήματος)
κατεκτύπωση κατάρρευσης
ερπύζω στον Ιστό, ιστοδιφώ

Οικονομικά
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική
Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190085#msg190085
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190085#msg190085
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf

Φιλοτελισμός
Πολιτική
Φιλοτελισμός
Διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας
Διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας
Γεωλογία
Χημεία
Χημεία
Χημεία
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf

cross-product
cross-product manipulation

γένεση έκδοσης
δημιουργική ασάφεια
Εκδόσεις Κρητικής Πολιτείας
μετασυνόψιση της κατάστασης πίεσης
κρίσιμων περιστατικών
διαχείριση της κατάστασης πίεσης
κρίσιμων περιστατικών
διασταυρούμενη ελασμάτωση
σταυροδεσμός
σταυρόδεση
αντιδραστήριο σταυρόδεσης
(διασταυρωτικά, χιαστί)
διαπλατυβαθρικός
διαπροϊοντικός
διαπροϊοντική χειραγώγηση

Οικονομικά
Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

crowdfunding

πληθοχρηματοδότηση

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=79344.new;topicseen#new

cosmetotextile {n.}
cosmetotextile industry,
cosmetotextile
cosmetotextile technology,
cosmetotextile
co-sourcing
crankshaft seal
crash
crash dump
crawl the Web, crawl on/in the
Web
creation of issue
creative unclearness
Cretan State issues
critical incident stress
debriefing
critical incident stress
management
cross-lamination
crosslink
crosslinking
crosslinking agent
cross-platform {adj.}
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38337.15

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

crowdsource {v.} (= outsource
to the crowd)
crowdsourcing

πληθοπορίζομαι

Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf

πληθοπορισμός

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=4710.new;topicseen#new

crowdsourcing
crowdsourcing
crushed neoprene
curl {σύμβολο x}
current
current clamp

πληθοπορισμός
πληθοπορισμός
συν(τε)θλιμμένο νεοπρένιο
στροβιλισμός
ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα
αρπάγη ρεύματος

Τεχνολογία Πληροφοριών
Οικονομικά
Χημεία
Ηλεκτρομαγνητισμός
Ηλεκτρονική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=4710.msg185714#msg185714
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=13701.msg187545#msg187545
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

customer communication
customer focus

επικοινωνία με τους πελάτες
εστίαση στον πελάτη

customer network
customer satisfaction

δίκτυο πελάτη
ικανοποίηση πελατών

cut at the ends
cutting plane
cyber
cyber hygiene
cyber protection
cyber security
cybercrime, electronic crime, ecrime, computer crime
data block

κομμένο στα άκρα
επίπεδο κοπής
κυβερν(ο)
κυβερνοϋγιεινή
κυβερνοπροστασία
κυβερνοασφάλεια, κυβερνασφάλεια
κυβερνοέγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα,
πληροφορικό έγκλημα
πλοκάδα δεδομένων

Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Ηλεκτροτεχνολογία
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Φιλοτελισμός
Χορτοκοπτικές μηχανές
Οικονομικά (ΕΔΟ)
Οικονομικά (ΕΔΟ)
Οικονομικά (ΕΔΟ)
Οικονομικά (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34638.msg163519#msg163519

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

data communication
data exchange
data export
data extraction

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

data flow rate
data import
data lake
data mining

επικοινωνία δεδομένων
ανταλλαγή δεδομένων
εξαγωγή δεδομένων
ερανισμός δεδομένων, εξαγωγή
δεδομένων
ρυθμός ροής δεδομένων
εισαγωγή δεδομένων
λίμνη δεδομένων
εξόρυξη δεδομένων

data representation

παράσταση δεδομένων

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34941.msg166566#msg166566
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

data silo
data siloing
data transfer
data transmission
deactivate

σιρός δεδομένων, σιλό δεδομένων
ενσίρωση δεδομένων
μεταφορά δεδομένων
μετάδοση δεδομένων
απενεργοποιώ {= αίρω την
ενεργοποίηση}

Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

deactivate
deactivated
deactivation
deaggregate {v.}

απενεργοποιώ
απενεργοποιημένος
απενεργοποίηση
αποσυναθροίζω

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

deaggregation

αποσυνάθροιση

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

debrief {v.}

μετασυνοψίζω

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf

debriefing

μετασυνόψιση

décalqué
decarbonisation
decaying sound field

ντεκαλκέ
απεξάρτηση από τον άνθρακα
φθίνον ηχητικό πεδίο

decimal representation

δεκαδική παράσταση

decimal sign, decimal point

δεκαδική υποδιαστολή

Διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας
Διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Ακουστική
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνικοί τομείς

decision-maker
decision-making

ο λαμβάνων αποφάσεις, ο αποφασίζων
λήψη αποφάσεων

decode

αποκωδικεύω

decoder

αποκωδικευτής

decoding

αποκωδίκευση

deduction, deductive inference
deductive learning, learning by
deduction
deep shade
deep space
defect
definitive stamps
deinterlace {v.}

παραγωγή, παραγωγική συναγωγή
παραγωγική μάθηση, μάθηση μέσω
παραγωγής
βαθύς τόνος
βαθύ διάστημα
ελάττωμα
κοινά γραμματόσημα
αποδιεμπλέκω

deinterlacing

αποδιεμπλοκή

del {τελεστής }
del squared {τελεστής/σύμβολο
2
}
delimiter-separated values
(DSV)
demand response, DR
demand side management, DSM

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or88_V06.pdf

Τυποποίηση
Τυποποίηση
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Λογική
Λογική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf

Φιλοτελισμός
Φυσική
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47516.msg193237#msg193237
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=32145.msg160094#msg160094

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=32145.msg160094#msg160094

ανάδελτα
ανάδελτα (στο) τετράγωνο, λαπλασιανή

Ηλεκτρομαγνητισμός
Ηλεκτρομαγνητισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

τιμές οριοθετημένες με οριοθέτη

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=76173.msg243800#msg243800

απόκριση της ζήτησης
διαχείριση της (πλευράς) ζήτησης

Ηλεκτροτεχνολογία
Ηλεκτροτεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45826.msg188215#msg188215
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45826.msg188215#msg188215

Αγγλικός όρος
English term
demand signal
demand-side response capacity

Ελληνικός όρος
Greek term

denasalization
denasalize
denasalized

σήμα ζήτησης
δυναμικότητα απόκρισης (από την
πλευρά) της ζήτησης
απερρίνωση, απορρινικοποίηση
απερρινώνω, απορρινικοποιώ
απερρινωμένος, απορρινικοποιημένος

deontology
design
design

δεοντολογία
σχεδιασμός, σχεδίαση
σχεδιασμός, σχεδίαση

design
desktop computer

παράσταση
επιτραπέζιος υπολογιστής

desktop publishing

επιτραπέζια έκδοση

desktop video

επιτραπέζιο βίντεο

destruction
diagonally bisected

καταστροφή
διαγώνια διχοτομημένο

diagrammatic representation

διαγραμματική παράσταση

dicalcium phosphate

φωσφορικό διασβέστιο,
όξινο φωσφορικό ασβέστιο,
μονόξινο φωσφορικό ασβέστιο
διχωτικός
διχωτική ακρόαση
δοκίμια μήτρας
προϊόντα ειδικής διατροφής, διαιτητικά
προϊόντα
μικρόφωνο διάχυτου ηχητικού πεδίου
διάχυτο ηχητικό πεδίο
συνθήκες διάχυτου ηχητικού πεδίου
μικρόφωνο βαθμονομούμενο σε
διάχυτο ηχητικό πεδίο
ψηφιακός
ψηφιακός
ψηφιακό ζην, ψηφιακή ζωή
Συμμαχία Δικτύων για το Ψηφιακό Ζην,
Συμμαχία Δικτύων για την Ψηφιακή
Ζωή, DLNA

dichotic
dichotic listening
die proofs
diet products
diffuse field microphone
diffuse sound field
diffuse sound field conditions
diffuse-field calibrated
microphone
digital
digital
digital living
Digital Living Network Alliance,
DLNA

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44865.msg186077#msg186077
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf

Φωνολογία
Φωνολογία
Φωνολογία
Κοινωνιολογία
Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτροτεχνία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35750.msg166804#msg166804

Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf

Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Χημεία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf

Ακουστική
Ακουστική
Φιλοτελισμός

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188068#msg188068
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188068#msg188068

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτροτεχνολογία
Ηλεκτροτεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or81_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45988.msg188692#msg188692
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
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Αγγλικός όρος
English term
digital measuring instrument

Ελληνικός όρος
Greek term

digital multiservice city

ψηφιακό όργανο μέτρησης, ψηφιακό
μετρητικό όργανο
ψηφιακή πολυυπηρεσιακή πόλη

digital printing
digital radio microphone

ψηφιακή εκτύπωση
ψηφιακό ραδιομικρόφωνο

digital representation

ψηφιακή παράσταση

digital video disk, DVD

ψηφιακός βιντεοδίσκος, βιντεοδίσκος

digital wireless microphone
digitization
digitization
digitize
digitize
dimensionless

ψηφιακό ασυρματικό μικρόφωνο
ψηφιακοποίηση
ψηφιοποίηση, ψηφιακοποίηση
ψηφιακοποιώ
ψηφιοποιώ, ψηφιακοποιώ
αδιάστατος

dimensions
diotic
diotic listening
diplexer
direct sound field
direct sound field conditions
directional microphone
directly attached microphone
disability
disable
disable {v.}
disable {v.}
disabled
disabling
discernible signal
discrete access
discrete data
discrete frequency
discrete function

διαστάσεις
διωτικός
διωτική ακρόαση
διπλέκτης
άμεσο ηχητικό πεδίο
συνθήκες άμεσου ηχητικού πεδίου
κατευθυντικό μικρόφωνο
μικρόφωνο απευθείας προσαρτώμενο
ανικανότητα, αναπηρία
καθιστώ αδρανή, αδρανοποιώ
καθιστώ ανίκανο
αδρανοποιώ
αδρανοποιημένος
αδρανοποίηση
διακριτό σήμα
διάκριτη πρόσβαση
διάκριτα δεδομένα
διάκριτη συχνότητα
διάκριτη συνάρτηση

discrete representation

διάκριτη παράσταση

discretely-timed signal

διάκριτα χρονισμένο σήμα, σήμα
διάκριτου χρονισμού

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Δοκιμές

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεκμηρίωση
Τηλεπικοινωνίες
Τεκμηρίωση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Ακουστική
Ακουστική
Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188068#msg188068
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188068#msg188068
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35656.msg166587#msg166587
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

disengage
disengagement
displaced to left/to right
display
display
display visually
disposition

αποσυμπλέκομαι, αποδεσμεύομαι
αποσύμπλεξη, αποδέσμευση
μετατοπισμένο αριστερά/δεξιά
(οπτική) παρουσίαση
οθόνη
παρουσιάζω οπτικά
απόθεση, τελική διάθεση

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Πληροφορική
Πληροφορική
Τεχνολογία Πληροφοριών
Συστήματα διαχείρισης (ISO)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45912.msg188511#msg188511
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45912.msg188511#msg188511

distillation fraction

κλάσμα απόσταξης

Χημική Μηχανική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=88021.0

distinct integer value
distinct phase
distinguished encoding rules
distinguished value
distribution access network
distribution hub
diurnal temperature range, DTR
divergence {σύντ. div, σύμβολο
}·
documentalist {f.}
documentalist {m.}
domain loss

διάκριτη ακέραια τιμή
διάκριτη φάση
διακεκριμένοι κανόνες εγκωδίκευσης
διακεκριμένη τιμή
δίκτυο πρόσβασης διανομής
πλήμνη διανομής
ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, ΗΘΕ
απόκλιση

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτροτεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Μετεωρολογία
Ηλεκτρομαγνητισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38088.msg170682#msg170682
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

τεκμηριώτρια
τεκμηριωτής
απώλεια τομέα, απώλεια θεματικού
πεδίου
θεματικό πεδίο, τομέας, πεδίο
στιγμές ανά ίντσα

Τεκμηρίωση
Τεκμηρίωση
Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or79_V06.pdf

domain, subject field
dots per inch (DPI)
double call dial-in
double centre
double dates, one inverted
double frame
double overprint
double print
double-clad fibre
double-sided printing
down stream
download
download
download

διεπιλογή εισόδου διπλής κλήσης
διπλό κέντρο
διπλές ημερομηνίες, η μία
ανεστραμμένη
διπλό κάδρο
διπλή επισήμανση
διπλή εκτύπωση
οπτική ίνα διπλού μανδύα
εκτύπωση διπλής όψης, αμφίπλευρη
εκτύπωση
συρρευματικός, κατερχόμενος
καταφόρτωση, τηλεφόρτωση προς τα
κάτω, κατέβασμα
καταφορτώνω, τηλεφορτώνω προς τα
κάτω, κατεβάζω
καταφορτώνω

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47393.msg192743#msg192743
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47393.msg192743#msg192743
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44566.msg184099#msg184099
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or85_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34968.msg164639#msg164639

Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39928.msg175372#msg175372
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89452.msg261685#msg261685

Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=27006.msg179729#msg179729
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf

Αγγλικός όρος
English term
downloadability
downloadable
downloading
downsampling

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44239.msg183996#msg183996

Ηλεκτρονική
Υδροδυναμική
Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=12786.msg184462#msg184462
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35750.msg166804#msg166804 και
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική
Αεροπορία
Αεροπορία
Αεροπορία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf

Αεροπορία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf

Αεροπορία
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

downstream
drag
drawing

καταφορτωσιμότητα
καταφορτώσιμος
καταφόρτωση
μειοδειγματοληψία,
μειοδειγματολήπτηση υποβιβασμός
(συχνότητας) δειγματοληψίας
συρρευματικός, κατάντης
αντίσταση
σχεδίαση, σχεδιασμός

-driven
driving voltage

-ήλατος
οδηγός τάση

drone
drone
drone system

dummy {v.}

δρόνος {λαϊκ. μπούμπουρας)
δρόνος
δρονοσύστημα, σύστημα
δρόνου/δρόνων
δρονομεταφερόμενος {που φέρεται πάνω
σε δρόνο}
δρονομεταφερόμενο βλήμα
δισυχνικός διαστερισμικός τρόπος,
τρόπος δύο συχνοτήτων δύο
αστερισμών
δισυχνικός μονοαστερισμικός τρόπος,
τρόπος δύο συχνοτήτων ενός
αστερισμού
εικονικοποιώ

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34622.msg163445#msg163445

dummy microphone
dummy value
dummying

βουβό μικρόφωνο
εικονική τιμή
εικονικοποίηση

Ακουστική
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34622.msg163445#msg163445

dummying tool

εργαλείο εικονικοποίησης

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34622.msg163445#msg163445

dump (routine)
dump {n.}
dump {n.}
dump {v.}
dunite
duplex gap

ρουτίνα κατεκτύπωσης
κατεκτύπωση
κατεκτύπωμα
κατεκτυπώνω
δουνίτης
αμφιδρομικό χάσμα, αμφιδρομικό
διάκενο, χάσμα αμφιδρομίας, διάκενο
αμφιδρομίας
αμφιδρομητής

Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες
Γεωλογία
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190222#msg190222
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190085#msg190085
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190085#msg190085
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190085#msg190085
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34885.msg166571#msg166571

drone-borne
drone-borne missile
dual-frequency dualconstellation mode
dual-frequency monoconstellation mode

duplexer
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Αγγλικός όρος
English term
duplicate / triplicate / replicate
measurement, replicate {n.}
duplicate / triplicate / replicate
sample, replicate {n.}
dynamic dump
e-auction

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

economical aspect
e-document
e-economy
effectiveness

πανόμοια μέτρηση {μία από δύο, τρεις ή
πολλές, συνολικά, μετρήσεις}
πανόμοιο δείγμα {ένα από δύο, τρία ή
πολλά, συνολικά, δείγματα}
δυναμική κατεκτύπωση
ηλ-πλειστηριασμός, ηλεκτρονικός
πλειστηριασμός
ηλ-τράπεζα, ηλεκτρονική τράπεζα
ηλ-τραπεζικά
ηλ-βιβλίο, ηλεκτρονικό βιβλίο
ηλεκτρονικό βιβλίο, ηλ-βιβλίο
ηλ-βιβλιοπωλείο, ηλεκτρονικό
βιβλιοπωλείο
ηλ-Επιχειρείν
ηλ-κάρτα
ηλ-συζήτηση
ηλ-Εκκαθάριση
ηλ-εμπόριο
ηλ-κοινότητα
ηλ-διάσκεψη
οικονομικός ενεργητής, οικονομικός
δρων)
οικονομική πλευρά
ηλ-έγγραφο
ηλ-οικονομία
αποτελεσματικότητα

efficiency

απόδοση

Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or102_V05.pdf

e-forms
e-gateway
EGNOS Network time to UTC
system time accuracy

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

e-Government
e-income
e-learning
electrical/electronic subassembly (ESA)
electrical/electronic system

ηλ-Έντυπα
ηλ-πύλη
ορθότητα χρόνου του Δικτύου EGNOS
ως προς τον χρόνο του συστήματος
UTC
ηλ-Διακυβέρνηση
ηλ-Εισόδημα
ηλ-μάθηση
ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό υποσύστημα
(ESA)
ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

electrodynamic microphone

ηλεκτροδυναμικό μικρόφωνο

Τεχνολογία
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

e-bank
e-banking
e-book
e-book
e-bookshop
e-Business
e-card
e-chat
e-clearance
e-commerce
e-community
e-conference
economic actor

Δοκιμές

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Δοκιμές

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Πληροφορική
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190222#msg190222
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34097.msg174614#msg174614

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Ακουστική, Πολυμέσα
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34098.msg174615#msg174615
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34100.msg174616#msg174616
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34101.msg174617#msg174617

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf

Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Συστήματα διαχείρισης (ISO)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

electromagnetic compatibility
(EMC)
electromagnetic disturbance
electromagnetic environment
electron mobility

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC /
ΗΜΣ)
ηλεκτρομαγνητική διαταραχή
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
ευκινησία ηλεκτρονίου

electronic crime, e-crime,
cybercrime, computer crime
electronic mail (e-mail, email)
electronic mail, e-mail (service)
electronic mailbox
electronic shock
electronic shock protection

electronic shock protection
electronic shock protection
electronic streak camera
electronic mail message, e-mail
message, e-mail (message)
e-library
e-list
eluent
e-magazine
e-mail
e-mail
e-mail (message)
e-mail server
e-market
e-marketing
embossed appearance
e-meeting

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37845.msg169991#msg169991

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37845.0#ixzz1BzT95LFO
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37845.0#ixzz1BzT95LFO

Ηλεκτρονική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91290.msg263894#msg263894

ηλεκτρονικό έγκλημα, ηλ-έγκλημα,
κυβερνοέγκλημα, ηλεκτρονικό έγκλημα,
πληροφορικό έγκλημα
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ηλ.-ταχ.)

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34638.msg163519#msg163519

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=30769.msg160076#msg160076

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλταχυδρομείο (συντομ.: ηλ-ταχ)
ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτροτεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

Ηλεκτροτεχνολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45175.msg186628#msg186628

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45175.msg186776#msg186776

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45175.msg186776#msg186776

Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Χημεία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=30769.msg160076#msg160076

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

ηλεκτρονικός συγκλονισμός,
ηλεκτρονικό σοκ
ηλεκτρονική προστασία από (μηχανικό)
συγκλονισμό, ηλεκτρονική προστασία
από (μηχανικό) σοκ
προστασία (έναντι) ηλεκτρονικού
συγκλονισμού
ηλεκτρονική προστασία από (μηχανικό)
σοκ/συγκλονισμό
ηλεκτρονική αστραπιαία μηχανή λήψης,
ηλεκτρονική αστραπιαία κάμερα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ηλεκτρονικό μήνυμα, ηλ-μήνυμα
ηλ-βιβλιοθήκη
ηλ-κατάλογος
εκλούστης
ηλ-περιοδικό
ηλ-ταχυδρομείο
ηλ-ταχυδρομείο
ηλ-μήνυμα, ηλεκτρονικό μήνυμα,
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
εξυπηρετητής ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
ηλ-αγορά
ηλ-αγοραλογία
ανάγλυφη εμφάνιση
ηλ-σύνοδος
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45175.msg186628#msg186628

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

emission wavelength

μήκος κύματος εκπομπής

emotional immersion
empathy

emulate
emulator
e-museum
enable
enable {v.}
enable {v.}
enabled
enabler
enabling
encoding, coding

συναισθηματική εμβύθιση
κατανόηση, συμπάθεια, συμμερισμός,
συνταύτιση
κενή δέσμη, δέσμη μέσω κενού
δείγματος
διαδρομή κενής δέσμης, διαδρομή
δέσμης μέσω κενού δείγματος
εξομοιώνω
εξομοιωτής
ηλ-μουσείο
καθιστώ δραστικό, δραστικοποιώ
καθιστώ ικανό
δραστικοποιώ
δραστικοποιημένος
δραστικοποιητής
δραστικοποίηση
εγκωδίκευση, κωδίκευση

end cap

τερματικό πώμα

e-news
engraved issues
engraver’s name
Engreek

ηλ-ειδήσεις
χαλκογραφικές εκδόσεις
όνομα χαράκτη
Αγγληνικά

en-route/non precision
approach
environment variable
e-reader, e-book reader, e-book
device
error
escape
escape character
e-science
e-shop
e-solution
essays
essentially free sound field over
a reflecting plane
e-stock

επί διαδρομής/προσέγγιση μη
ακριβείας
περιβαλλοντική μεταβλητή
ηλ-ανάγνωστρο, ηλεκτρονικό
ανάγνωστρο
σφάλμα
διαφυγή
χαρακτήρας διαφυγής
ηλ-επιστήμη
ηλ-κατάστημα
ηλ-λύση
αρχικά δοκίμια
ουσιαστικά ελεύθερο ηχητικό πεδίο
πάνω από ηχοανακλαστικό επίπεδο
ηλ-αποθέματα

empty beam
empty beam path

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Οπτικές ίνες
Τεχνητή νοημοσύνη

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

Γενική γλώσσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

Φασματοσκοπία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Φασματοσκοπία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών
Οπτικές ίνες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45995.msg188686#msg188686
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45995.msg188686#msg188686
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or139_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Γενική γλώσσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or102_V05.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

Πληροφορική
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46999.msg191770#msg191770
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Φιλοτελισμός
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39183.msg173865#msg173865
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39183.msg173865#msg173865
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

e-submission
e-system
e-text
ethic, ethics
ethics
ethics
ethics
e-translation
European accounting
standardization
Eurostep
even harmonic
everyware
evidence-based decision
making
evoked meaning

ηλ-υποβολή
ηλ-σύστημα
ηλ-κείμενο
ηθική
ήθος, (προσωπική) ηθική
ηθική
δεοντολογία
ηλ-μετάφραση
ευρωπαϊκή λογιστική τυποποίηση

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Λογιστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or87_V06.pdf

βήμα αλλαγής κατεύθυνσης
άρτια αρμονική
παντισμικό
λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηρίων

Αθλητισμός
Τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Συστήματα διαχείρισης (ISO)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or139_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

συνειρμική σημασία

e-vote
exact equivalence
ex-ante conditionality

Μετάφραση
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεκμηρίωση
Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39684.msg174599#msg174599
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf

excitotoxicity

ηλ-ψήφος
ακριβής ισοδυναμία
προτεροτελής δανειακή προϋπόθεση /
προτεροτελής δανειακός όρος
διεγερσιτοξικότητα

Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89185.msg261192#msg261192

expert {adj.}

εμπειρογνωσιακός

Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

expert {adj.}
expert {n.}

εμπειρογνωσιακός
εμπειρογνώμονας

Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or80_V03.pdf

Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

expert {n.}
expert analysis

εμπειρογνώμονας
εμπειρογνωσιακή ανάλυση

Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or80_V03.pdf

Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

expert analysis
expert system

εμπειρογνωσιακή ανάλυση
εμπειρογνωσιακό σύστημα, έμπειρο
σύστημα
εμπειρογνωσιακό σύστημα
εμπειρογνωσία {που διαθέτει ο
εμπειρογνώμονας}
εμπειρογνωμοσύνη {= γνωμάτευση
εμπειρογνώμονα}
εμπειρογνωσία {που διαθέτει ο
εμπειρογνώμονας}

Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or80_V03.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or80_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or80_V03.pdf

Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or80_V03.pdf

Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

expert system, ES
expertise
expertise
expertise {n.}
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

expertise {n.}

εμπειρογνωμοσύνη {γνωμάτευση
εμπειρογνώμονα}

Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

exponential type (of a pulse
form)
ex-post conditionality
expressive meaning

εκθετικός τύπος (παλμομορφής)

Ηλεκτρονική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf

υστεροτελής δανειακή
εκφραστική σημασία

extension handle
external belt
external benchmarking
external high voltage power
supply, external HV power
supply
external provider

επεκτάσιμη λαβή
εξωτερικός ιμάντας
εξωτερική συγκριτική αξιολόγηση,
εξωτερικό τροφοδοτικό υψηλής τάσης,
εξωτερικό τροφοδοτικό HV

Οικονομικά
Μετάφραση
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνικοί τομείς
Τεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45157.msg186083#msg186083
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or78_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

external sound field
extra-factorial sum

εξωτερικό ηχητικό πεδίο
εξωπαραγοντικό άθροισμα

Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf

Θεωρία των γράφων

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or95_V06.pdf

extraneous sound field
extraordinary ray
Facebook
factor
facts
fade away shot

Ακουστική
Οπτική
Κοινωνικά δίκτυα
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Αθλητισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or80_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf

failback

άσχετο ηχητικό πεδίο
έκτακτη ακτίνα
Φέισμπουκ, Προσωποδίκτυο
παράγοντας
στοιχεία
οπισθαλματικό σουτ,
σουτ με άλμα προς τα πίσω
αυτόματη επάνοδος από εφεδρεία

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

failover

αυτόματη μεταγωγή σε εφεδρεία

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

ψευδείς ειδήσεις

ΜΜΕ

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

ΜΜΕ

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or101_V07.pdf

far field

πλαστές ειδήσεις, χαλκευμένες ειδήσεις
έκταση φαλσέτο, φωνή φαλσέτο,
υψιαρμονική φωνή
μακρινό πεδίο

fast (= high rate)
fast and very fast broadband
networks
fatigue

υψηλού ρυθμού
ευρυζωνικά δίκτυα υψηλού και πολύ
υψηλού ρυθμού
κόπωση, κάματος

Ακουστική
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf

Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89060.0

fault follow-up
faultlessness
feature
feature rich object-oriented

παρεπόμενα (εντοπισμού) βλάβης
κατάσταση αρτιότητας
γνώρισμα
αντικειμενοστρεφής με πλούσια
γνωρίσματα

Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40438.msg179694#msg179694
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40438.msg179694#msg179694

1

fake news {synonym: false
news}
2
fake news
falsetto register, falsetto voice

εξωτερικός πάροχος
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

feedback
feed-through capacitor
feed-through, feedthrough
feed-through-filter
feed-through-filtering

ανάδραση
πυκνωτής διατροφοδοσίας
διατροφοδοσία
φίλτρο διατροφοδοσίας
φιλτράρισμα διατροφοδοσίας

Τηλεπικοινωνίες

field {adj.}

επιτόπου, επιτόπιος, στον τόπο
εγκατάστασης

Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or102_V05.pdf

field wiring terminal

ακροδέκτης επιτόπιας συρμάτωσης

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or102_V05.pdf

figure-eight microphone
file

οκτωειδές μικρόφωνο
αρχείο

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

final proofs
financial accounting
standardization
financial accounting
standardization
financial product

τελικά δοκίμια
χρηματοοικονομική λογιστική
τυποποίηση
χρηματοοικονομική λογιστική
τυποποίηση
χρηματοοικονομικό προϊόν

Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or90_V06.pdf

Λογιστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or87_V06.pdf

Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

fine

λεπτοϋφής

Τυποποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

fine graphics

λεπτοϋφή γραφικά

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

fine print
firmware
first day circulation of new sets
postmarks
first day cover, FDC

Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf

first flight cover
first flights postmarks
fixed microphone
fixing clamp

επιμελημένη εκτύπωση
σταθερισμικό
σφραγίδες πρώτης ημέρας
κυκλοφορίας νέων σειρών
φάκελλος πρώτης ημέρας κυκλοφορίας,
ΦΠΗΚ
φάκελος πρώτης πτήσης
σφραγίδες πρώτων πτήσεων
σταθερό μικρόφωνο
σφιγκτήρας στερέωσης

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

flag

σημαιοδοτώ, σημαιοθετώ

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

flag {n.}

σημαία

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

flag {v.}

σημαιοδοτώ, σημαιοθετώ

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

flag value
flagged

τιμή σημαίας
σημαιοδοτημένος, σημαιοθετημένος

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

flagging

σημαιοδότηση, σημαιοθέτηση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

flagging

σημαιοδότηση, σημαιοθέτηση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37610.msg169503#msg169503
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

Τεχνολογία
Τεχνολογία
Τεχνολογία
Τεχνολογία
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

flash memory

αστραπιαία μνήμη

flash threat
flexicurity
Flight Information Region, FIR
fluid mechanics

αστραπιαία απειλή
ευελικτασφάλεια
περιοχή πληροφοριών πτήσης
μηχανική των ρευστών

fluidics

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Οικονομικά
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

Τεχνολογία των ρευστών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or91_V11.pdf

ρευστονική

Τεχνολογία των ρευστών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or91_V11.pdf

flux
folded corner of the sheet
folder

μαγνητική ροή
αναδίπλωση γωνίας του φύλλου
φάκελος

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

folksonomy
follow up {v.i.}

Τηλεπικοινωνίες
Γενική γλώσσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf

follow-up {adj.}
follow-up {adv.}
follow-up {n.}
follow-up {n.}
follow-up training programme
food-truck
foreign issues
forged copy
form
formal logic
formal-systematic index

λαοταξινομία
επακολουθώ {παθητικό:
επακολουθούμαι}, παρέπομαι
επακόλουθη δραστηριότητα
επακολουθών, παρεπόμενος,
επακολουθούμενος
επακόλουθος, παρεπόμενος
επακόλουθα, επακολούθως
επακολούθηση
επακολούθημα, παρεπόμενο
επακόλουθο πρόγραμμα κατάρτισης
κινητή καντίνα
ξένες εκδόσεις
πλαστό γραμματόσημο
μορφή
τυπική λογική
τυπικό-συστηματικό ευρετήριο

Ηλεκτρονική
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Βιβλιοθηκονομία
Γενική γλώσσα

Γενική γλώσσα
Γενική γλώσσα
Γενική γλώσσα
Γενική γλώσσα
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Λογική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=42379.msg183113#msg183113
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45827.msg188211#msg188211

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

formant

σχηματίζουσα

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

format
forum {pl. fora, forums}

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=42379.msg183113#msg183113

Γενική γλώσσα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=32291.0

forum {pl. fora}
four port USB hub
four-dimensional

μορφότυπο
φόρο {πληθ. φόρα}, φόρουμ {πληθ.
φόρουμ}
φόρο (πληθ. τα φόρα)
τετράθυρη πλήμνη USB
τετραδιάστατος

Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38088.msg170682#msg170682
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

fractional distillation

κλασματική απόσταξη

Χημική Μηχανική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=88020.0

fracture {n.}

ρωγμή

Γεωλογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf

follow up activity
following up {p.}
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37367.msg168916#msg168916
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf

Αγγλικός όρος
English term
fracture {v.}
fractured
fractured rock

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

free sound field conditions
free sound field conditions over
a reflecting plane
free sound field, free field
free-field Source Level, SLRMS

ρωγμώνω
ρωγμωμένος
ρωγμωμένος βράχος, ρωγμωμένο
πέτρωμα
ρώγμωση
φράμα
μικρόφωνο ελεύθερου ηχητικού πεδίου
ελεύθερο ηχητικό πεδίο πάνω από
ηχοανακλαστικό επίπεδο, ημι-ελεύθερο
ηχητικό πεδίο
συνθήκες ελεύθερου ηχητικού πεδίου
συνθήκες ελευθέρου ηχητικού πεδίου
πάνω από ηχοανακλαστικό επίπεδο
ελεύθερο ηχητικό πεδίο
στάθμη πηγής ελεύθερου πεδίου

front end {n.}

μετωπιαίο άκρο

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35524.msg166287#msg166287

front end, front-end {adj.}

μετωπιαίου άκρου, μετωπιαίος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35524.msg166287#msg166287

fuel cap system

Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf

fuel filter
fully retracted position (of a
rolling device)
function composition

σύστημα τάπας καυσίμου, σύστημα
τάπας ρεζερβουάρ
φίλτρο καυσίμου
θέση πλήρους επαναφοράς
(τυλισσόμενης διάταξης)
σύνθεση συναρτήσεων

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τυποποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38996.msg173141#msg173141

functional benchmarking
fundamental
fundamental current

λειτουργική συγκριτική αξιολόγηση ,
θεμελιώδης (συνιστώσα)
ρεύμα (της) θεμελιώδους

fuse
fused tapered fibre combiner
gabbroic
gadget

ασφάλεια (τήξης)
τηκτός κολουροκωνικός συνδυαστής
οπτικών ινών
γαββρικός {όχι γαββροϊκός}
τέχνημα

gamut of colours, colour gamut

fracturing {n.}
frama
free field microphone
free field over a reflecting plane,
hemi-free sound field

Γεωλογία
Γεωλογία
Γεωλογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf

Γεωλογία
Φιλοτελισμός
Ακουστική
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf

Ακουστική
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf

Ακουστική
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

Τεχνικοί τομείς
Τεχνολογία
Τεχνολογία
Ηλεκτρολογία
Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or78_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44610.msg184756#msg184756
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Γεωλογία
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

κλίμακα χρωμάτων

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

garnet
garnet websterite
gemology
gene

γρανάτης
γρανατούχος βεμπστερίτης
πολυτιμολιθολογία
γονίδιο

Γεωλογία
Γεωλογία
Πολυτιμολιθολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf

general

γενικός

Βιολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or93_V10.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf
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Αγγλικός όρος
English term
general ex-ante conditionality

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

general post office postmarks
general theory of relativity
generic

γενική προτεροτελής δανειακή
προϋπόθεση / γενικός προτεροτελής
δανειακός όρος
σφραγίδες γενικού ταχυδρομείου
γενική θεωρία της σχετικότητας
γένιος

Τυποποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

generic address

γένια διεύθυνση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

generic drugs

γενόσημα φάρμακα

Ιατρική, Φαρμακολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

generic function

γένια λειτουργία

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

generic layout structure

γένια δομή κατάστρωσης

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

generic standards

γένια πρότυπα

Τυποποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

genericize
genericized
genericized trademark
genus-species relation, generic
relation
Gigabit-capable Passive Optical
Network, GPON
Global Positioning System, GPS
Global Positioning System, GPS

γενιοποιώ
γενιοποιημένος
γενιοποιημένο εμπορικό σήμα
σχέση γένους-είδους

Εμπόριο
Εμπόριο
Εμπόριο
Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

γιγαδυφιακό παθητικό οπτικό δίκτυο

Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45891.msg188437#msg188437

graphical representation

γραφική παράσταση

Φιλοτελισμός
Αθλητισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονικά
Γεωλογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

gradient {abbr. grad, symbol }
granofels
graphic document

Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού, GPS
παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού
θέσης, παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού
γυαλιστερό χαρτί
εκπρόθεσμη παρεμβολή
χαρτί καλής ποιότητας
γκουγκλεύω, ψάχνω με την μηχανή
αναζήτησης Γκουγκλ
βαθμίδα, κλίση
γρανοβλαστίτης
γραφικό τεκμήριο

Greeklish

Ελληγγλικά

Γενική γλώσσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or102_V05.pdf

grinder
grinding
gum
gutter pair
handset microphone

λειοτριβείο
λειοτρίβηση
γόμμα
ζευγάρι με περιθώριο στο μέσον
μικρόφωνο χειροσυσκευής

Χημεία
Χημεία
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

glossy paper
goaltending
good quality paper
google {v.}

Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf

Φιλοτελισμός
Φυσική
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or125_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

Αγγλικός όρος
English term
handwriting recognition
hard disk drive (HDD)
hardware
harmonic
harmonic current
harmonic distortion (HD)
harmonic order
harzburgite, hartzburgite

Ελληνικός όρος
Greek term
αναγνώριση χειρόγραφης γραφής,
αναγνώριση χειρογραφής
οδηγός σκληρού δίσκου
υλισμικό
αρμονική (συνιστώσα))
ρεύμα (της) αρμονικής
αρμονική παραμόρφωση
τάξη αρμονικής

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35779.msg166826#msg166826

Τεχνολογία Πληροφοριών
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τεχνολογία
Τεχνολογία
Τεχνολογία
Τεχνολογία
Γεωλογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35819.msg166928#msg166928
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

head

χαρτσβουργίτης
{<Hartz mountains, Germany}
κεφαλή

header

κεφαλίδα

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

heading

επικεφαλίδα

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

healing

αποθεραπεία, επούλωση

Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89639.msg261781#msg261781

heatsink, cooler
Hellenic Post Office Abroad
postmarks
hemispherically divergent
sound field
hexacopter

ψύκτρα
σφραγίδες Ελλ. Ταχυδρομικών
Γραφείων Εξωτερικού
ηχητικό πεδίο ημισφαιρικής κατανομής

Ηλεκτρονική
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf

εξακινητήριος δρόνος, εξαελικόπτερο

hexadecimal representation

δεκαεξαδική παράσταση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

high bit rate digital access

ψηφιακή πρόσβαση υψηλού
δυφιορρυθμού, υψίρρυθμη ψηφιακή
πρόσβαση
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υψίρρυθμης
ψηφιακής πρόσβασης
αρμονική υψηλής τάξης

Αεροπορία
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf

Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία
Τεχνολογία
Τεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35958.msg167333#msg167333
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44820.msg184939#msg184939

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44820.msg184939#msg184939

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44820.msg184939#msg184939

high bit rate digital access
telecommunication network
high order harmonic
high rate
high score
high voltage (HV)
high voltage part, HV part
high voltage power supply, HV
power supply
highlight (on a screen)
highlight (on a screen)
highlight (on paper)

υψηλού ρυθμού, υψίρρυθμος
υψηλός βαθμός, υψηλή βαθμολογία
υψηλή τάση (HV)
μέρος υψηλής τάσης, μέρος HV
τροφοδοτικό υψηλής τάσης,
τροφοδοτικό HV
επιφωτίζω, φωτοεπισημαίνω (σε
οθόνη)
επιφώτιση, φωτοεπισήμανση (σε
οθόνη)
επισημειώνω, επισημαίνω (σε χαρτί)

32

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

highlight (on paper)
hinge
hinge
holding clamp

επισημείωση, επισήμανση (σε χαρτί)
γομόχαρτο, σαρνιέρα
σαρνιέρα
σφιγκτήρας συγκράτησης

Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44820.msg184939#msg184939
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

holonym
home directory
home network
home networked device
home networked device
interoperability guidelines

ολώνυμο
πάτριος κατάλογος
οικιακό δίκτυο
οικιακά δικτυωμένη συσκευή
κατευθυντήριες οδηγίες
διαλειτουργικότητας οικιακά
δικτυωμένων συσκευών
οικιακή δικτύωση
οικείο εργοστάσιο, οικεία εγκατάσταση
πρόδρομος άνθρωπος, άνθρωπος ο
πρόδρομος
οριζόντιος
οριζόντιο όριο συνέγερσης
οριζόντια ελασμάτωση
οριζόντιο ζευγάρι
κεροστίλβη
κεροστιλβούχος βεμπστερίτης
κεροστιλβίτης
θερμο(εμ)βαπτικά
επιψευδαργυρωμένος καθησυχασμένος
με παθητικοποιημένο αλουμίνιο
μαλακός χάλυβας
θερμο(εμ)βαπτική επιψευδαργύρωση
θερμή βυσμάτωση
βυσματώνω θερμά
ικανότητα θερμής βυσμάτωσης
θερμά βυσματώσιμος
θερμή βυσμάτωση {ως ενέργεια}
θερμή εναλλαγή
υπερδεικνύω
υπέρδειξη
υπέρδειξε για να καλέσεις, υπέρδειξε για
να κάνεις κλήση ή (με ουσιαστικά)
κλήση με υπέρδειξη, υπέρδειξη για
κλήση
υπέρδειξη

Ορολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Ηλεκτροτεχνολογία
Ηλεκτροτεχνολογία
Ηλεκτροτεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or85_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39904.msg175390#msg175390
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf

Ηλεκτροτεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44334.msg183721#msg183721

Ανθρωπολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=76492.new;topicseen#new

Μαθηματικά
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Γεωλογία
Φιλοτελισμός
Γεωλογία
Γεωλογία
Γεωλογία
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45693.msg187741#msg187741
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or79_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or79_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or79_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or79_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or79_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or79_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

home networking
home plant
homo antecessor
horizontal
horizontal alert limit, HAL
horizontal lamination
horizontal pair
hornblende
hornblende websterite
hornblendite
hot dip galvanised passivated
aluminium killed low carbon
steel
hot dip galvanizing
hot plug {noun}
hot plug {verb}
hot plug capability {noun}
hot pluggable {adj.}
hot plugging {gerund}
hot swap, hot swapping
hover
hover
hover to call

hovering
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

hub

πλήμνη

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38088.msg170682#msg170682

hype and hokum

Γενική γλώσσα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89166.0

hypermedia {adj.}

υπέρμετρα και ακατανόητα, υπερβολές
και ανοησίες
υπερμεσικός

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=75786.0

hypermedia {n.}

υπερμέσα

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=75786.0

hypernym
hypertext {adj.}

υπερώνυμο
υπερκειμενικός

Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or85_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=75787.0

hypertext {n.}

υπερκείμενο

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=75787.0

hyponym
iconic document

Ορολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or85_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

ideal microphone
identifier

υπώνυμο
εικονογραφικό τεκμήριο,
εικονοτεκμήριο
ιδανικό ηλεκτροστατικό μικρόφωνο,
ιδανικό χωρητικό μικρόφωνο
ιδανικό μικρόφωνο
αναγνωριστικό

identity theft resource center
illiteracy
illiterate
image fineness

κέντρο πόρων κλοπής ταυτότητας
αγραμματοσύνη
αγράμματος
λεπτοΰφεια εικόνας

Ακουστική
Πιστοποίηση
Τεχνολογία Πληροφοριών
Γενική γλώσσα
Γενική γλώσσα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35649.msg166553#msg166553
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

image representation

παράσταση εικόνας

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

image-based e-books

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Ψυχολογία
Ψυχολογία
Βιβλιοθηκονομία
Τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37846.msg169987#msg169987

impedance

εικονοπαγές ηλεκτρονικό βιβλίο,
εικονοπαγές ηλ-βιβλίο
εικονοσκεψία
εικονόσκεψη
άμεσος γονικός φορέας
εμβυθίζω
εμβυθισμένος
εμβύθιση
εμβυθιστικός
ατρωσία (από ηλεκτρομαγνητική
διαταραχή)
εμπέδηση

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική, Πολυμέσα

imperforate between
imperforate horizontally
imperforate on porous paper
imperforate pair

χωρίς οδόντωση ενδιάμεσα
χωρίς οδόντωση οριζόντια
χωρίς οδόντωση σε πορώδες χαρτί
ζευγάρι χωρίς οδόντωση

Τεχνολογία
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

ideal condenser microphone

imaginal thinking
imaginal thought
immediate parent body
immerse
Immersed
Immersion
Immersive
immunity
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Αγγλικός όρος
English term
imperforate printed both sides
imperforate printed on gum
imperforate vertically
imperforate with double print
imperforate with triple print
imperforate with double frame
imperforate with double print on
gum
imperforate with double print,
one inverted
imperforate with triple print on
gum
imperforate with watermark
imperforated tête-bêche
implication, IF-THEN operation,
conditional implication
impulse
impulse
impulse forming network
impulse response function
impulse type (of a pulse form)
in remission
in situ sound field
inability
inactivate
inactivated
inactivation
inactive
incandescent lamp

incandescent light globe

incapability
incapable
incident

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

χωρίς οδόντωση τυπωμένο και στις δύο
πλευρές
χωρίς οδόντωση τυπωμένο στη γόμα
χωρίς οδόντωση κάθετα
χωρίς οδόντωση με διπλή εκτύπωση
χωρίς οδόντωση με τριπλή εκτύπωση
χωρίς οδόντωση με διπλό πλαίσιο
χωρίς οδόντωση με διπλή εκτύπωση
στη γόμα
χωρίς οδόντωση με διπλή εκτύπωση, η
μία ανεστραμμένη
χωρίς οδόντωση με τριπλή εκτύπωση
στη γόμα
χωρίς οδόντωση με υδατόσημο
χωρίς οδόντωση αντίποδο
συνεπαγωγή, πράξη "ΑΝ ΤΟΤΕ

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Λογική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45826.msg188215#msg188215

παλμώθηση
παλμώθηση
δικτύωμα σχηματισμού παλμωθήσεων
συνάρτηση παλμωθητικής απόκρισης,
συνάρτηση απόκρισης παλμώθησης
παλμωθητικός τύπος (παλμομορφής)
εν αποδρομή, σε αποδρομή

Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονικά
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Ηλεκτρονική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf

Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89636.0

επιτόπιο ηχητικό πεδίο
ανικανότητα, έλλειψη ικανότητας
αδρανοποιώ {= καθιστώ ανενεργό,
αδρανή}
αδρανοποιημένος
αδρανοποίηση
ανενεργός, αδρανής
λαμπτήρας πυρακτώσεως, λαμπτήρας
πυράκτωσης, λάμπα πυράκτωσης,
λάμπα πυρακτώσεως
λαμπτήρας πυράκτωσης, λαμπτήρας
πυρακτώσεως, λάμπα πυράκτωσης,
λάμπα πυρακτώσεως
ανικανότητα, έλλειψη ικανότητας
ανίκανος, μη ικανός
περιστατικό

Ακουστική
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία, Λαμπτήρες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Τεχνολογία, Λαμπτήρες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
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Αγγλικός όρος
English term
indicated mineral resource
indoor cable

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

information industry

δεικνυόμενος ορυκτός πόρος
καλώδιο ενδοκτιριακής εγκατάστασης,
καλώδιο εσωτερικής εγκατάστασης,
ενδοκτιριακό καλώδιο
επαγωγή, επαγωγική συναγωγή
επαγωγική σύζευξη
συσταδοποίηση βιομηχανιών
ανακριβής ισοδυναμία, μη ακριβής
ισοδυναμία
συναγωγή
μηχανή συναγωγής
συναγόμενα τεκμήρια
υποθετικός ορυκτός πόρος
πληροφοριοκινητικότητα,
ινφοκινητικότητα
τεχνολογία πληροφοριών και
επικοινωνιών
αποκάλυψη πληροφορίας, αποκάλυψη
πληροφοριών
ανακάλυψη πληροφορίας, ανακάλυψη
πληροφοριών
βιομηχανία πληροφοριών

information representation

παράσταση πληροφοριών

information science
information superhighway

επιστήμη των πληροφοριών,
πληροφόρηση
υπεραρτηρία πληροφοριών

information system
information technology (ΙΤ)
information technology user

σύστημα πληροφοριών
τεχνολογία πληροφοριών
χρήστης της τεχνολογίας πληροφοριών

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37513.msg169208#msg169208
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35709.msg166760#msg166760

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=76060.msg243631#new

infra-state body
inherent category
initiate
initiated {pp.}
initiating {adj.}
initiating {g.}
initiating {participle}
initiating entity
initiating system

υποκρατικός οργανισμός
εγγενής κατηγορία
εκκινώ
εκκινημένος, εκκινών, εκκίνησης
εκκίνησης
εκκίνηση
εκκινών, εκκινούσα, εκκινούν
εκκινούσα οντότητα
σύστημα εκκίνησης

Δίκαιο (ΕΔΟ)
Τεκμηρίωση
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or71_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or71_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or71_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or71_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or71_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or71_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or71_V08.pdf

induction, inductive inference
inductive coupling
industry clustering
inexact equivalence
inference
inference engine
inferred evidence
inferred mineral resource
infomobility
information and communication
technology (ICT)
information disclosure
information discovery

Γεωλογία
Ηλεκτροτεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf

Λογική
Ηλεκτρονική
Τεχνικοί τομείς
Τεκμηρίωση

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45826.msg188215#msg188215

Λογική
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεκμηρίωση
Γεωλογία
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45826.msg188215#msg188215

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Βιβλιοθηκονομία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35709.msg166760#msg166760

Βιβλιοθηκονομία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=76038.msg243633#new

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=76064.new#new

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or80_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or147_V03.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35709.msg166760#msg166760

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

initiator
injection clamp

εκκινητής
αρπάγη έγχυσης

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or71_V08.pdf

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

inner glass cladding diameter

εσωτερική διάμετρος υάλινου μανδύα

Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

innovation cluster

συστάδα καινοτομίας

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=76003.new#new

input

είσοδος, δεδομένο εισόδου

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=33457.msg160066#msg160066

input device
input device
insertion loss

συσκευή εισόδου
διάταξη εισόδου
απώλεια παρεμβολής

insource {v.}
in-sourcing {n.}
in-sourcing, insourcing
inspection

πορίζομαι έσωθεν
εσωπορισμός
εσωπορισμός
φυσικός έλεγχος, έλεγχος

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45985.msg188695#msg188695
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45985.msg188695#msg188695
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=4710.msg185714#msg185714
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf

inspector

ελεγκτής

instant messaging
insulation piercing clamping
unit
intangible electronic edition

στιγμιαία μηνυματοδοσία
μονάδα σύσφιγξης με διάτρηση
μόνωσης
άυλη ηλεκτρονική έκδοση

Τεχνολογία Πληροφοριών
Ηλεκτρονική
Οπτικές ίνες
Οικονομικά
Οικονομικά
Τηλεπικοινωνίες
Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα
Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

intangible product

άυλο προϊόν

integrated microphone
integrating resource
integrity risk
intelligent transport system
intended results

ενσωματωμένο μικρόφωνο
ενσωματωνόμενος πόρος
διακινδύνευση ακεραιότητας
νοήμον σύστημα μεταφοράς
επιδιωκόμενα αποτελέσματα

intentional radiator
intentional radiators noncapable of communication
intentional transmission
intentionally transmit {v.}
interblock gap

εκούσιος ακτινοβολητής
εκούσιοι ακτινοβολητές ανίκανοι για
επικοινωνία, εκούσιοι ακτινοβολητές μη
ικανοί για επικοινωνία
εκούσια εκπομπή
εκπέμπω εκούσια, εκπέμπω εκουσίως
διαπλοκαδικό διάκενο

interchannel interference

διακαναλική παρεμβολή

interested party

ενδιαφερόμενο μέρος

interface
interface {v.i.}

διεπαφή
διεφάπτομαι, έχω διεπαφή

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44864.msg185509#msg185509

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τηλεπικοινωνίες
Βιβλιοθηκονομία
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τηλεπικοινωνίες
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91529.0

Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

interface {v.t.}

φέρω σε διεπαφή (το α με το β), φέρω
σε διεπαφή (τα α και β).

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or92_V09.pdf

interface {v.tr.}

φέρω σε διεπαφή {το α με το β}, φέρω
σε διεπαφή {τα α και β}

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

interface {v.tr.}
interface with {v.i.}

δημιουργώ διεπαφή
έχω διεπαφή με, διεφάπτομαι με

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

interface with {v.i.}

έχω διεπαφή με, διεφάπτομαι με

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or92_V09.pdf

interfaced {pp}
interfacing {g.}
interfacing {ger.}

διεφαπτόμενος
διεφάπτεσθαι, διέφαψη, διεπαφή
διέφαψη, διεπαφή

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

interfacing {p., adj.}
interfacing equipment
interlace

διεπαφικός
διεπαφικός εξοπλισμός
διεμπλέκω

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=32145.msg160094#msg160094

interlace, interlacing

διεμπλοκή

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=32145.msg160094#msg160094

interlaced scan

διεμπλεγμένη σάρωση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=32145.msg160094#msg160094

intermediate clamp

ενδιάμεσος σφιγκτήρας

Ηλεκτροτεχνία, Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

internal benchmarking

Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or78_V09.pdf

internal microphone

εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση,
εσωτερική αρεικρίνηση
εσωτερικό μικρόφωνο

internal representation

εσωτερική παράσταση

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

International Accounting
Standard, IAS
international accounting
standardization
International Accounting
Standards Board, IASB
International Accounting
Standards Committee, IASC
International Financial
Reporting Standard (IFRS)
International Financial
Reporting Standard, IFRS
International Organization for
Standardization, ISO

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, IAS

Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Λογιστική

διεθνής λογιστική τυποποίηση

Λογιστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or87_V06.pdf

Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών
Προτύπων
Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών
Προτύπων
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης
Διεθνές Πρότυπο
Χρηματοοιοικονομικής Πληροφόρησης
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ISO

Λογιστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or87_V06.pdf

Λογιστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or87_V06.pdf

Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or90_V06.pdf

Λογιστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or87_V06.pdf

Τυποποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or86_V03.pdf
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or87_V06.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

international reporting of
statistics
Internet

διεθνής αναγγελία στατιστικών
στοιχείων
Διαδίκτυο

Internet
Internet robot, Internet bot
Internet Service Provider, ISP

Ίντερνετ, Διαδίκτυο
διαδικτυακό ρομπότ, διαδικτυακό μποτ
παροχέας υπηρεσιών Ίντερνετ

interoperability guidelines
inter-platform
intersystem cabling

κατευθυντήριες οδηγίες
διαλειτουργικότητας
διαπλατυβαθρικός
διασυστημική καλωδίωση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38337.15

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

intersystem handoff

διασυστημική μεταπομπή

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

intersystem interference

διασυστημική παρεμβολή

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

inter-system roaming

διασυστημική περιαγωγή

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

inter-trading venue manipulation
interwiki
interwiki link
intra-system cabling

διατοπική χειραγώγηση
διαβικικός
διαβικικός σύνδεσμος
ενδοσυστημική καλωδίωση

Οικονομικά (ΕΔΟ)
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

intra-system handover

ενδοσυστημική μεταπομπή

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

intra-system interference

ενδοσυστημική παρεμβολή

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

intra-system noise

ενδοσυστημικός θόρυβος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

intra-system testing

ενδοσυστημικές δοκιμές

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

intrawiki
intrawiki link
inverse extra-factorial sum,
complementary extra-factorial
sum
inverted
inverted centre
inverted overprint
ionic redox transistor
irregular
irregular migrant
irregular migration
isoenzymatic test

ενδοβικικός
ενδοβικικός σύνδεσμος
αντίστροφο εξωπαραγοντικό άθροισμα,
συμπληρωματικό εξωπαραγοντικό
άθροισμα
ανεστραμμένο
ανεστραμμένο κέντρο
ανεστραμμένη επισήμανση
τρανζίστορ ιοντικής οξειδοαναγωγής
ακανόνιστο
παράτυπος μετανάστης
παράτυπη μετανάστευση
ισοενζυμική δοκιμή, ισοενζυμική
δοκιμασία

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf

Θεωρία των γράφων

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or95_V06.pdf

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Ηλεκτρονική
Φιλοτελισμός
Δίκαιο (ΕΔΟ)
Δίκαιο (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

Χημεία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=79214.new;topicseen#new

Στατιστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Κοινωνικά δίκτυα
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτροτεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37374.msg168925#msg168925
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

isonym, heterophonic
homograph
issues
jack
key performance indicator

ισώνυμο

Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or85_V05.pdf

εκδόσεις
υποδοχή, πρίζα, ρευματοδότης
κλειδιακός δείκτης επίδοσης

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38997.msg173144#msg173144
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

key-word in context (KWIC)
knowledge base

label

λέξη-κλειδί σε συγκείμενο
βάση γνώσεων
γνωσιοπαράσταση, παράσταση
γνώσεων
γνωσι(ο)παγές σύστημα
συμπαράθεση KWIC
ραδιοτηλέφωνο τοπικής περιοχής,
τοπικό ραδιοτηλέφωνο,
ραδιοτηλέφωνο LA
επίσημα {ετικέτα}

Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ορολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Ορολογία
Τηλεπικοινωνίες

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

label

επισηματοθετώ

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

label
label
label {v.}

επιγραφή
επιγράφω, τιτλοφορώ
επισηματοθετώ {ετικετάρω}

Γλωσσολογία
Γλωσσολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

labelled

επισηματοθετημένος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

labelled
labelling

επιγεγραμμένος, τιτλοφορημένος
επισηματοθέτηση {ετικετάρισμα}

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

labelling

επισηματοθέτηση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

labelling
laboratory {adj.}

τοθέτηση επιγραφής, τιτλοφόρηση
εργαστηριακός

Γλωσσολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or102_V05.pdf

lamina
lamination
landscape gardener
landscape gardening
landscape v.
landscaper
landscaping
language cognition

έλασμα
ελασμάτωση
κηποτέχνης
κηποτεχνία
τοπιοτεχνώ
τοπιοτέχνης
τοπιοτεχνία, τοπιοτέχνηση
γιγνώσκειν τη γλώσσα, αντίληψη της
γλώσσας, διεργασία γνώσης της
γλώσσας

Γεωλογία
Γεωλογία
Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41842.msg179892#msg179892
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41842.msg179892#msg179892
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41842.msg179892#msg179892
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41842.msg179892#msg179892
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41842.msg179892#msg179892

Φιλοσοφία της γλώσσας

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=84734.new;topicseen#new

knowledge representation
knowledge-based system, KBS
KWIC concordance
LA radio telephone, local area
radiotelephone
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38851.msg172638#msg172638
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or80_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or80_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38851.msg172638#msg172638
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf

Αγγλικός όρος
English term
laptop (computer)

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

επιγονάτιος υπολογιστής, φορητός
υπολογιστής
κατώφλιο βλάβης από ακτινοβολία
λέιζερ
σημείο σύνδεσης τελευταίου φορέα
(εκμετάλλευσης) δικτύου, LOC
πλευρική ορθότητα
μικρόφωνο τύπου περιδεραίου
μάθηση μέσω επαγωγής, επαγωγική
μάθηση
νομικός
νομικές απαιτήσεις
νομοθετικός

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf

Ηλεκτροτεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Ακουστική
Λογική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45826.msg188215#msg188215

Τυποποίηση
Τυποποίηση
Τυποποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

Τυποποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

Τυποποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

level measuring instrument
lherzolite
lifestyle

κατασημαίνω με γράμματα,
κατασημαίνω αλφαβητικά, αριθμώ
αλφαβητικά
γραμματοκιβώτιο
κατασήμανση με γράμματα, αλφαβητική
κατασήμανση, αλφαβητική αρίθμηση
όργανο μέτρησης στάθμης
λερζόλιθος
βιοτροπία

Δοκιμές
Γεωλογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf

Γενική γλώσσα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=88867.new;topicseen#new#ixzz11
QJ7N2bX

lifetime
light emitting diode, LED
line chart
line code
line encoding

διάρκεια ζωής, χρόνος ζωής
δίοδος φωτοεκπομπής, LED
γραμμοδιάγραμμα
κώδικας γραμμής
εγκωδίκευση γραμμής

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44186.msg183107#msg183107
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44713.msg184596#msg184596
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40719.msg176981#msg176981
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44622.msg184294#msg184294
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or139_V06.pdf

linear
linear downsampling

γραμμικός
γραμμική μειοδειγματοληψία, γραμμική
μειοδειγματολήπτηση, γραμμικός
υποβιβασμός (συχνότητας)
δειγματοληψίας
γραμμικό μικρόφωνο
γραμμικό μικρόφωνο
γραμμικό παθητικό μικρόφωνο
Λίνκτ-ιν
λιπίδια
λιποειδή
λιστροειδές ρήγμα

Τεχνικοί τομείς
Τηλεπικοινωνίες
Ορολογία
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική
Ακουστική
Κοινωνικά δίκτυα
Χημεία
Χημεία
Γεωλογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or125_V06.pdf

laser induced damage
threshold, LIDT
last operator connection point,
LOC
lateral accuracy
lavalier (neck) microphone
learning by induction, inductive
learning
legal
legal requirements
legislative
letter {v.}

letter-box
lettering

linear microphone
linear microphone
linear passive microphone
Linked in
lipids
lipoids
listric fault
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44239.msg183996#msg183996
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44239.msg183996#msg183996

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

literacy
literal
literate
lithographic issues
live view
load

εγγραμματοσύνη
κυριολέκτημα
εγγράμματος
λιθογραφικές εκδόσεις
ζωντανή θέα(ση)
φορτώνω

load
load
load charge
load resistance
loadability
loadable
loading
local area network (LAN)

φορτώνω
φόρτος
φορτίο φόρτου
αντίσταση φόρτου
φορτωσιμότητα
φορτώσιμος
φόρτωση
τοπικό δίκτυο, δίκτυο LAN (LAN)

local area network, LAN

τοπικό δίκτυο, LAN

local loop unbundling (LLU)
localizer performance with
vertical guidance

αποδεσμοποίηση τοπικού βρόχου
επίδοση εντοπιστή με κατακόρυφη
καθοδήγηση

logical representation

λογική παράσταση

long term average spectrum,
LTAS
low impedance

μακροχρόνιο μέσο φάσμα

lower bar
machine learning
macroblock

υπόπαυλα
μηχανομάθηση, αυτόματη μάθηση
μακροπλοκάδα

magnifying mirror
mains
mains
mains communication
mains fuse
mains fuse slow-blow

μεγεθυντικό κάτοπτρο
ηλεκτρικό δίκτυο
ηλεκτρικό δίκτυο
επικοινωνία (μέσω) ηλεκτρικού δικτύου
ασφάλεια (τήξης) ηλεκτρικού δικτύου
ασφάλεια ηλεκτρικού δικτύου βραδείας
τήξης
τηρώ, διατηρώ, συντηρώ

maintain
Management Information
System (MIS)
man-machine interface, MMI

χαμηλή εμπέδηση

Θεματικό πεδίο
Subject field
Γενική γλώσσα
Τυποποίηση, Τηλεπικοινωνίες
Γενική γλώσσα
Φιλοτελισμός
Γενική γλώσσα
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Ηλεκτρονική, Τεχνολογία
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46261.msg189436#msg189436
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47393.msg192695#msg192695
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34955.msg164636#msg164636

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Όργανα μέτρησης

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

Τεχνολογία
Επεξεργασία κειμένου
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or130_V02.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

Οπτική
Ηλεκτρολογία
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρολογία
Ηλεκτρολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44610.msg184756#msg184756
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44610.msg184756#msg184756

σύστημα πληροφοριών Διοίκησης (MIS)

Τυποποίηση
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?action=profile;u=6812;sa=showPosts;start
=5475
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37513.msg169208#msg169208

διεπαφή ανθρώπου-μηχανής

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or73_V03.pdf
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Αγγλικός όρος
English term
manual

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

χειρωνακτικός, χειροκίνητος, χειρακτός,
χειρακτικός, με το χέρι
χειροκίνητο ποτενσιόμετρο
χειρακτική συγκόλληση

Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or88_V06.pdf

Ηλεκτρονική
Τεχνικοί τομείς

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45897.msg188462#msg188462

Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or88_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or88_V06.pdf

margin
marital status
mark

χειρωνακτικά, χειροκίνητα, χειρακτά,
χειρακτικά, με το χέρι
χειροκίνητα ενεργοποιούμενος
διακόπτης
περιθώριο
οικογενειακή κατάσταση
σήμα {σημάδι}

Φιλοτελισμός
Δίκαιο (ΕΔΟ)
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

mark

σημαδεύω, σημαίνω

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

mark {n.}

σήμα, σημάδι

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

mark {v.}

σημαίνω, σημαδεύω

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

marked

σημαδεμένος, σημασμένος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

marked
marker

χαρακτηρισμένος, μαρκαρισμένος
σημαδευτής

Γλωσσολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

marker

σημαδευτής, σημαντήρας

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

marker
market {v.}

δείκτης
αγοραλογώ

Γλωσσολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

Οικονομικά

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=85669.new;topicseen#new

marketing {adj.}

αγοραλογικός

Οικονομικά

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=85669.new;topicseen#new

marketing {ger.}

αγοραλόγηση

Οικονομικά

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=85669.new;topicseen#new

marketing {n.]

αγοραλογία

Οικονομικά

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=85669.new;topicseen#new

marking

σήμανση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

marking

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

marking
markup

σήμανση, σημάδεμα σήμανση,
σημάδεμα
χαρακτηρισμός, μαρκάρισμα
σήμανση

Γλωσσολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

mass storage device

συσκευή μαζικής αποθήκευσης

mathematical induction
matrix diagram
maximum response axis
maximum transmitting voltage
response, maximum TVR

μαθηματική επαγωγή
μητροδιάγραμμα
άξονας μέγιστης απόκρισης
μέγιστη απόκριση τάσης εκπομπής,
μέγιστη TVR

manual potentiometer
manual welding
manually
manually activated switch

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or88_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών
Λογική
Ορολογία
Ακουστική
Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37715.msg169665#msg169665
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45826.msg188215#msg188215
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40719.msg176981#msg176981
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Αγγλικός όρος
English term
measured mineral resource
measurement uncertainty

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

mechanical shock
meme

μετρημένος ορυκτός πόρος
αβεβαιότητα μέτρησης, μετρητική
αβεβαιότητα
μετρητικό όργανο, όργανο μέτρησης
μετρητικό ποτενσιόμετρο
μετρητική αβεβαιότητα, αβεβαιότητα
μέτρησης
μηχανικός συγκλονισμός, μηχανικό σοκ
μιμίδιο

memory dump
memristance
memristor
mental fatigue

κατεκτύπωση μνήμης
μνημαντίσταση
μνημαντιστάτης
διανοητική κόπωση, ψυχική κόπωση

Ψυχολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89086.0

meronym
meshed paper
message {adj.}

μερώνυμο
δικτυωτό χαρτί
μηνύματος, μηνυματικός

Ορολογία
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or85_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34952.msg166336#msg166336

message {n.}

μήνυμα

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34952.msg166336#msg166336

message {p.}

μηνυματοδοτών, μηνυματοδοτικός

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34952.msg166336#msg166336

message {v.}

μηνυματοδοτώ

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34952.msg166336#msg166336

messaging

μηνυματοδοσία

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34952.msg166336#msg166336

messaging
messaging {adj.}

μηνυματοδοσία
μηνυματοδοσίας, μηνυματοδοσιακός

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44864.msg185509#msg185509

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34952.msg166336#msg166336

messaging {g.}

μηνυματοδοσία

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34952.msg166336#msg166336

messaging {n.}

μηνυματοδοσία

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34952.msg166336#msg166336

metal value
metrics

μεταλλική αξία
μετρική, μετρικά στοιχεία

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Διαθεματικό

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91400.msg264043#msg264043

metropolitan area network
(MAN)
microbial
microbial sediment
microbial sedimentary structure

δίκτυο μητροπολιτικής περιοχής, δίκτυο
MAN (MAN)
μικροβιακός
μικροβιακό ίζημα
μικροβιακή ιζηματοδομή, μικροβιακή
ιζηματογενής δομή
μικροβιακή δομή
μικροβιογενής
μικροβιογενής ιζηματοδομή,
μικροβιογενής ιζηματογενής δομή

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34955.msg164636#msg164636

Γεωλογία
Γεωλογία
Γεωλογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf

Γεωλογία
Γεωλογία
Γεωλογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf

measuring instrument
measuring potentiometer
measuring uncertainty

microbial structure
microbially induced
microbially induced
sedimentary structure

Γεωλογία
Δοκιμές

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf

Δοκιμές
Ηλεκτρονική
Δοκιμές

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45898.msg188433#msg188433

Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45175.msg186628#msg186628

Βιολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or93_V10.pdf

Πληροφορική
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190222#msg190222
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44429.msg183983#msg183983

microbially induced structure
microbially induced sediment
microfluidic connection
microfluidics

μικροβιογενής δομή
μικροβιογενές ίζημα
μικρορρευστονική σύνδεση
μικρορρευστονική

Γεωλογία
Γεωλογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία των ρευστών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or91_V11.pdf

microphone
microphone attached by a cable
microphone with protection grid
microphone, (telephone)
transmitter
microwave access
military post office postmarks

μικρόφωνο
μικρόφωνο προσαρτώμενο με καλώδιο
μικρόφωνο με προστατευτικό πλέγμα
μικρόφωνο (τηλεφώνου)

Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

Πληροφορική
Φιλοτελισμός

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46765.msg190930#msg190930
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

mineral resource
miniature sheet
mint
mixed stamping
mobile {adj.}

μικροκυματική πρόσβαση
σφραγίδες στρατιωτικών ταχυδρομικών
γραφείων
ορυκτός πόρος.
φεγιέ
ασφράγιστο
μικτή γραμματοσήμανση
κινητός

Γεωλογία
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Κινητές επικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91286.msg263890#msg263890

mobile {n.}

κινητό

Κινητές επικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91286.msg263890#msg263890

mobile computer, mobile PC
mobile computer, mobile PC
mobile computing
mobility

κινητός (προσωπικός) υπολογιστής
κινητός (προσωπικός) υπολογιστής
κινητή υπολογιστική
κινητότητα

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37635.msg169575#msg169575
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37635.msg169575#msg169575
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37635.msg169575#msg169575

Κινητές επικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91288.msg263892#msg263892

mobility

ευκινησία

Ηλεκτρονική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91288.msg263892#msg263892

mobility
modal

κινητότητα
τροπικός

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37635.msg169575#msg169575

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or101_V07.pdf

modal register, modal voice

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or101_V07.pdf

modality

τροπική έκταση, τροπική φωνή,
θεμελιώδης έκταση, θεμελιώδης φωνή
τροπικότητα

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or101_V07.pdf

mode

τρόπος (δόνησης)

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or101_V07.pdf

mode

τρόπος, τρόπος λειτουργίας

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45991.msg188689#msg188689

model-driven inference
modifying factor
modus ponens
modus tollens

μοντελοδηγούμενη συναγωγή
παράγοντας μετατροπής
τρόπος του θέτειν, θετικός τρόπος
τρόπος του αναιρείν, αναιρετικός
τρόπος
μονακανθίδες

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών
Λογική
Γεωλογία
Λογική
Λογική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45389.msg187772#msg187772
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45389.msg187772#msg187772

Ιχθυολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44554.msg184097#msg184097

monacanthidae, filefish
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45826.msg188215#msg188215

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

monacanthus
monaural
monaural beat
monaural bone-conduction
hearing threshold
monaural bone-conduction
hearing threshold level
monaural earphone listening
monaural hearing
monaural hearing threshold
monaural hearing threshold
level
monaural listening
monaural listening
monitor

μονάκανθος
μονοωτικός
μονοωτικό διακρότημα
κατώφλιο μονοωτικής ακοής
οστεόφερτου ήχου
στάθμη κατωφλίου μονοωτικής ακοής
οστεόφερτου ήχου
μονοωτική ακρόαση μέσω ακουστικού
μονοωτική ακοή
κατώφλιο μονοωτικής ακοής
στάθμη κατωφλίου μονοωτικής ακοής

monochrome representation

μονοχρωματική παράσταση

monocycle type (of a pulse
form)
mono-frequency monoconstellation mode

μονοκυκλικός τύπος (παλμομορφής)

monotasking

μονοωτική ακρόαση
μονοωτική ακρόαση
μηνύτορας, οθόνη

μονοσυχνικός μονοαστερισμικός
τρόπος, τρόπος μιας συχνότητας ενός
αστερισμού
μονοέργεια, μονοεπιτέλεση

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Ιχθυολογία
Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44554.msg184097#msg184097
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188068#msg188068
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45781.msg188069#msg188069
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109

Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109

Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική
Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109

Ακουστική
Ακουστική
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188068#msg188068
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών
Μετεωρολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf

monthly temperature range,
MTR
morality
morality
morals
motherboard laminate
motile {adj.}

μηνιαίο θερμοκρασιακό εύρος, ΜΘΕ
ηθική
ηθικότητα
ήθη
έλασμα μητρικής πλακέτας
κινητικός

Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία
Πληροφορική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf

Βιολογία, Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91284.msg263888#msg263888

motility

κινητικότητα

Βιολογία, Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91285.msg263889#msg263889

moulded track potentiometer
mounting device

ποτενσιόμετρο με καλουπωμένο ίχνος
διάταξη στήριξης, διάταξη
συναρμολόγησης
κινούμενο μικρόφωνο

Ηλεκτρονική
Τεχνικοί τομείς

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45899.msg188434#msg188434

Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

Βιομηχανία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47549.msg193376#msg193376

moving microphone,
microphone traverse
MSCI Global Industry
Classification Standard

Παγκόσμιο Πρότυπο Βιομηχανικής
Ταξινόμησης της MSCI

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46000.msg188716#msg188716
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

multi-block command

πολυπλοκαδική εντολή

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

multi-drone

πολύδρονος {που περιλαμβάνει πολλούς
δρόνους}
πολυδρονικός {που λειτουργεί με
πολύδρονο σύστημα, που αφορά τη
λειτουργία πολλών δρόνων}
πολυδρονικό πλατύβαθρο,
πολυδρονική πλατφόρμα {που λειτουργεί
με πολύδρονο σύστημα / με πολλούς
δρόνους}
πολύδρονο σύστημα {σύστημα
αποτελούμενο από πολλούς δρόνους}
φρέαρ (καλωδίων) συγκροτήματος
κατοικιών
συγκρότημα κατοικιών
πολυστρωματικό διηλεκτρικό φράγμα

Αεροπορία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf

Αεροπορία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf

Αεροπορία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf

Αεροπορία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf

Ηλεκτροτεχνολογία
Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Ακουστική, Πολυμέσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Ακουστική, Πολυμέσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Ακουστική, Πολυμέσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Ακουστική, Πολυμέσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Ηλεκτροτεχνολογία
Ηλεκτροτεχνολογία
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Αεροπορία

http://www.translatum.gr/forum/index.php/topic,35669.0.html
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35656.msg166587#msg166587
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf

multitasking

τηκτός κολουροκωνικός συνδυαστής
πολύτροπης με πολύτροπη οπτική ίνα
πολύζευγο καλώδιο
πολύζευγο καλώδιο τετραδικής πλέξης
πολλαπλές, οριζόντιες, κάθετες ή
πλάγιες οδοντώσεις
πολυπλέκω (σήματα)
πολυπλέκτης
πολυκινητήριος δρόνος,
πολυελικόπτερο
πολυέργεια, πολυεπιτέλεση

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf

multi-tiered distributed
enterprise information system
multiverse, meta-universe

πολυεπίπεδο κατανεμημένο
επιχειρησιακό σύστημα πληροφοριών
πολυσύμπαν, μετασύμπαν

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

Κοσμολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

municipal post office postmarks

σφραγίδες δημοτικών ταχυδρομικών
γραφείων

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

multi-drone

multi-drone platform

multi-drone system
multi-dwelling unit shaft
multi-dwelling unit, MDU
multi-layer dielectric grating,
MLD
multimedia e-publishing
multimedia equipment
multimedia system
multimedia vibration audio
system
multimode to multimode fused
tapered fibre combiner
multi-pair cable
multi-pair/quad cable
multiple, horizontal, vertical or
oblique perforations
multiplex {v.}
multiplexer
multirotor

πολυμεσικές ηλεκτρονικές εκδόσεις,
πολυμεσικές ηλ-εκδόσεις
πολυμεσικός εξοπλισμός, εξοπλισμός
πολυμέσων
πολυμεσικό σύστημα, σύστημα
πολυμέσων
πολυμεσικό ηχοσύστημα δόνησης
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Αγγλικός όρος
English term
muscle fatigue
nabla {σύμβολο }
narrative immersion
narrowcast
narrowcast
nasal
nasalization
nasalize
nasalized
national accounting
standardization
national resistance issues
native metal
near death experience
near Space
network
network diagram
networking
new child record
new territories
new territories postmarks
nickname
noble component
node
node label
nominal value
non barcoded
non philatelic postmark “fiscalseducational dues
non-compliance (with the
criterion)
non-ideal microphone
normal
normal
normal paper
normative

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

κόπωση των μυών, μυϊκή κόπωση,
κάματος των μυών, μυϊκός κάματος
ανάδελτα
αφηγηματική εμβύθιση
στενοεκπομπή
στενοεκπομπή
έρρινος, ρινικός
ερρίνωση, ερρινοποίηση, ρινικοποίηση
ερρινώνω, ερρινοποιώ, ρινικοποιώ
ερρινωμένος, ερρινοποιημένος,
ρινικοποιημένος
εθνική λογιστική τυποποίηση

Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89085.0

Ηλεκτρομαγνητισμός
Τεχνητή νοημοσύνη
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Φωνολογία
Φωνολογία
Φωνολογία
Φωνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46185.msg189379#msg189379
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf

Λογιστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or87_V06.pdf

αντιστασιακές εκδόσεις
αυτοφυές μέταλλο

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf

Μεταλλειολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89461.msg261562#msg261562

επιθανάτια εμπειρία, παραθανάτια
εμπειρία
εγγύς διάστημα
δικτύωμα
δικτυοδιάγραμμα
δικτύωση
νέα θυγατρική εγγραφή
νέων κτήσεων ή νέων περιοχών
σφραγίδες νέων κτήσεων/περιοχών
παρώνυμο, παρατσούκλι
ευγενές συστατικό
κόμβος
ετικέτα κόμβου, επίσημα κόμβου
ονομαστική τιμή

Γενική γλώσσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf

Φυσική
Ηλεκτρονική
Ορολογία
Τηλεπικοινωνίες
Βιβλιοθηκονομία
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεκμηρίωση
Τεκμηρίωση

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47516.msg193177#msg193177
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40719.msg176981#msg176981
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35951.msg167290#msg167290
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or99_V05.pdf

αγραμμοκωδίκευτος
μη φιλοτελική επισήμανση
«χαρτοσήμων-εκπαιδευτικών τελών
μη συμφωνία (με το κριτήριο)

Οικονομικά
Φιλοτελισμός

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=15078.msg184261#msg184261
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Τυποποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

μη ιδανικο μικροφωνο
κάθετος {επίθ.}
κάθετος {ουσ.}
κανονικό χαρτί
τυποποιητικός

Ακουστική
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Φιλοτελισμός
Τυποποίηση

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45693.msg187741#msg187741
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45693.msg187741#msg187741
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

normative references

τυποποιητικές παραπομπές

nose cone microphone,
microphone fitted with a nose
cone
not original
notification (of a body)
notified body

μικρόφωνο (εφοδιασμένο) με κώνο
ρύγχους

notify (a body)
number on margin
number portability
numbered list

όχι γνήσιο
διακοίνωση (ενός οργανισμού ή φορέα)
διακοινωμένος οργανισμός,
διακοινωμένος φορέας
διακοινώνω (έναν οργανισμό ή φορέα)
αριθμός στο περιθώριο
φορητότητα αριθμού
αριθμημένη λίστα, αριθμημένος
κατάλογος

numeric representation

αριθμική παράσταση

numerical aperture, NA

αριθμητικό άνοιγμα

obduction
object composition

προσαγωγή
σύνθεση αντικειμένων

object-oriented programming
observed evidence
obversion
occasional cancellations
ocean governance
octocopter
odd harmonic

αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
παρατηρούμενα τεκμήρια
ανταναστροφή
σφραγίδες περιστασιακών ακυρώσεων
ωκεάνια διακυβέρνηση
οκτακινητήριος δρόνος,
οκταελικόπτερο
περιττή αρμονική

offline έγγραφο
offset
offset
oil
oil distillation fraction

απογραμμικό έγγραφο
μετατόπιση
μετατοπισμένος
λάδι
κλάσμα απόσταξης πετρελαίου

oil filter
olivine
olivine clinopyroxenite
olivine orthopyroxenite
olivine websterite
olivinite
Olympic games issues
omnidirectional microphone

φίλτρο λαδιού
ολιβίνης
ολιβινούχος κλινοπυροξενίτης
ολιβινούχος ορθοπυροξενίτης
ολιβινούχος βεμπστερίτης
ολιβινίτης
εκδόσεις Ολυμπιακών αγώνων
παγκατευθυντικό μικρόφωνο

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or83_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36257.msg168102#msg168102

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=33407.msg160069#msg160069

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Οπτικές ίνες
Γεωλογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεκμηρίωση
Μαθηματικά
Φιλοτελισμός
Φυσικοί πόροι (ΕΔΟ)
Αεροπορία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36261.msg168124#msg168124
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44668.msg184468#msg184468
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf

Τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39077.msg173441#msg173441
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40962.msg177487#msg177487
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40962.msg177487#msg177487
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf

Χημική Μηχανική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=87983.new;topicseen#new

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Γεωλογία
Γεωλογία
Γεωλογία
Γεωλογία
Γεωλογία
Φιλοτελισμός
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf

Αγγλικός όρος
English term
omnishambles
on screen keyboard
one with small space
one without overprint
one-dimensional,
monodimensional
online έγγραφο
ontoterminology
Open Rights Group (ORG)
openness
optical keyboard
optical mirror
ordered list
ordinary ray
ore reserve
organic light emitting diode,
OLED
organizational change
organizing change
-oriented
-oriented
original
Original Equipment
Manufacturer (OEM)

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

κυκεώνας
οθονοπληκτρολόγιο, πληκτρολόγιο
οθόνης
το ένα με μικρό διάστημα
το ένα χωρίς επισήμανση
μονοδιάστατος

Γενική γλώσσα
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45993.msg188684#msg188684

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

επιγραμμικό έγγραφο
οντοορολογία
Ομάδα Ελεύθερων Δικαιωμάτων
ανοικτότητα
οπτικό πληκτρολόγιο
οπτικό κάτοπτρο

Τεχνολογία Πληροφοριών
Ορολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Οπτικές ίνες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39077.msg173441#msg173441
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or131_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40324.msg175391#msg175391
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45993.msg188684#msg188684
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

διατεταγμένη λίστα, διατεταγμένος
κατάλογος
τακτική ακτίνα
ορυκτό απόθεμα
οργανική δίοδος φωτοεκπομπής, OLED

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=33407.msg160069#msg160069

Οπτική
Γεωλογία
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44713.msg184596#msg184596

οργανωσιακή μεταβολή
οργανωτική μεταβολή
-στρεφής

Οικονομικά
Οικονομικά
Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36260.msg168133#msg168133

orphaned startup tasks
orthopyroxene
orthopyroxenite
outer space
outlier
outliers

-στρεφής
γνήσιο
αρχικός κατασκευαστής εξοπλισμού,
Κατασκευαστής Πρωτότυπου
Εξοπλισμού (ΚΠΕ)
απορφανισμένες εργασίες εκκίνησης
ορθοπυρόξενος
ορθοπυροξενίτης
απώτερο διάστημα και έξω διάστημα
έκτοπη τμή, έκτοπο σημείο, έκτοπο
έκτοπες τιμές, έκτοπα σημεία, έκτοπα

output power

ισχύς εξόδου

outsource {v.}
outsourcing contract
outsourcing partner
out-sourcing, outsourcing
outsourcing, out-sourcing

πορίζομαι έξωθεν
συμβόλαιο εξωπορισμού
εταίρος εξωπορισμού
εξωπορισμός, έξωθεν πορισμός
εξωπορισμός, έξωθεν πορισμός

Τεχνολογία Πληροφοριών
Γεωλογία
Γεωλογία
Φυσική
Στατιστική, Δοκιμές

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37549.msg170442#msg170442

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41788.msg179687#msg179687
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47516.msg193237#msg193237
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Στατιστική, Δοκιμές

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

Οπτικές ίνες
Οικονομικά
Οικονομικά
Οικονομικά
Τηλεπικοινωνίες
Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=4710.msg185714#msg185714
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf

50

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

over IP, over Internet Protocol
over the air activation
overcurrent

μέσω IP, μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ
ασυρματική ενεργοποίηση
υπέρρευμα

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45351.msg186995#msg186995

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

overscript
overvoltage

υπέργραπτο, υπεργεγραμμένο
υπέρταση

Μαθηματικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or130_V02.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

oxidised
oxidised corners
oxidizing agent

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Χημεία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf

oxidizing factor
pager

οξειδωμένο
οξειδωμένες γωνίες
οξειδωτικό αντιδραστήριο, οξειδωτικό
μέσο
οξειδωτικός παράγοντας
δέκτης τηλεειδοποίησης

Χημεία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34450.msg162889#msg162889

paging

τηλεειδοποίηση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34450.msg162889#msg162889

pair
pair
palm-top (computer)

ζεύγος
ζευγάρι, ζεύγος
επιπαλάμιος υπολογιστής,
υπολογιστής παλάμης
χαρτί
αναδίπλωση χαρτιού
χαρτί σκληρό στην κάμψη
χαρτί λείο και σκληρό
χαρτί μαλακό στην κάμψη
παράλληλη ελασμάτωση
γονικός – τεκνικός {θηλ. γονική –
τεκνική}, πατρικός – υιικός {επί
αρσενικών}, μητρική – θυγατρική {επί
θηλυκών}
γονική σύνδεση
γονικός κόμβος
μητρική λειτουργία
γονεϊκή κατάσταση
Κοινότητα Αγίου Όρους
ελλιπής οδόντωση
ελλιπής παράσταση
μερική αρμονική παραμόρφωση
μερική σταθμισμένη αρμονική
παραμόρφωση (PWHD)
μερικώς μεταδοτικό ηλεκτροοπτικό
εξάρτημα

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Γεωλογία
Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Δίκαιο (ΕΔΟ)
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία
Τεχνολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40331.msg175557#msg175557
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40331.msg175557#msg175557
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40331.msg175557#msg175557
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

paper
paper fold
paper hard when bent
paper smooth and hard
paper soft when bent
parallel lamination
parent – child

parent connection
parent node
parent operation
parental status
parish of Mount Athos
part of the perforation missing
part of the picture missing
partial harmonic distorsion
partial weighted harmonic
distortion (PWHD)
partially transmissive electrooptical component
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40331.msg175557#msg175557

Αγγλικός όρος
English term
partially transmissive optical
component
passive
passive microphone
password

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

μερικώς μεταδοτικό οπτικό εξάρτημα

Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

παθητικός
παθητικό μικρόφωνο
διελευτήριο, κωδικός διέλευσης,
σύνθημα
ωφέλιμος φόρτος
κύκλος βελτίωσης,
κύκλος ΣΕΕΒ*
χαρτί ακάθαρτο
βαθμός διείσδυσης
άσφαλτος με διαβάθμιση διείσδυσης

Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35951.msg167290#msg167290

Τηλεπικοινωνίες
Συστήματα διαχείρισης (ISO)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38847.msg172634#msg172634
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

Φιλοτελισμός
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf

διαβάθμιση διείσδυσης
με διαβάθμιση διείσδυσης
αντιλαμβάνομαι
αντίληψη
οδόντωση
διάτρηση
σφάλμα οδόντωσης
πριονωτή διάτρηση
επίδοση

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Ψυχολογία
Ψυχολογία
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or102_V05.pdf

performance
performance index

επίδοση
δείκτης επίδοσης

performance of reversion modes
peridot
peridotite
permaculture
permaculture
perpendicular
personal wiki
perspective foreshortening

επίδοση τρόπων αναστροφής
περίδοτο
περιδοτίτης
αεικαλλιέργεια
αεικαλλιέργεια
κάθετος {επίθ.}
προσωπικός βικιτόπος
προοπτική σμίκρυνση

Τεχνολογία
Τεχνολογία
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Γεωλογία
Γεωλογία
Αγροτική Οικονομία
Αγροτική Οικονομία
Μαθηματικά
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45693.msg187741#msg187741

philatelic characterization
philatelic information
philatelic postmark
philatelism
phlog {adj.}
phlog {v.}

φιλοτελικός χαρακτηρισμός
φιλοτελικές πληροφορίες
φιλοτελική επισήμανση
φιλοτελισμός
φωτοϊστολογιακός
φωτοϊστολογώ

payload
PDCA cycle
pelure paper
penetration grade
penetration grade bitumen,
penetration-graded bitumen
penetration grading
penetration-graded
perceive
perception
perforation
perforation
perforation error
perforation percé en scie
performance

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45441.msg186970#msg186970
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45441.msg186970#msg186970
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

phlog, photoblog, photolog
phlog, photoblog, photolog {n.}
phlogger {n.}
phlogging {n.}
phlogging {g.}
phlogosphere {n.}
phonetics-prosodic
representation
photodiode
photogrammetric
photogrammetry

φωτοϊστολόγιο
φωτοϊστολόγιο
φωτοϊστολόγος
φωτοϊστο(λογιο)γραφία
φωτοϊστολόγηση
φωτοϊστολογιόσφαιρα

physical representation

φυσική παράσταση

pick n roll

σκριν και επίθεση

pictorial representation

εικονογραφική παράσταση

pie chart
piezoelectric microphone
pin perforation
pinna-conduction
pitch axis

πιτοδιάγραμμα
πιεζοηλεκτρικό μικρόφωνο
διάτρηση ραπτομηχανής
πτερυγιακή αγωγή
τονικός άξονας,
άξονας της τονικής
επίπεδη ελασμάτωση
Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Βελτιώνω,
Σχεδιασμός–Εκτέλεση–Εξέλεγχος–
Βελτίωση*, ΣΕΕΒ*
προγραμματισμός, σχεδιασμός
προγραμματισμός, σχεδιασμός

planar lamination
Plan-Do-Check-Act, PDCA

planning
planning
plate error
plate proofs
platform {adj.}
platform {n.}
platform-independence
platform-independent
playwork

playworker

φωνητικο-προσωδιακή παράσταση
φωτοδίοδος
φωτογραμμετρικός
φωτογραμμετρία

σφάλμα πλάκας
δοκίμια πλάκας
πλατυβαθρικός
πλατύβαθρο
πλατυβαθροανεξαρτησία
πλατυβαθροανεξάρτητος
σχεδιασμός/δημιουργία/κατασκευή/λειτ
ουργία παιχνιδότοπων,
παιχνιδοτοπουργία
δημιουργός/σχεδιαστής/κατασκευαστής
/ λειτουργός παιχνιδότοπων,
παιχνιδοτοπουργός

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Γεωλογία
Γεωλογία
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Αθλητισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ορολογία
Ακουστική
Φιλοτελισμός
Ακουστική, Πολυμέσα
Μουσική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45441.30
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45441.msg186970#msg186970
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45441.msg186970#msg186970
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45441.msg186970#msg186970
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45441.msg186970#msg186970
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45441.msg186970#msg186970
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

Γεωλογία
Συστήματα διαχείρισης (ISO)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτροτεχνία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35750.msg166804#msg166804

Διαθεματικός όρος (τεχνικά
πεδία)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Παιδικά παιχνίδια

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38337.15
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38337.15
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38337.15
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38337.15
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf

Παιδικά παιχνίδια

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44713.msg184596#msg184596
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40719.msg176981#msg176981
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

plug
Pluto

βύσμα, ρευματολήπτης
Πλούτωνας

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38997.msg173144#msg173144

Αστροφυσική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or91_V11.pdf

plutoid

πλουτωνοειδής

Αστροφυσική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or91_V11.pdf

pneumatics
podcast

Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf

pointcast
pointing stick
polyethylene compound

τεχνολογία πεπιεσμένου αέρα
ηχοεκπομπή κατ’ αίτηση, εκπομπή κατ’
αίτηση
σημειοεκπομπή
δεικτικός μοχλίσκος, μοχλίσκος δείξης
(χημική) ένωση πολυαιθυλενίου

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46185.msg189379#msg189379
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45885.msg188486#msg188486

polynomial representation

πολυωνυμική παράσταση

ponential
porous paper
portability
portability
portable all-in-one computer
portable computer
portable computer
portable computer

θετικό επακόλουθο , θεσικό
επακόλουθο
πορώδες χαρτί
φορητότητα
φορητότητα
ολοπαγής φορητός υπολογιστής
φορητός υπολογιστής
φορητός υπολογιστής
φορητός υπολογιστής

Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Χημεία
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Λογική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37635.msg169575#msg169575
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37635.msg169575#msg169575
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37635.msg169575#msg169575
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37635.msg169575#msg169575
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf

positional representation

θεσιακή παράσταση

possibility
postage due stamps
postal card
postal order
postal rate
posted cover
postmarks by order
postmortem dump
post-office

δυνατότητα
ενάριθμα γραμματόσημα
ταχυδρομικό δελτάριο
ταχυδρομική επιταγή
ταχυδρομικό τέλος
ταχυδρομημένος φάκελος
χαριστικές σφραγίδες
μετατελεύτια κατεκτύπωση
ταχυδρομικό γραφείο, ταχυδρομική
υπηρεσία
ποτενσιόμετρο
προσαρμογέας (ισχύος) τροφοδοσίας
προσαρμογέας ισχύος
διακόπτω και επαναφέρω την
τροφοδοσία, σταματώ και επανεκκινώ

Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορική
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Πληροφορική
Φιλοτελισμός
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική
Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45896.msg188432#msg188432

potentiometer
power (supply) adapter
power adapter
power cycle
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47193.msg192877#msg192877
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45389.msg187772#msg187772

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40438.msg179694#msg179694
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190222#msg190222
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41234.msg179723#msg179723
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41234.msg179723#msg179723
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41756.msg179853#msg179853

Αγγλικός όρος
English term
power line carrier
power line commnunications,
PLC
power line networking, PLN
power line telecoms, PLT

Ελληνικός όρος
Greek term
φέρον γραμμών ισχύος, φέρουσα
γραμμών ισχύος
επικοινωνίες (μέσω) γραμμών ισχύος

power line, powerline
power supply

δικτύωση (μέσω) γραμμών ισχύος
τηλεπικοινωνίες (μέσω) γραμμών
ισχύος
γραμμή ισχύος
τροφοδοτικό (ισχύος)

preemption determination
prefilatelic postmarks
pre-inference
prelogical
prelogical thinking
premises distribution access
network, PDAN
prenasalization
prenasalize
prenasalized

τελική απόφαση υπερίσχυσης
σφραγίδες προφιλοτελικές
προσυναγωγή, προσυλλογιστική
προ-λογικός
προ-λογική σκέψη
δίκτυο πρόσβασης διανομής στους
χώρους του πελάτη
προερρίνωση
προερρινώνω
προερρινωμένος

prepaid value
preservation
preserve

προπληρωμένο τέλος
διατήρηση, διαφύλαξη*
διαφυλάσσω

pressure microphone
pressure sensing microphone
presumptive diagnosis

presupposed meaning
preventive tool

μικρόφωνο πίεσης
πιεσοαισθητήριο μικρόφωνο
τεκμαρτή διάγνωση, εικαζόμενη
διάγνωση
τεκμαρτή ταυτοποίηση, τεκμαρτή
αναγνώριση, εικαζόμενη ταυτοποίηση,
εικαζόμενη αναγνώριση
προεικαζόμενη σημασία
εργαλείο πρόληψης

principle of virtual work
print screen
printed circuit
printed circuit board (PCB)
printed in gum
printed on both sides
printer spooler, spooler

αρχή των δυνατών έργων
λήψη στιγμιοτύπου οθόνης
τυπωμένο κύκλωμα
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
τυπωμένο στη γόμμα
τυπωμένο στις δύο όψεις
τηρητής ουράς εκτύπωσης

printing

εκτύπωση

presumptive identification

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία
Δίκαιο (ΕΔΟ)
Φιλοτελισμός
Λογική
Λογική
Λογική
Ηλεκτροτεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45923.msg188533#msg188533
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45923.msg188533#msg188533
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45923.msg188533#msg188533

Φωνολογία
Φωνολογία
Φωνολογία
Φιλοτελισμός
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τυποποίηση
Ακουστική
Ακουστική
Χημεία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or141_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf

Χημεία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf

Μετάφραση
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Φυσική, Μηχανική
Πληροφορική
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46702.msg191775#msg191775
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37656.msg169663#msg169663
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37656.msg169663#msg169663
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

printing error
private postmarks
pro rata temporis

σφάλμα εκτύπωσης
ιδιωτικές σφραγίδες
κατ' αναλογία του χρόνου

probable ore reserve
procedural {adj.}
procedural recovery
procedure
procedure
procedure-driven
procedure-oriented
procedure-oriented
process
process
process {adj.}
process {n.}
process approach

πιθανό (ορυκτό) απόθεμα τάδε
διαδικασιακός
διαδικασιακή ανάκτηση/ανάκαμψη
διαδικασία
διαδικασία
διαδικασιοήλατος
διαδικασιοστρεφής
διαδικασιοστρεφής
επεξεργάζομαι
διεργασία
διεργασιακός
διεργασία
διεργασιακή προσέγγιση

process-driven
processed materials

διεργασήλατος, διεργασιοήλατος
επεξεργασμένα υλικά

processing {adj.}
processing {n.}
processing-oriented
process-oriented
process-oriented
progressive collapse
projection
proof
proportional
propositional meaning

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Γενική γλώσσα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=86529.new;topicseen#new

επεξεργασιακός
επεξεργασία
επεξεργασιοστρεφής
διεργασιοστρεφής
διαδικασήλατος, διεργασιοστρεφής
προοδευτική κατάρρευση
προβολή
δοκίμιο
ανάλογος, αναλογικός
προτασιακή σημασία

Γεωλογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Χημεία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τηλεπικοινωνίες
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Οικοδομική
Γενική γλώσσα
Φιλοτελισμός
Μαθηματικά, Γενική γλώσσα
Μετάφραση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36442.msg168289#msg168289
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46519.msg190190#msg190190
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36442.msg168289#msg168289
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36442.msg168289#msg168289
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36442.msg168289#msg168289
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36442.msg168289#msg168289
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36442.msg168289#msg168289
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36442.msg168289#msg168289
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36442.msg168289#msg168289
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36442.msg168289#msg168289
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36442.msg168289#msg168289
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47393.msg192743#msg192743
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45987.msg188693#msg188693
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

proton gradient

βαθμίδα συγκέντρωσης πρωτονίων

Χημεία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=79866.new;topicseen#new

protonym [zool.]
proved ore reserve
provider

πρωτώνυμο
βεβαιωμένο απόθεμα τάδε
παροχέας, πάροχος

Ζωολογία
Γεωλογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php/topic,4393.0.html

provider
provisional issues
proxy caching

πάροχος, παροχέας
προσωρινές εκδόσεις
αποθήκευση σε κρυφή μνήμη
πληρεξούσιου εξυπηρετητή
ψευδογραφικά
ισοχημική ψευδοτομή, ψευδοτομή

Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or139_V06.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών
Γεωλογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35880.msg167077#msg167077
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or125_V06.pdf

pseudographics
pseudosection
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

pseudosynonym, false synonym
psychoacoustic sound
representation

ψευδοσυνώνυμο

psychophysical representation

ψυχοφυσική παράσταση

pulse form
pulse head
pulse head

παλμομορφή, μορφή παλμού)
κεφαλή παλμού
δικτύωμα κεφαλής παλμού, κεφαλή
παλμού
γλωττιδοπαλμική έκταση,
γλωττιδοπαλμική φωνή,
κριγμώδης φωνή
μορφοποίηση παλμού, σχημάτωση
παλμού
διόγκωση και πώληση
αγοραζόμενο προϊόν

pulse register, vocal fry, glottal
fry, creaky voice
pulse shaping
pump and dump
purchased product
pyroxenite
pyroxenolithe
quadcopter

ψυχοακουστική ηχητική παράσταση

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Ορολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or85_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or101_V07.pdf

Ηλεκτρονική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf

Οικονομικά
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Γεωλογία
Γεωλογία
Αεροπορία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf

Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Πιστοποίηση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35656.msg166587#msg166587
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf

quadrille background
quadruplexer
qualifier

πυροξενίτης
πυροξενόλιθος
τετρακινητήριος δρόνος,
τετραελικόπτερο
ψαθωτό βάθος
τετραπλέκτης
προσδιοριστικό

quality

ποιότητα

Ποιότητα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35017.0

quality
quality assurance

ποιότητα
διασφάλιση ποιότητας

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf

Ποιότητα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35017.0

quality audit

επιθεώρηση ποιότητας

Ποιότητα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35017.0

quality audit

επιθεώρηση ποιότητας

Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf

quality check (QC)

εξέλεγχος ποιότητας

Ποιότητα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35018.msg165549#msg165549

quality control

έλεγχος ποιότητας

Ποιότητα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35017.0

quality control

έλεγχος ποιότητας

Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf

quality control (QC)

έλεγχος ποιότητας (ΕΠ)

Ποιότητα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35017.0

quality management

διαχείριση (της) ποιότητας

Ποιότητα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35017.0

quality management system,
quality system
Quality of Service (QoS)

σύστημα διαχείρισης (της) ποιότητας,
σύστημα ποιότητας
ποιότητα υπηρεσίας

Ποιότητα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35017.0

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34940.msg164674#msg164674
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

quality policy

πολιτική ποιότητας

Συστήματα διαχείρισης (ISO)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

quality requirements

απαιτήσεις ποιότητας

Ποιότητα

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35017.0

quantum annealer

κβαντικός ανοπτητής, κβαντικός
ανοπτητήρας
κβαντική ανόπτηση
κβαντικό δυφίο, κβαντοδυφίο

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35656.msg166587#msg166587
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

radio block

γραμμοκωδικός ταχείας απόκρισης,
γραμμοκωδικός QR
πενταπλέκτης
ακτινοβολούμενη στάθμη πηγής
ελεύθερου πεδίου, ακτινοβολούμενη
SLRMS
ραδιοπλοκάδα

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

radio frequency identification
radio microphone
radiolocation
railroad postmarks
raise awareness
raising awareness

ραδιοσυχνική αναγνώριση
ραδιομικρόφωνο
ραδιοεντοπισμός
σιδηροδρομικές σφραγίδες
ευαισθητοποιώ*
ευαισθητοποίηση*

rake diagram, bracket diagram
random access memory, direct
access memory, RAM
random error
ranging and integrity monitoring
station
rare-earth-metal doped doubleclad fibre
rarity
raster {adj.}

κτενοδιάγραμμα
μνήμη άμεσης πρόσβασης, RAM

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40719.msg176981#msg176981
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

τυχαίο σφάλμα
σταθμός παρακολούθησης απόστασης
και ακεραιότητας
οπτική ίνα διπλού μανδύα με μεταλλικές
πρόσμείξεις σπάνιων γαιών
σπανιότητα
ψηφιδοπλέγματος, ψηφιδοπλεγματικός

Χημεία
Τηλεπικοινωνίες, Ακουστική
Ραδιοεπικοινωνία
Φιλοτελισμός
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Ορολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf

raster {n.}

ψηφιδόπλεγμα

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf

raster graphics

γραφικά ψηφιδοπλέγματος

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf

raster image

ψηφιδοπλεγματική εικόνα, εικόνα
ψηφιδοπλέγματος

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or97_V04.pdf

raster representation

παράσταση ψηφιδοπλέγματος

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

raster-graphics
rated continuous wave output
power, rated CW output power

γραφικά ψηφιδοπλέγματος
διαβαθμισμένη ισχύς εξόδου συνεχούς
κύματος, διαβαθμισμένη ισχύς εξόδου
CW

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Οπτικές ίνες

quantum annealing, QA
quantum bit, qubit
quick response code, QR code
quintplexer
radiated free-field Source Level,
radiated SLRMS
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

rated total average output power

διαβαθμισμένη ολική μέση ισχύς εξόδου

Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

rated value

διαβαθμισμένη τιμή

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or99_V05.pdf

rating

διαβάθμιση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or99_V05.pdf

rating plate

πινακίδα ονομαστικών
χαρακτηριστικών
τιμές στην πινακίδα ονομαστικών
χαρακτηριστικών
διαβαθμισμένα χαρακτηριστικά

Τεχνικοί τομείς

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40543.msg176280#msg176280

Τεχνικοί τομείς

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40543.msg176280#msg176280

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or99_V05.pdf

Φιλοτελισμός
Χημεία
Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41762.msg179724#msg179724
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=42838.msg181364#msg181364
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=42848.msg181388#msg181388

Ακουστική
Βιβλιοθηκονομία
Ηλεκτρονική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

Ακουστική
Τυποποίηση
Τυποποίηση
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

rating plate values
ratings
raw paper
reactant {ουσ.}
recalibrator
receiver microphone, receiving
microphone
receiver mode
recency
recency score
reciprocal microphone
record object
rectangular type (of a pulse
form)
refactor

τραχύ χαρτί
το αντιδρών
αναβαθμονομητήρας
μικρόφωνο-δέκτης, μικρόφωνο
(ηχητικής) λήψης
τρόπος (λειτουργίας) δέκτη
προσφατότητα, το πρόσφατο
βαθμός προσφάτου, βαθμός
προσφατότητας
αντίστροφο μικρόφωνο
αντικείμενο εγγραφής
ορθογωνικός τύπος (παλμομορφής)

reference (1 µPa), re
regulatory
regulatory requirements

αναπαραγοντοθετώ, επανακαθορίζω
παράγοντες
αναπαραγοντοθετησιμότητα,
δυνατότητα επανακαθορισμού
παραγόντων
αναπαραγοντοθετήσιμος, με
δυνατότητα επανακαθορισμού
παραγόντων
αναπαραγοντοθετημένος, με
επανακαθορισμένους παράγοντες
αναπαραγοντοθέτηση,
επανακαθορισμός παραγόντων
{ενέργεια}
αναπαραγοντοθεσία, επανακαθορισμός
παραγόντων {κατάσταση}
ως προς (1 µPa)
κανονιστικός
κανονιστικές απαιτήσεις

re-issue

επανέκδοση

refactorability

refactorable

refactored
refactoring

refactorship

Θεματικό πεδίο
Subject field
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Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Αγγλικός όρος
English term
related
relevant
remote device emulator
remote device emulator
Remote System Control
replicate {adj.}
replicate {v. tr.}
replicated {p.p.}

Ελληνικός όρος
Greek term

replication {n.}
replication of experiments
replication of measurements
replication of samples
replication of sampling
resilience

σχετιζόμενος, συναφής
σχετικός
εξομοιωτής απομακρυσμένης διάταξης
εξομοιωτής απομακρυσμένης διάταξης
έλεγχος απομακρυσμένου συστήματος
πανόμοιος
πανομοιώνω
πανομοιωμένος {που έχει καταστεί
πανόμοιος}, πανόμοιος
πανομοιωμένα δείγματα, πανόμοια
δείγματα
πανομοίωση
πανομοίωση πειραμάτων
πανομοίωση μετρήσεων
πανομοίωση δειγμάτων
πανομοίωση δειγματοληψίας
επανατακτικότητα

resilience surrogate

υποκατάστατο επανατακτικότητας

resilience, resiliency
resistance
resistor
resonant-tunnelling hot-electron
transistor (RHET)
resourcing
resourcing situations
resourcing structure
responsibility
responsiblity
retain
retain
retention

επανατακτικότητα
αντίσταση
αντιστάτης
τρανζίστορ θερμών ηλεκτρονίων
συντονιζόμενης σηράγγωσης
διάθεση πόρων
καταστάσεις πορισμού
δομή διάθεσης πόρων
υπευθυνότητα {προσώπων}
ευθύνη {φορέων}
διατηρώ
διατηρώ, κρατώ, διακρατώ
διατήρηση

retractable cable
retractable part
retractable spring
retracted position
revalidation

συσπειρούμενο καλώδιο
εισελκόμενο μέρος
ελατήριο επαναφοράς
θέση σύμπτυξης
επανεπικύρωση

reverberant sound field

αντηχητικό (ηχητικό) πεδίο

replicated samples

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τυποποίηση
Τυποποίηση
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44661.msg184397#msg184397
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44661.msg184397#msg184397
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45997.msg188687#msg188687
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45997.msg188757#msg188757
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40323.msg175381#msg175381
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Δοκιμές

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές
Κοινωνικοοικονομικά
συστήματα
Κοινωνικοοικονομικά
συστήματα
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

Οικονομικά
Οικονομικά
Οικονομικά
Ποιότητα
Ποιότητα
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τυποποίηση
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τηλεπικοινωνίες
Τυποποίηση
Τυποποίηση
Τηλεπικοινωνίες
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38996.msg173141#msg173141
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38996.msg173141#msg173141
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38996.msg173141#msg173141
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38996.msg173141#msg173141
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Αγγλικός όρος
English term
reverse highlighting

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44820.msg184939#msg184939

reverse solicitation
reverse video
RFID emblem
rhegolith, regolith
rheostat
risk level
risk management

ανάστροφη επιφώτιση, ανάστροφη
φωτοεπισήμανση
αντίστροφη προσέλκυση
ανάστροφο βίντεο
σήμανση RFID
ρηγόλιθος, ρεγόλιθος
ροοστάτης
στάθμη διακινδύνευσης
διαχείριση διακινδύνευσης

Οικονομικά (ΕΔΟ)
Τηλεπικοινωνίες
Χημεία
Γεωλογία
Ηλεκτρονική
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Συστήματα διαχείρισης (ISO)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44820.msg184939#msg184939
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45896.msg188432#msg188432

robotware

ρομποτισμικό

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

robotware
rogue value
rogue value, sentinel value,
sentinel, terminator
room acoustics
rouletted perforation
routine monitoring

ρομποτισμικό
εξωπραγματική τιμή, απίθανη τιμή
τιμή τερματισμού, τερματιστής

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37360.msg168884#msg168884
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf

ακουστική χώρων
γραμμωτή διάτρηση
συστηματική παρακολούθηση

Ακουστική
Φιλοτελισμός

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44661.msg184397#msg184397
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

roving microphone
sample
sampling
sampling

περιφερόμενο μικρόφωνο
δειγματοληπτώ
δειγματοληψία
δειγματολήπτηση

sampling tube microphone,
microphone fitted with a
sampling tube
Satellite-Based Augmentation
System, SBAS
savant syndrome

μικρόφωνο (εφοδιασμένο) με σωλήνα
δειγματοληψίας

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

Ακουστική
Μετρήσεις
Μετρήσεις
Μετρήσεις
Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

δορυφορικό σύστημα φασματικής
επαύξησης
σύνδρομο του «σοφού»

Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

Ιατρική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or91_V11.pdf

schematic diagram
scour
scouring
screen name
script

σχηματικό διάγραμμα
αποτρίβω
απότριψη, αποτριβή
οθονώνυμο
γραπτό, γεγραμμένο

script representation

σεναριακή παράσταση

Ορολογία
Τεχνολογία
Τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Μαθηματικά
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40719.msg176981#msg176981
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35951.msg167290#msg167290
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or130_V02.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

scroll bar

λωρίδα κύλισης

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=32881.msg160099#msg160099

searchology
sedimentary structure
select

αναζητησιολογία, αναζητησεολογία
ιζηματοδομή, ιζηματογενής δομή
επιλέγω

Τεχνολογία Πληροφοριών
Γεωλογία
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41846.msg179898#msg179898
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39074.0
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

selective dump
self-assessment

επιλεκτική κατεκτύπωση
αυτοαξιολόγηση

semantic wiki
semicolon-separated values
(SSV)
semi-reverberant sound field
semi-transparent paper
semi-transparent paper with silk
highlights
sensory-motoric immersion
sentence concordance
server
service
service level
service level agreement (SLA)

σημασιολογικός βικιτόπος
τιμές οριοθετημένες με ελληνικό
ερωτηματικό
ημι-αντηχητικό πεδίο
ημιδιαφανές χαρτί
χαρτί ημιδιαφανές με αναλαμπές

shell
shielded high voltage parts,
shielded HV parts
shielding
shielding configuration

αισθησιοκινητική εμβύθιση
προτασιακή συμπαράθεση
εξυπηρετητής
υπηρεσία ή εξυπηρέτηση
στάθμη υπηρεσίας
συμφωνία στάθμης (παρεχόμενης)
υπηρεσίας
ενωμένη σειρά
γραμμές σκίασης
σεισογραφικός χάρτης
σχιστάργιλος, σχιστοπηλός
ενδοσχισταργιλικό αέριο
ενδοσχισταργιλικό πετρέλαιο
μορφοποιώ (παλμό), σχηματώνω
(παλμό)
κέλυφος
θωρακισμένα μέρη υψηλής τάσης,
θωρακισμένα μέρη HV
θωράκιση
διάρθρωση θωράκισης

shipping postmarks
shock
shock absorber
shortage pricing, scarcity
pricing
shortcut {n.}

ατμοπλοϊκές σφραγίδες
συγκλονισμός
αποσβεστήρας κραδασμών, αμορτισέρ
τιμολόγηση στενότητας, τιμολόγηση
ανεπάρκειας
βραχυδρόμηση

shortcut {v.}

βραχυδρομώ

sibling term
sign {n.}

αφηρημένο μοντέλο
σήμα, σημείο {νεύμα}

se-tenant set
shading lines
shakemap, intensity map
shale
shale gas
shale oil
shape (a pulse)

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Πληροφορική
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190222#msg190222
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=76173.msg243800#msg243800

Ακουστική
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf

Τεχνητή νοημοσύνη
Ορολογία
Πληροφορική
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38851.msg172638#msg172638
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34949.msg166568#msg166568
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34949.msg166568#msg166568

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Γεωλογία
Γεωλογία
Γεωλογία
Γεωλογία
Ηλεκτρονική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or128_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39184.msg173869#msg173869
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

Τεχνολογία
Τεχνολογία
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45175.msg186776#msg186776

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεκμηρίωση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or82_V10.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

sign {n.}

πρόσημο

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

sign {v.}

νοηματίζω 〈νοηματική γλώσσα〉

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

sign {v.}

προσημαίνω

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

signal {n.}

σήμα {ηλεκτρικό, οπτικό, ακουστικό, ...}

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

signal {v.}

σηματοδοτώ

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

signal representation

παράσταση σήματος

signal-in-space contribution
signal-in-space, SIS
signalling

συνεισφορά σήματος στον χώρο
σήμα στον χώρο
σηματοδοσία

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

signed

προσημασμένος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

silky paper
silo data { v.}
siloed data
simple mail transfer protocol
(SMTP)
simple message transfer
protocol, simple mail transfer
protocol
simulate
simulator
simulcast

μεταξωτό χαρτί
ενσιρώνω δεδομένα
ενσιρωμένα δεδομένα
πρωτόκολλο μεταφοράς απλού
ταχυδρομείου
πρωτόκολλο μεταφοράς απλών
μηνυμάτων, πρωτόκολλο μεταφοράς
απλού ταχυδρομείου
προσομοιώνω
προσομοιωτής
συγχρονεκπομπή, ταυτόχρονη
εκπομπή
μονοσυχνικό δίκτυο
μονότροπος πυρήνας
τηκτός κολουροκωνικός συνδυαστής
μονότροπης με πολύτροπη οπτική ίνα
δεξιοπλαγία, βακτηρία
ασφάλεια βραδείας τήξης

Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34948.0#ixzz16i76vw7z

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34948.0#ixzz16i76vw7z

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45995.msg188686#msg188686
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45995.msg188686#msg188686
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Οπτικές ίνες
Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Τυπογραφία
Ηλεκτρολογία
Ηλεκτροτεχνολογία
Ηλεκτροτεχνολογία
Οικονομικά (ΕΔΟ)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39185.msg173873#msg173873
http://www.translatum.gr/forum/index.php?action=profile;u=6812;sa=showPosts;start
=5475
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or111_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or148_V05.pdf

Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

Φιλοτελισμός
Πληροφορική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190222#msg190222

single frequency network
single mode core
single mode to multimode fused
tapered fibre combiner
slash
slow-blow fuse
smart grid, intelligent grid
smart metering
smile effect, volatility smile
smoking
smooth paper
snapshot dump

έξυπνο δίκτυο, νοήμον δίκτυο
έξυπνη μέτρηση, νοήμων μέτρηση
φαινόμενο του χαμόγελου, χαμόγελο
της μεταβλητότητας
αστραπιαία εξαπάτηση παραδοσιακών
συναλλασσομένων
λείο χαρτί
στιγμιοτυπική κατεκτύπωση
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

social network
social tagging

κοινωνικό δίκτυο
κοινωνική δεικτοδότηση

socket
software

υποδοχή, πρίζα, ρευματοδότης
λογισμικό

solar collector, collector
sole marks
solicited evidence
solid state drive (SSD)
solid-state physics
solute
solvent
sound field conditions
sound radiation
source (of supply), resource
source {v.}
source level

ηλιακός συλλέκτης, συλλέκτης
υποτυπώματα
επικλητά τεκμήρια
οδηγός στερεάς κατάστασης
φυσική (της) στερεάς κατάστασης
διάλυτο, διαλυμένο
διαλύτης
συνθήκες ηχητικού πεδίου
ηχητική ακτινοβολία
πηγή, πόρος, μέσο
πορίζω, (προσ)πορίζομαι
στάθμη πηγής

sourcing
spaced-array microphones
spaghetti junction
spark plug
spatial immersion
spatial representation

πορισμός
μικρόφωνα διαποστασιακής συστοιχίας
ανισόπεδος κόμβος
αναφλεκτήρας, σπινθηριστής, μπουζί
χωρική εμβύθιση
χωρική παράσταση

special

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο
Τηλεπικοινωνίες
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Ηλιακή τεχνολογία
Γεωλογία
Τεκμηρίωση
Τεχνολογία Πληροφοριών
Φυσική
Χημεία
Χημεία
Ακουστική
Ακουστική
Οικονομικά
Οικονομικά
Ακουστική
Οικονομικά
Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορική
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38997.msg173144#msg173144
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or125_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35819.msg166928#msg166928
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47522.msg193222#msg193222
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47253.msg192610#msg192610
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

ειδικός

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

special theory of relativity
species-specific

ειδική θεωρία της σχετικότητας
ειδοείδιος, είδιος ως προς το είδος

Φυσική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

Ιατρική, Βιολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=78669.new;topicseen#new

specific address

είδια διεύθυνση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

specific function

είδια λειτουργία

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

specific heat
specific layout structure

ειδική θερμότητα
είδια δομή κατάστρωσης

Φυσική
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

specific weight
specifications
specimen

ειδικό βάρος
προδιαγραφές, χαρακτηριστικά
δείγμα

spectral representation

φασματική παράσταση

speech {adj.}
spiking solution

Φυσική
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

ομιλιακός

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

διάλυμα εμβολιασμού

Χημεία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46428.msg190192#msg190192
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Αγγλικός όρος
English term
spinel-websterite
spintronics

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

χρωμιτιούχος βεμπστερίτης
στροφορμηλεκτρονική,
σπινηλεκτρονική, σπιντρονική
διαβίβαση παραπλανητικών εντολών

Γεωλογία
Ηλεκτρονική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

τηρώ ουρά επεξεργασίας, τηρώ ουρά
εκτύπωσης
τηρητής ουράς εκτύπωσης

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46006.msg188740#msg188740

Πληροφορική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46006.msg190080#msg190080

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Αεροπορία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Μαθηματικά
Τεχνολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=39637.msg174365#msg174365
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or81_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Ακουστική
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40361.msg175536#msg175536

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf

Ηλεκτροτεχνολογία
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Statement of conformance

αστεροτετράδα
σφραγίδες έναρξης ταχυδρομικού
γραφείου
Δήλωση συμμόρφωσης

Τυποποίηση, Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46261.msg189436#msg189436

static dump

στατική κατεκτύπωση

static representation

στατική παράσταση

Πληροφορική
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46026.msg190222#msg190222
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

spoofing
spool
spooler, printer spooler
spooling
spots – coloured stains
spotted and cloudy
spreadsheet software
spreadsheet software
spudger
spyder
spyware
square
square of the harmonic divided
by the fundamental current
stamp
stamping
standard microphone
standard Runge-Kutta
integration

τήρηση ουράς επεξεργασίας, τήρηση
ουράς εκτύπωσης
στίγματα – κηλίδες
με κηλίδες και νεφελώματα
λογισμικό λογιστικών φύλλων,
λογισμικό λογιστικών καταστάσεων
λογισμικό λογιστικών φύλλων,
λογισμικό λογιστικών καταστάσεων
σπάτουλα ανοίγματος
αραχνοειδής δρόνος
κατασκοπισμικό
τετράγωνο, δεύτερη δύναμη
τετράγωνο του λόγου του ρεύματος της
αρμονικής προς το ρεύμα της
θεμελιώδους
γραμματόσημο
γραμματοσήμανση
τυπικό μικρόφωνο
τυπική ολοκλήρωση Runge-Kutta

standardised representation

τυποποιημένη παράσταση

standardization

τυποποίηση

Standards and Recommended
Practices, SARPs
star quad
starting of post office postmarks

πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

status
status of a term, term status
statutory requirements

στάτο
στάδιο όρου, στάτο όρου
απαιτήσεις νομοθεσίας

step function
step function

streamline flow, laminar flow
streamlined dive
stress

συνάρτηση βαθμίδας
συνάρτηση βαθμίδας, βαθμιδωτή
συνάρτηση, βηματική συνάρτηση
βαθμιδωτός τύπος (παλμομορφής)
στοχαστικό υπόβαθρο βαρυτικών
κυμάτων
λιθοσυρραφή
άσφαλτος καλής ποιότητας και ευθείας
εισχώρησης/διείσδυσης
άσφαλτος άμεσης απόσταξης με
διαβάθμιση διείσδυσης, ατροποποίητη
άσφαλτος με διαβάθμιση διείσδυσης,
κοινή άσφαλτος με διαβάθμιση
διείσδυσης
άσφαλτος άμεσης απόσταξης,
ατροποποίητη άσφαλτος, άσφαλτος
οδοστρωσίας, κοινή άσφαλτος
στρατηγική εμβύθιση
παρασιτική χωρητικότητα
αδέσποτο αρχείο
αδέσποτο τεμάχιο
ακτινοβολία διασποράς
αστραπιαία μηχανή λήψης, αστραπιαία
κάμερα
στρωτή ροή
στρωτή κατάδυση
στρες, πίεση, κατάσταση πίεσης

strict collation
string orchestra
string trio
strip of three
strong teleconferencing facility

αυστηρή αντιπαραβολή
ορχήστρα εγχόρδων
τρίο εγχόρδων
λουρίδα των τριών
ισχυρή ευκολία τηλεδιάσκεψης

structured representation

δομημένη παράσταση

sub-assembly

υποσύστημα, κατασκευαστικό
υποσύστημα
χάρτης ταξινόμησης υποπλοκάδων

step type (of a pulse form)
stochastic gravitational wave
background (SGWB)
stone stapling
straight penetration grade
bitumen
straight penetration grade
bitumen, straight penetrationgraded bitumen, straight-run
penetration-graded bitumen
straight-run bitumen, paving
bitumen
strategic immersion
stray capacitance
stray file
stray fragment
stray radiation
streak camera

sub-block classification map

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τηλεπικοινωνίες
Ορολογία
Τυποποίηση
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or133_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or85_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Ηλεκτρονική
Φυσική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46983.msg192889#msg192889

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf

Τεχνητή νοημοσύνη
Ηλεκτρονική
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Ραδιοηλεκτρολογία
Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41787.msg179684#msg179684
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41787.msg179676#msg179676
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41787.msg179676#msg179676
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41787.msg179684#msg179684
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

Υδροδυναμική
Υδροδυναμική
Διαχείριση εναέριας
κυκλοφορίας
Τεχνολογία Πληροφοριών
Μουσική
Μουσική
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44677.msg184490#msg184490
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=12786.msg184462#msg184462
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or124_V05.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45105.msg186156#msg186156
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46223.msg189392#msg189392
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

subcortical

υποφλοιικός

Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=79195.new;topicseen#new και
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=79207.new;topicseen#new

subcortically

υποφλοιικώς

Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91401.msg264096#msg264096

subdomain of 1st level

Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or85_V05.pdf

Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or85_V05.pdf

subfolder

θεματικό υποπεδίο 1ης στάθμης,
υποπεδίο 1ης στάθμης
θεματικό υποπεδίο 2ης στάθμης,
υποπεδίο 2ης στάθμης
υποφάκελος

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

sub-layer

υπο-στρώμα

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or94_V05.pdf

subnotebook (computer)
subsampling
subscriber interface, SI
subscript
subsidence
successful issues
summational graph

υπολογιστής υπόδελτος
υποδειγματοληψία
συνδρομητική διεπαφή, SI
κατώγραπτο
εδαφική υποχώρηση, υποχώρηση
επιτυχείς εκδόσεις
αθροιστικός γράφος

Πληροφορική
Τεχνολογία Πληροφοριών
Ηλεκτροτεχνολογία
Μαθηματικά
Γεωλογία
Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44239.msg183996#msg183996
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or130_V02.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or125_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf

Θεωρία των γράφων

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or95_V06.pdf

superscript
supply chain

ανώγραπτο
εφοδιαστική αλυσίδα, αλυσίδα
προμηθειών

Μαθηματικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or130_V02.pdf

Επιμελητική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91398.msg264044#msg264044#ixz
z138DmqDKH

support a service
support universal services
supra-aural earphone
supra-aural earphone
supra-subduction zone
suprathreshold

υποστηρίζω υπηρεσία
υποστηρίζω καθολικές υπηρεσίες
υπερωτικό ακουστικό
υπερωτικό ακουστικό
ζώνη εφυποβύθισης
υπερκατωφλιακός

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική
Ακουστική
Γεωλογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188109#msg188109
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45779.msg188068#msg188068

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

surrogate resilience

υποκατάστατη επανατακτικότητα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

sustainable debt
sustainable digital multiservice
city
sweeping microphone
switch

αντιμετωπίσιμο χρέος, βιωτό χρέος,
ανεκτό χρέος
διατηρήσιμη ψηφιακή πολυυπηρεσιακή
πόλη
μικρόφωνο σάρωσης
διακόπτης

Κοινωνικοοικονομικά
συστήματα
Οικονομικά
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34950.msg164632#msg164632

switch

μεταγωγέας

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34950.msg164632#msg164632

switch

κέντρο μεταγωγής

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34950.msg164632#msg164632

switchover

(χειρακτική) μεταγωγή σε εφεδρεία

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

subdomain of 2nd level

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

syllable recognition rate
synzyme
system background

ρυθμός αναγνώρισης συλλαβών
συνθένζυμο
συστημικό υπόβαθρο

Τηλεπικοινωνίες
Χημεία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35775.msg167331#msg167331
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

system based

συστημοπαγής

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

system bus

συστημική αρτηρία

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

system parameter

συστημική παράμετρος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

system participant

συστηματικός συμμέτοχος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

system software

συστημικό λογισμικό

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

system wide operation

ολοσυστημική λειτουργία

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic application

συστηματική εφαρμογή

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic catalogue

συστηματικός κατάλογος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic code

συστηματικός κώδικας

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic deployment

συστηματική εξάπλωση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic design

συστηματικός σχεδιασμός

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic effect

συστηματική επίδραση

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic error

συστηματικό σφάλμα

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic index

συστηματικό ευρετήριο

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic method

συστηματική μέθοδος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic order

συστηματική διάταξη

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic series

συστηματική σειρά

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic terminology

Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

systematic terminology work
systematic thesaurus

συστηματική Ορολογία, θεματική
Ορολογία
συστηματική ορολογική εργασία
συστηματικός θησαυρός

Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systematic way

συστηματικός τρόπος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

system-dependent way

συστημοεξαρτώμενος τρόπος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

systemic grammar

συστημική γραμματική

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or98_V05.pdf

tablet (computer)
tab-separated values

υπολογιστής ταμπλέτα, ταμπλέτα
τιμές οριοθετημένες με στηλοθέτη

Πληροφορική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=76173.msg243800#msg243800

tactical immersion

τακτική εμβύθιση

Τεχνητή νοημοσύνη

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

tag

αναρτηματοθετώ

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

tag
tag {n.}

ετικέτα
ανάρτημα {ταμπελάκι}

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

tag {v.}

αναρτηματοθετώ {ταμπελάρω}

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

tagged

αναρτηματοθετημένος

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or113_V07.pdf

tagging

αναρτηματοθέτηση {ταμπελάρισμα}

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or106_V09.pdf

tangible electronic edition

υλική ηλεκτρονική έκδοση

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or104_V06.pdf

tangible product

υλικό προϊόν, απτό προϊόν

tarpaulin

κάλυμμα από αδιάβροχο ύφασμα,
κάλυμμα από μουσαμά, μουσαμάς
πρωτόκολλο TCP/IP

Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45599.msg187532#msg187532

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Οπτικές ίνες
Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς
Τεχνικοί τομείς
Ορολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45157.msg186083#msg186083
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45415.msg186939#msg186939
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45415.msg186939#msg186939
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45415.msg186939#msg186939
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf

TCP/IP protocol
telecast
telecom operator
telecommunication service
telegraphic cancellations
telescopic handle
temporal resolution

τηλεεκπομπή
τηλεπικοινωνιακός φορέας
εκμετάλλευσης
τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία
σφραγίδες τηλεγραφικές
τηλεσκοπική λαβή
χρονική διακριτική ικανότητα

tensioner
tensioner knob
tensioner knob
term intensive {adj.}
terminal mobility (TM)

εντατήρας
λαβή εντατήρα
λαβή εντατήρα
οροβριθής
κινητότητα τερματικού

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=91289.msg263893#msg263893

terminological concordance
terminological concordance
Terminology Summit
tessitura

ορολογική συμπαράθεση
ορολογική συμπαράθεση
Σύνοδος Κορυφής για την Ορολογία
έκταση (μουσικού έργου), τεσιτούρα

Ορολογία,
Τεχνολογία Πληροφοριών
Ορολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38851.msg172638#msg172638
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44715.msg184612#msg184612
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or80_V03.pdf

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or101_V07.pdf

test

δοκιμή

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf

test microphone
testing

μικρόφωνο δοκιμής
δοκιμές

tête-bêche pair
thalamic radiation

αντίποδο ζευγάρι
θαλάμια ακτίνωση

Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα
Τηλεπικοινωνίες
Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα
Φιλοτελισμός
Ιατρική
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37655.msg169662#msg169662

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

Αγγλικός όρος
English term
Thematic Apperception Test,
ΤΑΤ
thematic ex-ante conditionality

thin paper
thinning
thousands separator
three dimensional
representation
three party call
three-dimensional,
tridimensional
threshold

Ελληνικός όρος
Greek term
τεστ θεματικής αντίληψης, δοκιμασία
θεματικής αντίληψης, δοκιμασία
θεματικής πρόσληψης
θεματική προτεροτελής δανειακή
προϋπόθεση / θεματικός προτεροτελής
δανειακός όρος
λεπτό χαρτί
εκλέπτυνση
διαχωριστής χιλιάδων
τριδιάστατη παράσταση

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Ψυχολογία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf

Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνικοί τομείς

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or88_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46185.msg189379#msg189379
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

κατώφλιο

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or96_V05.pdf

Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Φωτογραφία
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf

tollential
total average output power
total harmonic distorsion (THD)

χρόνος (εκδήλωσης) συναγερμού
χρονορροϊκό μικροσκόπιο
χρονορροϊκή μικροσκοπία
χρονορροϊκή φωνογραφία
χρονορροϊκή φωτογράφιση,
φωτογράφιση χρονορροής
χρονορροϊκή εγγραφή
ιμάντας χρονισμού, ιμάντας
εκκεντροφόρου
αναιρετικό επακόλουθο
ολική μέση ισχύς εξόδου
ολική αρμονική παραμόρφωση (THD)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45389.msg187772#msg187772

touch pad
tower

επιφάνεια αφής
πύργος

toy microphone
track
tracking

μικρόφωνο παιχνιδιού
(υλική) τροχιά, ράγα
ίχνωσικός

Λογική
Οπτικές ίνες
Τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνικοί τομείς
Ηλεκτροτεχνία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or103_V04.pdf

tracking {adj.}

ίχνωση

Ηλεκτροτεχνία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or103_V04.pdf

trademark
trademark
transfer data
transformer

εμπορικό σήμα
εμπορικό σήμα
δεδομένα μεταφοράς
μετασχηματιστής

Εμπόριο
Οικονομικά
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or81_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41234.msg179723#msg179723

time to alarm
time-lapse microscope
time-lapse microscopy
time-lapse phonography
time-lapse photography
time-lapse recording
timing belt

τριμερή κλήση
τριδιάστατος

Θεματικό πεδίο
Subject field
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45886.msg188485#msg188485
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=41757.msg179850#msg179850

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

transmissive electro-optical
component
transmissive optical component

μεταδοτικό ηλεκτροοπτικό εξάρτημα

Οπτικές ίνες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

μεταδοτικό οπτικό εξάρτημα

transmitter microphone,
transmitting microphone
transmitting voltage response,
TVR
transparent paper
transport access network
transportation resources
trash and cash

μικρόφωνο-πομπός, μικρόφωνο
(ηχητικής) εκπομπής
απόκριση τάσης εκπομπής

Οπτικές ίνες
Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf

traveling post office
traversing microphone
tree diagram
triacanthidae
triangular type (of a pulse form)
tricopter
triple overprint
triple print
triplexer
truthiness

κινητό ταχυδρομικό γραφείο
κινούμενο μικρόφωνο
δενδροδιάγραμμα
τριακανθίδες
τριγωνικός τύπος (παλμομορφής)
τριελικόπτερο
τριπλή επισήμανση
τριπλή εκτύπωση
τριπλέκτης
πιστευόμενη αλήθεια, πίστει
αλήθεια, αληθοφάνεια
πιστευόμενος αληθής, πίστει αληθής,
αληθοφανής
τύρβη
τυρβώδης ροή
Τουρκικό Ινστιτούτο Τυποποίησης
Τουίτερ
διδιάστατος

Φιλοτελισμός
Ηλεκτροτεχνολογία
Συστήματα διαχείρισης (ISO)
Οικονομικά
Φιλοτελισμός
Ακουστική
Ορολογία
Ιχθυολογία
Ηλεκτρονική
Αεροπορία
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Επικοινωνία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=40719.msg176981#msg176981
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44554.msg184097#msg184097
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35656.msg166587#msg166587
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Επικοινωνία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Υδροδυναμική
Υδροδυναμική
Τυποποίηση
Κοινωνικά δίκτυα

truthy
turbulence
turbulent flow
Turkish Standards Institution
Twitter
two-dimensional, bidimensional
two-in-one notebook computer
type-setting
type-setting error
typical sound field
tyre
tyre inflator
ultra fast
ultra fast broadband networks

διαφανές χαρτί
δίκτυο πρόσβασης μεταφοράς
πόροι μεταφοράς
ευτελισμός και αγορά

διπαγής υπολογιστής δέλτος
στοιχειοθεσία
σφάλμα στοιχειοθεσίας
τυπικό ηχητικό πεδίο
επίσωτρο, ελαστικό, λάστιχο
φουσκωτήρας ελαστικών
πάρα πολύ υψηλού ρυθμού,
υπέρπολυ υψηλού ρυθμού
ευρυζωνικά δίκτυα πάρα πολύ υψηλού
ρυθμού, ευρυζωνικά δίκτυα υπέρπολυ
υψηλού ρυθμού

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44678.msg184578#msg184578
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44678.msg184520#msg184520
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46260.msg189402#msg189402
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

Πληροφορική
Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Ακουστική
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Αυτοκίνητο
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or122_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45200.msg186254#msg186254
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

ultra-thin client
unable
unaggregated

ισχνότατος υπολογιστής πελάτης
ανίκανος, μη ικανός
ασυνάθροιστος

Πληροφορική
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

unbundle {v.}
unbundled
unbundled access

αποδεσμοποιώ
αποδεσμοποιημένος, αδεσμοποίητος
αποδεσμοποιημένη/αδεσμοποίητη
πρόσβαση
αποδεσμοποιημένος τοπικός βρόχος,
αδεσμοποίητος τοπικός βρόχος
αποδεσμοποιημένες υπηρεσίες,
αδεσμοποίητες υπηρεσίες
αποδεσμοποιημένες υπηρεσίες,
αδεσμοποίητες υπηρεσίες
αποδεσμοποίηση
απονυγματίζω
κάτω παύλα, υπόπαυλα
χαρακτήρας υπόπαυλας
υπόγραπτο, υπογεγραμμένο
υπώθηση
κυματοειδής ελασμάτωση
μονοεκπομπή
μονοκατευθυντικό μικρόφωνο
ενοποιημένη μηνυματοδοσία

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101

Τηλεπικοινωνίες
Επεξεργασία κειμένου
Επεξεργασία κειμένου
Επεξεργασία κειμένου
Μαθηματικά
Γεωλογία
Γεωλογία
Τηλεπικοινωνίες
Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=36252.msg168101#msg168101
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or136_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or130_V02.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or130_V02.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or130_V02.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34952.msg166336#msg166336

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34951.msg166561#msg166561

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34952.msg166336#msg166336

Unified Messaging Systems
(UMS)

ενοποιημένη μηνυματοδοσία
σύστημα ενοποιημένης
μηνυματοδοσίας
συστήματα ενοποιημένης
μηνυματοδοσίας

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34952.msg166336#msg166336

uniform representation

ομοιόμορφη παράσταση

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf

unique identification

μονοσήμαντη ταυτοποίηση

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Συστήματα διαχείρισης (ISO)

universal primer

γενικός εκκινητής

Βιολογία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=78665.0

universal serial bus, USB

καθολική σειριακή αρτηρία, USB

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

universal service
universe

καθολική υπηρεσία
σύμπαν

Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

unmanned aerial / aircraft
system, UAS

σύστημα μη επανδρωμένου
αεροσκάφους, ΣμηΕΑ, σύστημα
ανεπάνδρωτου αεροσκάφους, ΣΑΝΑ

unbundled local loop
unbundled services
unbundled services
unbundling
uncheck {v.}
underscore
underscore character
underscript
underthrust
undulated lamination
unicast
unidirectional microphone
unified messaging
unified messaging (UM)
unified messaging system

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or75_V06.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or138_V06.pdf

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or116_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or89_V08.pdf

Αεροπορία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf
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Αγγλικός όρος
English term
unmanned aerial vehicle, UAV

Ελληνικός όρος
Greek term

USB hub

μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ΜΕΑ,
ανεπάνδρωτο αεροσκάφος
ανεπάνδρωτο αεροσκάφος,
μη επανδρωμένο αεροσκάφος
ανεπίσημες εκδόσεις
μαζικώς αποστελλόμενα ανεπιθύμητα
ηλ-μηνύματα, ανεπιθύμητα ηλ-μηνύματα
μαζικής αποστολής
ανεπιθύμητο εμπορικό ηλεκτρονικό
μήνυμα, ανεπιθύμητο εμπορικό ηλμήνυμα
ανεπιτυχείς εκδόσεις
αναφόρτωση, τηλεφόρτωση προς τα
άνω, ανέβασμα
αναφορτώνω, τηλεφορτώνω προς τα
άνω, ανεβάζω
αναφορτώνω
αναφορτωσιμότητα
αναφορτώσιμος
αναφόρτωση
υπέρπαυλα
άνω άκρο φύλλου
αντιρρευματικός, ανερχόμενος
αντιρρευματικός, ανάντης
αντιρρευματικό ηλεκτρικό τροφοδοτικό,
άναντες ηλεκτρικό τροφοδοτικό
πλήμνη USB

USB mass storage device

συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB

USB port

θύρα USB

USB stick, USB flash
USB: Universal Serial Bus

αστραπιαία μνήμη USB, αστραπιαίο
USB, αστραπιαίο
καθολική σειριακή αρτηρία

user agent
user-discernible
user-discernible client operating
system
username
user's name

πράκτορας χρήστη
χρηστοδιάκριτος
χρηστοδιάκριτο λειτουργικό σύστημα
πελάτη
χρηστώνυμο
όνομα (του) χρήστη

Unmanned Aerial Vehicle, UAV
unofficial issues
Unsolicited Bulk Email, UBE

Unsolicited Commercial Email,
UCE
unsuccessful issues
upload
upload
upload
uploadability
uploadable
uploading
upper bar
upper margin
upstream
upstream
upstream electrical supply

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Αεροπορία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf

Αεροπορία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80038.msg249287#new

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80039.new;topicseen#new

Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Επεξεργασία κειμένου
Φιλοτελισμός
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία
Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Ηλεκτρονική, Τεχνολογία
Πληροφοριών
Ηλεκτρονική, Τεχνολογία
Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορική
Πληροφορική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37953.msg170684#msg170684

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or119_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or130_V02.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=27006.msg179729#msg179729
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37715.msg169665#msg169665
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or145_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or110_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or134_V05.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35951.msg167290#msg167290
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=35951.msg167290#msg167290

Αγγλικός όρος
English term
vacuumproof
value engineering
valve flange
valvoline
variable resistor

Ελληνικός όρος
Greek term

vehicle series

κενάντοχος
τεχνική βελτιστοποίησης της αξίας
φλάντζα βαλβίδων
βαλβολίνη
μεταβλητή αντίσταση, μεταβλητός
αντιστάτης
σειρά οχημάτων

verbal thinking
verbal thought
verification

λεξισκεψία
λεξίσκεψη
επαλήθευση

version tidemark
vertical {adj.}
vertical {n.}
vertical accuracy
vertical alert limit, VAL
vertical pair
vertical system navigation error

video equipment
video system
videoconferencing
videophone microphone
VideoWeb Conferencing, Video
Web Conferencing
view
virtualization
virtualize

μεταίχμιο (αναβάθμισης) έκδοσης
κατακόρυφος
κάθετος {ουσ.}
κατακόρυφη ορθότητα
κατακόρυφο όριο συνέγερσης
κάθετο ζευγάρι
σφάλμα πλοήγησης κατακόρυφου
συστήματος
πολύ υψηλού ρυθμού
πολύ υψηλού ρυθμού
ψηφιακή συνδρομητική γραμμή πολύ
υψηλού ρυθμού
VHF εποχούμενες μονάδες, χειρόφερτες
μονάδες ή μονάδες σταθμού βάσης
στοιχείο δονητικής ενέργειας, κύτταρο
δονητικής ενέργειας
βιντεοεξοπλισμός, εξοπλισμός βίντεο
βιντεοσύστημα, σύστημα βίντεο
εικονοδιάσκεψη, βιντεοδιάσκεψη
μικρόφωνο εικονοτηλεφώνου
εικονοδιάσκεψη Ιστού, εικονοδιάσκεψη
μέσω Ιστού, ιστοεικονοδιάσκεψη
θέα, θέαση
ιδεατοποίηση
ιδεατοποιώ

visual display

οπτική παρουσίαση

visual representation

οπτική παράσταση

visually display a file's type

παρουσιάζω οπτικά τον τύπο αρχείου

very fast (= very high rate)
very high rate
very high speed digital
subscriber line, VDSL
VHF mobile, handheld or base
station units
vibration energy cell

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τεχνολογία
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Ηλεκτρονική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or144_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45896.msg188432#msg188432

Τεχνολογία
Ψυχολογία
Ψυχολογία
Τυποποίηση, Πιστοποίηση,
Δοκιμές, Ποιότητα
Τεχνολογία Πληροφοριών
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or137_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or120_V09.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=86689.new;topicseen#new

Δονήσεις, Ακουστική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=78653.new#new

Ακουστική, Πολυμέσα
Ακουστική, Πολυμέσα
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46233.msg189390#msg189390
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46242.msg189385#msg189385

Πληροφορική
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=47393.msg192743#msg192743
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or139_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or139_V06.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44566.msg184099#msg184099
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or117_V07.pdf
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=38462.0
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45693.msg187741#msg187741
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=45693.msg187741#msg187741
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44566.msg184099#msg184099

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

vlog {adj.}
vlog {v.}
vlog, vidblog, video blog {n.}
vlogger {n.}
vlogging {g.}
vlogging {n.}
vlogosphere {n.}
VNSE - fault-free condition
VNSE – system failure condition
vocal range

βιντεοϊστολογιακός
βιντεοϊστολογώ
βιντεοϊστολόγιο
βιντεοϊστολόγος
βιντεοϊστολόγηση
βιντεοϊστο(λογιο)γραφία
βιντεοϊστολογιόσφαιρα
VNSE - ασφάλματη συνθήκη
VNSE - συνθήκη αποτυχίας συστήματος
φωνητική περιοχή, περιοχή φωνής

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία (ΕΔΟ)
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44231.msg183980#msg183980
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44231.msg183980#msg183980
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44231.msg183980#msg183980
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44231.msg183980#msg183980
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44231.msg183980#msg183980
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44231.msg183980#msg183980
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44231.msg183980#msg183980
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or135_V04.pdf

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or101_V07.pdf

vocal register

φωνητική έκταση, έκταση φωνής

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or101_V07.pdf

voice breathiness, voice's
breathiness
voice breathiness, voice's
breathiness
voice over Internet Protocol,
voice over IP, VoIP
Voice Over IP, VOIP, VoIP, Voip

έμπνοια (της φωνής)

Ακουστική, Φωνιατρική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or100_V05.pdf

εμπνοϊκότητα (της φωνής)

Ακουστική, Φωνιατρική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or100_V05.pdf

φωνή μέσω πρωτοκόλλου Διαδικτύου,
φωνή μέσω IP (VoIP)
φωνή μέσω πρωτοκόλλου Ίντερνετ,
φωνή μέσω πρωτοκόλλου Διαδικτύου
τάση, ηλεκτρική τάση
συνάρτηση βαθμίδας τάσης
ογκοστοιχείο, στοιχείο όγκου,

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34954.msg166345#msg166345

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=42372.msg183122#msg183122

Ηλεκτρονική
Ηλεκτρονική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or143_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or142_V03.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=80318.0

Αεροπορία
Οικονομικά

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or149_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

Φιλοτελισμός

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf

Ηλεκτροτεχνία

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=78484.new;topicseen#new

Φιλοτελισμός
Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or115_V08.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or127_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or114_V07.pdf

Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46242.msg189385#msg189385
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf

voltage
voltage step function
volume element
voxel {<volumetric pixel}
V-tail
wash trading, wash trade
washing
waste electrical and electronic
equipment, WEEE

watermark
watermark crown
web banner
Web Conferencing
Web crawler, crawler

ογκοεικονοστοιχείο, εικονοστοιχείο
όγκου
διχάλουρος δρόνος
(σκόπιμη) αμφίτροπη διόγκωση
συναλλαγών
πλύσιμο
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
απορρίμματα, απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
υδατόσημο
υδατόσημο κορώνα
(διαφημιστικό) πανό ιστοσελίδας,
ιστοπανό
ιστοδιάσκεψη
ερπυστήρας/ερπυστής Ιστού,
ερπυστήρας/ερπυστής, ιστοδίφης
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Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

Web crawling, crawling the Web,
crawling on/in the Web
web data extraction
web robot, web bot
web-based
web-based feed reader
webcast
webinar
website

ερπυσμός Ιστού, ερπυσμός στον Ιστό,
ιστοδίφηση
ερανισμός δεδομένων ιστού, ερανισμός
ιστοδεδομένων
ρομπότ ιστού, μποτ ιστού
ιστοπαγής
ιστοπαγής αναγνώστης τροφοδοσίας
ιστοεκπομπή
ιστοσεμινάριο
ιστότοπος

websterite
wehrlite
weighted

βεμπστερίτης
βερλίτης
σταθμισμένος

well-digger
whirlpool bath

φρεωρύχος, φρεατωρύχος
λουτήρας στροβιλομάλαξης,
στροβιλολουτήρας {λουτήρας
υδρομάλαξης, λουτήρας υδρομασάζ,
τζακούζι}
καταύδηση
συριστική έκταση, συριστική φωνή

whistle blowing
whistle register
whistle-blower
whistle-blower
whistle-blowing
Wide Area Network, WAN
wide area network, WAN
wide-spaced numbers
wikiwiki editing
wiki farm
wiki page
wiki process
wiki processing
wiki software
wiki tool
wiki work
wiki, wiki site
wikibook

καταυδητής
καταυδητής, μάρτυρας δημόσιου
συμφέροντος
καταύδηση
δίκτυο ευρείας περιοχής
δίκτυο ευρείας περιοχής, δίκτυο WAN
(WAN)
απέχοντες αριθμοί
βικιβικισύνταξη
βικιφάρμα
βικισελίδα
βικιδιεργασία
βικιεπεξεργασία
βικιλογισμικό
βικιεργαλείο
βικιεργασία
βικιτόπος
βικιβιβλίο

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or123_V07.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Γεωλογία
Γεωλογία
Τεχνολογία
Τεχνολογία (ΕΔΟ)

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37374.msg168925#msg168925
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46372.msg190078#msg190078
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46372.msg190078#msg190078
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or150_V03.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

Είδη υγιεινής

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89207.msg264201#msg264201

Γενική γλώσσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf

Ακουστική

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or101_V07.pdf

Γενική γλώσσα
Γενική γλώσσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or118_V09.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or125_V06.pdf

Γενική γλώσσα

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or125_V06.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=21977.msg164617#msg164617

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34955.msg164636#msg164636

Φιλοτελισμός
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or126_V07.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
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http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or132_V06.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or140_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Αγγλικός όρος
English term

Ελληνικός όρος
Greek term

wikimedia
wikinews
wikinode
wikipedia
wikiquote
wikispecies
wikitext
wikitext language, wiki markup
(language
wikiversity
wiktionary
wind-shielded microphone
winescape
wireless local area network
card, wireless LAN card
wireless microphone
worldwide web

βικιμέσα
βικινέα
βικικόμβος
βικιπαίδεια
βικίφθεγμα
βικιείδος, βικιείδη
βικικείμενο
βικικειμενική γλώσσα, γλώσσα
βικισήμανσης
βικιεπιστήμιο
βικιλεξικό
αλεξανεμικό μικρόφωνο
οινοτοπίο
κάρτα ασύρματου τοπικού δικτύου,
κάρτα ασύρματου LAN
ασυρματικό μικρόφωνο
παγκόσμιος ιστός

worry-free administration
wound healing device

αμέριμνη διαχείριση
διάταξη επούλωσης πληγών, διάταξη
θεραπείας τραυμάτων
συσκευή επούλωσης πληγών, συσκευή
θεραπείας τραυμάτων
Χ-παγής, βασιζόμενος στο Χ
τετμημένη επί την αρχήν
τεταγμένη επί την αρχήν
κατηγμένη επί την αρχήν
μεγεθυσμένη εικόνα

wound healing device
X-based
x-intercept
y-intercept
z-intercept
zoomed image

Θεματικό πεδίο
Subject field

Ιστοσελίδα όπου έγινε σχετική πρόταση/συζήτηση
Web page where the relevant proposal/discussion is contained

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf

Τεχνολογία Πληροφοριών
Τεχνολογία Πληροφοριών
Ακουστική
Οινοποιία

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or112_V04.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or146_V04.pdf

Τηλεπικοινωνίες

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=34955.msg164636#msg164636

Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών,
Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44771.msg186905#msg186905
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or84_V08.pdf

Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89639.msg261781#msg261781

Ιατρική

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=89639.msg261781#msg261781

Τηλεπικοινωνίες
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Μαθηματικά
Τεχνολογία Πληροφοριών

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=46372.msg190078#msg190078
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or129_V11.pdf
http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=44231.msg183980#msg183980
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http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=37326.msg168852#msg168852

