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TermCoord: Η Γένεσις TermCoord: Η Γένεσις 

Το TermCoord είχε να αντιμετωπίσει τρεις μεγάλες 
προκλήσεις:

• Να αναδείξει τη σημασία της ορολογίας κατά τη 
διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας

• Να βελτιώσει τη συνεργασία των Οργάνων της 
ΕΕ που διαχειρίζονται την ΙΑΤΕ

• Να προωθήσει και να εντάξει τη δραστηριότητά 
του στον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της 
ορολογίας

Το 2008 διαπιστώθηκε η ανάγκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανεξαρτητοποιηθεί η 
υπηρεσία που συντόνιζε, ενημέρωνε και διατηρούσε την ΙΑΤΕ.
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• Διαχείριση των λογαριασμών των χρηστών της ΙΑΤΕ

• Υποστήριξη και βοήθεια των χρηστών 

• Εκπαίδευση ορολόγων, μεταφραστών και ασκούμενων 

• Προετοιμασία έργων, ορολογική εργασία στη γλώσσα 
πηγή

• Εκπροσώπηση του ΕΚ στις διοργανικές συναντήσεις 
του IATE Management Group

• Παροχή στους μεταφραστές χρήσιμης ορολογίας και 
εργαλείων

• Οργάνωση σεμιναρίων και ειδικών εργαστηρίων για 
μεταφραστές και ορολόγους

• Διαχείριση της διοργανικής πλατφόρμας EurTerm
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Διοργανική επικοινωνία και συνεργασία 
EurTerm

Διοργανική επικοινωνία και συνεργασία 
EurTerm



Διαδικτυακή συνεργασίαΔιαδικτυακή συνεργασία



Συνεργασία σε επίπεδο γλώσσας μέσω του EUR-ΤermΣυνεργασία σε επίπεδο γλώσσας μέσω του EUR-Τerm



EL TERM Διοργανικό φόρουμ oρολογίας



Συνεργασία με πανεπιστήμιαΣυνεργασία με πανεπιστήμια



ΙΑΤΕ: Η ευρωπαϊκή ορολογία με τη γλώσσα των αριθμώνΙΑΤΕ: Η ευρωπαϊκή ορολογία με τη γλώσσα των αριθμών

• Η «εσωτερική» ΙΑΤΕ αριθμεί 11,5 εκατομμύρια όρους, είναι διαδραστική

και εμπλουτίζεται από τους μεταφραστές με 350 νέους όρους την 

εβδομάδα κατά μέσο όρο

• Η «δημόσια» ΙΑΤΕ έχει 8,5 εκατομμύρια επικυρωμένους όρους, διατίθεται 

δωρεάν και καταγράφει κατά μέσο όρο 3.500 αναζητήσεις την ώρα από 

όλο τον κόσμο

• Στη νέα μορφή της η βάση δεδομένων έχει ενοποιηθεί και οι μεταφραστές 

της ΕΕ έχουν πρόσβαση στην επεξεργασία των όρων 



ΙΑΤΕ: 2004-2018ΙΑΤΕ: 2004-2018



Η νέα IATΕ: Νοέμβριος 2018Η νέα IATΕ: Νοέμβριος 2018



Παραδείγματα ορολογίας



Παραδείγματα ορολογίας



Παραδείγματα ορολογίας







Η έρευνά μου

• TermCoord
• Γλωσσάρια

• Wiki
• Google

• Πανεπιστήμια
• Καθηγητές πανεπιστημίων
• Οργανισμούς
• Ιδρύματα
• Ινστιτούτα

• Project “eTranslation TermBank”
• Open license CC BY 4.0 or Open National licenses

• Επιστήμες υγείας (e-health)
• Business legislation and

customer protection
• e-Justice
• Online Dispute Resolution



Αποτελέσματα

Title Link Contact Field Comments Original Title Reply

Dictionary of Ophthalmology
http://zeitzfrankozeitz.de/index.php/fa
chwoerterbuch.html mail@zeitzfrankozeitz.de healthcare Dictionary of Ophthalmology

ECHA Term/Multilingual Chemical
Terminology

https://echa-term.echa.europa.eu/ echatransl@echa.europa.eu healthcare ECHA Term/Multilingual Chemical
Terminology

Yes

IATROTEK-ONLINE http://www.iatrotek.org/search.asp iea@mednet.gr healthcare IATROTEK-ONLINE

GLOSSARY
http://www.med.auth.gr/depts/forlang
/gr/Glossary_gr.htm tsapo@med.auth.gr healthcare GLOSSARY

Best practices guide in pharmacovigilance 

https://www.sfee.gr/wp-
content/uploads/2014/10/odigos_farm
akoepagripnisis.pdf

https://www.sfee.gr/ healthcare Οδηγός Καλών Πρακτικών στη
Φαρμακοεπαγρύπνηση

Sport and Medicine http://www.ifet.gr/antidoping_ifet.pdf

Ινστιτούτο φαρμακευτικής έρευνας
και τεχνολογίας - Instititut for
pharmaceutical research and
technology

healthcare

Αθλητισμός και φάρμακα

Psychology glossary
http://www.eleto.gr/download/Bodies
/ELPSE_English-Greek-Glossary-of-
psychology.pdf

Hellenic Society for Terminology healthcare
PDF έστειλα μέσω της
σελίδας τους

Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων της
ψυχολογίας (γλωσσάριο ΕΛΨΕ)

Epidemology Glossary
https://repository.kallipos.gr/bitstream
/11419/2667/1/15373_Dimoliatis-
MasterDocument.pdf

Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Ιατρικής/Εκδόσεις
ΚΑΛΛΙΠΟΣ - Forum for public and
social health/Kallipos Publishing

healthcare
Creative Commons 3.0.
έστειλα μέσω της
σελίδας τους

Λεξικό όρων υγιεινής και επιδημιολογίας

Patient and Consumer Glossary

https://htai.org/wp-
content/uploads/2018/02/PCISG-
Resource-GREEK-
PatientandConsumerGlossary-
Oct09.pdf

Patients in power -
esvarna@boussias.com health Γλωσσάρι ΑΙΤ για καταναλωτές και ασθενείς

Dictionary of european and financial terms

http://www.24grammata.com/wp-
content/uploads/2012/10/Lexiko-En-
Gr-ecomomy-24grammata.com_.pdf

Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΤΟΕ/ 24
γράμματα - Labour Institute of the
Federation of Greek Bank
Employees' Associations

economics
Αγγλοελληνικού Λεξικού Ευρωπαϊκών και
Χρηματοοικονομικών Όρων

Glossary of statistical terms http://isi.cbs.nl/glossary/index.htm
ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL
INSTITUTE economic

έστειλα μέσω της
σελίδας τους The ISI glossary of statistical terms

Legal dictionary http://www.lawnet.gr/lexiko.html Lawnet law
Νομικό Λεξικό

Medical ultrasound
http://medimaging.gr/diagimaging/the
saurus.htm

Maria Lyra Georgosopoulou
Assoc. Prof. Medical Physicist
University of Athens
mlyra@medimaging.gr

health
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ιατρικοί όροι και ορισμοί  στα μεταβολικά 
νοσήματα των οστών

http://heliost.gr/images/ESWTERIKOTE
XT/MONOGRAFIA_15.pdf info@heliost.gr, helioss@otenet.gr 

health

λεξικό επιστημονικών όρων υγείας φωτούλα μπαμπάτσικου health

http://hcwm.eu/media/4879/EUHCW
M-Glossary.pdf info@hcwm.eu law



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


