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Πρόλόγός της Διευθυντριας τόυ ΚεντρόυI. 

αγαπητέ αναγνώστη,
Πριν από πέντε χρόνια, το Κέντρο δημοσίευσε την οικεία ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μίας καινοτόμου 
προσέγγισης προσανατολισμένης στους αναγνώστες και στους πελάτες. Έκτοτε, οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του 
Κέντρου όχι μόνο παρέχουν μια γενική επισκόπηση των βασικών εργασιών και των λοιπών δραστηριοτήτων του, αλλά επιπλέον 
αναδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους ανταποκρίνεται το Κέντρο στις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά. Παρουσιάζοντας 
τα «ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πελατών», καταδείξαμε την ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων μας και το εύρος των λύσεων 
που εφαρμόσαμε για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών των πελατών μας. 
Πιστεύω ακράδαντα ότι εξακολουθεί να είναι σκόπιμη η παρουσίαση των δραστηριοτήτων που αφορούν κάθε πελάτη ξεχωριστά.  
Οι πελάτες αποτελούν τον λόγο της ύπαρξής μας. το Κέντρο υπάρχει για να τους εξυπηρετεί. 
ςυν τοις άλλοις, το Κέντρο καλείται να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό νομικό 
περιβάλλον. Ως οργανισμός της ΕΕ, το Κέντρο οφείλει να υποβάλλει εκθέσεις για τα αποτελέσματα των εργασιών του σε αντιβολή 
με τους στόχους που προβλέπονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, συνεκτιμώμενων των αντίστοιχων ανθρώπινων και 
οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του εκάστοτε έτους αναφοράς. Οφείλουμε να απαριθμούμε τους 
κινδύνους που συνδέονται με τις εν λόγω εργασίες, να υποβάλλουμε αναλυτικές εκθέσεις για τις συνιστώσες της διασφάλισης 
ποιότητας, να καλύπτουμε όλες τις διαχειριστικές πτυχές, περιλαμβανομένης της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, 
και να υποβάλλουμε εκθέσεις σχετικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
που εφαρμόζεται στο Κέντρο. τέλος, με την ιδιότητα του διατάκτη του Κέντρου, οφείλω να υποβάλλω δήλωση αξιοπιστίας η 
οποία αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα του συνόλου των οικονομικών συναλλαγών του Κέντρου. 
Οι πληροφορίες αυτές ελέγχονται διεξοδικά από το Διοικητικό ςυμβούλιο του Κέντρου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ςυμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεγκτικό ςυνέδριο. 'Εχουν όμως ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό; Ενδιαφέρεται άραγε ο 
αναγνώστης που διαβάζει την έκθεση σε κάποιο πανεπιστήμιο κράτους μέλους ή ο υπάλληλος ενός οργανισμού, π.χ., για την 
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Κέντρου; 
Κατά συνέπεια, τα τελευταία χρόνια επιδιώκουμε να διατηρήσουμε μια λεπτή ισορροπία: να παρέχουμε, αφενός, πλήθος άκρως 
εξειδικευμένων πληροφοριών οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, μεριμνώντας 
ταυτόχρονα για την παρουσίασή τους στο ευρύ κοινό με κατανοητό τρόπο. ςτην προσπάθειά μας να ικανοποιήσουμε αμφότερες 
τις κατηγορίες ενδιαφερομένων ο όγκος των εκθέσεων μας αυξήθηκε. 
Ως εκ τούτου, το 2011 αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε δύο ξεχωριστά έγγραφα. Η «ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2011» 
καλύπτει όλες τις πτυχές υποβολής εκθέσεων που προβλέπει η νομοθεσία και προορίζεται για το Διοικητικό ςυμβούλιο του 
Κέντρου και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Η ανά χείρας έκθεση «Οι πελάτες του Μεταφραστικού Κέντρου 2011» 
παρουσιάζει τα βασικά επιτεύγματα του Κέντρου το 2011 από την οπτική του παρόχου υπηρεσιών και παράλληλα περιγράφει 
τις δραστηριότητες που ανέπτυξε  το Κέντρο με γνώμονα την υλοποίηση της δεύτερης αποστολής του, η οποία συνίσταται 
στην προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας. ςυν τοις άλλοις, η παρούσα έκθεση «Οι πελάτες του Μεταφραστικού Κέντρου» 
αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εξοικείωση του αναγνώστη με τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγεται και το Κέντρο. 
Ευελπιστώ ότι η φιλική προς τους αναγνώστες μορφή της έκθεσης «Οι πελάτες του Μεταφραστικού Κέντρου 2011» θα τους 
ενθαρρύνει να τη διαβάσουν απνευστί. Καλή ανάγνωση!

 

 Gailė Dagilienė
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ςυμφωνίες με νέους πελάτες
το 2011, το Μεταφραστικό Κέντρο υπέγραψε συμφωνίες με τέσσερις 
νέους πελάτες, ανεβάζοντας μέχρι τα τέλη του έτους τον αριθμό 
των πελατών στο χαρτοφυλάκιό του σε 56: με τις τρεις νέες αρχές 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας (Ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών - Εατ, 
Ευρωπαϊκή αρχή Κινητών αξιών και αγορών - ΕαΚαα, Ευρωπαϊκή 
αρχή ασφαλίσεων και Επαγγελματικών ςυντάξεων - ΕααΕς), οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν την 1η ιανουαρίου 2011 με έδρα το 
λονδίνο, το Παρίσι και τη Φρανκφούρτη αντίστοιχα, και με τον Φορέα 
Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(BEREC), με τον οποίον το Κέντρο υπέγραψε συμφωνία τον Μάρτιο και 
ο οποίος μετακόμισε στη μόνιμη έδρα του στη ρίγα τον Οκτώβριο. 

Οι βάσεις της ομαλής συνεργασίας με τους νέους αυτούς πελάτες 
τέθηκαν με τη δημιουργία λογαριασμού στην πύλη πελατών για 
την υποβολή αιτημάτων μετάφρασης, τον διορισμό συντονιστή για 
κάθε πελάτη, την παροχή στους πελάτες των συναφών στοιχείων 
επικοινωνίας και της περιγραφής των καθηκόντων των διαφόρων 
τμημάτων του Κέντρου, και τη συλλογή βασικού υλικού αναφοράς 
στην κεντρική βάση αρχειοθέτησης υλικού αναφοράς του Κέντρου 
(υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης).  Η επεξεργασία των πρώτων 
αιτημάτων μετάφρασης ήταν επιτυχής και το Κέντρο προσβλέπει σε 
εντατικοποίηση της συνεργασίας το 2012. 

Δυνητικοί πελάτες
το 2011, με στόχο να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των πελατών του 
όπως αναφέρεται στην ισχύουσα στρατηγική 2008-2012 και στη 
νέα «ςτρατηγική 2012-2014: Embracing the challenges (αποδοχή 
των προκλήσεων)», την οποία ενέκρινε το Διοικητικό ςυμβούλιο του 
Κέντρου κατά τη συνεδρίασή του τον Οκτώβριο του 2011, το Κέντρο 
εξακολούθησε να αναζητά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας με την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η οποία διαθέτει 
κοινή μεταφραστική υπηρεσία με την Επιτροπή των Περιφερειών. 
Ομοίως, υπέβαλε σχέδιο συμφωνίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 
τη λειτουργική Διαχείριση ςυστημάτων τΠ Μεγάλης Κλίμακας στον 
Χώρο Ελευθερίας, ασφάλειας και Δικαιοσύνης, ο οποίος ιδρύθηκε 
επισήμως στις 25 Οκτωβρίου 2011 με έδρα το ταλίν. αμφότερες οι 
συμφωνίες αναμένεται να υπογραφούν στις αρχές του 2012.

το 2011, το Κέντρο, ανταποκρινόμενο στην πρόκληση της μείωσης 
του όγκου των μεταφράσεων κοινοτικών σημάτων, η οποία 
σημειώθηκε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, συνέταξε, σε συνεργασία 
με τη γενική Διεύθυνση Μετάφραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 
έγγραφο «Options for a sustainable future of the Centre (Εναλλακτικές 
λύσεις για τη βιωσιμότητα του Κέντρου)». το έγγραφο υποβλήθηκε 
στο Διοικητικό ςυμβούλιο τον Οκτώβριο του 2011 και προβλέπει 
τρεις τρόπους δράσης για να αντισταθμίσει το Κέντρο τη μείωση του 
φόρτου εργασίας, με πλέον μακρόπνοη προσέγγιση την ανάπτυξη 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Επιτροπή. Οι συναντήσεις για 
την επίτευξη του εν λόγω στόχου έχουν ήδη ξεκινήσει.

ςυναντήσεις, σεμινάρια και έργα με 
πελάτες1 
Επιδιώκοντας να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, το Μεταφραστικό Κέντρο 
συνέχισε να πραγματοποιεί επισκέψεις σε πελάτες ή να τους 
υποδέχεται στις εγκαταστάσεις του. το 2011 πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με συνολικά 20 από τους 56 πελάτες του Κέντρου. 

Οι συναντήσεις με πελάτες αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, 
από διερευνητικές επισκέψεις σε νέους πελάτες έως την ανταλλαγή 
γενικών πληροφοριών για τη ροή εργασιών, το καθημερινό 
μεταφραστικό έργο και ζητήματα που αφορούσαν συγκεκριμένα έργα, 
όπως επίσης και δράσεις για την εξοικείωση με την πύλη πελατών και 
τη σχετική παρακολούθηση.  

το Κέντρο συναντήθηκε με τους ακόλουθους πελάτες ή/και υλοποίησε 
τα ακόλουθα έργα κατά τη διάρκεια του 20112:

ευρωπαϊκό Ίδρυμα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης (ETF)

ςε σύγκριση με το 2010, ο όγκος των εργασιών που ανέθεσε στο 
Κέντρο το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά το 
2011 παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός. το 2011, τα αιτήματα 
μετάφρασης του ETF αφορούσαν μόνο τη μετάφραση εγγράφων από τα 
αγγλικά. Οι γλώσσες στόχοι ήταν τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά 
και τα ισπανικά, αλλά και οι γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν 
στην πολιτική γειτονίας της ΕΕ, όπως τα ρωσικά και τα αραβικά. 
Μεταξύ των εγγράφων που μεταφράστηκαν συγκαταλέγονται εκθέσεις 
ανά χώρα, η ετήσια έκθεση του ETF, περιγραφές προγραμμάτων, 
πρακτικά και αλληλογραφία.

ςτις αρχές του έτους το Κέντρο συνεργάστηκε στενά με το ETF, το 
οποίο ήταν υπεύθυνο για τον συντονισμό των συνεισφορών των 
οργανισμών που συμμετείχαν στην ομάδα «Εκπαίδευση, επιχειρήσεις 
και καινοτομία για την ανάπτυξη» (μέλος της οποίας ήταν και το 
Κέντρο) στο πλαίσιο της έκθεσης «Οργανισμοί της ΕΕ - Η πορεία 
προς το μέλλον» που οργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 
Βρυξέλλες, στις αρχές του 20113.

→ Όγκος μεταφράσεων για το ETF: 2.905 σελίδες (3.135 το 2010)

Πελατες – ό λόγός υΠαρΞης τόυ ΜεταΦραςτιΚόυ Κεντρόυ II. 

1 για μια αναλυτική επισκόπηση των συνολικών τάσεων των όγκων των μεταφράσεων, βλ. κεφάλαιο III. λεπτομερής ανάλυση του όγκου μεταφράσεων ανά πελάτη παρατίθεται 
στα παραρτήματα.
2 Η παρουσίαση των πελατών ακολουθεί τη σειρά αναφοράς τους στον προϋπολογισμό του Κέντρου.
3 Βλ. «Διοργανικές εκδηλώσεις» στη σελίδα 16.
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ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας (εΚΠνΤ)

τα κυριότερα έγγραφα που μεταφράστηκαν και αναθεωρήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του έτους για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
ναρκωτικών και τοξικομανίας ήταν η ετήσια έκθεση για το 2010 
και σύντομα ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα ναρκωτικά και 
την τοξικομανία, μελέτες με θέμα την κατάσταση σε διάφορες 
χώρες όσον αφορά τα ναρκωτικά, και μία ανάλυση για τη χρήση 
ναρκωτικών και τους πληθυσμούς ναρκομανών μεταξύ των νέων σε 
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. 

το Κέντρο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία που είχε 
με το ΕΚΠντ με αφορμή την έκθεση «Οργανισμοί της ΕΕ - Η πορεία 
προς το μέλλον» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 
2011, της οποίας κινητήρια δύναμη και βασικός συντονιστής ήταν 
το ΕΚΠντ4. 

→ Όγκος μεταφράσεων για το ΕΚΠντ: 6.130 σελίδες (6.681 το 2010)

ευρωπαϊκός όργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Η πλειονότητα των αιτημάτων μετάφρασης του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων το 2011 αφορούσε περιλήψεις των 
ευρωπαϊκών δημόσιων εκθέσεων αξιολόγησης (EPAR), όπως και 
τα προηγούμενα έτη. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, το Κέντρο συμμετείχε ενεργά στην 
επικαιροποίηση και στη γλωσσική αναθεώρηση διαφόρων 
εγγράφων-υποδειγμάτων σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ: η σύνοψη 
της ευρωπαϊκής δημόσιας έκθεσης αξιολόγησης (EPAR) και τα 
υποδείγματα QRD5 για φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση– δηλαδή τα βασικά έγγραφα αναφοράς που 
χρησιμοποιούνται για προϊόντα τα οποία διατίθενται στις αγορές 
της Ευρώπης μέσω της κεντρικής διαδικασίας – ευθυγραμμίστηκαν 
με τις τελευταίες νομοθετικές απαιτήσεις. Δημιουργήθηκε για 
πρώτη φορά το υπόδειγμα EPAR για τα γενόσημα φάρμακα ενώ 
επικαιροποιήθηκαν και εναρμονίστηκαν τα υποδείγματα για άλλα 
συναφή έγγραφα (Ερωτήσεις και απαντήσεις). Η συνεισφορά του 
Κέντρου στην προαναφερθείσα διαδικασία αναθεώρησης και η 
στενή συνεργασία του με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της Ευρώπης 
επικροτήθηκε από τον EMA καθώς συνέβαλε στη δημιουργία 
συνεκτικότερων και πιο συγκροτημένων εγγράφων-υποδειγμάτων, 
τα οποία δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο του EMA. Ύστερα από 
αυτό το έργο τυποποίησης, το Κέντρο προέβη σε αναδιοργάνωση 
και βελτιστοποίηση των μεταφραστικών μνημών έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τις πλέον πρόσφατες αλλαγές στα έγγραφα και να 
εξυπηρετούν, ως εκ τούτου, αποτελεσματικότερα τους μεταφραστές. 

το Κέντρο συνέχισε τη μετάφραση των πληροφοριών προϊόντος για 
νέα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία αναπτύσσονται από μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). το Κέντρο επεξεργάστηκε δώδεκα 
τέτοια εκτενή έγγραφα (οκτώ για φαρμακευτικά προϊόντα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και τέσσερα για κτηνιατρικά 
φαρμακευτικά προϊόντα), τρεις φορές δηλαδή περισσότερα σε 
σχέση με το περασμένο έτος. Δεδομένου του εύρους και του 
αυξημένου όγκου των εν λόγω μεταφραστικών έργων, καθώς και των 
απαιτήσεων όσον αφορά τη διαχείριση τόσο εσωτερικών όσο και 

εξωτερικών πόρων, το 2011 το Κέντρο κατέβαλε προσπάθειες για τη 
βελτιστοποίηση του χρονοδιαγράμματος των εν λόγω μεταφράσεων. 
το συγκεκριμένο θέμα συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίασης της ολομέλειας της ομάδας εργασίας ποιοτικού ελέγχου 
εγγράφων (QRD) του ιουνίου. ςτην εν λόγω συνεδρίαση το Κέντρο 
παρουσίασε την πρότασή του για την εξοικονόμηση χρόνου κατά τη 
μετάφραση των εγγράφων που περιέχουν πληροφορίες προϊόντος, 
με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμης λύσης από κοινού με όλα τα μέρη 
που συμμετέχουν στην προετοιμασία της μετάφρασης και στο έργο 
της αναθεώρησης. ακολούθως, επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια ειδικής 
τηλεφωνικής διάσκεψης συμβιβαστική λύση με τον EMA, για την 
οποία ο EMA ενημέρωσε τις εθνικές αρχές κατά τη συνεδρίαση της 
ολομέλειας της ομάδας εργασίας QRD τον ςεπτέμβριο. το θέμα θα 
επανεξεταστεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2012, μετά το πέρας 
της δοκιμαστικής περιόδου η οποία λήγει τον ιανουάριο του 2012. 

Με την ευκαιρία της «συνάντησης παρακολούθησης της πύλης 
πελατών με πειραματικούς χρήστες»6 που πραγματοποιήθηκε τον 
νοέμβριο, ο EMA συζήτησε με το Κέντρο τις ανάγκες του για την 
παροχή ιδιαίτερα επειγουσών μεταφράσεων, το ζήτημα των πόρων 
του Κέντρου σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη επεξεργασίας 
πολλών επειγουσών μεταφράσεων ταυτόχρονα, καθώς και τη 
μετάφραση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ του δικτυακού τόπου 
«Μητρώο κλινικών δοκιμών», ενός έργου που ξεκίνησε στα τέλη του 
2011.

→ Όγκος μεταφράσεων για τον EMA: 30.927 σελίδες (33.304 το 2010)

Μεταφράστρια εν ώρα εργασίας

ευρωπαϊκός όργανισμός για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην εργασία (EU-OSHA)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην 
Εργασία μείωσε τον όγκο των μεταφράσεών του κατά το ήμισυ 
το 2011. Μεταξύ των βασικών εγγράφων που μεταφράστηκαν 
συγκαταλέγονται διαδικτυακό υλικό/έγγραφα για την εκστρατεία 
«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα», ενημερωτικά δελτία, το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας, η ετήσια έκθεση, ο προϋπολογισμός, τα πρακτικά 
συνεδριάσεων και φυλλάδια. 

Η συνεργασία με τον Οργανισμό συνέχισε να είναι ιδιαίτερα 
εποικοδομητική και θετική. το 2011 πραγματοποιήθηκαν δύο 
συναντήσεις με εκπροσώπους του EU-OSHA.

4 Βλ. «Διοργανικές εκδηλώσεις» στη σελίδα 16.
5 QRD – Έλεγχος της ποιότητας των κειμένων
6 Βλ. σελίδα 18.
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ςτην πρώτη συνάντηση, ο EU-OSHA αναζήτησε, από κοινού με το 
Κέντρο, ιδέες για μελλοντικές πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας, όπως 
την επιμέλεια διαδικτυακού κειμένου, την απευθείας μετάφραση στον 
δικτυακό τόπο του Οργανισμού, και την τοπική προσαρμογή του 
περιεχομένου συγκεκριμένων γλωσσικών εκδόσεων του OSHwiki, 
της περιορισμένης έκτασης Wikipedia για θέματα Εαυ, για την 
οποία ο EU-OSHA έχει συνάψει συνεργασία με τις ΗΠα. Ο EU-
OSHA πληροφόρησε το Κέντρο ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην 
τυποποίηση των κειμένων και για αυτόν τον λόγο έχει ξεκινήσει 
διαδικασία εκπόνησης εσωτερικού εγχειριδίου σύνταξης κειμένων. 
Κατά τη συνάντηση, αναφέρθηκε ακόμη ότι στους κόλπους του 
Οργανισμού συστάθηκε ομάδα έργου για τη μετάφραση με τη 
συμμετοχή ατόμων από κάθε μονάδα τα οποία εξετάζουν τον τρόπο 
προγραμματισμού των μεταφράσεων, διερευνούν μελλοντικές 
προοπτικές, συζητούν για την επιμέλεια, θέμα στο οποίο ο 
Οργανισμός αποδίδει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, και, γενικώς, 
εξετάζουν τρόπους για την εφαρμογή επιχειρηματικής προσέγγισης 
σε εκδοτικά έργα.

ςτη δεύτερη συνάντηση, ο EU-OSHA εξέτασε διεξοδικότερα ζητήματα 
σχετικά με τα έργα τυποποίησης, ήτοι τη δημιουργία υποδειγμάτων 
για τους πλέον συνηθισμένους μορφότυπους εγγράφων, όπως τα 
δελτία τύπου, τα E-facts (ηλεκτρονικά δελτία), κ.λπ., που υλοποιεί 
επί του παρόντος ο Οργανισμός, και αποσαφήνισε συναφή με τη 
ροή εργασίας ζητήματα με το προσωπικό του Κέντρου. 

→ Όγκος μεταφράσεων για τον EU-OSHA: 6.224 σελίδες (12.734 
το 2010)

Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής Αγοράς 
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓεεΑ)

Βασικό χαρακτηριστικό του 2011 ήταν η σημαντική μείωση των 
κοινοτικών σημάτων7 λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων που 
υιοθέτησε το γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής 
αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα). ςε σχέση με 
το 2010, πάντως, ο αριθμός των εγγράφων που υποβλήθηκαν σε 
επεξεργασία ήταν πολύ μεγαλύτερος.

H επιμέλεια των αποφάσεων ανακοπής και ακύρωσης του γΕΕα, με 
περίπου 75 έγγραφα την εβδομάδα αποτέλεσε, το 2011, το μεγαλύτερο 
μέρος του όγκου εργασίας της υπεύθυνης για τα αγγλικά ομάδας. 
Οι αποφάσεις ανακοπής βασίζονται σε τυποποιημένα υποδείγματα 
εγγράφων, ενώ η μακροεντολή που σχεδιάστηκε ενδοϋπηρεσιακά για 
τη χρωματική επισήμανση των προς επεξεργασία μη τυποποιημένων 
εδαφίων βελτιώθηκε και αποτέλεσε πολύτιμο βοήθημα που περιόρισε 
την αλληλοεπικάλυψη των εργασιών, αυξάνοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών επιμελητών.

Η συνεργασία με το γΕΕα παρέμεινε στενή, όπως πάντα, και 
όλα τα γλωσσικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν από το Κέντρο 
απαντήθηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο κεντρικός υπεύθυνος 
του γΕΕα για τη διαβίβαση αιτημάτων μετάφρασης κειμένων παρείχε 
αναλυτικότατη ανατροφοδότηση στην πύλη πελατών του Κέντρου.

ςτα μέσα του 2010, το Κέντρο έθεσε σε λειτουργία το νέο εργαλείο 
ροής εργασιών Tr@Mark, το οποίο μείωσε τον συνολικό χρόνο 
επεξεργασίας και αύξησε την ευελιξία όσον αφορά τον αριθμό 
παρτίδων σημάτων που μπορούν να διεκπεραιωθούν ανά εβδομάδα. 
Με τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου, τον ιανουάριο του 2011 

το Κέντρο κατάφερε να περάσει στις τρεις παρτίδες ανά εβδομάδα, 
και από τον Μάιο του 2011 σε καθημερινές παρτίδες. το νέο εργαλείο 
έδωσε επίσης τη δυνατότητα να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος 
παράδοσης των παρτίδων, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση του 
συνολικού χρόνου επεξεργασίας αιτημάτων για εμπορικά σήματα 
από το γραφείο.

το 2009 και το 2010, το Κέντρο ολοκλήρωσε, στο πλαίσιο του 
έργου EuroAce8, τη μετάφραση εκτεταμένων καταλόγων αγαθών 
και υπηρεσιών από τα αγγλικά προς όλες τις γλώσσες της ΕΕ. ςτο 
πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων από το Κέντρο υπηρεσιών, το γΕΕα απέστειλε το 2011 
σχόλια και παρατηρήσεις επί των μεταφράσεων που αφορούσαν το 
έργο EuroAce, τα οποία μελετήθηκαν και ελήφθησαν δεόντως υπόψη 
από τους μεταφραστές. ςε γενικές γραμμές, οι αλληλοεπικαλύψεις 
που εντόπισε το γΕΕα σε επίπεδο μετάφρασης αποδείχθηκε ότι 
οφείλονταν σε ορθογραφικές παραλλαγές και σε συνώνυμα του 
αρχικού όρου. ςε κάθε περίπτωση, η εν λόγω συνεργασία ήταν άκρως 
ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, και επιβεβαίωσε την καλή ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρείχε το Κέντρο.

ςτο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών του για τη 
μελλοντική προσχώρηση της Κροατίας, το γραφείο ζήτησε ακόμη 
από το Κέντρο να μεταφράσει στα κροατικά τη βάση δεδομένων 
EuroAce, η οποία περιέχει 90.000 περίπου όρους. Η μετάφραση 
ξεκίνησε τον ιούλιο του 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 
του πρώτου εξαμήνου του 2012. 

Οι δύο οργανισμοί πραγματοποίησαν αρκετές συντονιστικές 
συναντήσεις μεταξύ τους. Δύο στο λουξεμβούργο, ακριβώς πριν 
από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού ςυμβουλίου του Μαρτίου και 
του Οκτωβρίου, και δύο στο αλικάντε (μία τον αύγουστο, κυρίως για 
τεχνικά θέματα και αιτήματα, και μία τον Οκτώβριο, κατά κύριο λόγο 
για οικονομικά ζητήματα). Ο πρόεδρος του γΕΕα και ο διευθυντής του 
Μεταφραστικού Κέντρου συναντήθηκαν επίσης επανειλημμένως για 
να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας των δύο οργανισμών. 

Οι προαναφερθείσες συναντήσεις και συζητήσεις κατέληξαν στη 
δημιουργία ενός νέου έργου με αντικείμενο την αυτοματοποίηση 
και τον διαρκή εμπλουτισμό των βάσεων ορολογίας EuroClass9. 
το εν λόγω έργο συζητήθηκε για πρώτη φορά τον αύγουστο, 
οριστικοποιήθηκε τον ςεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ η φάση 
ανάπτυξής του ξεκίνησε τον Οκτώβριο. το έργο θα δημιουργήσει 
μια υποδομή μεταξύ των δύο οργανισμών, η οποία θα βασίζεται σε 
διαδικτυακές υπηρεσίες και θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 
2012.

→ Όγκος μεταφράσεων για το γΕΕα: 36.955 σελίδες 
(29.458 το 2010) για έγγραφα και 433.885 για εμπορικά 
σήματα, σχέδια και υποδείγματα (565.312 το 2010) 

ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (ευρωπόλ)

το 2011, σημειώθηκε μείωση του αριθμού των μεταφράσεων για 
την Ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία (Ευρωπόλ). Μεταξύ των 
εγγράφων που μεταφράστηκαν συγκαταλέγονται διοικητικά έγγραφα 
(όπως ημερήσιες διατάξεις και σχέδια πρακτικών των συνεδριάσεων 
του Διοικητικού ςυμβουλίου, αποφάσεις του Διοικητικού ςυμβουλίου, 
αποφάσεις της επιτροπής προσφυγών της ΚΕα και επιστολές), 
εκθέσεις (γενική έκθεση, έκθεση σχετικά με τα παραποιημένα 

7 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εμπορικά σήματα, βλ. σελίδα 19.
8 το έργο EuroAce αφορά την επικύρωση των καταλόγων αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί το γΕΕα προκειμένου να διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης 
εμπορικών σημάτων από τη βιομηχανία.
9 το EuroClass είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους αιτούντες κατά την ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών, επιτρέποντάς τους να συγκρίνουν τις βάσεις δεδομένων ταξινόμησης 
23 εθνικών γραφείων εμπορικών σημάτων.
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φάρμακα, εκθέσεις περί προστασίας δεδομένων, κ.λπ.), αλλά 
και περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και έγγραφα σχετικά με τον 
προϋπολογισμό. 

τον Δεκέμβριο, το Κέντρο πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα 
της Ευρωπόλ προκειμένου να πληροφορηθεί με ποιον τρόπο 
μετεγκαταστάθηκε η Ευρωπόλ σε άλλο κτίριο με μηδαμινή διακοπή 
των υπηρεσιών τΠ, και να συζητήσει ζητήματα σχετικά με την 
επιχειρησιακή συνέχεια, τον εξοπλισμό τΠ των σταθμών εργασίας 
και τις σχετικές υπηρεσίες. Ήταν μια καλή ευκαιρία για το Κέντρο 
ώστε να προετοιμαστεί για τη μετεγκατάσταση του δικού του κέντρου 
δεδομένων.

→ Όγκος μεταφράσεων για την Ευρωπόλ: 7.068 σελίδες (9.990 το 2010)

όργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής 
Ένωσης (FRA)

το 2011 σημειώθηκε μείωση του αριθμού των σελίδων που 
μεταφράστηκαν για τον Οργανισμό θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA). ςτα σχετικά έγγραφα περιλαμβάνονταν 
θεματικές εκθέσεις, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας, ο προϋπολογισμός, ενημερωτικά δελτία, 
δελτία τύπου, πρακτικά συναντήσεων, επιστολές, οδηγοί, υλικό του 
δικτυακού τόπου και ομιλίες. Η ανταπόκριση του Οργανισμού σε 
ερωτήματα που αφορούσαν κείμενα πηγής ήταν άμεση και έγκαιρη, 
η δε παροχή σχολίων και παρατηρήσεων επί των μεταφράσεων ήταν 
έγκαιρη. το Κέντρο κατήρτισε γλωσσάριο με 155 βασικούς όρους σε 
23 γλώσσες.

ςημαντική έκδοση με περισσότερες από 170 σελίδες σε όλες τις 
γλώσσες της ΕΕ ήταν το Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
κατά των διακρίσεων που εκπόνησε ο Οργανισμός σε συνεργασία 
με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η 
πρώτη παρτίδα γλωσσικών εκδόσεων παραδόθηκε στον FRA στα 
τέλη του 2010, ενώ η δεύτερη τον απρίλιο του 2011. Καθ' όλη τη 
διάρκεια του 2011, το Κέντρο λάμβανε από τον Οργανισμό αναλυτικά 
σχόλια επί των συγκεκριμένων μεταφράσεων, τα οποία κατέστησαν 
προφανή την πολυπλοκότητα του θέματος, καθώς και ανακολουθίες 
στην ορολογία και στα κείμενα αναφοράς που χρησιμοποιούνται 
από τις μεταφραστικές υπηρεσίες της ΕΕ και το ςυμβούλιο της 
Ευρώπης. ςε μια προσπάθεια να επιλύσει τα ζητήματα αυτά και 
να κατανοήσει καλύτερα τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του 
Οργανισμού, το Κέντρο πρότεινε στον FRA να εμβαθύνουν τη μεταξύ 
τους ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίου 
για τους μεταφραστές και τα τμήματα υποστήριξης του Κέντρου στις 
αρχές του 2012. 

→ Όγκος μεταφράσεων για τον FRA: 10.005 σελίδες (15.290 το 2010)

ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων (εΤεπ)

τον Μάιο, το Κέντρο υποδέχθηκε στα γραφεία του αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής τρέπεζας Επενδύσεων στο πλαίσιο γενικής 
συγκριτικής αξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν πολλά θεσμικά 
όργανα και οργανισμοί της ΕΕ. ςκοπός της επίσκεψης αυτής ήταν 
να εξοικειωθεί η αντιπροσωπεία της ΕτΕπ με τον τρόπο λειτουργίας 
της ροής εργασιών του Κέντρου και να ενημερωθεί εκτενέστερα για 
το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζει το Κέντρο, το 
δίκτυο εξωτερικών συνεργατών του, καθώς και την προεπεξεργασία 
και μετεπεξεργασία των εγγράφων.

το Μεταφραστικό Κέντρο πραγματοποίησε ακολούθως επίσκεψη 
στην έδρα της ΕτΕπ όπου παρουσίασε αναλυτικότερα τις μεθόδους 
εργασίας του. 

Η ΕτΕπ υπέβαλε αρκετά αιτήματα για μεταφράσεις, όπως, μεταξύ 
άλλων, τις ετήσιες εκθέσεις της ελεγκτικής επιτροπής για το Διοικητικό 
ςυμβούλιο της τράπεζας οι οποίες μεταφράστηκαν στα ελληνικά, 
στα ισπανικά και στα πορτογαλικά.

→ Όγκος μεταφράσεων για την ΕτΕπ: 176 σελίδες (13 το 2010)

ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

ςε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, κατά τα οποία οι 
περισσότερες μεταφράσεις για τον συγκεκριμένο πελάτη αφορούσαν 
περιλήψεις επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, το 2011 μεγάλο μέρος 
των μεταφράσεων που ανατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή αρχή για 
την ασφάλεια των τροφίμων ήταν ως επί το πλείστον διοικητικής 
φύσης (πρακτικά συνεδριάσεων, συγγραφές υποχρεώσεων 
για προσκλήσεις υποβολής προσφορών, επιστολές, κ.λπ.) και 
νομικής φύσης (υπομνήματα αντίκρουσης σε διάφορες δικαστικές 
υποθέσεις, κ.λπ.). ςημαντική θέση μεταξύ των μεταφραστικών έργων 
που ανατέθηκαν φέτος από την EFSA κατέλαβαν επίσης δελτία 
τύπου για επίκαιρα ζητήματα, όπως, π.χ., την επιδημία E.coli στη 
γερμανία.  Η EFSA μερίμνησε επίσης ιδιαίτερα για τη διάδοση (μέσω 
μεταφράσεων) δημοσιεύσεων και άρθρων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
τα οποία εντόπισε κατά την παρακολούθηση των έντυπων μέσων 
ενημέρωσης της ΕΕ, καθώς και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων 
διαφόρων μελετών που διεξήχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Κατά συνέπεια, μερικά από τα κείμενα πηγής είχαν συνταχθεί σε 
ανατολικοευρωπαϊκές αλλά και πιο εξωτικές γλώσσες, όπως τα 
ιαπωνικά. Οι κυρίαρχες γλώσσες-στόχοι για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία εγγράφων εξακολούθησαν να είναι πάντως, τα γαλλικά, 
τα γερμανικά και τα ιταλικά. 

Η EFSA συνέχισε να παρέχει πολύτιμα σχόλια και παρατηρήσεις 
μέσω των εντύπων ικανοποίησης πελατών (CSF), βάσει των 
τυπογραφικών διορθώσεων των μεταφράσεων του Κέντρου. Η 
προαναφερθείσα συνεργασία καθώς και οι συχνές ανταλλαγές 
ορολογίας μεταξύ του Κέντρου και της EFSA έδωσαν στο Κέντρο τη 
δυνατότητα να προσαρμόσει τόσο το ύφος όσο και την ορολογία του 
στις ιδιαίτερες ανάγκες της EFSA. 

το Κέντρο ανέλαβε επίσης μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην EFSA 
και τη διοργανική συντονιστική επιτροπή για τη μετάφραση όσον 
αφορά την πρόσβαση στο εργαλείο μετα-αναζήτησης «QUEST». 
Κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Κέντρο, η EFSA ενημερώθηκε 
για το εν λόγω εργαλείο, το οποίο καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη 
αναζήτηση σε διάφορους γλωσσικούς πόρους.  

→ Όγκος μεταφράσεων για την EFSA: 3.456 σελίδες (5.541 το 2010)

ευρωπαϊκός όργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 
(EASA)

Η μετάφραση κειμένων συναφών με την αεροπορία συνιστά 
ιδιαίτερη πρόκληση λόγω της άκρως εξειδικευμένης ορολογίας. 
το σημαντικότερο γεγονός του 2011 ήταν ένα σεμινάριο που 
πραγματοποιήθηκε στο λουξεμβούργο τον Φεβρουάριο, στο οποίο 
συμμετείχαν το Κέντρο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ασφάλειας της 
αεροπορίας και 19 εκπρόσωποι από 14 εθνικές αρχές αεροπορίας.  
Βασικός στόχος του εν λόγω σεμιναρίου ήταν η βελτίωση της 
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αμοιβαίας κατανόησης των αποστολών, των δομών και των μεθόδων 
εργασίας του EASA και του Κέντρου, καθώς και των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζουν αμφότεροι οι οργανισμοί. Άλλη σημαντική 
επιδίωξη ήταν να συζητηθούν τρόποι ενίσχυσης/συστηματοποίησης 
της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές αεροπορίας ώστε να επιτευχθεί 
ο κοινός στόχος της υψηλού επιπέδου μετάφρασης του νομοθετικού 
υλικού για τον EASA. Έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή υλικού 
αναφοράς και συμβουλών σχετικά με την αντιμετώπιση ορισμένων 
εκ των πολυάριθμων ιδιαιτεροτήτων της ορολογίας σε επίπεδο ΕΕ 
και σε εθνικό επίπεδο.

ςεμινάριο με τον EASA και τις εθνικές αρχές αεροπορίας

Δεδομένου ότι τα κείμενα που μεταφράζει το Κέντρο για τον EASA 
χρησιμοποιούνται ως υλικό αναφοράς για τις μεταφράσεις τελικών 
νομοθετικών πράξεων εκ μέρους της Επιτροπής, μετά το σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση μεταξύ του EASA, του 
Κέντρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (γΔ Κινητικότητας και 
Μεταφορών και γΔ Μετάφρασης). Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν 
να βελτιστοποιήσουν τη ροή εργασιών, ιδίως δε όσον αφορά την 
αναθεώρηση μεταφράσεων οι οποίες αφορούν την προτεινόμενη 
νέα νομοθεσία σχετικά με την επέκταση των τομέων δραστηριότητας 
του EASA. ςτο πλαίσιο μιας πρώτης προσπάθειας εναρμόνισης 
της ορολογίας, το Κέντρο υπέβαλε στον EASA και στην Επιτροπή 
κατάλογο με όρους για τους οποίους διατηρούσε αμφιβολίες, 
προκειμένου οι τελευταίοι να του δώσουν οδηγίες σχετικά με τη 
χρήση που προτιμούν.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, το Κέντρο συμμετείχε στη μετάφραση 
γνωμοδοτήσεων που εμπίπτουν στο διευρυμένο πεδίο αρμοδιοτήτων 
του Οργανισμού. για ορισμένες εξ αυτών, ο EASA απέστειλε στο 
Κέντρο σχόλια και παρατηρήσεις γλωσσικού περιεχομένου που είχε 
λάβει από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες της γΔ Κινητικότητας και 
Μεταφορών και τους μεταφραστές της γΔ Μετάφρασης. 

→ Όγκος μεταφράσεων για τον EASA: 15.399 σελίδες (13.797 το 2010)

ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και ελέγχου νόσων (ECDC)

το 2011, ο όγκος των μεταφράσεων για το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου νόσων διατηρήθηκε σε γενικές γραμμές 
σταθερός. τα αιτήματα μετάφρασης αφορούσαν κατά κύριο λόγο 
έγγραφα τα οποία εξηγούσαν τα συμπτώματα διαφόρων ασθενειών 
ώστε να μπορούν οι πολίτες να τις αναγνωρίζουν ευκολότερα, και 
παρείχαν συμβουλές για τα μέτρα πρόληψης που έπρεπε να ληφθούν. 
το ECDC εστίασε επίσης τις εργασίες του στα αντιβιοτικά και στην 
υπεύθυνη χρήση και συνταγογράφησή τους. Διάφορα ενημερωτικά 
δελτία και φυλλάδια για το συγκεκριμένο θέμα μεταφράστηκαν σε 
όλες τις γλώσσες της ΕΕ. 

Άλλη πτυχή του μεταφραστικού έργου του Κέντρου για το ECDC το 
2011 ήταν οι γενικές εκδόσεις, όπως η ετήσια έκθεση του διευθυντή 
για το 2010 και η περίληψη βασικών εκδόσεων. υπήρξε επίσης ένα 
αίτημα για επικαιροποίηση της οργανωτικής δομής του ECDC, η 
οποία ολοκληρώθηκε μέσω εκτεταμένης ανταλλαγής σχολίων και 
διαβουλεύσεων για θέματα ορολογίας. 

το Κέντρο μετέφρασε ακόμη μεγάλα τμήματα του δικτυακού τόπου 
του ECDC σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, καθώς επίσης στα ισλανδικά 
και τα νορβηγικά. Κάποια τμήματα του δικτυακού τόπου είχαν 
μεταφραστεί από το Κέντρο στο παρελθόν. ςε ορισμένες περιπτώσεις, 
όμως, τα αγγλικά κείμενα πηγής είχαν υποστεί τροποποιήσεις συν τω 
χρόνω. Κατά συνέπεια, μέρος του έργου περιελάμβανε την παροχή 
λεπτομερούς ανάλυσης στο ECDC σχετικά με την κατάσταση του 
δικτυακού τόπου όσον αφορά τις διάφορες γλώσσες. τέλος, η 
μετάφραση του δικτυακού τόπου, που αποτελείτο από περισσότερα 
από 200 επιμέρους αρχεία, αντιμετωπίστηκε ως ένα ενιαίο έργο, 
γεγονός που συνέβαλε στο να διατηρηθεί αυτούσια η δομή των 
σελίδων και διευκόλυνε την ενσωμάτωσή τους στον δικτυακό τόπο 
του ECDC. 

το ECDC συμφώνησε με την πρόταση του Κέντρου να διοργανωθεί 
το 2012 ένα σεμινάριο για τους μεταφραστές. ςκοπός αυτού του 
σεμιναρίου ήταν να εξοικειωθεί το Μεταφραστικό Κέντρο με την 
αποστολή και τις επικοινωνιακές ανάγκες του ECDC σε όλες τις 
γλώσσες.

→ Όγκος μεταφράσεων για το ECDC: 6.427 σελίδες (6.397 το 2010)

εκτελεστικός όργανισμός εκπαίδευσης, 
όπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)

Ο όγκος των αιτημάτων μετάφρασης από τον Εκτελεστικό Οργανισμό 
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού μειώθηκε 
το 2011. τα πρωτότυπα κείμενα είχαν στην πλειονότητά τους 
συνταχθεί στα αγγλικά, ενώ οι προτάσεις έργων σε διάφορες άλλες 
γλώσσες της ΕΕ, όπως τα πολωνικά και τα ολλανδικά.  τα έγγραφα 
στον τομέα της διά βίου μάθησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών όπως τα Erasmus, 
Leonardo, Comenius κ.λπ., μεταφράστηκαν κυρίως στις τρεις 
γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αγγλικά, γαλλικά και 
γερμανικά). Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα διάφορα 
προγράμματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός και για δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερία μεταφράστηκαν και επικαιροποιήθηκαν σε 
όλες τις γλώσσες της ΕΕ. 

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα την πύλη 
πελατών, που πραγματοποιήθηκε τον ιανουάριο του 2011 στις 
Βρυξέλλες, το Κέντρο συζήτησε τις ανάγκες του Οργανισμού όσον 
αφορά την εξαγωγή δεδομένων από την πύλη πελατών στα τοπικά 
συστήματα. Ο Οργανισμός έθιξε επιπλέον διάφορα ζητήματα σχετικά 
με τη μετάφραση όπως τη διασφάλιση ποιότητας, τη διατύπωση 
σχολίων και παρατηρήσεων για τη μετάφραση, τον προγραμματισμό 
του φόρτου εργασίας και την καταμέτρηση των σελίδων. 

→ Όγκος μεταφράσεων για τον EACEA: 7.103 σελίδες (8.928 το 2010)

ευρωπαϊκός όργανισμός χημικών Προϊόντων (ECHA)

Ο όγκος των μεταφράσεων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων το 2011 ήταν χαμηλότερος του όγκου του 2010. Μεταξύ των 
εγγράφων που μεταφράστηκαν και αναθεωρήθηκαν για λογαριασμό 
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του ECHA συγκαταλέγονταν μακροσκελή έγγραφα καθοδήγησης, 
αλλά και μικρότερης έκτασης -πλην όμως συχνά περίπλοκα- δελτία 
τύπου ή ενημερωτικές ειδοποιήσεις, με αντικείμενο, συνήθως, 
τις διατάξεις του κανονισμού REACH (καταχώριση, αξιολόγηση, 
αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων) και του 
κανονισμού CLP (ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία), 
καθώς και τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, αποφάσεις του 
ςυμβουλίου Προσφυγών, σχέδια αξιολόγησης ουσιών, εσωτερικές 
διαδικασίες του ECHA (π.χ. διαδικασίες επιβολής περιορισμών) και 
το πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2012-2014. 

το Κέντρο εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχύτητα και την 
ακρίβεια με την οποία απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα σχετικά 
με έγγραφα πηγής. Κατά τη διάρκεια του 2011, το Μεταφραστικό 
Κέντρο μερίμνησε για την τακτική επικαιροποίηση του φακέλου 
του Οργανισμού στη βάση αρχειοθέτησης υλικού αναφοράς του 
Κέντρου (υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης), με την προσθήκη 
νέων κανονισμών και νομοθετικών κειμένων, του τελευταίου 
οργανογράμματος και ενότητας «χρήσιμων συνδέσμων» η οποία 
περιέχει συνδέσμους προς γλωσσάρια, έγγραφα καθοδήγησης, 
πληροφορίες για τους κανονισμούς REACH και CLP, εκδόσεις του 
ECHA και άλλες πολύτιμες πηγές. το Κέντρο συμμετείχε σε σύνοδο 
εργασίας με θέμα τους κανονισμούς REACH και CLP, κατά τη 
διάρκεια της οποίας, εκτός από τη θεωρητική επισκόπηση των εν 
λόγω κανονισμών, εξετάστηκαν και διάφορες πρακτικές πτυχές: μία 
έκθεση με θέμα την εμπειρία κλάδου από τη διαδικασία καταχώρισης 
ουσιών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, νομικές και εμπορικές 
πτυχές και περιορισμοί για τις ΜΜΕ λόγω του κανονισμού REACH, 
και μία συζήτηση για τις προκλήσεις που συνεπάγεταιο η εφαρμογή 
μελλοντικών μέτρων στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP. 

το μείζον επίτευγμα του Οργανισμού το 2011 ήταν αναμφισβήτητα η 
κυκλοφορία της βάσης δεδομένων ECHA-term10. 

→ Όγκος μεταφράσεων για τον ECHA: 36.811 σελίδες (39.938 το 2010)

Κοινές επιχειρήσεις

τον νοέμβριο του 2011, το Μεταφραστικό Κέντρο πραγματοποίησε 
επίσκεψη στις ακόλουθες τέσσερις κοινές επιχειρήσεις, οι οποίες 
εδρεύουν στο σύνολό τους στις Βρυξέλλες και συγκαταλέγονται 
μεταξύ των πιο πρόσφατων πελατών του: στην ΚΕ ARTEMIS, η οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα των ενσωματωμένων υπολογιστικών 
συστημάτων, στην ΚΕ ΠΚΦ, η οποία ασχολείται με τα καινοτόμα 
φάρμακα, στην ΚΕ ENIAC, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα 
της νανοτεχνολογίας και στην ΚΕ ΚΚυ, η οποία έχει ως αντικείμενο 
τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου και υδρογόνου. 

Η συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης επικεντρώθηκε 
στις διάφορες γλωσσικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το 
Κέντρο, στις προθεσμίες, στις τιμές και στη διαδικασία διασφάλισης 
της ποιότητας των μεταφράσεων. αρκετοί εκπρόσωποι ανέφεραν 
ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη νέα πύλη πελατών που 
έθεσε σε λειτουργία το Κέντρο στις αρχές του 2011. ςύμφωνα δε με 
τα λεγόμενα του εκπροσώπου της ΚΕ ΠΚΦ, πρόκειται για εργαλείο 
«καλοσχεδιασμένο και ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη».

Παρότι αυξάνονται σταδιακά, οι όγκοι των αιτημάτων μετάφρασης 
από τις προαναφερθείσες κοινές επιχειρήσεις είναι σχετικά 
μικροί μέχρι στιγμής, και τούτο διότι οι εργασίες τους διεξάγονται 
κατά κύριο λόγο στα αγγλικά. το 2011, το Κέντρο μετέφρασε τους 
ετήσιους λογαριασμούς τους, κάποια έγγραφα προσκλήσεων 

υποβολής προσφορών και απαντήσεις προς το Ελεγκτικό ςυνέδριο.  
Οι κοινές επιχειρήσεις αναμένουν, πάντως, αύξηση των όγκων των 
μεταφράσεων που θα ζητήσουν στο μέλλον, λόγω της διεύρυνσης 
των αρμοδιοτήτων τους. 

→ Όγκοι μεταφράσεων: ΚΕ ARTEMIS (86 σελίδες το 2011 και 21 
το 2010), ΚΕ ΠΚΦ (285 σελίδες το 2011 και 85 το 2010), ΚΕ ENIAC 
(42 σελίδες το 2011 και 0 το 2010), ΚΕ ΚΚυ (66 σελίδες το 2011 
και 0 το 2010), ΚΕ SESAR (197 σελίδες το 2011 και 268 σελίδες το 
2010), ΚΕ Clean Sky (42 σελίδες το 2011 και 105 σελίδες το 2010). 

ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Η Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης για το Άσυλο, η οποία 
συμπεριλήφθηκε στους πελάτες του Κέντρου τον ςεπτέμβριο του 
2010, πραγματοποίησε τα επίσημα εγκαίνια των εγκαταστάσεών της 
στη Βαλέτα της Μάλτας τον ιούνιο του 2011. 

το Κέντρο έλαβε τα πρώτα αιτήματα μετάφρασης από την EASO τον 
Μάιο του 2011. Επρόκειτο συγκεκριμένα για τις θεματικές ενότητες 
του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος για το άσυλο (EAC), 
οι οποίες υπερέβαιναν σε έκταση τις 1.000 σελίδες και έπρεπε να 
μεταφραστούν από τα αγγλικά στα ελληνικά. Όποτε προέκυψαν 
μεταφραστικές δυσκολίες, η EASO απάντησε στις σχετικές ερωτήσεις 
ταχέως.

Η EASO σκοπεύει να οργανώσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
στα κράτη μέλη για δημόσιους υπαλλήλους που εξειδικεύονται 
στη νομοθεσία για το άσυλο. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες δεν 
μιλούν ως επί το πλείστον αγγλικά. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση θα 
πρέπει να γίνει στη μητρική τους γλώσσα. Οι δραστηριότητες αυτές 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε επίπεδο μετάφρασης: η EASO έχει 
ετοιμάσει στο πλαίσιο του EAC δώδεκα περίπου θεματικές ενότητες 
ηλεκτρονικής μάθησης οι οποίες θα μεταφραστούν από το Κέντρο. 

ςτο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το επικείμενο αυτό έργο, το 
Κέντρο επικαιροποίησε τη βάση αρχειοθέτησης υλικού αναφοράς 
(υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης), με μεγάλο αριθμό εγγράφων. τον 
ςεπτέμβριο του 2011, το Κέντρο συμμετείχε στο σεμινάριο «Βελτίωση 
των συστημάτων ασύλου των κρατών μελών και καθορισμός ορθών 
πρακτικών», το οποίο διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης στο Μάαστριχτ (EIPA), συλλέγοντας έτσι 
πολύτιμες πληροφορίες για τους τομείς δραστηριοτήτων της EASO. 

→ Όγκος μεταφράσεων για την EASO: 1.163 σελίδες (0 το 2010)

όργανισμός Συνεργασίας των ρυθμιστικών Αρχών 
ενέργειας (ACER)

Η συμφωνία με τον Οργανισμό ςυνεργασίας των ρυθμιστικών 
αρχών Ενέργειας (ACER) υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2010. 
Όπως συμβαίνει συνήθως με τους καινούργιους οργανισμούς, ο 
ACER επικεντρώθηκε αρχικά στην πρόσληψη προσωπικού και στον 
καθορισμό των εσωτερικών διαδικασιών και των δραστηριοτήτων 
του, γεγονός που εξηγεί την αρχική απουσία αιτημάτων μετάφρασης 
από τον Οργανισμό, πέραν της μετάφρασης του προϋπολογισμού 
του, η οποία ζητήθηκε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2011 και 
παραδόθηκε τον ιανουάριο του 2012. τον ιούνιο του 2011, το 
Κέντρο πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα του Οργανισμού στη 
λιουμπλιάνα. Όπως συμβαίνει συνήθως κατά τις πρώτες επισκέψεις 
σε νέους πελάτες, στόχος ήταν η ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόησης 
και η ενίσχυση της νέας σχέσης μεταξύ των δύο οργανισμών, με 

10 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ECHA-term, βλ. σελίδες 15 και 19, καθώς και το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου για 
τους πελάτες του Μεταφραστικού Κέντρου με τίτλο The language hub (Ο γλωσσικός κόμβος).
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γνώμονα τη διευκόλυνση της μελλοντικής καθημερινής συνεργασίας 
τους. την εποχή εκείνη, ο ACER δεν είχε καθορίσει ακόμη τη 
μελλοντική γλωσσική πολιτική του: οι κατηγορίες των προς 
μετάφραση εγγράφων δεν είχαν αποφασιστεί ακόμη (με εξαίρεση 
τον προϋπολογισμό). 

→ Όγκος μεταφράσεων για τον ACER: 0 σελίδες

CCE-EMPLOI

το Κέντρο συνεργάζεται με τη γΔ απασχόλησης, Κοινωνικών 
υποθέσεων και Ένταξης (γΔ EMPL) της Επιτροπής από το 2003 
αναλαμβάνοντας τη μετάφραση ειδικών για κάθε χώρα πληροφοριών 
για την EURES, την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική 
κινητικότητα. το 2011, η συνεργασία αυτή επεκτάθηκε στη μετάφραση 
και στην αναθεώρηση, σε 24 γλώσσες, των αρχείων περιγραφής 
κάθε χώρας για το σύστημα αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με 
την κοινωνική προστασία στην Ευρώπη (MISSOC). Η συγκεκριμένη 
εργασία αφορούσε περίπου 1.300 σελίδες ανά γλώσσα,  γεγονός 
που εξηγεί τη σημαντική αύξηση του μεταφραστικού όγκου.

τον Οκτώβριο, το Κέντρο συμμετείχε σε συνάντηση συντονισμού με 
συναδέλφους της γΔ EMPL στις Βρυξέλλες. Εκτός από ζητήματα που 
άπτονταν των τακτικών εργασιών του Κέντρου για την πύλη EURES, 
στην ημερήσια διάταξη περιλαμβανόταν και το έργο MISSOC.

λόγω του όγκου και της τεχνικής πολυπλοκότητας του έργου MISSOC, 
οι διάφορες υπηρεσίες του Κέντρου που συμμετείχαν στη διαδικασία 
της μετάφρασης κλήθηκαν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους 
ώστε να καταστεί δυνατή η παράδοση του αναμενόμενου προϊόντος. 
Η προσπάθεια ήταν εποικοδομητική, καθώς η συντονίστρια του 
έργου MISSOC εξέφρασε, κατά τη συνάντηση, την ικανοποίησή της 
για τις παραδοθείσες μεταφράσεις, όσον αφορά τόσο τις προθεσμίες 
όσο και την ποιότητα του περιεχομένου και της μορφοποίησης. Ο 
πλήρης οδηγός είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή από τον 
αύγουστο.

τον Δεκέμβριο του 2011, το Κέντρο έλαβε την πρώτη επικαιροποίηση 
του οδηγού MISSOC, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τον 
Μάρτιο του 2012, καθώς και αίτημα για τη μετάφραση ολόκληρου 
του οδηγού στα ισλανδικά και στα νορβηγικά, με προθεσμία 
παράδοσης τον ςεπτέμβριο του 2012. ςύμφωνα με τη συντονίστρια 
του έργου MISSOC, προβλέπεται ότι το MISSOC θα αντικαταστήσει, 
τουλάχιστον εν μέρει, τις διαθέσιμες σελίδες της πύλης EURES για 
τη κοινωνική ασφάλιση.

→ Όγκος μεταφράσεων για τη CCE-EMPLOI: 28.870 σελίδες  
(12.954 το 2010)

το έργο MISSOC

Δικαστήριο της ευρωπαϊκής Ένωσης (Δεε)

το 2011, το Κέντρο έλαβε μια σειρά εγγράφων από το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΔΕ) προς μετάφραση από τα γαλλικά. 
τα συγκεκριμένα έγγραφα αφορούσαν προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών οι οποίες προκηρύχθηκαν από το Δικαστήριο. 

το Δικαστήριο πραγματοποίησε επίσης επαφές με το Κέντρο σε 
μια προσπάθεια να διερευνήσει ορισμένους τομείς στους οποίους 
οι δύο οργανισμοί θα μπορούσαν να αναπτύξουν στενότερη 
συνεργασία. Πραγματοποιήθηκαν δε αρκετές δοκιμές προκειμένου 
να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο θα μπορούσε το Κέντρο να 
μεταφράσει ορισμένες κατηγορίες εγγράφων για το Δικαστήριο, 
κυρίως από άλλες γλώσσες της ΕΕ προς τα γαλλικά. 

→ Όγκος μεταφράσεων για το Δικαστήριο: 253 σελίδες (0 το 2010)

ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εΚΤ)

Ο μεταφραστής της αγγλικής ομάδας του Κέντρου που είχε 
αποσπαστεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα συνέχισε να 
εργάζεται στην ΕΚτ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011. Μετά τη 
λήξη της εξάμηνης σύμβασής του με την ΕΚτ επέστρεψε στο 
Κέντρο έχοντας αποκομίσει πολύ μεγαλύτερη πείρα στην επιμέλεια 
χρηματοοικονομικών εγγράφων. Η ΕΚτ διαθέτει δικό της εγχειρίδιο 
σύνταξης κειμένων, το οποίο διαφέρει από το διοργανικό εγχειρίδιο 
σύνταξης κειμένων σε ορισμένα σημαντικά σημεία τα οποία 
καλύπτουν τα αυστηρά κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται για 
τα ιδιαίτερα ευαίσθητα κείμενα πολιτικής τα οποία συντάσσει η ΕΚτ 
για τραπεζικά και νομισματικά θέματα. Η αποκτηθείσα πείρα στο 
πλαίσιο της προαναφερθείσας συενργασίας θα αποβεί πολύτιμη για 
την επεξεργασία των κειμένων που θα κληθεί το Κέντρο να επιμεληθεί 
στο μέλλον για τις τρεις νέες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας. 

Η ΕΚτ, από την πλευρά της, προσκάλεσε τον νοέμβριο το Κέντρο 
να επισκεφθεί το λουξεμβούργο εντός του 2012, προκειμένου να 
ενημερωθεί καλύτερα για τα συστήματα αυτοματοποιημένων ροών 
εργασίας του Κέντρου.

το 2011, το Κέντρο μετέφρασε για την ΕΚτ λιγότερα έγγραφα σε 
σχέση με τα προηγούμενα έτη με γλώσσες-στόχους τα GA, IS, HR, 
RU και EN. Επίσης, συμπλήρωσε ένα αγγλικό γλωσσάρι 150 όρων 
και συνωνύμων της ΕΚτ με τις αντίστοιχες αποδόσεις στην ιρλανδική 
γλώσσα. Η ΕΚτ επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει τη 
συνεργασία της με το Κέντρο ως «υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης» 
για γλώσσες τρίτων χωρών ή για γλώσσες που πρόκειται να 
συμπεριληφθούν μελλοντικά στις γλώσσες της ΕΕ.

→ Όγκος μεταφράσεων για την ΕΚτ: 30 σελίδες (260 το 2010)

Τρεις νέες εποπτικές αρχές

το 2011, το Κέντρο πραγματοποίησε επισκέψεις στις τρεις νέες 
εποπτικές αρχές (Ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών - Εατ, Ευρωπαϊκή 
αρχή Κινητών αξιών και αγορών - ΕαΚαα, Ευρωπαϊκή αρχή 
ασφαλίσεων και Επαγγελματικών ςυντάξεων - ΕααΕς) με τον 
διττό στόχο αφενός να πραγματοποιήσει μια παρουσίασή του και, 
αφετέρου, να διερευνήσει τις ανάγκες αυτών των νέων πελατών, ως 
προς τον όγκο και το περιεχόμενο των ζητούμενων εργασιών. 

το Κέντρο επέστρεψε από τις συναντήσεις αυτές με την προοπτική 
της μελλοντικής ανάληψης μετάφρασης/επιμέλειας σχετικά μεγάλου 
όγκου. 

→ Όγκοι μεταφράσεων: Εατ (341 σελίδες), ΕαΚαα (487 σελίδες) 
και ΕααΕς (43 σελίδες) 
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αναθεώρηση μετάφρασης

το Κέντρο συνέχισε την αποτελεσματική συνεργασία του με όλους 
τους άλλους ενδιαφερόμενους. Οι τάσεις ως προς την 
κατανομή του όγκου των μεταφράσεων έχουν ως εξής:

Διαπιστώθηκε αύξηση για επτά πελάτες, η οποία, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ήταν σημαντική: 

για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των ςυνθηκών Διαβιώσεως 
και Εργασίας (Eurofound), του οποίου τις ανάγκες συνέχισε να 
καλύπτει το Κέντρο όπως ακριβώς και το 2010, αναλαμβάνοντας 
τη μετάφραση συνοπτικών παρουσιάσεων, της ετήσιας έκθεσης 
(Επετηρίδα), του ετήσιου προγράμματος εργασίας, ενημερωτικών/
τεχνικών δελτίων, υλικού για τον δικτυακό τόπο, πρακτικών 
συνεδριάσεων, επιστολών, διαδικασιών επιλογής και λοιπού υλικού 
που αφορούσε εκδόσεις.

→ Όγκος μεταφράσεων για το Eurofound: 9.461 σελίδες (6.341 το 2010)

για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ςιδηροδρόμων (εόΣ), ο οποίος 
δεσμεύει νομικώς τους εθνικούς οργανισμούς σιδηροδρόμων να 
υποβάλλουν εκθέσεις για συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στα εθνικά 
σιδηροδρομικά δίκτυα. Οι εν λόγω εκθέσεις πρέπει να μεταφράζονται 
στα αγγλικά, τη βασική γλώσσα εργασίας του Οργανισμού. 

→ Όγκος μεταφράσεων για τον ERA: 8.185 σελίδες (3.146 σελίδες 
το 2010)

για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής 
ςυνεργασίας στα Εξωτερικά ςύνορα των Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) ο οποίος, πέραν των διοικητικών 
κειμένων (πρόγραμμα εργασίας και γενική έκθεση) υπέβαλε αιτήματα 
για τη μετάφραση νομικών κειμένων τα οποία προορίζονταν για το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

→ Όγκος μεταφράσεων για τον Frontex: 4.080 σελίδες (2.755 το 2010)

για την Κοινοτική υπηρεσία Ελέγχου της αλιείας (ΚΥεΑ), η οποία 
υπέβαλε ως επί το πλείστον αιτήματα για τη μετάφραση εγγράφων 
τα οποία αφορούσαν προσκλήσεις υποβολής προσφορών, ενώ 
απέστειλε και μια σειρά εμπιστευτικών εγγράφων η επεξεργασία των 
οποίων έπρεπε να πραγματοποιηθεί στην ειδική για την Ευρωπόλ 
αίθουσα του Κέντρου προκειμένου να διασφαλιστεί η δέουσα 
διαχείρισή τους. 

→ Όγκος μεταφράσεων για την ΚυΕα: 1.547 σελίδες (601 το 2010)

για τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA) και τον Εκτελεστικό 
Οργανισμό του Ευρωπαϊκού ςυμβουλίου Έρευνας (ERCEA), 
οι οποίοι, ακριβώς λόγω της φύσης της αποστολής τους η οποία 
συνίσταται στην υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων, 
υπέβαλαν κατά κύριο λόγο αιτήματα για τη μετάφραση προσκλήσεων 
υποβολής προτάσεων και συναφών συγγραφών υποχρεώσεων.

→ Όγκοι μεταφράσεων: 204 σελίδες για τον REA  (43 το 2010), 400 
σελίδες για τον ERCEA (298 το 2010)

για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (εεΠΔ), ο 
οποίος υποβάλλει συνήθως αιτήματα για τη μετάφραση κειμένων 
από τα αγγλικά προς τα γερμανικά και τα γαλλικά, με εξαίρεση τις 
γνωμοδοτήσεις του οι οποίες μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες της 
ΕΕ.

→ Όγκος μεταφράσεων για τον ΕΕΠΔ: 14.356 σελίδες (9.667 το 2010)

 
ςτο χαρτοφυλάκιο πελατών του Κέντρου υπάρχουν τρεις πελάτες με 
τους οποίους η συνεργασία διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα με μια 
θετική τάση όσον αφορά τον όγκο, τις κατηγορίες εγγράφων και τους 
γλωσσικούς συνδυασμούς. Οι εν λόγω πελάτες είναι:

η Ευρωπαϊκή αστυνομική ακαδημία (CEPOL), για την οποία 
το Κέντρο μετέφρασε κατά κύριο λόγο κοινά προγράμματα 
κατάρτισης, αλλά και έγγραφα σχετικά με τον προϋπολογισμό και 
τον δικτυακό τόπο.

→ Όγκος μεταφράσεων για τη CEPOL: 863 σελίδες (860 το 2010) 

ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την υγεία και τους Καταναλωτές 
(EAHC) για τον οποίο μεταφράστηκαν έγγραφα που αφορούσαν 
σχεδόν αποκλειστικά προσκλήσεις υποβολής προσφορών, με 
γλώσσα πηγής κατά κύριο λόγο τα αγγλικά και γλώσσες-στόχους ως 
επί το πλείστον τα γερμανικά και τα γαλλικά. Εκτενής έκθεση της γΔ 
υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο 
το πρόγραμμα «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» 
μεταφράστηκε στα γερμανικά, στα γαλλικά και στα ισπανικά.  

→ Όγκος μεταφράσεων για τον EAHC: 927 σελίδες (868 το 2010)

το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό ςυνέδριο (εεΣ), το οποίο υπέβαλε αιτήματα 
μετάφρασης ειδικών εγγράφων από συγκεκριμένες γλώσσες πηγής 
σε συγκεκριμένες γλώσσες-στόχους. Ο όγκος των αιτημάτων αυτών 
ήταν παρόμοιος με τον όγκο του 2010. 

→ Όγκος μεταφράσεων για το ΕΕς: 288 σελίδες (219 το 2010)

 
για πολλούς και διάφορους λόγους, πέραν των γενικών 
δημοσιονομικών περικοπών στις οποίες υποχρεώθηκαν να προβούν 
όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σημειώθηκε μείωση του 
όγκου των μεταφράσεων  το 2011 για τους ακόλουθους 13 
πελάτες:

για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (εόΠ), ο οποίος 
υπέβαλε αιτήματα για μετάφραση που αφορούσαν κατά κύριο λόγο 
κείμενα σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, δελτίατύπου, έργα με 
θέμα το ενιαίο σύστημα πληροφοριών για το περιβάλλον, την ετήσια 
δημοσίευση της έκθεσης «Signals (ςήματα)» του Οργανισμού, ένα 
εταιρικό βίντεο, αλλά και στοχευμένες εκθέσεις προς συγκεκριμένες 
γλώσσες τρίτων χωρών, όπως τα κινεζικά, τα ρωσικά και τα 
αραβικά.

→ Όγκος μεταφράσεων για τον ΕΟΠ: 3.247 σελίδες (5.121 το 2010)
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για το Κοινοτικό γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ), το οποίο 
δήλωσε ότι, πέραν μερικών συνεδριάσεων του Διοικητικού 
ςυμβουλίου, υποβλήθηκαν ελάχιστα νέα αιτήματα δεδομένου ότι είχε 
ήδη μεταφραστεί η πλειονότητα των τυποποιημένων εγγράφων και 
πληροφοριών.

→ Όγκος μεταφράσεων για το ΚγΦΠ: 470 σελίδες (893 το 2010)

για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Cedefop), τα αιτήματα του οποίου αφορούσαν 
στη πλειονότητά τους την πολιτική επαγγελματικής κατάρτισης, τις 
δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και ορισμένα 
νομικά έγγραφα, κυρίως από τα αγγλικά προς τα γερμανικά και τα 
γαλλικά.

→ Όγκος μεταφράσεων για το Cedefop: 819 σελίδες (1.197 το 2010)

για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ασφάλειας της ναυσιπλοΐας 
(EMSA). Δεδομένου ότι το 2011 δεν υπήρξαν περιστατικά μεγάλων 
πετρελαιοκηλίδων ούτε θαλάσσιων καταστροφών για τα οποία 
κλήθηκε ο Οργανισμός να υποβάλει εκθέσεις, δεν χρειάστηκε να 
εκδοθούν ανακοινωθέντα για κρίσιμες καταστάσεις ούτε δελτία 
τύπου στον συγκεκριμένο τομέα. 

→ Όγκος μεταφράσεων για τον EMSA: 1.165 σελίδες (1.721 το 2010)
για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος, πέραν των διοικητικών εγγράφων 
και των εκθέσεων, ζήτησε τη μετάφραση μιας σειράς επιστολών από 
τα ελληνικά προς τα αγγλικά.

→ Όγκος μεταφράσεων για τον ENISA: 948 σελίδες (1.186 το 2010)

για τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία (EACI), του οποίου τα έγγραφα αφορούσαν ποικίλα 
θέματα, από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι οποίες 
μεταφράστηκαν προς τα γερμανικά και τα γαλλικά, έως ένα νομικό 
έγγραφο προς μετάφραση από τα ολλανδικά στα αγγλικά και 
εκθέσεις σχετικά με το δίκτυο Enterprise Europe για μετάφραση από 
τα σλοβακικά και τα τσεχικά προς τα αγγλικά.

→ Όγκος μεταφράσεων για τον EACI: 126 σελίδες (550 το 2010)

για την Εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) και την 
Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της 
πυρηνικής σύντηξης (Οργανισμός σύντηξης για Ενέργεια - F4E), 
οι οποίες υπέβαλαν αιτήματα που αφορούσαν ως επί το πλείστον 
τη μετάφραση βασικών διοικητικών εγγράφων, όπως απαντήσεων 
προς το Ελεγκτικό ςυνέδριο ή εγγράφων σχετικά με προσλήψεις.

→ Όγκοι μεταφράσεων: 42 σελίδες για τη GSA (155 το 2010),  
 151 σελίδες για τη F4E (310 το 2010) 

για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (εόΑ), όλα τα έγγραφα του 
οποίου αφορούσαν τεχνικές μεταφράσεις (διάρθρωση έργων) από 
τα αγγλικά προς τα γαλλικά ή αντίστροφα.

→ Όγκος μεταφράσεων για τον ΕΟα: 89 σελίδες (174 το 2010)

για τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 
(TEN-T EA), ο οποίος υπέβαλε αιτήματα για τη μετάφραση ως επί 
το πλείστον επιστολών και ενημερωτικών δελτίων.

→ Όγκος μεταφράσεων για τον TEN-T EA: 203 σελίδες (400 το 2010)
για το Ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την ισότητα των Φύλων (EIGE), 
το οποίο άρχισε να υποβάλλει αιτήματα μετάφρασης το 2010, το 

αντικείμενο των οποίων αρχίζει σταδιακά να αφορά, πέραν της 
ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, του προϋπολογισμού και του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας, πιο στοχευμένες εκδόσεις.

→ Όγκος μεταφράσεων για το EIGE: 1.560 σελίδες (2.246 το 2010)
για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρείχε 
στο Κέντρο την ευκαίρία να αποκτήσει εμπειρία σε γλώσσες 
τρίτων χωρών. Μεταξύ των εγγράφων συγκαταλέγονταν ως επί το 
πλείστον δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, έγγραφα που 
άπτονταν συμφωνιών συνεργασίας/σύμπραξης, και ευαίσθητες 
περιπτωσιολογικές μελέτες ανθρωπιστικού χαρακτήρα, που 
μεταφράστηκαν σε γλώσσες όπως τα φαρσί, τα αραβικά, τα 
ουζμπεκικά και τα βιετναμέζικα. 

→ Όγκος μεταφράσεων για το ςυμβούλιο: 337 σελίδες (896 το 2010) 
για τον ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. το Κέντρο συνέχισε 
να μεταφράζει τις περιλήψεις αποφάσεων και την ετήσια έκθεση του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

→ Όγκος μεταφράσεων για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή: 
6.110 σελίδες (8.512 το 2010)

 
το Κέντρο εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τρεις 
πελάτες του οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει κανένα αίτημα τα 
προηγούμενα χρόνια άρχισαν και πάλι να προσφεύγουν 
στις υπηρεσίες του το 2011: 

η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής ςυνεργασίας (Eurojust), η 
οποία συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την πύλη πελατών 
τον Μάιο και υπέβαλε αίτημα για τη μετάφραση ενός εγγράφου 
προϋπολογισμού σε 21 γλώσσες.

→ Όγκος μεταφράσεων για τη Eurojust: 21 σελίδες
το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚεε), για 
λογαριασμό του οποίου το Κέντρο μετέφρασε διοικητικές αποφάσεις 
καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό του. 

→ Όγκος μεταφράσεων για το ΔΚΕΕ: 10 σελίδες 
το Ευρωπαϊκό ινστιτούτο Καινοτομίας και τεχνολογίας (EIT), το 
οποίο, εκτός από ένα έγγραφο μείζονος σημασίας και το οικείο 
ςτρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας, τη μετάφραση του οποίου 
ζήτησε σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, υπέβαλε λιγοστά αιτήματα για τη 
μετάφραση διοικητικών εγγράφων σε πολύ λίγες γλώσσες. 

→ Όγκος μεταφράσεων για το EIT: 886 σελίδες
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ο Φορέας Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες  (BEREC), ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των 
νέων πελατών του Κέντρου καθώς υπέγραψε τη σχετική συμφωνία 
τον Μάρτιο του 2011, υπέβαλε ως επί το πλείστον αιτήματα για τη 
μετάφραση εγγράφων που αφορούσαν προσλήψεις. Με την ευκαιρία 
του διοργανικού εργαστηρίου ορολογίας, ο BEREC συμμετείχε στο 
εκπαιδευτικό σεμινάριο για την πύλη πελατών που πραγματοποιήθηκε 
για τους πελάτες το απόγευμα της 8ης Δεκεμβρίου.

→ Όγκος μεταφράσεων για τον BEREC: 127 σελίδες

η Επιτροπή των Περιφερειών (εΤΠ) εξέφρασε, κατά τη διάρκεια του 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την πύλη πελατών που πραγματοποιήθηκε 
τον ιούνιο, τη βούλησή της να συνεργαστεί στενότερα με το Κέντρο στο 
μέλλον.

→ Όγκος μεταφράσεων για την ΕτΠ: 0 σελίδες

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το Κέντρο μερίμνησε για 
τον συντονισμό της μετάφρασης και της δημοσίευσης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των περιλήψεων 
των προϋπολογισμών και των διορθωτικών 
προϋπολογισμών των οργανισμών σε συνεργασία με την 
υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι το τέλος του 
έτους δημοσιεύθηκαν συνολικά 64 έγγραφα.

το Κέντρο εξυπηρετεί τους πελάτες του ανά την Ευρώπη
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ςτις 9 Δεκεμβρίου 2011, το Κέντρο διοργάνωσε ένα διοργανικό 
εργαστήριο ορολογίας με τη συμμετοχή 19 πελατών, οι 
οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τους τρόπους με τους 
οποίους αντιμετωπίζουν ζητήματα ορολογίας στους κόλπους των 
οργανισμών τους. Η συνάντηση με εκπροσώπους από τόσους 
πολλούς ενδιαφερόμενους ήταν σαφής ένδειξη του ότι η ορολογία είναι 
καθοριστικής σημασίας και ότι αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες 
της επικοινωνιακής στρατηγικής στο πολυγλωσσικό μας περιβάλλον.

το εργαστήριο έδωσε την ευκαιρία στο Κέντρο να διερευνήσει τον ρόλο 
της ορολογίας ως επικοινωνιακού εργαλείου και να παρουσιάσει τις δικές 
του δραστηριότητες στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αρχικές παρουσιάσεις 
εστίασαν στη διαχείριση της διοργανικής βάσης ορολογίας IATE11από 
το Κέντρο και στη συμμετοχή του σε αυτήν, καθώς και στις γλωσσικές 
υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες του, οι οποίες ποικίλλουν από 
την κατάρτιση θεματικών γλωσσαρίων και συλλογών ορολογίας έως 
την ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων που ανταποκρίνονται 
σε συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών. 

Ο κύκλος των παρουσιάσεων των πελατών ξεκίνησε με τον ΕΟΠ, ο 
οποίος σκιαγράφησε το έργο που εκπονεί στον τομέα της συναφούς 
με το περιβάλλον ορολογίας στο πλαίσιο του έργου GEMET (γενικός 
Πολύγλωσσος Περιβαλλοντικός θησαυρός). αρχικός σκοπός του 
συγκεκριμένου έργου ήταν η μη αυτόματη ευρετηρίαση όλων των πηγών 
περιβαλλοντικών δεδομένων και πληροφοριών στην Ευρώπη. το 
GEMET είναι πλέον διαδεδομένο ευρέως, καταγράφει υψηλούς ρυθμούς 
μεταφόρτωσης, ενώ οι χρήστες εκφράζουν συχνά την ικανοποίησή τους 
γι' αυτό. Ένας ειδικός σε θέματα ορολογίας από την ΕΚΤ περιέγραψε 
τις δραστηριότητες της τράπεζας στο συγκεκριμένο πεδίο, εστιάζοντας 
στη συνεργασία της με το Κέντρο, για παράδειγμα στον τομέα της 
ιρλανδικής ορολογίας. Ο εκπρόσωπος της EFSA εξήγησε με ποιον 
τρόπο οι δραστηριότητές της στον τομέα της γλωσσικής αναθεώρησης 
και της ορολογίας έδωσαν στην EFSA τη δυνατότητα να παράσχει 
εύληπτες πληροφορίες και να βελτιώσει το ύφος, τη σαφήνεια και 
την αναγνωσιμότητα των μεταφράσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
τη συνεκτική χρήση της ορολογίας. Ο ECHA παρουσίασε τη βάση 
δεδομένων ECHA-term. τόσο το γλωσσικό περιεχόμενο της βάσης 
δεδομένων όσο και το σύστημα τΠ αναπτύχθηκαν από το Κέντρο σε 
συνεργασία με τον ECHA12. 

το ΕΚΠΝΤ εξήγησε γιατί οι εργασίες του για την κατάρτιση πολύγλωσσου 
γλωσσαρίου σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, όπως επίσης στα νορβηγικά 
και τα τουρκικά, ήταν αποδοτικές ως προς το κόστος και με ποιον τρόπο 
τα γλωσσικά δεδομένα του συμπεριλήφθηκαν στη βάση δεδομένων 
IATE. Η εκπρόσωπος του ΕΟΣ παρουσίασε αναλυτικά τα οφέλη των 
πόρων ορολογίας για τον Οργανισμό. Επεσήμανε την ανάγκη για κοινώς 
αποδεκτούς ορισμούς, με βασική επιδίωξη τη στήριξη των προσπαθειών 
των εθνικών αρχών ασφαλείας να εναρμονίσουν τα κριτήρια λήψης 
αποφάσεων χρησιμοποιώντας κατάλληλους όρους και μεταφράσεις. 
αναφέρθηκε δε στη δημιουργία γλωσσαρίου το οποίο επρόκειτο 
να καταρτιστεί σε μορφότυπο με δυνατότητα επικαιροποίησης και 
ανταλλαγής με τρίτους εκτός του Οργανισμού. τέλος, ο εκπρόσωπος του 
ΓΕΕΑ αναφέρθηκε στην αξία της διαχείρισης της ορολογίας στον τομέα 
των αγαθών και των υπηρεσιών. απαρίθμησε τις διάφορες εφαρμογές 
ενός ολόκληρου φάσματος τεχνικών επεξεργασίας φυσικών γλωσσών 
για τη διαχείριση εκατομμυρίων όρων, προτάσεων, και πολυλεξικών 

μονάδων, που ποικίλλουν από την ανάλυση των συστατικών στοιχείων 
έως τον ορθογραφικό έλεγχο και την κατάρτιση λεξικογραφικών πόρων 
(κατάλογοι όρων, μεταφραστικές μνήμες και οντολογίες) για σκοπούς 
ευρετηρίασης και για τεχνολογίες μετάφρασης.

το εργαστήριο αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία για τη διερεύνηση 
και την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τους βέλτιστους δυνατούς τρόπους 
αποτελεσματικής συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των πελατών και του Κέντρου σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο 
τομέα. Ο προσδιορισμός νέων όρων σε έναν συγκεκριμένο τομέα δεν 
ταυτίζεται με την εξεύρεση των αντιστοιχιών των όρων αυτών σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ ή/και στις γλώσσες τρίτων χωρών. Μία ακόμη 
πρόκληση που αναφαίνεται συνίσταται στην αποτελεσματική διάδοση 
και χρήση της προκύπτουσας ορολογίας από τους συντάκτες κειμένων 
καθώς και από εξωτερικούς και εσωτερικούς μεταφραστές. αυτό που 
διακυβεύεται είναι η ποιότητα των εγγράφων που καταρτίζονται για 
τις διάφορες ομάδες-στόχους, ανεξαρτήτως του πού βρίσκονται, ποιες 
είναι και τι γλώσσα μιλούν. 

Επτά πελάτες παρουσίασαν στο εργαστήριο το έργο τους στον τομέα 
της ορολογίας

ΕΟΠ: «Περιβαλλοντική ορολογία και υπηρεσία εύρεσης»
ΕΚΤ: «Κατάρτιση ορολογίας στην ΕΚτ»

EFSA: «γλωσσική αναθεώρηση και κατάρτιση ορολογίας στην 
EFSA»

ECHA: «το έργο ECHA-term»
ΕΚΠΝΤ: «Δημιουργία πολύγλωσσου γλωσσαρίου: το ταξίδι μας ως 

τη βάση IATE»
ΕΟΣ: «Κατάρτιση ορολογίας στον ΕΟς»

ΓΕΕΑ: «Διαχείριση ορολογίας αγαθών και υπηρεσιών στο γΕΕα»

Διοργανικές εκδηλώσεις 
Διοργανικό εργαστήριο ορολογίας

11 IATE = Inter-Active Terminology for Europe (Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη), για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την IATE, βλ. σελίδες 23-24. 
12 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ECHA-term, βλ. σελίδα 19, καθώς και το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου για 
τους πελάτες του Μεταφραστικού Κέντρου με τίτλο The language hub (Ο γλωσσικός κόμβος).
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Η έκθεση «όργανισμοί της εε - Η πορεία προς 
το μέλλον» στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

από τις 31 ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 2011, το Κέντρο 
συμμετείχε στην πρώτη κοινή διοργανική επικοινωνιακή εκδήλωση:  
την έκθεση «Οργανισμοί της ΕΕ – Η πορεία προς το 
μέλλον», η οποία διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις Βρυξέλλες. ςκοπός της έκθεσης ήταν η συνολική επισκόπηση 
των λόγων για τους οποίους συστάθηκαν οι οργανισμοί, των 
δραστηριοτήτων τους και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να 
συμβάλουν στη βελτίωση της ζωής των 500 εκατομμυρίων πολιτών 
της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της έκθεσης, 
πραγματοποιήθηκαν πολλές δραστηριότητες χωρισμένες σε τέσσερις 
θεματικές συνόδους εργασίες, στο πλαίσιο των οποίων οι 29 
οργανισμοί περιέγραψαν το έργο που έχουν επιτελέσει από κοινού, 
καθώς και τη συνεργασία τους με τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε με επιτυχία από το ΕΚΠντ, το οποίο 
άσκησε την προεδρία του «Δικτύου υπεύθυνων επικοινωνίας και 
ενημέρωσης» των οργανισμών. για τον συντονισμό της θεματικής 
ομάδας «Εκπαίδευση, επιχειρήσεις και καινοτομία για την ανάπτυξη» 
στην οποία συμμετείχε το Κέντρο υπεύθυνο ήταν το ETF. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το Κέντρο προώθησε ενεργά τα 
πλεονεκτήματα της πολυγλωσσίας στην ΕΕ. Η διευθύντρια του 
κέντρου κλήθηκε να συμμετάσχει στη συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος της 
εκπαίδευσης και της καινοτομίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας» 
που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό δημοσιογράφου του BBC. 
Όσον αφορά την πολυγλωσσία, η διευθύντρια του Κέντρου δήλωσε 
ότι συνιστά επένδυση για το μέλλον η οποία ενισχύει την ανάπτυξη 
όχι μόνο αυξάνοντας την κινητικότητα και την απασχολησιμότητα των 
πολιτών, αλλά συμβάλλοντας, συν τοις άλλοις, στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Παρουσίασε επίσης αριθμητικά 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει, π.χ., ότι μεταξύ των οικονομικών 
αποτελεσμάτων της ΕΕ το 2009 η αξία του γλωσσικού κλάδου ανήλθε 
σε 8,4 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 16,5 δισ. ευρώ το 
2015. 

το Κέντρο είχε μεριμνήσει για τη συνεχή προβολή διαφανειών 
που απεικόνιζαν πολύγλωσσα συνθήματα και φωτογραφίες των 
οργανισμών που συμμετείχαν στη θεματική του ομάδα, ενώ σε έναν 
από τους υπολογιστές στο περίπτερό του λειτουργούσε διαρκώς 
ένα παιχνίδι αναγνώρισης γλώσσας, ειδικά σχεδιασμένο για την 
εκδήλωση.  ςε άλλον υπολογιστή, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα 
να εξοικειωθούν με το διοργανικό εργαλείο ορολογίας IATE. 

Η έκθεση των οργανισμών της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Κέντρο συμμετέχει στην τρόικα που 
είναι επικεφαλής του διοργανικού δικτύου 
λογιστών (IAAN).
ςτο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη λισαβόνα τον 
ςεπτέμβριο, ο υπόλογος του Κέντρου διορίστηκε μέλος της τρόικας 
που είναι επικεφαλής του διοργανικού δικτύου λογιστών (IAAN). από 
τον ςεπτέμβριο του 2012 θα ασκεί την προεδρία του IAAN για ένα 
έτος.

το IAAN, μέλη του οποίου είναι όλοι σχεδόν οι πελάτες του Κέντρου, 
προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων για κοινά 
λογιστικά ζητήματα που απασχολούν τους οργανισμούς. 

ό δικτυακός τόπος του μεταφραστικού 
Κέντρου στο επίκεντρο της συνεδρίασης των 
υπευθύνων επικοινωνίας 
Η ετήσια συνεδρίαση του δικτύου υπευθύνων επικοινωνίας και 
ενημέρωσης των ευρωπαϊκών οργανισμών (HCIN) πραγματοποιήθηκε 
στο Ελσίνκι τον Φεβρουάριο. ςτην εν λόγω συνεδρίαση, την 
οποία διοργάνωσε ο ECHA, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 24 
οργανισμούς.

το Κέντρο κλήθηκε να παρουσιάσει τον νέο δικτυακό του τόπο, ο 
οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση της προβολής των οργανισμών 
της ΕΕ με τον επικαιροποιημένο κατάλογο πελατών του και τον 
διαδραστικό χάρτη της Ευρώπης. Οι επισκέπτες παροτρύνονται από 
τον δικτυακό τόπο να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία των θεματικών 
τομέων στους οποίους δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί. 

Η παρουσίαση ήταν επίσης μια ευκαιρία να προβληθεί το εύρος των 
γλωσσικών υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο. Δόθηκε έμφαση στην 
πολύγλωσση υποστήριξη που παρέχει ο δικτυακός τόπος (δεν είναι 
πολλοί οι δικτυακοί τόποι της ΕΕ που παρέχουν τοπικά προσαρμένο 
περιεχόμενο στις 23 επίσημες γλώσσες), και οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν ομόφωνα ότι ο δικτυακός τόπος συνέβαλε στην 
προαγωγή της εταιρικής εικόνας των οργανισμών της ΕΕ και στην 
εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για την πολυγλωσσία.
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όι προτεραιότητες των πελατών
Οι προτεραιότητες των πελατών, κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, 
είναι οι ακόλουθες: ποιότητα μεταφράσεων, προθεσμίες, ποιότητα σχέ-
σεων, τιμολόγηση, παρεχόμενοι συνδυασμοί γλωσσών και μορφοποί-
ηση.

Ποιότητα μεταφράσεων
ςημειώθηκε σημαντική αύξηση της ικανοποίησης όσον αφορά την ποιό-
τητα των μεταφράσεων και την κατανόηση και χρήση τεχνικής γλώσσας 
από τους μεταφραστές σε σύγκριση με το 2008.

Πολύ 
ικανοποιημένος 

Ικανοποιημένος Λίγο 
ικανοποιημένος 

23.8% 

57.1% 

19% 
26.9% 

69.2% 

3.8% 

2008 

2011 

γλωσσική ποιότητα των μεταφράσεων

Ποιότητα υπηρεσιών
Η βαθμολογία του Κέντρου όσον αφορά την ανταπόκρισή του στα αιτή-
ματα των πελατών ήταν συνολικά υψηλή. Οι πελάτες δηλώνουν επίσης 
ικανοποιημένοι από την ενημέρωση που έλαβαν σε περίπτωση καθυ-
στέρησης της παράδοσης. Κατά την άποψη των πελατών, υπάρχουν 
ακόμη περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την τήρηση των προθεσμιών. 

εύρος υπηρεσιών
αύξηση της ικανοποίησης κατά 35% όσον αφορά το εύρος των υπηρεσι-
ών που παρέχει το Κέντρο, σε σύγκριση με το 2008. Ορισμένοι πελάτες 
διατύπωσαν ενδιαφέρουσες προτάσεις για νέες υπηρεσίες. 

Τιμολόγηση
Οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι από τις διευκρινίσεις για τη νέα τιμο-
λογιακή δομή, παρότι πολλοί εξ αυτών εξακολουθούν να τη θεωρούν 
αρκετά «άκαμπτη». Πολλοί ερωτώμενοι γνωρίζουν ότι ο οργανισμός 
τους μπορεί να επωφεληθεί έκπτωσης (-25%) για προγραμματισμένα 
έγγραφα. Εντούτοις, περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους δή-
λωσαν ότι ο οργανισμός τους δεν ήταν σε θέση να προβεί σε αξιόπιστες 
προβλέψεις. 

Διοικητικές υπηρεσίες
Η ικανοποίηση όσον αφορά την έκδοση τιμολογίων και τα στατιστικά 
στοιχεία του Κέντρου εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. 

Υποδομή ΤΠ
ςημαντική αύξηση σημείωσε η ικανοποίηση για την αξιοπιστία της υπο-
δομής τΠ του Κέντρου όσον αφορά τις διάφορες μορφές επικοινωνί-
ας, πέραν της επικοινωνίας μέσω της πύλης πελατών. Οι μισοί σχεδόν 
ερωτώμενοι προβλέπουν την ανάγκη δημιουργίας νέων μορφότυπων 
αρχείων στο εγγύς μέλλον. 

Η πολιτική ενημέρωσης του Κέντρου
ςε σύγκριση με το παρελθόν, οι πελάτες είναι περισσότερο 
ικανοποιημένοι από την ενημέρωση που λαμβάνουν για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες του Κέντρου, καθώς και από τις δημοσιεύσεις του 
Κέντρου.

Γενικά θέματα
Οι πελάτες εξακολουθούν να θεωρούν τις σχέσεις τους με το κέντρο 
«εξαιρετικές» ή «πολύ καλές». Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμε-
νους έκριναν τις παρασχεθείσες υπηρεσίες «απολύτως αξιόπιστες». 

Απολύτως 
αξιόπιστες 

Συνήθως 
αξιόπιστες 

Περιστασιακά 
αξιόπιστες 

33.3% 

47.6% 

4.8% 

53.8% 

42.3% 

3.8% 

2008 2011 

αξιοπιστία των υπηρεσιών

Συμπεράσματα

ςυνολικά, οι πελάτες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν, όπως προκύπτει, 
περισσότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με το 2008. Εκφράζουν, πάντως, 
την άποψη ότι θα ήταν σκόπιμο το Κέντρο να εξετάσει και να υλοποιήσει 
ορισμένες ενδιαφέρουσες προτάσεις για βελτιώσεις, όπως:

Μεγαλύτερη γλωσσική εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς και  Î
έμφαση στην παρακολούθηση των προτιμήσεων των πελατών σε 
επίπεδο ορολογίας. 

το Κέντρο οφείλει να συνεχίσει την προορατική επικοινωνιακή  Î
πολιτική που εφαρμόζει για τους πελάτες του. 

Οι προβλέψεις πρέπει να προωθηθούν μέσω της καλύτερης  Î
προβολής των πλεονεκτημάτων τους και της παροχής περισσότερης 
καθοδήγησης κατά τις συναντήσεις με πελάτες.

το Κέντρο θα μελετήσει τις προτάσεις που διατύπωσαν οι πελάτες  Î
για νέες υπηρεσίες. 

το φθινόπωρο του 2011 το Μεταφραστικό Κέντρο πραγματοποίησε μια γενική έρευνα ικανοποίησης πελατών με τη συμμετοχή 53 πελατών.  αυτή 
ήταν η τρίτη φορά, μετά τις έρευνες του 2004 και του 2008, που το Κέντρο προέβη σε μέτρηση της γενικής ικανοποίησης των πελατών του. Ενώ το 
2008 το ποσοστό απόκρισης ήταν 57%, το 2011 ανήλθε σε 50%. Οι απαντήσεις που επέστρεψαν οι πελάτες αποκάλυψαν τις προτεραιότητες και 
τις μελλοντικές τους ανάγκες, παρέχοντας έτσι στο Κέντρο τη δυνατότητα να λάβει τις αντίστοιχες στρατηγικές αποφάσεις και να εκπονήσει σχέδια 
δράσης ειδικά για κάθε πελάτη. 

Όπως και στις προηγούμενες έρευνες, το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από εννέα ενότητες13:

Έρευνα ικανοποίησης πελατών 2011

13 Ζητήθηκε ρητώς από τους πελάτες να σημειώσουν τον αριθμό των συναδέλφων τους οποίους συμβουλεύθηκαν και να δώσουν μία ενιαία απάντηση ώστε το Κέντρο να 
μπορέσει να καταλήξει σε ουσιαστικά αποτελέσματα για κάθε οργανισμό ξεχωριστά. 
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Βασικά αριθμητικά στοιχεία
ςτις 3 ιανουαρίου του 2011, ύστερα από μία εκπαιδευτική ημερίδα 
στο λουξεμβούργο τον Δεκέμβριο του 2010, στην οποία συμμετείχαν 
οι περισσότεροι πελάτες του Κέντρου, εγκαινιάστηκε, σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό, η λειτουργία της πύλης πελατών η οποία 
αντικατέστησε το προηγούμενο σύστημα ροής εργασιών «FlosysWeb» 
που χρησιμοποιούταν επί σειρά ετών. το 2011, υποβλήθηκαν μέσω 
της πύλης 8.040 παραγγελίες και παραδόθηκαν 36.198 
διαφορετικά έργα (μεταφράσεις, επιμέλειες κειμένων, κατάλογοι 
όρων, κ.λπ.). Μέχρι το τέλος του έτους, συνολικά 593 εγγεγραμμένοι 
χρήστες συνδέθηκαν με την πύλη για διάφορους λόγους, μεταξύ 
άλλων για να υποβάλουν αιτήματα μετάφρασης, να παρακολουθήσουν 
τις προθεσμίες, να μεταφορτώσουν τα προκύπτοντα αρχεία, να δουν τα 
μηνιαία τιμολόγια ή να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις.  

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2011, το Κέντρο διοργάνωσε πρόσθετα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια με τους πελάτες που δεν μπόρεσαν να 
συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική ημερίδα του Δεκεμβρίου ή/και με 
νέους πελάτες. Εκπαιδεύθηκαν συνολικά 17 πελάτες. 

Προσθήκη νέων χαρακτηριστικών μετά την 
έναρξη λειτουργίας

λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των χρηστών, το 
τμήμα ανάπτυξης τΠ προέβη το 2011 στην προσθήκη διαφόρων νέων 
χαρακτηριστικών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι δυνατότητες:

μεταφόρτωσης όλων των μεταφρασμένων αρχείων σε ένα  Î
συμπιεσμένο αρχείο,

εισαγωγής προβλέψεων με μία κίνηση από αρχείο τιμών  Î
διαχωρισμένων με κόμματα (.csv) του προγράμματος Excel,

παρακολούθησης της πορείας επεξεργασίας κάθε  Î
αιτήματος,

σύνδεσης του πρωτότυπου και του αντίστοιχου  Î
μεταφρασμένου αρχείου με το συγκεκριμένο για κάθε 
γλώσσα έντυπο ικανοποίησης πελατών κατά την ανάθεση 
της μετάφρασης σε αναθεωρητή, καθώς και δυνατότητα

άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες που αναρτώνται στο  Î
Ημερολόγιο της πύλης.

Έρευνα για την πύλη πελατών 
Προκειμένου να αποκτήσει μια εικόνα των πρώτων εντυπώσεων των 
πελατών από τη χρήση της πύλης, και να εντοπίσει όσο το δυνατόν 
νωρίτερα σημεία που χρήζουν ενδεχομένως βελτίωσης, το Κέντρο 
διεξήγαγε έρευνα για την πύλη πελατών τον Μάιο και τον ιούνιο του 2011. 
για τον σκοπό αυτόν, απέστειλε ερωτηματολόγιο με 35 ερωτήσεις σε 
χρήστες του δικτυακού τόπου των πελατών οι οποίοι χρησιμοποιούσαν 
τις διάφορες ενότητες της πύλης. Ελήφθησαν συνολικά 51 απαντήσεις, 
από 27 οργανισμούς-πελάτες.

Συμπεράσματα

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι η πύλη πελατών είχε τεθεί σε 
λειτουργία λίγους μόλις μήνες πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας, 
και ότι οι πελάτες είχαν συνηθίσει να εργάζονται πολλά χρόνια με το 
Flosys. 

ςυνολικά, οι ερωτώμενοι εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τη βασική 

λειτουργία της πύλης πελατών: την ενότητα υποβολής αιτημάτων 
μετάφρασης. τη χαρακτήρισαν γρήγορη και εύκολη στη χρήση, 
ενώ έκριναν εύλογο τον όγκο των πληροφοριών που καλούνταν να 
συμπληρώσουν σε αυτήν. 

Όσον αφορά ορισμένες λειτουργίες, παρότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα, η γενική εντύπωση ήταν ότι έπρεπε να 
διαμορφωθούν πρόσθετα εκπαιδευτικά σεμινάρια για συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά τα οποία θα διευκολύνουν σημαντικά τα καθήκοντα 
των χρηστών. το Κέντρο έχει ήδη αρχίσει να οργανώνει σεμινάρια 
αυτού του είδους.

Οι πελάτες που χρησιμοποίησαν την ενότητα των προβλέψεων 
ήταν λίγοι. από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους προέκυψε ότι 
τα προβλήματα σχετίζονται μάλλον περισσότερο με τη δυσκολία 
προγραμματισμού των αιτημάτων εκ των προτέρων παρά με την ίδια 
την πύλη, διαπίστωση που επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα της γενικής 
έρευνας ικανοποίησης πελατών14.

Κάποιοι πελάτες ανέφεραν στις παρατηρήσεις τους την ανάγκη 
πραγματοποίησης ορισμένων προσαρμογών, όπως στο αυτόματο 
μήνυμα προς τους πελάτες το οποίο επιβεβαιώνει τα αιτήματα που 
εγκρίνονται από το Κέντρο, και στην ενότητα που αφορά το έντυπο 
ικανοποίησης των πελατών.  

Συνάντηση παρακολούθησης με 
πειραματικούς χρήστες
Με σκοπό τη συμπλήρωση των πορισμάτων της έρευνας για την πύλη 
πελατών, το Κέντρο διοργάνωσε τον νοέμβριο του 2011 «συνάντηση 
παρακολούθησης της πύλης πελατών με τους πειραματικούς χρήστες 
από τον EMA και τον EU-OSHA», οι οποίοι χρησιμοποίησαν αρχικά 
σε δοκιμαστική βάση την πύλη για διάστημα δύο μηνών πριν από την 
επίσημη έναρξη λειτουργίας της και εν συνεχεία συστηματικά καθ΄όλη 
τη διάρκεια του έτους. Οι δύο πελάτες παρουσίασαν τις εντυπώσεις 
τους και υπέβαλαν προτάσεις για βελτιώσεις.

Ορισμένες από τις προτάσεις αυτές, όπως ο αυτόματος υπολογισμός 
του κόστους και η δυνατότητα ακύρωσης αιτημάτων θα υλοποιηθούν 
και θα τεθούν στη διάθεση των χρηστών από τον ιανουάριο του 2012 με 
την εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού ςυμβουλίου σχετικά με τη 
νέα τιμολογιακή δομή του Κέντρου. Άλλες προτάσεις θα εξεταστούν στο 
πλαίσιο της κυκλοφορίας νέων εκδόσεων της πύλης πελατών το 2012.

Πολύ καλή 

Καλή 

Ικανοποιητική 

Μη ικανοποιητική 

12.50% 

52.50% 

22.50% 

12.50% 

Πύλη πελατών

14 Βλ. προηγούμενη σελίδα.

Η γνώμη των χρηστών για την πύλη πελατών
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Μετάφραση/αναθεώρηση – Βασικά 
αριθμητικά στοιχεία
το 2011, ο όγκος των μεταφραστικών εργασιών που ανέλαβε το 
Κέντρο ανήλθε συνολικά σε 712.813 σελίδες, επιστρέφοντας ξανά 
στα επίπεδα των ετών 2007-2009 μετά την πρωτοφανή κορύφωση του 
2010 (819.598 σελίδες).

Έγγραφα
το 2011, ο αριθμός των εγγράφων που μεταφράστηκαν ανήλθε 
συνολικά στις 278.928 σελίδες, σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε σχέση 
με το 2010.

το Κέντρο παρέμεινε προσηλωμένο στην πάγια δέσμευσή του ως 
προς την τήρηση των προθεσμιών: στο 98,5% των περιπτώσεων οι 
μεταφράσεις παραδόθηκαν εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών 
(98,3% το 2010 και 99,3% το 2009). το 49,5% περίπου των μεταφράσεων 
είχαν κανονική προθεσμία, ενώ το 33,1% ήταν προγραμματισμένες και 
το 17,4% επείγουσες. το 2010, τα μεγέθη αυτά ανέρχονταν αντίστοιχα 
σε 53,4%, 26% και 20,6%.

το Κέντρο ανέθεσε σε εξωτερικούς συνεργάτες συνολικά 436.445 
σελίδες (61% του συνολικού όγκου), ήτοι 6% περισσότερες σελίδες σε 
σύγκριση με το 2010. ςτο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας των 
μεταφράσεων, όλες αυτές οι σελίδες αναθεωρήθηκαν από εσωτερικούς 
μεταφραστές οι οποίοι, όπως και το 2010, στο 99,5% των περιπτώσεων 
έκριναν καλή ή εξαιρετική την ποιότητα της μετάφρασης.

Ο όγκος των προς μετάφραση εγγράφων ήταν κατά 11,6% μικρότερος 
σε σύγκριση με τις 315.624 σελίδες που προβλέπονταν στο πρόγραμμα 
εργασίας 2011. Η μείωση αυτή σε σχέση με τον προβλεπόμενο όγκο των 
εγγράφων προς μετάφραση αποδίδεται σε δημοσιονομικές περικοπές 
λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης.

εμπορικά σήματα
Ο όγκος των κοινοτικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων μειώθηκε 
κατά 23,3% το 2011 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι σχετικές 
μεταφραστικές εργασίες ανήλθαν σε συνολικά 433.885 σελίδες.

ςύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισμού, ο ετήσιος 
συνολικός αριθμός σελίδων υπολογιζόταν σε 520.000 σελίδες περίπου. 
λόγω της βελτιωμένης προεπεξεργασίας των κοινοτικών σημάτων 
που στάλθηκαν για μετάφραση, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των 
αιτημάτων μετάφρασης εμπορικών σημάτων και σχεδίων που υπέβαλε 
το γΕΕα το 2011. Η μείωση αυτή αντανακλάται στον διορθωτικό 
προϋπολογισμό του γΕΕα ως μείωση του όγκου μεταφράσεων σε 
περίπου 450.000 σελίδες για το έτος, με τις εκτελεσθείσες μεταφραστικές 
εργασίες να υπολείπονται, εν τέλει, ακόμη και αυτής της εκτίμησης.
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Κοινοτικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα:  
433.885 σελίδες 

Σύνολο: 712.813 σελίδες 

Έγγραφα: 278.928 σελίδες 

λοιπές γλωσσικές υπηρεσίες 
όρολογία 
το 2011 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη βάση πολυγλωσσικής 
ορολογίας ECHA-term15 την οποία άρχει να αναπτύσσει το Κέντρο για 
λογαριασμό του ECHA από το 2010. το Κέντρο δεν ήταν υπεύθυνο μόνο 
για το γλωσσικό περιεχόμενο της βάσης δεδομένων, αλλά και για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή του εργαλείου τΠ που χρησιμοποιείται για 
τη διάδοση και τη συντήρηση της ορολογίας. ςκοπός του έργου ECHA-
term ήταν να παράσχει στα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού και 
στους εμπειρογνώμονες σε θέματα γλώσσας ένα αξιόπιστο εργαλείο 
πολυγλωσσικής ορολογίας στους τομείς που καλύπτουν οι κανονισμοί 
REACH και CLP16.

Οι χρήστες του δικτυακού τόπου του ECHA έχουν πλέον ελεύθερη 
πρόσβαση σε περισσότερες από 900 έννοιες σε 22 γλώσσες της 
ΕΕ. Η βάση δεδομένων παρέχει ορισμούς, συμφραζόμενα και πηγές. 
Ο δικτυακός τόπος παρέχει λειτουργίες σύνθετης αναζήτησης, 
επιγραμμικής επιμέλειας και αναθεώρησης δεδομένων, καθώς και 
δυνατότητα μεταφόρτωσης του γλωσσαρίου και της συνοδευτικής 
τεκμηρίωσης. 

το Κέντρο θα εξακολουθήσει στο μέλλον να μεριμνά για τον εμπλουτισμό 
του γλωσσαρίου ECHA-term. 

από τα μέσα του 2011, το Κέντρο ανέλαβε επίσης τη συντήρηση και τη 
φιλοξενία του συστήματος τΠ της βάσης ECHA-term. 

Επιπλέον, το Κέντρο διέθεσε 283 ανθρωποημέρες για την κατάρτιση 
γλωσσαρίων ορολογίας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε μείωση της 
τάξης του 46,6% σε σχέση με το 2010.

ςτο πλαίσιο του έργου ECHA-term, το Κέντρο κατήρτισε γλωσσάριο με 
55 βασικούς όρους σε 22 γλώσσες της ΕΕ. για τον Frontex κατήρτισε 
γλωσσάριο 46 βασικών όρων σε 22 γλώσσες της ΕΕ. Επιπροσθέτως, 
το Κέντρο παρείχε υπηρεσίες παρακολούθησης της ορολογίας της 
EFSA και πρόσθεσε 103 όρους στο γλωσσάριο της εν λόγω αρχής, 
στα γερμανικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ιταλικά. για την ΕΚτ, 
συμπλήρωσε με τις αντίστοιχες αποδόσεις στην ιρλανδική γλώσσα ένα 
αγγλικό γλωσσάρι με 150 όρους και συνώνυμα που του είχε υποβάλει 
ο πελάτης. τέλος, το Κέντρο συνέλεξε για το ECDC 45 βασικούς όρους 
σε 22 γλώσσες από έγγραφο με θέμα τις μεταδοτικές ασθένειες, με 
στόχο την κατάρτιση πολυγλωσσικού γλωσσαρίου το 2012.

Κατάλογοι όρων
το 2011 σημειώθηκε σημαντική μείωση του αριθμού των αιτημάτων 
για την κατάρτιση καταλόγων όρων. Μετά την καθιέρωση της νέας 
αυτής υπηρεσίας το 2007, τα αιτήματα μετάφρασης που υπέβαλαν 
οι πελάτες ανήλθαν σε 25.000 όρους τον χρόνο κατά μέσο όρο (μη 
συμπεριλαμβανομένων των 652.540 όρων για το έργο EuroAce17του 
γΕΕα το 2010).

το 2011, επτά πελάτες υπέβαλαν αιτήματα μετάφρασης 13.634 όρων 
συνολικά. Άλλοι 33.576 όροι μεταφράστηκαν για το γΕΕα στο πλαίσιο 
της ταξινόμησης εμπορικών σημάτων. 

επιμέλεια
το 2011, εννέα πελάτες υπέβαλαν αιτήματα επιμέλειας συνολικά 
13.087 σελίδων. από τις σελίδες αυτές, 11.241 αφορούσαν αποφάσεις 
ανακοπής του γΕΕα. Παρότι το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες επιμέλειας 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τα περισσότερα αιτήματα 
αφορούσαν την επιμέλεια αγγλικών κειμένων. 

Εξέλιξη του όγκου των μεταφράσεων κατά την περίοδο 1995-2011

η ΠρΩτη αΠόςτόλη τόυ ΜεταΦραςτιΚόυ ΚεντρόυIII. 

15 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ECHA-term, βλ. σελίδα 15, καθώς και το άρθρο που δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου για τους 
πελάτες του Μεταφραστικού Κέντρου με τίτλο The language hub(Ο γλωσσικός κόμβος).
16 για τον ορισμό των κανονισμών REACH και CLP, βλ. το άρθρο του ECHA στη σελίδα 9.
17το έργο EuroAce αφορά την επικύρωση των καταλόγων αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιεί το γΕΕα προκειμένου να διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης 
εμπορικών σημάτων από τη βιομηχανία.
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Κατάσταση της εφαρμογής του σχεδίου 
δράσης για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
μεταφράσεων

Κατά τη διάρκεια του έτους, το σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των μεταφράσεων αναδιαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό. 
Άλλωστε, τα σχέδια δράσης δεν μπορούν, εκ των πραγμάτων, να είναι 
στατικά, άκαμπτα εργαλεία. Είναι δυναμικά έργα που διαμορφώνονται 
συν τω χρόνω ενσωματώνοντας νέες δράσεις στο πλαίσιο της διαρκούς 
παρακολούθησης της εκάστοτε κατάστασης. Διατηρήθηκαν, λοιπόν, 
όλες οι δράσεις που είχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο δράσης όπως 
αυτό είχε εγκριθεί αρχικά, προστέθηκαν νέες, και ενσωματώθηκε μια 
σαφέστερη παρουσίαση της επιτευχθείσας προόδου.

υπενθυμίζεται ότι η τελική προθεσμία για την ολοκλήρωση όλων των 
δράσεων που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των μεταφράσεων είναι το 2012, ενώ το 80% εξ αυτών 
έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2011. ςτα τέλη του έτους 
είχε υλοποιηθεί το 88% περίπου του αρχικού σχεδίου, με βελτιώσεις 
σε όλους τους τομείς, ιδίως δε σε εκείνους όπου υπήρχε μεγαλύτερη 
ανάγκη. 

Η αναδιοργάνωση των μεθόδων εργασίας του τμήματος γλωσσικής 
και τεχνολογικής υποστήριξης της υπηρεσίας Μεταφραστικής 
υποστήριξης προϋπέθετε αλλαγές στο σύστημα εσωτερικής ροής 
εργασιών προκειμένου να συμπεριληφθούν η προεπεξεργασία η 
ενδιάμεση επεξεργασία και η μετεπεξεργασία των κειμένων. ςτη φάση 
της τεχνικής προεπεξεργασίας, τα εισερχόμενα κείμενα εξετάζονται 
αναλυτικά προτού σταλούν σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς μεταφραστές. 
Μειώθηκε, έτσι, αισθητά ο αριθμός των τεχνικών προβλημάτων, 
τα οποία ήταν στο παρελθόν 22 φορές περισσότερα. ςτο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης δραστηριότητας εντάσσεται, μεταξύ άλλων, η 
ανάπτυξη εργαλείων ελέγχου των τεχνικών στοιχείων των αρχείων που 
αποστέλλονται προς μετάφραση, ιδίως δε των αρχείων με λιγότερο 
φιλικό προς τον χρήστη μορφότυπο. Κατά τη φάση της ενδιάμεσης 
επεξεργασίας, τα αρχεία ελέγχονται από τεχνικής σκοπιάς πριν από 
την αναθεώρηση ώστε να αποφευχθούν, αφενός, τυχόν προβλήματα 
για τους εσωτερικούς αναθεωρητές και, αφετέρου, τεχνικά προβλήματα 
κατά τη φάση της μετεπεξεργασίας. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία 
αυξήθηκε η αποτελεσματικότητα τόσο της τελικής μορφοποίησης όσο 
και του ελέγχου της πληρότητας και της συνοχής των κειμένων.

Πάντως, μία από τις πλέον προορατικές δραστηριότητες του 
τμήματος το 2011 ήταν – και θα συνεχίσει να είναι – η μεταφορά των 
μεταφραστικών μνημών του Κέντρου στη διοργανική βάση δεδομένων 
Euramis. το έργο αυτό συνεπάγεται την εισαγωγή όλων των εγγράφων 
των πελατών, εκτός των εμπιστευτικών, σε μία ενιαία κεντρική 
μεταφραστική μνήμη. Μακροπρόθεσμα, το έργο αυτό θα συμβάλει στην 
καλύτερη ενοποίηση με τα συστήματα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 
στην αύξηση της συνεκτικότητας των γλωσσικών πόρων του Κέντρου 
και στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας της διαδικασίας της 
μετάφρασης. 

Ένα από τα αποτελέσματα της διοργανικής συνεργασίας κατά τη 
διάρκεια του έτους ήταν η εγκατάσταση σε όλους τους υπολογιστές 
των εσωτερικών μεταφραστών του «DocFinder», ενός εργαλείου που 
επιταχύνει την αναζήτηση επίσημων εγγράφων της ΕΕ.

το μέτρο με τον ευρύτερο αντίκτυπο στην υπηρεσία Μετάφρασης ήταν 
η μετατόπιση της βαρύτητας του σχεδίου εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές 
δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων στη μητρική 
γλώσσα (π.χ. εργαστήρια ασκήσεων δημοσιογραφικού ύφους και 
σύνταξης κειμένων που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, σεμινάρια 
καλλιέργειας ύφους γραφής, κ.λπ.) και στην απόκτηση εξειδικευμένων 
γνώσεων στους τομείς δραστηριότητας των πελατών του Κέντρου (π.χ. 
σεμινάρια – στις δάφορες γλώσσες της ΕΕ – σε ιατρικά θέματα ή στον 
τομέα των χημικών ουσιών). το μέτρο αυτό συνδυάστηκε με μείωση 
των τακτικών δράσεων εκμάθησης γλωσσών, με εξαίρεση τις κομβικές 
γλώσσες.

το 2010, το Κέντρο άρχισε να εφαρμόζει τυχαίους εκ των υστέρων 
ελέγχους ποιότητας στις εσωτερικές μεταφράσεις του. το μέτρο αυτό, 
που θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο, συνεχίστηκε και το 2011, και 
κατέδειξε ότι η ποιότητα ήταν σε γενικές γραμμές καλή.

Βελτιστοποίηση της δομής των βασικών 
εργασιών

το 2011 πραγματοποιήθηκαν αρκετές οργανωτικές και διαδικαστικές 
αλλαγές με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των βασικών εργασιών, και 
συγκεκριμένα της ροής των μεταφραστικών εργασιών, της διαδικασίας 
υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων από τους πελάτες και των 
σχέσεων με τους πελάτες. Οι αλλαγές αυτές είναι αναλυτικά οι εξής:   

ςυγχώνευση του τμήματος Διαχείρισης αιτημάτων και του  Î
τμήματος Διαχείρισης Εξωτερικών ςυνεργατών από την οποία 
προέκυψε το νέο τμήμα Διαχείρισης αιτημάτων με σκοπό τη 
βελτιστοποίηση της συνολικής οργάνωσης της ροής εργασιών

Δημιουργία της θέσης του διαχειριστή της ροής μεταφραστικών  Î
εργασιών (Translation Workflow Administrator - TWA) για 
υπαλλήλους με άριστη γλωσσική κατάρτιση, που διαχειρίζονται 
έργα από την αρχή μέχρι το τέλος

Πλήρης ενσωμάτωση του τμήματος γλωσσικής και τεχνολογικής  Î
υποστήριξης στη ροή εργασιών με γνώμονα τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προεπεξεργασίας, ενδιάμεσης επεξεργασίας και 
μετεπεξεργασίας των αιτημάτων.

το 2011 ήταν το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας του τμήματος 
Εξωτερικών ςχέσεων και Επικοινωνίας, το οποίο συστάθηκε στα 
τέλη του 2010 κατόπιν της συγχώνευσης του τμήματος ςυντονισμού 
Πελατών και του τμήματος Διοργανικών και Δημόσιων ςχέσεων στους 
κόλπους της υπηρεσίας γενικών υποθέσεων.  

Βασική αρμοδιότητα του τμήματος εξακολουθεί να είναι η διατήρηση 
στενών σχέσεων με τους πελάτες με σκοπό τον προσδιορισμό των 
ιδιαίτερων αναγκών τους και τη μέτρηση της ικανοποίησής τους από 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

ςε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των εσωτερικών διαδικασιών 
και βελτιστοποίησης της συνεργασίας με τους πελάτες στον τομέα 
γλωσσικών θεμάτων, αναδιοργανώθηκε το δίκτυο των συντονιστών 
πελατών ύστερα από τη διεξαγωγή έρευνας. Η νέα δομή της ομάδας 
πελατών και οι συναφείς αλλαγές σε επίπεδο προσωπικού θα τεθούν 
σε εφαρμογή το 2012. 

Διασφάλιση της ποιότητας των μεταφράσεων
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Διαχείριση σχολίων και παρατηρήσεων πελατών

Το νέο επιγραμμικό έντυπο ικανοποίησης πελατών

Με την έναρξη λειτουργίας της πύλης πελατών τον ιανούαριο του 
2011, επήλθε μία σημαντική αλλαγή στο εργαλείο του Κέντρου για τη 
μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών όσον αφορά τις μεταφράσεις 
και τις λοιπές γλωσσικές εργασίες του Κέντρου: το έντυπο ικανοποίησης 
πελατών (CSF), το οποιο διανεμόταν μέχρι τότε μέσω επισύναψης 
αρχείου Word σε κάθε έγγραφο που επιστρεφόταν στους πελάτες, 
κυκλοφόρησε ως επιγραμμικό έντυπο προσβάσιμο μέσω της ενότητας 
CSF της πύλης, σύμφωνα με τις επιθυμίες που είχαν εκφράσει οι πελάτες 
στο πλαίσιο της επιγραμμικής έρευνας που διεξήχθη το 2009 για το CSF. 
το νέο έντυπο ακολουθεί μια πιο αναλυτική προσέγγιση όσον αφορά 
την αξιολόγηση της ποιότητας, καθώς δεν παρέχει μόνο τις δύο επιλογές 
απάντησης «ικανοποιημένος»/«μη ικανοποιημένος» αλλά τις ακόλουθες 
τέσσερις επιλογές: «πολύ ικανοποιημένος», «ικανοποιημένος», «σχετικά 
ικανοποιημένος» και «καθόλου ικανοποιημένος», οι οποίες αντιστοιχούν 
στους βαθμούς ποιότητας «εξαιρετική», «καλή», «αποδεκτή» και 
«απαράδεκτη». ςε όλα τα εισερχόμενα έντυπα ικανοποίησης πελατών 
δίνεται συνέχεια μέσω της βάσης δεδομένων CSF του Κέντρου, γεγονός 
που καθιστά δυνατή την ιχνηλάτηση κάθε εντύπου ικανοποίησης πελατών 
καθώς και των ενεργειών που αναλαμβάνονται σε σχέση με αυτό.

Στατιστικά στοιχεία που εξάγονται από τα έντυπα ικανοποίησης 
πελατών και βελτιώσεις που προκύπτουν από τις μηνιαίες 
συναντήσεις αναλυτικής εξέτασης των εν λόγω εντύπων 

Οι περισσότεροι πελάτες ανταποκρίθηκαν θετικά στο νέο επιγραμμικό 
έντυπο ικανοποίησης πελατών. το συνολικό ποσοστό επιστροφής 
εντύπων ικανοποίησης πελατών, αν και παραμένει χαμηλό συγκριτικά 
με τον συνολικό αριθμό των εγγράφων που παραδίδονται σε πελάτες, 
αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη: κατά τη διάρκεια 
του έτους επιστράφηκαν περίπου 1.415 έντυπα ικανοποίησης πελατών 
(3,91%) έναντι 980 που επιστράφηκαν συνολικά (2,96%) το 2009 και 
1.051 (2,87%) το 2010. Η κατανομή των εντύπων ικανοποίησης πελατών 
όσον αφορά τις τέσσερις επιλογές απάντησης είχε ως ακολούθως: 
πολύ ικανοποιημένος: 254 (17,95%), ικανοποιημένος: 702 (49,61%), 
σχετικά ικανοποιημένος: 359 (25,27%), και καθόλου ικανοποιημένος: 
100 (7.13%). Ο λόγος μεταξύ ικανοποίησης (επιλογές απάντησης: 
πολύ ικανοποιημένος, ικανοποιημένος και σχετικά ικανοποιημένος) 
και απόλυτης δυσαρέσκειας (καθόλου ικανοποιημένος) ήταν επομένως 
100:7 (1.315 θετικά έντυπα ικανοποίησης πελατών, ήτοι 3,63%, έναντι 
100 αρνητικών εντύπων, ήτοι 0,28%). 
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Εξέλιξη των εντύπων ικανοποίησης πελατών

Όσον αφορά τους τομείς στους οποίους εντοπίζονται αδυναμίες, όπως 
επισημάνθηκαν στα έντυπα ικανοποίησης πελατών, η κατανομή είχε ως 
ακολούθως: 
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τομείς στους οποίους εντοπίζονται αδυναμίες

από τον πίνακα προκύπτει σαφώς ότι οι τομείς στους οποίους πρέπει να 
επέλθουν βελτιώσεις είναι κυρίως: η μη ακριβής απόδοση, η εσφαλμένη 
μετάφραση και η ορολογία, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό 
δεδομένης της ιδιαίτερα τεχνικής φύσης πολλών εγγράφων που 
αποστέλλονται προς μετάφραση.

Οι μηνιαίες συναντήσεις αναλυτικής εξέτασης των εντύπων ικανοποίησης 
πελατών συνέχισαν να χρησιμεύουν ως πλατφόρμα για την τακτική 
επεξεργασία μέτρων βελτίωσης της ποιότητας. ςτις εν λόγω συναντήσεις 
επανεξετάζονται κατά περίπτωση τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που 
ελήφθησαν από πελάτες κατά τον προηγούμενο μήνα, καθώς και τα 
συμπεράσματα του αρμόδιου μεταφραστή μετά την εξέταση των σχολίων 
και των παρατηρήσεων του πελάτη ή την αναθεώρηση του εγγράφου. Η 
ομάδα καθόρισε 31 συγκεκριμένες δράσεις, έθεσε σαφείς προθεσμίες 
για την υλοποίησή τους, και όρισε «υπεύθυνους δράσης». το ποσοστό 
υλοποίησης των καθορισμένων δράσεων ανήλθε σε: 90.33%. Οι 
ληφθείσες εκθέσεις με θέμα τα έντυπα ικανοποίησης πελατών και οι 
αναληφθείσες δράσεις παρουσιάζονταν ανά τρίμηνο στη διευθύντρια 
του Κέντρου.  

Ύστερα από εκτενή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους στη 
συναφή με την υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων ροή εργασιών, 
η επίσημη διαδικασία ποιότητας C12 «Μέτρηση και διαχείριση της 
ικανοποίησης πελατών» ευθυγραμμίστηκε με τις αλλαγές που προέκυψαν 
από την εσωτερική αναδιοργάνωση του Κέντρου, τη λειτουργία της νέας 
πύλης πελατών, το επιγραμμικό έντυπο ικανοποίησης πελατών και τις 
συστάσεις δύο εσωτερικών ελέγχων ποιότητας οι οποίοι διενεργήθηκαν 
τον Οκτώβριο του 2009 και τον Φεβρουάριο του 2011, αντίστοιχα. 

18 Βλ. σελίδα 18.
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Σχεδίαση νέου συστήματος διαχείρισης της 
ροής των μεταφραστικών εργασιών

   το Κέντρο συνέχισε τις εργασίες του 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
e-CdT (πρώην έργο για την 
ανάπτυξη εταιρικής πύλης), το 

οποίο καλύπτει ορισμένα από τα βασικά έργα στον τομέα της ανάπτυξης 
τεχνολογιών πληροφοριών. Η πρώτη δομική ενότητα, η νέα «πύλη 
πελατών», μια ασφαλής διεπαφή λογισμικού που καλύπτει τις ανάγκες 
των πελατών, τέθηκε σε λειτουργία τον ιανούαριο του 201119. 

Ένα δεύτερο, σημαντικό σκέλος του προγράμματος e-CdT είναι η 
αντικατάσταση των συστημάτων τΠ που χρησιμοποιούνται επί του 
παρόντος για τη διαχείριση της ροής των μεταφραστικών εργασιών και το 
ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας των μεταφραστών. Η αντικατάστασή 
τους κατέστη αναγκαία διότι τα προϋπάρχοντα συστήματα είχαν 
συμπληρώσει τον κύκλο ζωής τους από τεχνικής και λειτουργικής άποψης. 
τα πλεονεκτήματα που αναμένεται να έχει το συγκεκριμένο έργο είναι η 
αποδοτικότερη ροή εργασιών μέσω αυτοματοποίησης και απλοποίησης 
των διαδικασιών, η βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών 
μέσω της καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων και της 
ανταλλαγής γλωσσικών πόρων, καθώς και η αύξηση της ευελιξίας όσον 
αφορά την κάλυψη νεοεμφανιζόμενων αναγκών των πελατών.  

ςτις αρχές του 2011, η διοίκηση του Κέντρου έλαβε την απόφαση να 
αγοράσει κάποιο προϊόν που διατίθεται στην αγορά, αντί να προβεί 
σε ενδοϋπηρεσιακή ανάπτυξη συναφούς εργαλείου. ςτο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών 
στις αρχές του 2012, το Κέντρο ανέθεσε σε εξωτερική εταιρεία την 
εκπόνηση έρευνας αγοράς όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης ροής 
μεταφραστικών εργασιών.  Η εν λόγω έρευνα επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν 
επί του παρόντος αρκετές εταιρείες στην αγορά οι οποίες προσφέρουν 
αξιόπιστα, εξελιγμένα και προσαρμόσιμα εργαλεία διαχείρισης 
ροής εργασιών που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του Κέντρου. 

Παράλληλα, το Κέντρο σημείωσε πρόοδο όσον αφορά τη σύνταξη 
των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του νέου συστήματος, 
οι οποίες θα αποτελέσουν βασικό σκέλος της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών.

Παρακολούθηση της τεχνολογίας ως εργαλείο 
καινοτομίας

το Κέντρο ήταν ενεργό μέλος της διοργανικής ομάδας παρακολούθησης 
της γλωσσικής τεχνολογίας. Εκτός από την παρουσίασης έκθεσης 
σχετικά με τα εργαλεία διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων, το Κέντρο 
ανέλαβε τον συντονισμό της ανταλλαγής προσαρμοσμένων λεξικών 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 

ςτο πλαίσιο συζητήσεων μεταξύ της ομάδας μηχανικής μετάφρασης της 
Επιτροπής και του Κέντρου, προτάθηκε να καταστεί το Κέντρο ενιαίο 
σημείο επαφής των οργανισμών της ΕΕ για το συγκεκριμένο έργο. αυτό 
σημαίνει ότι το Κέντρο θα αναλάβει τον συντονισμό των αιτημάτων 
πρόσβασης στην υπηρεσία μηχανικής μετάφρασης, και ειδικά τον 
συντονισμό της ανάπτυξης μηχανών μετάφρασης ειδικών για κάθε 
οργανισμό. 

το Κέντρο συμμετείχε σε διοργανικό πρόγραμμα ανταλλαγής με την 
ομάδα Euramis του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εμπειρία αυτή 
συνέβαλε σημαντικά στο να αναπτύξει το Κέντρο ένα δικό του έργο για 
τη συστηματικότερη χρήση λογισμικού μεταφραστικής μνήμης στην 
προεπεξεργασία των αιτημάτων μετάφρασης.

19 Βλ. σελίδα 18.
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Programme 

Βελτιστοποίηση της ροής εργασιών και καινοτομία



23

Συνεδριάσεις και ομάδες εργασίας ΔεμΔ

το Κέντρο συμμετέχει ενεργά επί σειρά ετών στη διοργανική 
συνεργασία. Είναι μέλος της ΔΕΔΜ (Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης 
και Διερμηνείας) και των υποομάδων της, της Εκτελεστικής Επιτροπής 
για τη Μετάφραση (ECT) και – σε επιχειρησιακό επίπεδο – της 
Επιτροπής ςυντονισμού της Μετάφρασης (CCT). αποστολή αυτών 
των οργάνων είναι να προβλέπουν και να διευκολύνουν την αλλαγή, 
να σχεδιάζουν κοινές δραστηριότητες, να αναπτύσσουν συνέργειες, 
να αξιοποιούν αμοιβαίως τα επιτεύγματά τους, να μεριμνούν για τον 
επιμερισμό προϊόντων και δαπανών, και να προωθούν την ανταλλαγή 
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της μετάφρασης. 

Πέρα από την ενεργή συμμετοχή σε διάφορες ομάδες εργασίας και 
πρωτοβουλίες, το Κέντρο συμμετείχε ιδίως:

στον καθορισμό κοινής εκπαιδευτικής πορείας για τους  Î
μεταφραστές, μέσω του καθορισμού κοινών απαιτήσεων ύστερα 
από την πρόσληψη και της ανάδειξης τομέων παρέμβασης 
όσον αφορά τη διά βίου μάθηση. ςτο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο 
προώθησε εκ νέου το οικείο «σεμινάριο αναθεώρησης» ως πιθανή 
εκπαιδευτική ενότητα που θα διδαχθεί σε διοργανικό επίπεδο.

σε διοργανικές ανταλλαγές μεταφραστών, βοηθών μεταφραστών  Î
και προσωπικού που εργάζεται σε οριζόντιες υπηρεσίες. Η 
δραστηριότητα αυτή υλοποιήθηκε μέσω της ανταλλαγής υπαλλήλων 
του Κέντρου με υπαλλήλους από άλλα θεσμικά όργανα.

στον καθορισμό βασικών διοργανικών δεικτών δραστηριότητας  Î
και επιδόσεων, με σκοπό τη συγκριτική αξιολόγηση των 
μεταφραστικών δραστηριοτήτων διαφορετικών οργανισμών. ςτο 
πλαίσιο αυτό, το Κέντρο διαβίβασε στους λοιπούς συμμετέχοντες 
οργανισμούς την ανάλυση την οποία εκπόνησε για την «ένταση 
κόστους και χρόνου των τροποποιήσεων εγγράφων».

Οι δραστηριότητες αυτές, σε συνδυασμό με τις άλλες δραστηριότητες 
της ΔΕΜΔ στις οποίες συμμετείχει το Κέντρο, ήταν ζωτικής σημασίας 
για την παρακολούθηση των εξελίξεων σε διοργανικό επίπεδο και 
για την πρόβλεψη μελλοντικών αλλαγών, κινδύνων και ευκαιριών. 
ςυνέβαλαν, παράλληλα, στον εξορθολογισμό πρωτοβουλιών και στη 
μείωση του κόστους.

Διαδραστική ορολογία για την ευρώπη (IATE)

ate
Οι εταίροι της ΔΕΜΔ ανέθεσαν και πάλι 
στο Κέντρο τη διαχείριση της IATE, της 
διοργανικής βάσης ορολογίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει 
περισσότερους από εννέα εκατομμύρια 
όρους. Όπως και τα προηγούμενα έτη, το 
Κέντρο επιφορτίσθηκε με τη διοικητική 
και τεχνική υποστήριξη των εσωτερικών 

και δημόσιων δικτυακών τόπων για λογαριασμό των εταίρων του έργου 
και προήδρευσε της διοργανικής ομάδας διαχείρισης της IATE.

υπεύθυνη για την τεχνική πρόοδο είναι η ομάδα του Κέντρου για την 
υποστήριξη και ανάπτυξη της IATE, η οποία απαρτίζεται από τέσσερις 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που χρηματοδοτούνται από μέλη της 
ΔΕΜΔ. Μεταξύ των νέων χαρακτηριστικών που ανέπτυξε η εν λόγω ομάδα 
το 2011 ήταν ένας μηχανισμός που απλοποιεί τις επικαιροποιήσεις και 
την επικύρωση σε διοργανικό επίπεδο, καθώς και μία μακροεντολή του 
Word που βελτιώνει την ενσωμάτωση της ορολογίας στο περιβάλλον 
εργασίας που χρησιμοποιείται για τη μετάφραση. Η ομάδα εκπόνησε 
επίσης μια πρόταση έργου για τη δημιουργία διοργανικής πύλης 
ορολογίας. 

Η IATE και η μεταφραστική κοινότητα

το ενδιαφέρον της μεταφραστικής κοινότητας για την IATE παρέμεινε 
μεγάλο. για παράδειγμα, η έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη νέα 
υόρκη ζήτησε από τη διοργανική ομάδα διαχείρισης της IATE άδεια 
πρόσβασης στην εσωτερική βάση IATE, με σκοπό να μελετήσει τον 
τρόπο επίλυσης ορισμένων προβλημάτων από την IATE στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης των κανόνων ορολογίας των Ηνωμένων Εθνών.  Ένα 
άλλο αίτημα, το οποίο έγινε δεκτό, προήλθε από το έργο TERTEL, οι 
αρμόδιοι του οποίου εξέφρασαν την επιθυμία να ενσωματώσουν την 

η Δευτερη αΠόςτόλη τόυ ΜεταΦραςτιΚόυ ΚεντρόυIV. 

Διοργανικές δραστηριότητες

660 876 

1 143 280 

10 934 31 607 
108 361 

171 594 186 197 

Διάγραμμα επιδόσεων της IATE για το 2011
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IATE σε ένα εργαλείο μετα-αναζήτησης. το έργο TERTEL επιδιώκει την 
ανάπτυξη δικτυακού τόπου μετα-αναζήτησης για τις γλώσσες του φορέα 
«Trois espaces linguistiques» (TEL), και συγκεκριμένα τα γαλλικά, τα 
ισπανικά και τα πορτογαλικά.

Η διοργανική ομάδα διαχείρισης της IATE έλαβε επίσης τρεις προτάσεις 
συνεργασίας από επιχειρήσεις ή πανεπιστήμια που επιθυμούσαν να 
συμπράξουν με την IATE σε έργα έρευνας και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα 
από την ΕΕ. ςυγκεκριμένα:

Οι αρμόδιοι για το έργο LISE (Legal Language Interoperability  Î
Services-υπηρεσίες διαλειτουργικότητας νομικής ορολογίας) 
εξέφρασαν την επιθυμία, αφενός, να συμμετάσχει η IATE στην ομάδα 
χρηστών του LISE και, αφετέρου, να χρησιμοποιήσει το LISE την 
ορολογία της IATE για να καταδείξει τη χρησιμότητα των εργαλείων 
ενοποίησης δεδομένων που θα αναπτυχθούν στους κόλπους του.

το έργο Sensunique υπέβαλε αίτημα μετα-αναζήτησης στην IATE. το  Î
συγκεκριμένο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από τον γαλλικό φορέα 
Agence nationale de la recherche, θα παράσχει στους γλωσσομαθείς 
ένα εργαλείο το οποίο θα υποστηρίζει την κατάρτιση ελεγχόμενων 
λεξιλογίων σε συγκεκριμένους τομείς. το έργο θα έχει πρόσβαση στην 
IATE μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ώστε να ελέγχεται η εγκυρότητα 
της εκάστοτε πρότασης που διατυπώνεται μέσω του συγκεκριμένου 
εργαλείου.

το έργο MONNET (Multilingual Ontologies for Networked Knowledge- Î
Πολυγλωσσικές Οντολογίες Δικτυωμένης γνώσης). το συγκεκριμένο 
ερευνητικό έργο, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, έχει αναπτύξει 
ένα εργαλείο το οποίο μεταφράζει αυτομάτως οντολογίες 
χρησιμοποιώντας μηχανές μετάφρασης ανοιχτής πρόσβασης (και 
συγκεκριμένα το Google Translate). Ο υπεύθυνος του έργου επιθυμεί 
να χρησιμοποιήσει την IATE ως πιο αξιόπιστη πηγή μεταφράσεων. 

Μεταξύ των καθηκόντων που έχει αναλάβει το Κέντρο ως διαχειριστής 
της IATE συγκαταλέγεται η παρακολούθηση και η κοινοποίηση 
πιθανών παραβιάσεων δικαιωμάτων δημιουργού των εταίρων της IATE. 
Εντοπίστηκε μία περίπτωση παραβίασης στην οποία δόθηκε συνέχεια σε 
διοργανικό επίπεδο σύμφωνα με τις ισχύουσες επίσημες διαδικασίες.

IAMLADP 2011 

IAM
LADP

Όπως και τα προηγούμενα έτη, το Κέντρο 
συμμετείχε ενεργά στις διάφορες ομάδες 
της κοινότητας IAMLADP (Διεθνής ετήσια 
συνάντηση για τις γλωσσικές ρυθμίσεις, 

την τεκμηρίωση και τις εκδόσεις) και, μεταξύ άλλων, στην ειδική ομάδα για 
τις κοινές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και στην ομάδα επικοινωνίας με 
πανεπιστήμια. 

το Κέντρο συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση της IAMLADP που 
πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού Επισιτισμού και γεωργίας 
(FAO) των Ηνωμένων Εθνών στη ρώμη, τον ιούλιο του 2011. Η συνάντηση 
επικεντρώθηκε σε διάφορα επείγοντα και επίκαιρα ζητήματα όπως η 
δυσκολία πρόσληψης και διατήρησης προσωπικού παροχής γλωσσικών 
υπηρεσιών, και ιδίως η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για κάποιες 
γλώσσες. αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης ήταν και ο προγραμματισμός 
της διαδοχής υπαλλήλων, δεδομένου ότι το 43% των μεταφραστών των 
Ηνωμένων Εθνών θα έχουν συνταξιοδοτηθεί μέσα σε διάστημα πέντε 
ετών.

JIAMCATT 2011

 το Κέντρο συμμετείχε στη συνάντηση 
JIAMCATT που πραγματοποιήθηκε 
στο τορίνο τον απρίλιο. ςτην εν 
λόγω συνάντηση είχε την ευκαιρία 
να προσεγγίσει διάφορους φορείς 
και οργανισμούς (π.χ. τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και τη Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας (ΔΟΕ)), καθώς και εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, με στόχο 
την ανταλλαγή ιδεών και λύσεων, και τη διερεύνηση των αναγκών σε 
επίπεδο παραπομπών σε έγγραφα και εύρεσης τεκμηρίωσης. 
ανταποκρινόμενος σε αιτήματα συμμετεχόντων, ο εκπρόσωπος του 
Κέντρου εξήγησε τη λειτουργία της μακροεντολής PreIATE (ενός εικονικού 
ξεχωριστού τμήματος της IATE το οποίο φιλοξενεί προσωρινώς 
καταχωρισμένα λήμματα ή ανεπεξέργαστο υλικό προς έλεγχο, 
συμπλήρωση και μεταφορά στην IATE).

16% 

16% 

12% 

8% 8% 

7% 

7% 

6% 

6% 

4% 
4% 1% 

1% 
1% 

1% 

en - αγγλικά 

fr - γαλλικά 

de - γερμανικά 

it - ιταλικά 

nl - ολλανδικά 

es - ισπανικά 

da - δανικά 

pt - πορτογαλικά 

el - ελληνικά 

fi - φινλανδικά 

sv - σουηδικά 

la - λατινικά 

pl - πολωνικά 

lt - λιθουανικά 

hu - ουγγρικά 

Όροι ανά γλώσσα στη βάση IATE στα τέλη του 2011
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Σεμινάριο «Βέλτιστες πρακτικές αναθεώρησης 
μεταφράσεων»

το σεμινάριο «Βέλτιστες 
πρακτικές αναθεώρησης 
μεταφράσεων» προωθεί 
την ανταλλαγή και την 
εναρμόνιση ορθών 
πρακτικών στον τομέα 
της αναθεώρησης 
μ ε τ α φ ρ ά σ ε ω ν , 

διευρύνοντας παράλληλα 
τον σχετικό διάλογο. το μονοήμερο αυτό σεμινάριο εγκαινιάστηκε 
το 2009 και έχει πραγματοποιηθεί 13 φορές σε διάφορες χώρες με 
συντονιστή μια ομάδα τριών μεταφραστών του Κέντρου. Οι αποδέκτες 
ήταν οργανισμοί-μέλη της IAMLAPD, φοιτητές μετάφρασης και 
καινούργιοι συνάδελφοι. Φέτος, πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο 
του ταλίν και εντός του Μεταφραστικού Κέντρου για νεοπροσληφθέντες 
συναδέλφους. ςτο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το Κέντρο 
υποδέχθηκε την καθηγήτρια Louise Brunette από το πανεπιστήμιο του 
Κεμπέκ, επιφανή εμπειρογνώμονα στον τομέα της αναθεώρησης, με 
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί του συγκεκριμένου πεδίου.

Κατά τη συνάντηση IAMLADP στη ρώμη, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
«Βέλτιστες πρακτικές αναθεώρησης» αναφέρθηκε ακόμη μία φορά ως 
θετικό παράδειγμα ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ διεθνών οργανισμών. 
το Κέντρο πρότεινε την ανάπτυξη νέας κοινής εκπαιδευτικής 
πρωτοβουλίας στον τομέα των εργαλείων διόρθωσης τυπογραφικών 
δοκιμίων για τα μέλη της IAMLADP από το 2012 και μετά.

επαφές με τα πανεπιστήμια των κρατών 
μελών

το Κέντρο πραγματοποίησε παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων του 
στα πανεπιστήμια της Πίζας, του Μπέργκεν, της Βαγιαδολίδ και του 
λέστερ.

αποτέλεσμα της κεντρικής ομιλίας του εκπροσώπου του Κέντρου στο 
Μπέργκεν ήταν η συμπερίληψη άρθρου για το Κέντρο στο πρώτο 
επιγραμμικό τεύχος του SYNAPS, ενός επαγγελματικού περιοδικού 
που εκδίδει η ςχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων NHH του Μπέργκεν.

Μία από τις επαφές αυτές, και συγκεκριμένα με το πανεπιστήμιο της 
Πίζας, κατέληξε στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας σε γλωσσικά 
θέματα. Εγκαινιάστηκε η επιγραμμική συμβουλευτική επικοινωνία 
μεταξύ ενός καθηγητή του συγκεκριμένου πανεπιστημίου και της 
ομάδας του Κέντρου για την ιταλική γλώσσα, τα μέλη της οποίας 
μπορούν πλέον να ζητούν από τον εν λόγω εμπειρογνώμονα συμβουλές 
για συγκεκριμένα γλωσσικά ζητήματα. 

το Κέντρο υποδέχθηκε ακόμη στις εγκαταστάσεις μια αντιπροσωπεία 
από το πανεπιστήμιο του Παλέρμο, και φιλοξένησε διοργανικό 
σεμινάριο με θέμα ένα δίγλωσσο λεξικό της καθηγήτριας Luisa Giacoma 
από το πανεπιστήμιο του τορίνο.

Η διαδικασία επιλογής ασκούμενων (βλ. επόμενη παράγραφο) συνέβαλε 
στην προσέγγιση αρκετών πανεπιστημίων ανά την Ευρώπη. 

Η καθηγήτρια Luisa Giacoma από το πανεπιστήμιο του 
τορίνο

Ασκούμενοι στο Κέντρο

το 2011, το Κέντρο ενέταξε στο δυναμικό του τέσσερις ασκούμενους 
οι οποίοι ήταν φοιτητές πανεπιστημίων ή νεαροί επαγγελματίες που 
παρακολουθούσαν μεταπτυχιακές σπουδές,  οι οποίοι ολοκλήρωσαν 
την πρακτική τους άσκηση στους τομείς της μετάφρασης, της ορολογίας 
και της διαχείρισης μεταφράσεων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

το Κέντρο συνέχισε να δέχεται επισκέψεις ασκούμενων από τα άλλα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, φιλοξενώντας έξι ομάδες από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (πάνω από 150 ασκούμενους).

Ομάδα ασκούμενων από τα άλλα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ

Λοιπές δραστηριότητες προσέγγισης της 
παγκόσμιας μεταφραστικής κοινότητας

Κυβερνητικό κλιμάκιο του υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου της 
Κορέας επισκέφθηκε το Κέντρο προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με 
τον τρόπο οργάνωσης των μεταφραστικών εργασιών στους κόλπους 
του. 

λοιπές δραστηριότητες προσέγγισης της παγκόσμιας μεταφραστικής 
κοινότητας
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το Μεταφραστικό Κέντρο – ένας 
πρακτικός οδηγός για τους πελάτες
ςτο τέλος του έτους, το Κέντρο εξέδωσε έναν πρακτικό οδηγό για τους 
πελάτες προκειμένου να διευκολύνει τις καθημερινές τους εργασίες. το 
φυλλάδιο, με τίτλο «το Μεταφραστικό Κέντρο – ένας πρακτικός οδηγός 
για τους πελάτες», παρέχει πληροφορίες για την οργανωτική δομή, 
τις γλωσσικές υπηρεσίες και την τιμολογιακή πολιτική του Κέντρου, 
καθώς και πρακτικές οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων μετάφρασης. 
Διατίθεται σε μορφή PDF στην πύλη πελατών.

https://clientportal.cdt.europa.eu Î

υψηλή επισκεψιμότητα του δημόσι-
ου δικτυακού τόπου του Μεταφρα-
στικού Κέντρου
Ο νέος δημόσιος δικτυακός τόπος του Κέντρου, ο οποίος εγκαινιάστηκε 
τον νοέμβριο του 2010, δέχθηκε σχεδόν 97.000 επισκέψεις το 2011. 
ςυγκαταλέγεται δε μεταξύ των ελάχιστων δικτυακών τόπων της ΕΕ 
που παρέχουν τοπικά προσαρμοσμένο περιεχόμενο στις 23 επίσημες 
γλώσσες. από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι οι επισκέπτες 
είναι ικανοποιημένοι από τον δικτυακό τόπο, δεδομένου ότι τον 
συμβουλεύονται τακτικά σε όλες τις γλώσσες.

http://www.cdt.europa.eu Î

το Μεταφραστικό Κέντρο είναι πλέ-
ον και στο Facebook
ςτο πλαίσιο της ενίσχυσης των οικείων δράσεων εξωτερικής 
επικοινωνίας, το Κέντρο δημιούργησε τον Οκτώβριο σελίδα στην 
εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Facebook, σε μια προσπάθεια 
να καταστήσει το έργο του γνωστό σε περισσότερους πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσεγγίσει νέες κατηγορίες κοινού.

www.facebook.com/translationcentre Î

The language hub (ό γλωσσικός 
κόμβος) – Tο ενημερωτικό δελτίο 
των πελατών του Μεταφραστικού 
Κέντρου

“

Editorial
It is with great pleasure that we invite you to discover the Translation 
Centre’s first Client Newsletter. The launch of a new publication is obviously 
an exciting endeavour. There are so many things to say about the Centre 
and about what we do for and with our 56 clients… 

For this very first issue, we decided to focus on some of the teams whose 
raison d’être is to work closely with the client organisations who benefit 
from our language services, in order to understand and meet their needs. 
These teams are in three of the Centre’s five departments: the Demand 
Management Section, in the Translation Support Department, manages 
the workflow from the receipt of the client’s request to the delivery of the 
final product. The Client Coordination Group, which is part of the External 
Relations and Communication Section in the General Affairs Department, is 
in charge of the analysis of client feedback and communication activities at 
the Centre and with its stakeholders. To facilitate the work of the translators, 
a team of Client Coordinators in the Translation Department centralises 
language queries that frequently arise during the translation process, and 
clarifies them in liaison with the client.

In this newsletter, we would also like to take the opportunity to describe 
what happens to your request when it arrives at the Centre, and how we 
treat your feedback submitted via the Client Satisfaction Form. We are 
pleased to showcase a project recently completed for one of our clients 
(ECHA) in the field of chemical terminology, and to present the status of 
the Client Portal, now that 10 months have gone by since its launch. Our 
objective is thus to bring the Centre closer to you and to give you an insight 
into our day-to-day business.

We sincerely hope you will enjoy discovering the people who, with their 
experience and commitment, help you carry out your mission in our 
multilingual Europe. Working in 23 official languages (and many non-EU 
languages), with sometimes very tight deadlines, in numerous specialised 
domains, is a real challenge. We are happy to take up this challenge and 
proud to serve your organisation. May our cooperation be long-lasting and 
fruitful!

Thierry Fontenelle & Stephanie Busse

The language hub

Contents 

Organisation 2-3

Translation work ow 4-5

Feedback 6

Terminology 7

IT developments 8-9

Available soon 10

Coming up in the next issue 10

The Translation Centre’s client newsletter

Bâtiment Nouvel Hémicycle  1 rue du Fort Thüngen   L-1499 Luxembourg   Tel.: +352 42 17 11 1   Fax: +352 42 17 11 220   cdt@cdt.europa.eu

CdT - Translation Centre for the Bodies of the European Union

     Our clients are 
our raison d’être. 
It is therefore 
only normal that 
we do our best 
to accommodate 
them.

Gailė Dagilienė

No1

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού 
ςυμβουλίου που πραγματοποιήθηκε 
τον Οκτώβριο, το Κέντρο 
παρουσίασε το πρώτο τεύχος του 
ενημερωτικού δελτίου The language 
hub (Ο γλωσσικός κόμβος) που 
απευθύνεται στους πελάτες του. 
ςτόχος του Κέντρου, μέσω του εν 
λόγω ενημερωτικού δελτίου, είναι 
να προσεγγίσει τους πελάτες του, 
να τους παρέχει μια εικόνα των 
διαφόρων επιχειρησιακών 
θεμάτων, και να αναδεικνύει 
επίκαιρα γεγονότα ή εν εξελίξει 

έργα. το ενημερωτικό δελτίο θα δημοσιεύεται στην πύλη πελατών μια 
φορά τον χρόνο, τον Οκτώβριο, ενώ η παρούσα έκθεση «Οι πελάτες 
του Μεταφραστικού Κέντρου» θα διανέμεται κατά τις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού ςυμβουλίου που πραγματοποιούνται τον μήνα Μάρτιο και 
θα δημοσιεύεται στον δημόσιο δικτυακό τόπο του Κέντρου.

https://clientportal.cdt.europa.eu Î

Διαμόρφωση του Πλαισίου εξωτερι-
κής επικοινωνίας
ςε μια προσπάθεια να υιοθετήσει μια συστηματική εταιρική προσέγγιση 
όσον αφορά την εξωτερική επικοινωνία, το Κέντρο κατήρτισε το 
«Πλαίσιο Εξωτερικής Επικοινωνίας», το οποίο αναμένεται να εγκριθεί 
στις αρχές του ιανουαρίου 2012.

εΞΩτεριΚη εΠιΚόινΩνιαV. 
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ΠαραρτηΜαταVI. 

το οργανόγραμμα του Μεταφραστικού Κέντρου

 

Διοικητικό Συμβούλιο
Rytis Martikonis

Πρόεδρος

Διευθύντρια 
Gailė Dagilienė

Τμήμα στρατηγικού σχεδιασμού και 
παρακολούθησης

Βοηθός Διευθύντριας/Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Γραμματεία Διεύθυνσης

Ομάδα 
γερμανικών γλωσσών

ΥπόλογοςΟμάδα 
λατινογενών και μεσογειακών 

γλωσσών

Ομάδα σλαβικών γλωσσών και 
ελληνικής

Ομάδα φινοουγγρικών και 
βαλτικών γλωσσών

Υπηρεσία 
Μετάφρασης

Αναπληρωτής προϊστάμενος Αναπληρωτής προϊστάμενος

Τμήμα Προϋπολογισμού και 
Οικονομικών

Τμήμα Νομικών Υποθέσεων

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα 
Εγκαταστάσεων και Ασφάλειας

Υπηρεσία 
Διοίκησης

Διοργανική 
ομάδα IATE

Τμήμα 
Γλωσσικής και Τεχνολογικής 

Υποστήριξης

Τμήμα 
Διαχείρισης Αιτημάτων

Υπηρεσία 
Μεταφραστικής Υποστήριξης

Τμήμα Ανάπτυξης

Τμήμα Εξυπηρέτησης

Τμήμα Υποδομών ΤΠ

Υπηρεσία ΤΠ

Γραφείο 
Διαχείρισης Έργου

Τμήμα  
Εξωτερικών Σχέσεων και 

Επικοινωνίας

Υπηρεσία Γενικών Υποθέσεων
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Κοινοτικά σήματα, σχέδια και 
υποδείγματα

60,87% (433.885 σελίδες)

Έγραφα
39,13% (278.928 σελίδες)

Όγκος ανά πελάτη

ςυνολικός όγκος
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Έγγραφα 

Εμπορικά σήματα 
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Προσχέδιο προϋπολογισμού 2011 Αρχικός προϋπολογισμός 2011 

Πραγματικός έναντι εκτιμώμενου όγκου

ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι 2011 (εκτιμώμενοι(*) έναντι πραγματικών)

(*) Βλ. το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2011.
(**) Εκφραζόμενοι σε ισοδύναμο προσωπικό πλήρους απασχόλησης.
(***) ςτρογγυλοποιημένα αριθμητικά στοιχεία.

Δραστηριότητες

Τύπος 
αριθμη-

τικού 
στοιχείου

Ανθρώπινοι πόροι (**)(***) Οικονομικοί πόροι (***)

Σύνολο 
(%)

Σύ-
νο-
λο

Υπάλ-
ληλοι

Έκτα-
κτοι 

Υπάλ-
ληλοι

Συμ-
βα-
σι-
ού-
χοι 

Τίτλος 1 Τίτλος 2 Τίτλος 3

Συνο-
λικός 
προϋ-

πολογι-
σμός

Προϋ-
πολο-
γισμός 

(%)

Κύρια 
επιχειρησιακή 

δραστηριότητα: 
μετάφραση

Εκτιμώμενη 62.2% 152.3 31.0 106.3 15.0 17 785 431 3 002 111 14 497 700 35 285 242 75.1%
Πραγματική 63.7% 141.5 30.0 96.5 15 15 767 033 2 577 509 13 704 572 32 049 114 75.8%

Υποστηρικτικές 
δραστηριότητες

Εκτιμώμενες 28.3% 69.4 17.0 47.4 5.0 5 604 951 1 355 708 0 6 960 659 14.8%
Πραγματικές 26.1% 57.9 17.1 40.8 0 4 752 590 1 047 152 0 5 799 743 13.7%

Δραστηριότητες 
προσέγγισης 

της παγκόσμιας 
μεταφραστικής 

κοινότητας

Εκτιμώμενες 1.9% 4.7 2.0 2.7 0.0 645 189 90 836 705 000 1 441 025 3.1%

Πραγματικές 2.3% 5.1 2.3 2.8 0 712 375 103 028 693 336 1 508 740 3.6%

Δραστηριότητες 
διαχείρισης και 

εποπτείας

Εκτιμώμενες 7.6% 18.6 13.0 5.6 0.0 2 906 529 363 345 0 3 269 874 7.0%

Πραγματικές 7.9% 17.6 11.7 6.0 0 2 508 157 424 706 0 2 932 863 6.9%

Γενικό σύνολο Εκτιμώμενο 100.0% 245.0 63.0 162.0 20 26 942 100 4 812 000 15 202 700 46 956 800 100%
Πραγματικό 100.0% 222 61 146 15 23 740 155 4 152 396 14 397 908 42 290 460 100%
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Συνολικός αριθμός σελίδων Τήρηση προθεσμιών 

(σε έγγραφα) 
Ζητηθείσες προθεσμίες 

(σε σελίδες)
Έντυπα ικανοποίησης των 

πελατών

Μεταφράστη-
καν

Προβλέφθη-
καν

Ζητήθη-
καν

Παραδόθη-
καν

Κανονι-
κές

Προγραμματι-
σμένες

Επείγου-
σες

Επιστράφη-
καν

Ποσοστό επι-
στροφής

ACER Οργανισμός ςυνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών Ενεργείας 0 0 0 0 0 0 0 0 0% ACER
ΚΕ ARTEMIS Κοινή επιχείρηση ARTEMIS 86 p.m. 43 43 86 0 0 0 0% ΚΕ ARTEMIS
BEREC Φορέας Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 127 0 24 24 127 0 0 0 0% BEREC
CCE-EMPLOI Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γενική Διεύθυνση απασχόλησης, Κοινωνικών υποθέσεων και ισότητας των Ευκαιριών (γΔ EMPL) 28870 13978 3133 3085 8863 18314 1693 52 1.65% CCE-EMPLOI
ΕτΠ Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕτΠ
Cedefop Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 819 1240 181 178 603 0 216 21 11.60% Cedefop
CEPOL Ευρωπαϊκή αστυνομική ακαδημία 863 1183 85 85 853 0 10 2 2.35% CEPOL
ΚυΕα Κοινοτική υπηρεσία Ελέγχου της αλιείας 1547 1613 137 136 1146 0 401 0 0% ΚυΕα
ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 253 p.m. 13 13 213 22 18 1 7.69% ΔΕΕ
ςυμβούλιο ςυμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 337 3736 41 40 134 145 58 2 4.88% ςυμβούλιο
ΚγΦΠ Κοινοτικό γραφείο Φυτικών Ποικιλιών 470 1290 180 180 253 0 217 0 0% ΚγΦΠ
ΚΕ Clean Sky Κοινή επιχείρηση Clean Sky 42 p.m. 21 21 42 0 0 0 0% ΚΕ Clean Sky
EACEA Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού 7103 8882 718 714 4653 1224 1226 4 0.56% EACEA
EACI Εκτελεστικός Οργανισμός για την ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 126 400 28 28 105 0 21 0 0% EACI
EAHC Εκτελεστικός Οργανισμός για την υγεία και τους Καταναλωτές 927 1398 51 47 429 0 498 0 0% EAHC
EASA Ευρωπαϊκός Οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας 15399 31673 388 387 1261 14117 21 36 9.28% EASA
EASO Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης για το Άσυλο 1163 p.m. 10 10 0 0 1163 0 0% EASO
Εατ Ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών 341 ά.α. 36 36 322 0 19 0 0% Εατ
ΕΕς Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό ςυνέδριο 288 640 59 59 245 0 43 1 1.69% ΕΕς
ΕΚτ Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα 30 644 3 3 26 0 4 2 50% ΕΚτ
ECDC Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου νόσων 6427 7008 352 349 6427 0 0 59 15.69% ECDC
ECHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 36811 45997 4038 3990 27573 6930 2308 15 0.37% ECHA
ΕΟα Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 89 54 5 5 48 0 41 1 20% ΕΟα
ΕΕΠΔ Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 14356 14600 845 842 785 13204 367 46 5.44% ΕΕΠΔ
ΕΟΠ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 3247 4301 240 238 2554 0 693 2 0.83% ΕΟΠ
EFSA Ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων 3456 7097 632 621 1433 0 2023 41 6.49% EFSA
ΕτΕπ Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων 176 p.m. 48 48 160 0 16 0 0% ΕτΕπ
EIGE Ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την ισότητα των Φύλων 1560 4774 106 105 1492 0 68 9 8.49% EIGE
ΕααΕς Ευρωπαϊκή αρχή ασφαλίσεων και Επαγγελματικών ςυντάξεων 43 ά.α. 22 22 1 42 0 0 0% ΕααΕς
EIT Ευρωπαϊκό ινστιτούτο Καινοτομίας και τεχνολογίας 886 945 26 26 878 0 8 0 0% EIT
EMA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 30927 39129 9569 9450 2756 24407 3764 967 10.04% EMA
ΕΚΠντ Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας 6130 7005 269 269 1519 0 4611 4 1.49% ΕΚΠντ
EMSA Ευρωπαϊκός Οργανισμός ασφάλειας της ναυσιπλοΐας 1165 2198 65 65 1036 0 129 0 0% EMSA
ΚΕ ENIAC Κοινή Επιχείρηση ENIAC 42 ά.α. 21 21 0 0 42 0 0% ΚΕ ENIAC
ENISA Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 948 1075 141 141 792 0 156 0 0% ENISA
ΕΟς Ευρωπαϊκός Οργανισμός ςιδηροδρόμων 8185 4839 300 287 5033 2855 297 21 7% ΕΟς
ERCEA Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού ςυμβουλίου Έρευνας 400 488 131 131 328 8 64 23 17.56% ERC
ΕαΚαα Ευρωπαϊκή αρχή Κινητών αξιών και αγορών 487 ά.α. 85 85 382 0 105 0 0% ΕαΚαα
ETF Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 2905 2590 241 241 787 0 2118 0 0% ETF
EU-OSHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην Εργασία 6224 7813 1349 1307 4612 1247 365 19 1.41% EU-OSHA
Eurofound Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των ςυνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 9461 6989 1777 1774 7175 0 2286 25 1.41% Eurofound
Eurojust Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής ςυνεργασίας 21 54 21 20 21 0 0 0 0% Eurojust
Ευρωπόλ Ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία 7068 15089 559 557 5063 0 2005 0 0% Ευρωπόλ
ΔΚΕΕ Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 p.m. 3 3 0 0 10 0 0% ΔΚΕΕ
F4E Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (Οργανισμός σύντηξης για Ενέργεια) 151 538 24 24 105 0 46 0 0% F4E
ΚΕ ΚΚυ Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου» 66 p.m. 44 43 44 0 22 1 2.27% ΚΕ ΚΚυ
FRA Οργανισμός θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15055 14500 897 890 13198 0 1857 21 2.34% FRA
Frontex Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής ςυνεργασίας στα Εξωτερικά ςύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4080 3500 93 89 3909 0 171 0 0% Frontex
GSA Εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS 42 220 21 21 0 0 42 0 0% GSA
ΚΕ ΠΚΦ Κοινή Επιχείρηση ΠΦΚ 285 p.m. 42 42 282 0 3 0 0% ΚΕ ΠΚΦ
γΕΕα γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) – Έγγραφα 36955 52210 6520 6339 17481 4557 14917 33 0.50% γΕΕα
γΕΕα Ες γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)– Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα 433885 520415 433885 433885 433885 0 0 0 γΕΕα Ες
Διαμεσολαβητής Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 6110 4839 759 757 664 5378 68 1 0.13% Διαμεσολαβητής
REA Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας 204 297 68 68 197 0 7 0 0% REA
SJU Κοινή Επιχείρηση SESAR 197 376 153 153 132 0 65 0 0% SJU
TEN-T EA Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 203 423 110 109 197 0 6 0 0% TEN-T EA

Βασικά αριθμητικά στοιχεία για το 2011 ανά πελάτη
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Συνολικός αριθμός σελίδων Τήρηση προθεσμιών 

(σε έγγραφα) 
Ζητηθείσες προθεσμίες 

(σε σελίδες)
Έντυπα ικανοποίησης των 

πελατών

Μεταφράστη-
καν

Προβλέφθη-
καν

Ζητήθη-
καν

Παραδόθη-
καν

Κανονι-
κές

Προγραμματι-
σμένες

Επείγου-
σες

Επιστράφη-
καν

Ποσοστό επι-
στροφής

ACER Οργανισμός ςυνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών Ενεργείας 0 0 0 0 0 0 0 0 0% ACER
ΚΕ ARTEMIS Κοινή επιχείρηση ARTEMIS 86 p.m. 43 43 86 0 0 0 0% ΚΕ ARTEMIS
BEREC Φορέας Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 127 0 24 24 127 0 0 0 0% BEREC
CCE-EMPLOI Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γενική Διεύθυνση απασχόλησης, Κοινωνικών υποθέσεων και ισότητας των Ευκαιριών (γΔ EMPL) 28870 13978 3133 3085 8863 18314 1693 52 1.65% CCE-EMPLOI
ΕτΠ Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕτΠ
Cedefop Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 819 1240 181 178 603 0 216 21 11.60% Cedefop
CEPOL Ευρωπαϊκή αστυνομική ακαδημία 863 1183 85 85 853 0 10 2 2.35% CEPOL
ΚυΕα Κοινοτική υπηρεσία Ελέγχου της αλιείας 1547 1613 137 136 1146 0 401 0 0% ΚυΕα
ΔΕΕ Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 253 p.m. 13 13 213 22 18 1 7.69% ΔΕΕ
ςυμβούλιο ςυμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 337 3736 41 40 134 145 58 2 4.88% ςυμβούλιο
ΚγΦΠ Κοινοτικό γραφείο Φυτικών Ποικιλιών 470 1290 180 180 253 0 217 0 0% ΚγΦΠ
ΚΕ Clean Sky Κοινή επιχείρηση Clean Sky 42 p.m. 21 21 42 0 0 0 0% ΚΕ Clean Sky
EACEA Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού 7103 8882 718 714 4653 1224 1226 4 0.56% EACEA
EACI Εκτελεστικός Οργανισμός για την ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 126 400 28 28 105 0 21 0 0% EACI
EAHC Εκτελεστικός Οργανισμός για την υγεία και τους Καταναλωτές 927 1398 51 47 429 0 498 0 0% EAHC
EASA Ευρωπαϊκός Οργανισμός ασφάλειας της αεροπορίας 15399 31673 388 387 1261 14117 21 36 9.28% EASA
EASO Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης για το Άσυλο 1163 p.m. 10 10 0 0 1163 0 0% EASO
Εατ Ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών 341 ά.α. 36 36 322 0 19 0 0% Εατ
ΕΕς Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό ςυνέδριο 288 640 59 59 245 0 43 1 1.69% ΕΕς
ΕΚτ Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα 30 644 3 3 26 0 4 2 50% ΕΚτ
ECDC Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου νόσων 6427 7008 352 349 6427 0 0 59 15.69% ECDC
ECHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 36811 45997 4038 3990 27573 6930 2308 15 0.37% ECHA
ΕΟα Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 89 54 5 5 48 0 41 1 20% ΕΟα
ΕΕΠΔ Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 14356 14600 845 842 785 13204 367 46 5.44% ΕΕΠΔ
ΕΟΠ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 3247 4301 240 238 2554 0 693 2 0.83% ΕΟΠ
EFSA Ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων 3456 7097 632 621 1433 0 2023 41 6.49% EFSA
ΕτΕπ Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων 176 p.m. 48 48 160 0 16 0 0% ΕτΕπ
EIGE Ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την ισότητα των Φύλων 1560 4774 106 105 1492 0 68 9 8.49% EIGE
ΕααΕς Ευρωπαϊκή αρχή ασφαλίσεων και Επαγγελματικών ςυντάξεων 43 ά.α. 22 22 1 42 0 0 0% ΕααΕς
EIT Ευρωπαϊκό ινστιτούτο Καινοτομίας και τεχνολογίας 886 945 26 26 878 0 8 0 0% EIT
EMA Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 30927 39129 9569 9450 2756 24407 3764 967 10.04% EMA
ΕΚΠντ Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικομανίας 6130 7005 269 269 1519 0 4611 4 1.49% ΕΚΠντ
EMSA Ευρωπαϊκός Οργανισμός ασφάλειας της ναυσιπλοΐας 1165 2198 65 65 1036 0 129 0 0% EMSA
ΚΕ ENIAC Κοινή Επιχείρηση ENIAC 42 ά.α. 21 21 0 0 42 0 0% ΚΕ ENIAC
ENISA Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών 948 1075 141 141 792 0 156 0 0% ENISA
ΕΟς Ευρωπαϊκός Οργανισμός ςιδηροδρόμων 8185 4839 300 287 5033 2855 297 21 7% ΕΟς
ERCEA Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού ςυμβουλίου Έρευνας 400 488 131 131 328 8 64 23 17.56% ERC
ΕαΚαα Ευρωπαϊκή αρχή Κινητών αξιών και αγορών 487 ά.α. 85 85 382 0 105 0 0% ΕαΚαα
ETF Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 2905 2590 241 241 787 0 2118 0 0% ETF
EU-OSHA Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην Εργασία 6224 7813 1349 1307 4612 1247 365 19 1.41% EU-OSHA
Eurofound Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των ςυνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 9461 6989 1777 1774 7175 0 2286 25 1.41% Eurofound
Eurojust Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής ςυνεργασίας 21 54 21 20 21 0 0 0 0% Eurojust
Ευρωπόλ Ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία 7068 15089 559 557 5063 0 2005 0 0% Ευρωπόλ
ΔΚΕΕ Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 p.m. 3 3 0 0 10 0 0% ΔΚΕΕ
F4E Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (Οργανισμός σύντηξης για Ενέργεια) 151 538 24 24 105 0 46 0 0% F4E
ΚΕ ΚΚυ Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου» 66 p.m. 44 43 44 0 22 1 2.27% ΚΕ ΚΚυ
FRA Οργανισμός θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15055 14500 897 890 13198 0 1857 21 2.34% FRA
Frontex Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής ςυνεργασίας στα Εξωτερικά ςύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4080 3500 93 89 3909 0 171 0 0% Frontex
GSA Εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS 42 220 21 21 0 0 42 0 0% GSA
ΚΕ ΠΚΦ Κοινή Επιχείρηση ΠΦΚ 285 p.m. 42 42 282 0 3 0 0% ΚΕ ΠΚΦ
γΕΕα γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) – Έγγραφα 36955 52210 6520 6339 17481 4557 14917 33 0.50% γΕΕα
γΕΕα Ες γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)– Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα 433885 520415 433885 433885 433885 0 0 0 γΕΕα Ες
Διαμεσολαβητής Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 6110 4839 759 757 664 5378 68 1 0.13% Διαμεσολαβητής
REA Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας 204 297 68 68 197 0 7 0 0% REA
SJU Κοινή Επιχείρηση SESAR 197 376 153 153 132 0 65 0 0% SJU
TEN-T EA Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 203 423 110 109 197 0 6 0 0% TEN-T EA
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