
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Οι δημοσιεύσεις του Συνεδρίου διατίθενται σε όλες τις γλώσσες στον ιστότοπο 
του οργάνου: 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditReportsOpinions.aspx, και βεβαίως 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/AuditReportsOpinions.aspx 

Συνιστάται τα έγγραφα αυτά να χρησιμοποιούνται ως υπόδειγμα. 

 

Για την ορθή μετάφραση/παρουσίαση των εγγράφων του Συνεδρίου στα ελληνικά, 

υπενθυμίζεται η ισχύς των κανόνων του «Διοργανικού εγχειριδίου σύνταξης κειμένων 

της ΕΕ». http://publications.europa.eu//code/el/el-000100.htm 

Για την αναζήτηση ελεγκτικής ορολογίας, συνιστάται η αξιοποίηση των δύο 

εγχειριδίων ελέγχου του Συνεδρίου («Εγχειρίδιο δημοσιονομικού ελέγχου και ελέγχου 

συμμόρφωσης» και «Εγχειρίδιο ελέγχου επιδόσεων») που είναι δημοσιευμένα στον 

ιστότοπό του σε όλες τις γλώσσες. 

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου ποιότητας των εξωτερικά μεταφραζόμενων κειμένων 

από τους μεταφραστές του Συνεδρίου, ενθαρρύνεται η χρήση σχολίων (comments) 

στο STUDIO (π.χ. για την τεκμηρίωση ορολογίας, για την αναφορά πηγών, για 

γενικότερους προβληματισμούς κ.λπ.). 

Επιπλέον, εκτιμώντας ιδιαιτέρως τη συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες 

μας, τους ενθαρρύνουμε να έρχονται σε άμεση επικοινωνία με την Ελληνική Ομάδα 

Μετάφρασης του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας, 

υποβάλλοντας οποιοδήποτε ερώτημα ή σχόλιο. Η Ελληνική Ομάδα Μετάφρασης 

δεσμεύεται να ανταποκρίνεται άμεσα, διευκολύνοντάς τους κατά το δυνατόν, προς 

όφελος αμφότερων των μερών. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με αποστολή 

μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eca-translation-el@eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/AuditReportsOpinions.aspx
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/AuditReportsOpinions.aspx
http://publications.europa.eu/code/el/el-000100.htm
mailto:eca-translation-el@eca.europa.eu


 

Οι επισημάνσεις/οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν απόρροια των κύριων 
διαπιστώσεών μας από τον έλεγχο της ποιότητας των εξωτερικά 
μεταφραζόμενων κειμένων τα τελευταία χρόνια. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο δεξιά παρένθεση «)» στην αρίθμηση παραγράφων / 

εδαφίων / σημείων [π.χ. 1), 2), α), β), i), ii) κ.λπ.]. 

• Στα ελληνικά οι διπλές (σπανιότατα τριπλές) παρενθέσεις αποφεύγονται (ακόμη 

και αν υπάρχουν στο πρωτότυπο). Οι διπλές (τριπλές) παρενθετικές αναφορές 

παρουσιάζονται ως εξής: {… [… (…) …] …}. 

• Όπου χρειάζεται, χρησιμοποιείτε ελληνικά εισαγωγικά («…»). Χρησιμοποιείτε 

τα σύμβολα "…" μόνον όταν, εντός φράσης για την παράθεση της οποίας έχετε 

ήδη χρησιμοποιήσει ελληνικά εισαγωγικά («…»), χρειάζεται να διακρίνετε 

λέξη/λέξεις. 

• Για την παράθεση αποσπασπάσματος κειμένου χρησιμοποιούνται εισαγωγικά 

(ελληνικά), μόνον εάν το κείμενο (ή απόσπασμα) υπάρχει μεταφρασμένο στα 

ελληνικά. Εάν, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των πηγών, διαπιστωθεί ότι δεν 

υπάρχει ελληνική μετάφραση, το απόσπασμα μεταφράζεται στα ελληνικά και 

παρατίθεται χωρίς εισαγωγικά. 

• Χρήση προστατευμένων διαστημάτων (hard spaces) (ΠΡΟΣΟΧΗ: στα 

παραδείγματα που ακολουθούν τα προστατευμένα διαστήματα εμφανίζονται 

υπογραμμισμένα): 

 οι αναφορές στην Επίσημη Εφημερίδα (π.χ. ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1) 

 οι αναφορές σε κανονισμούς [π.χ. Κ(κ)ανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου] 

 μεταξύ αριθμών και της πρώτης λέξης (συνήθως ουσιαστικού) που ακολουθεί 

(π.χ. δείγμα 35 πράξεων) 

 μεταξύ των στοιχείων ημερομηνίας (π.χ. 25 Μαρτίου 1821) 

 για τη σύνδεση εκατοντάδων με χιλιάδες, χιλιάδων με εκατομμύρια κ.ο.κ. 

(ΠΡΟΣΟΧΗ: ποτέ τελεία) (π.χ. 34 456 789 εκατομμύρια ευρώ) 

 μεταξύ λέξεων όπως «πίνακας», «πλαίσιο», «παράρτημα», «προσάρτημα», 

«γράφημα», «άρθρο», «παράγραφος», «στοιχείο», «σημείο», «φωτογραφία» 



 

κ.λπ. και των σχετικών αριθμών ή στοιχείων του αλφαβήτου [π.χ. στο 
γράφημα 5 ή άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο α)] 
 για ποσοστά, μεταξύ του αριθμού και του συμβόλου «%» (π.χ. 35 %) 

 μεταξύ λέξης που τελειώνει σε απόστροφο και αυτής που ακολουθεί 

(π.χ. κατ’ εφαρμογήν, παρ’ όλα αυτά κ.ο.κ.) 

 μεταξύ αριθμών και μονάδων μέτρησης (π.χ. 50 μέτρα, 30 ha) 

• Λέξεις όπως «άρθρο», «παράρτημα», «πίνακας», «πλαίσιο», «γράφημα», 

«φωτογραφία», «κεφάλαιο», εφόσον δεν βρίσκονται στην αρχή φράσης, 

γράφονται με πεζό (π.χ. Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται…, Το κεφάλαιο 5 της 

ετήσιας έκθεσης… κ.ο.κ.). 

• Όταν για την αναγραφή τακτικού αριθμητικού (συχνά κατά την αναφορά 

ημερομηνιών) χρησιμοποιείται συνδυασμός αριθμού και κατάληξης, φροντίζουμε 

η κατάληξη να μην παρουσιάζεται ως εκθέτης (π.χ. λανθασμένο: 25ης Μαρτίου, 

ορθό: 25ης Μαρτίου). 

• Όταν το πρωτότυπο κείμενο αναφέρει «Court», μεταφράζουμε «Συνέδριο» και 

όχι «Ελεγκτικό Συνέδριο». Προσοχή στη νοηματική σύγχυση που μπορεί να 

δημιουργηθεί με το «Court of Justice» (Δικαστήριο). 

• Οι λέξεις «εκατομμύριο/-α», «δισεκατομμύριο/-α» γράφονται ολογράφως 

(εκτός εάν επιβάλλεται οικονομία χώρου, π.χ. μέσα σε πίνακα, οπότε γράφουμε 

«εκατ.» και «δισεκατ.»). 

• Σε περίπτωση παραπομπής, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συντομογραφία 

«βλ.». Αντ' αυτής χρησιμοποιείτε τον ολόγραφο τύπο («βλέπε …»). 

Ολογράφως προτιμάται να γράφεται και ο σύνδεσμος «δηλαδή» (όχι «δηλ.») και 

η φράση «παραδείγματος χάριν» (όχι «π.χ.», εκτός εάν επιβάλλεται οικονομία 

χώρου, όπως όταν βρίσκεται σε πίνακα ). 

• Η λέξη «Συνθήκη» γράφεται με κεφαλαίο όταν πρόκειται για αναφορά στη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ., ακόμη και όταν δεν αναγράφεται ολόκληρος ο τίτλος 

της ή γίνεται αναφορά σε αυτές στον πληθυντικό αριθμό («οι Συνθήκες»). 

• Η αιτιατική αρσενικού του οριστικού άρθρου στον ενικό αριθμό έχει πάντοτε «ν». 



 

• Οι λέξεις/εκφράσεις «μόνο», «κατά πόσο» κ.λπ. γράφονται με ευφωνικό «ν» στο 

τέλος, εάν ακολουθεί φωνήεν. 

• Σε αντίθεση με τα αγγλικά πρωτότυπα, αποφεύγετε τη χρήση της ενεργητικής 

φωνής όταν υποκείμενο είναι ουσιαστικά όπως «ο έλεγχος», «η εξέταση», «η 

αξιολόγηση» κ.λπ. (π.χ. «με τον έλεγχο διαπιστώθηκε», αντί του «ο έλεγχος 

διαπίστωσε»). 

• Για τον σχηματισμό του συγκριτικού βαθμού επιθέτων ή επιρρημάτων, 

αποφεύγετε την περίφραση με χρήση του επιρρήματος «πιο». Προτιμάτε τους 

μονολεκτικούς τύπους (σε –τερος, -τερα κ.ο.κ.) ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, 

χρησιμοποιείτε τα επιρρήματα «περισσότερο» ή «πλέον». 

• Σε αντίθεση με την αγγλική, η χρήση του αόριστου άρθρου στην ελληνική πρέπει 

να γίνεται με φειδώ. Αντιστρόφως, ένα ουσιαστικό (ή ονοματική φράση) χωρίς 

άρθρο στα αγγλικά ενδέχεται να πρέπει να αποδοθεί στα ελληνικά με άρθρο, και 

μάλιστα οριστικό. 

• Στα κείμενα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουμε τις εξής συγκεκριμένες αποδόσεις 

όρων: 

paragraph     σημείο 

Τable of contents   Περιεχόμενα 

Glossary of terms   Γλωσσάριο 

figure, graph    γράφημα 

graphic     γραφική παράσταση 

chart      διάγραμμα 

• Οι σύνδεσμοι που παρατίθενται στο πρωτότυπο και παραπέμπουν σε έγγραφα 

που είναι διαθέσιμα στα ελληνικά εντός του τομέα europa.eu πρέπει να 

τοπικοποιούνται. Ο απλούστερος τρόπος είναι με αλλαγή του κωδικού της 

γλώσσας, ήτοι από τον κωδικό της γλώσσας του πρωτοτύπου προς τη γλώσσα-

στόχο (π.χ. από EN σε EL). Ο νέος σύνδεσμος πρέπει να ελέγχεται ότι 

λειτουργεί, δηλαδή ότι οδηγεί στο αντίστοιχο ελληνικό κείμενο. Διαφορετικά, το 

κείμενο πρέπει να αναζητείται με άλλον τρόπο, εντός του τομέα europa.eu, και 

στη μετάφραση να παρατίθεται ο ορθός (διαφορετικός) σύνδεσμος. 

• Οι τίτλοι εγγράφων αναφοράς, κυρίως σε υποσημειώσεις, μεταφράζονται μόνον 

εφόσον υπάρχουν στα ελληνικά. Εάν όχι, παραμένουν στη γλώσσα του 



 

πρωτοτύπου, χωρίς να επιχειρείται ενδεχομένως μετάφρασή τους έστω και σε 

παρένθεση. 

• Εάν στο πρωτότυπο γίνεται αναφορά σε άλλο κείμενο του Συνεδρίου, λόγου 

χάριν με παράθεση/παράφραση περιεχομένου από αυτό, το κείμενο αυτό πρέπει 

να αναζητείται στα ελληνικά και, εφόσον υπάρχει, να ακολουθείται όσο το 

δυνατόν πιστότερα (στην περίπτωση αυτή, δεν χωρεί "ελεύθερη μετάφραση"). 

 

 


