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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

στο Δίκτυο Ορολογίας για την Ελληνική Γλώσσα και Μετάφραση 

Η ηλεκτρονική έκδοση του εγγράφου διατίθεται στο τμήμα Εγγραφή & Επικοινωνία του δικτυακού τόπου του ΕΔΟ 

(https://greece.representation.ec.europa.eu/zoi-ergasia-spoydes/glosses-kai-metafrasi/elliniko-diktyo-orologias-edo_el) 

 

Με την παρούσα αιτούμαι την εγγραφή στο Δίκτυο Ορολογίας για την Ελληνική Γλώσσα και Μετάφραση 

(Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας ή ΕΔΟ, εφεξής το «Δίκτυο»): 

Τύπος εκπροσώπησης Επιλέξτε 

Ως εκπρόσωπος δημόσιου φορέα, επαγγελματικής ή επιστημονικής οργάνωσης, ιδιωτικού 

ιδρύματος ή οργανισμού 
 

Ως μέλος δημόσιου φορέα, επαγγελματικής ή επιστημονικής οργάνωσης, ιδιωτικού ιδρύματος 

ή οργανισμού 
 

Ως επαγγελματίας που εργάζομαι από κοινού ή σε ατομική βάση  

Στοιχεία αιτούντος/αιτούσας 

Επώνυμο*  

Όνομα*  

Ονομασία Φορέα  

Ιδιότητα στον Φορέα  

Τομέας δραστηριότητας  

Ηλ-Ταχυδρομείο Φορέα  

Ηλ-Ταχυδρομείο ατομικό  

Διεύθυνση επικοινωνίας 1  

Διεύθυνση επικοινωνίας 2  

Τηλέφωνο επικοινωνίας 1  

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2  

 

https://greece.representation.ec.europa.eu/zoi-ergasia-spoydes/glosses-kai-metafrasi/elliniko-diktyo-orologias-edo/eggrafi-epikoinonia_el


Με την παρούσα αναλαμβάνω: 

 Επιλέξτε 

Εκ μέρους [του δημόσιου φορέα, της επαγγελματικής ή επιστημονικής οργάνωσης, του 

ιδιωτικού ιδρύματος ή οργανισμού]§ που εκπροσωπώ 

 

 

Σε ατομική βάση 

 
 

την τήρηση των όρων της Συμφωνίας συνεργασίας για τη συγκρότηση και λειτουργία Δικτύου Ορολογίας 

για την Ελληνική Γλώσσα και Μετάφραση και του επισυναπτόμενου σε αυτήν Κανονισμού του Δικτύου και 

την εθελοντική συμβολή στις εργασίες των ομάδων εργασίας. 

§ παράκληση να συμπληρωθεί αναλόγως, με το όνομα του φορέα ή του οργανισμού 

 

 

Επιθυμώ  Δεν επιθυμώ  τη δημοσίευση των στοιχείων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στον 

κατάλογο των μελών του Δικτύου στη σχετική ιστοσελίδα (Κατάλογος μελών ΕΔΟ) 

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης απόδοσης όρου(-ων) στον τομέα της ειδικότητάς σας μας επιτρέπετε 
να επικοινωνούμε μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; 
ΝΑΙ                ΟΧΙ  
Εννοείται ότι δεν δεσμεύεστε να γνωμοδοτείτε αν δεν έχετε διαθέσιμο χρόνο ή αν έχετε άλλο κώλυμα. 
 

 

………….……… ………………………………….…………. 

Ημερομηνία Υπογραφή 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα 

Βασιλίσσης Σοφίας 2, GR-106 74 – ΑΘΗΝΑ Τηλ. απ’ευθείας +30-210-7272-133, Τηλεομοιοτυπία: +30-210- 

7244-620 

DGT-EL-DIKTYO@ec.europa.eu 

Παροχή βοήθειας για την εγγραφή στο Δίκτυο (Γραμματεία ΕΔΟ): Athanasia.SOFOGIANNI@ec.europa.eu 
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