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Γλωσσική Πολιτική στο !ιαδίκτυο 
 

Η γλωσσική πολιτική του Frontex, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής, στηρίζεται στο σεβασµό της γλωσσικής πολυµορφίας σε όλα τα κράτη 
µέλη της ΕΕ. Το µεγαλύτερο µέρος του διαδικτυακού περιεχοµένου του Frontex είναι 
στα Αγγλικά, δηλαδή τη γλώσσα εργασίας του Οργανισµού. Αυτό µας επιτρέπει να 
κάνουµε βέλτιστη χρήση των πόρων και να ανταποκρινόµαστε µε ταχύτητα σε 
καταστάσεις που αλλάζουν και σε αυξηµένη ζήτηση για πληροφόρηση. 
 

Ως οργανισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκουµε να καθιστούµε το έργο µας 
προσιτό και ευρέως διαθέσιµο σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες.  Οι βασικές 
πληροφορίες σχετικά µε τον Frontex είναι διαθέσιµες και στις 24 επίσηµες γλώσσες της 
ΕΕ.  
 
Αρκετό από το περιεχόµενο που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Frontex, 
συµπεριλαµβανοµένων ταινιών (όπως: The role of Frontex in Return Operations/Ο 
ρόλος του Frontex σε επιχειρήσεις επιστροφών, Coast Guard Functions/ Λειτουργίες 
της Ακτοφυλακής κλπ.), παρουσιάσεων διαφανειών (Το Δίκτυο των Οργανισµών της 
ΕΕ) και δηµοσιεύσεων (Vega Handbook: Children at airports / Vega  Εγχειρίδιο: Παιδιά 
σε αεροδρόµια) έχουν υποτιτλιστεί ή µεταφραστεί έτσι ώστε να ανταποκριθούµε στις 
ανάγκες ενός πολύγλωσσου κοινού.  Επίσης ορισµένα έγγραφα, όπως είναι το 
Βιβλιάριο Μηχανισµού Υποβολής Καταγγελιών δηµοσιεύονται σε έναν αριθµό µη-
επίσηµων γλωσσών της ΕΕ (Αλβανικά, Αραβικά, Φαρσί, Παστού, Ρωσικά, Σερβικά, 
Τιγκρίνια και Ούρντου).  Προσπαθούµε κάθε χρόνο να επανεξετάζουµε τον κατάλογο 
των γλωσσών που χρησιµοποιούνται στους διάφορους τοµείς θεµάτων. Wιατηρώντας 
τον κατάλογο αυτό ανοιχτό και προσαρµόζοντάς τον τακτικά ανάλογα µε τις αλλαγές 
των καταστάσεων στους τοµείς δραστηριότητας του Οργανισµού, ο Frontex παραµένει 
ευέλικτος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε νέες ή µεταβαλλόµενες απαιτήσεις. 

Την µετάφραση των επίσηµων εγγράφων του Frontex αναλαµβάνει το Μεταφραστικό 
Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύει στο Λουξεµβούργο και 
παρέχει υπηρεσίες µετάφρασης σε όλους τους οργανισµούς της ΕΕ. 

Στόχος µας είναι να επιτύχουµε µια εύλογη ισορροπία ανάµεσα στο σεβασµό των 
οµιλητών των επισήµων γλωσσών της ΕΕ και σε µια σειρά από πρακτικές παραµέτρους.  
Στην προσπάθειά µας να καταστήσουµε το έργο µας διαθέσιµο σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες γλώσσες αντιµετωπίζουµε τους ακόλουθους περιορισµούς: 
  
● Επείγον χαρακτήρας των θεµάτων – ορισµένα είδη πληροφοριών πρέπει να 

δηµοσιεύονται χωρίς καθυστέρηση.  Wεδοµένου ότι η µετάφραση απαιτεί χρόνο, 
προτιµούµε να τις δηµοσιεύουµε γρήγορα στη γλώσσα εργασίας του Οργανισµού.  
Wεν µεταφράζουµε πληροφορίες βραχείας διάρκειας ζωής (ειδήσεις, συµβάντα, 
γεγονότα, tweets κλπ.) στις άλλες επίσηµες γλώσσες της ΕΕ. 
 
● Αποτελεσµατική χρήση πόρων – µεταφράζουµε επιλεγµένα έγγραφα (την Ετήσια 

Έκθεση Wραστηριοτήτων και το Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού) και άλλο 
συναφές περιεχόµενο σε επιπρόσθετες επίσηµες γλώσσες της ΕΕ. 
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● Θεσµική ανάπτυξη – το περιεχόµενο και η δοµή του δικτυακού τόπου πρέπει να 
αντανακλούν τον µεταβαλλόµενο ρόλο του Οργανισµού και τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρµογής των δραστηριοτήτων του.  Λόγω των αρκετά συχνών αλλαγών 
(ο Κανονισµός Frontex τροποποιήθηκε το 2007, 2011 και 2013, και στη συνέχεια, 
το 2016 αντικαταστάθηκε από τον  Κανονισµό για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή 
και Ακτοφυλακή), ο δικτυακός τόπος του Οργανισµού αναθεωρείται επί τακτικής 
βάσης. 

Οι 24 επίσηµες γλώσσες της ΕΕ είναι: Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερµανικά, 
Wανέζικα, Ελληνικά, Εσθονικά, Ιταλικά, Ιρλανδικά, Ισπανικά, Κροατικά, Λετονικά, 
Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουµανικά, 
Σλοβάκικα, Σλοβένικα, Σουηδικά, Τσέχικα και Φινλανδικά. 


