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Διαδικτυακή γλωσσική πολιτική του FRA  
 

 

 

Ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος μας είναι να καταστήσουμε το έργο μας 

όσο το δυνατόν πιο προσιτό και να διασφαλίσουμε την ευρεία διαθεσιμότητά του.  

 

Ο δικτυακός τόπος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(FRA) είναι διαθέσιμος στα αγγλικά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του 

διατίθεται επίσης στα γαλλικά και τα γερμανικά. Οι γλώσσες αυτές επιλέχθηκαν αφενός 

επειδή αποτελούν τις τρεις επίσημες γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αφετέρου βάσει έρευνας ενδιαφερόμενων και χρηστών, η οποία κατέδειξε πως περίπου το 

92% των χρηστών έδειξαν προτίμηση στα αγγλικά, το 4% στα γαλλικά και το 3% στα 

γερμανικά.  

 

Πολλές ενότητες στον δικτυακό μας τόπο είναι διαθέσιμες και σε άλλες επίσημες γλώσσες 

της ΕΕ, ενώ κάποιες διατίθενται και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μεταξύ αυτών είναι 

μια εισαγωγική παρουσίαση στον FRA και το έργο του (επίσης διαθέσιμη σε μορφή PDF ως 

ενημερωτικό δελτίο), και το Charterpedia, που περιέχει εκτενείς πληροφορίες για τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Κάθε δημοσίευση του FRA συνήθως συνοδεύεται από δελτίο Τύπου, μεταφρασμένο και σε 

άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.  

 

Επίσης στην κεντρική σελίδα δημοσιεύσεων υπάρχει ένα φίλτρο αναζήτησης γλώσσας για 

να διευκολύνει τους χρήστες στην γρηγορότερη ανεύρεση μεταφράσεων των εκδόσεων 

του FRA. 

 

Οι μεταφράσεις παρέχονται στον FRA από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και καλύπτει τις μεταφραστικές 

ανάγκες των ευρωπαϊκών οργανισμών.  

 

Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι τα βουλγαρικά, κροατικά, τσεχικά, δανικά, ολλανδικά, 

αγγλικά, εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ουγγρικά, ιρλανδικά, 

ιταλικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, 

σλοβενικά, ισπανικά και σουηδικά. 

http://www.facebook.com/fundamentalrights
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/introducing-fra-eu-agency-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/el/charterpedia
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications

