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1. New concepts
URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_2f00dd5a

καταγγελία δυσλειτουργίας

0431 πολιτική ζωή και δημόσια ασφάλεια

c_39046afb

διατλαντικές σχέσεις

0806 διεθνής πολιτική

c_47ea173d

μεταψυχροπολεμικός

0816 διεθνής ισορροπία

c_4e75f061

ηλεκτρονικός πόλεμος

0816 διεθνής ισορροπία

c_7cbc24fd

Μεταπολεμική περίοδος

0816 διεθνής ισορροπία

c_959c23de

συγκρότηση κράτους

0816 διεθνής ισορροπία

c_99e6dc30

το Κυπριακό

0816 διεθνής ισορροπία

c_9104c45f

φορητά όπλα

0821 άμυνα

c_047e5912

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

1006 θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

c_4768a12e

Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για 1006 θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
και ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

c_8a658bb0

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική 1006 θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης
και ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας
και Δικαιοσύνης

c_96124aaf

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 1006 θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

c_e9845504

Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

1006 θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

c_f5ed5adb

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και
Επαγγελματικών Συντάξεων

1006 θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

c_70c441cc

έλλειμμα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

1011 δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_777eba81

Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό 1011 δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και
Νομισματική Ένωση

c_1c478aa5

περιοριστικό μέτρο της ΕΕ

1016 ευρωπαϊκή οικοδόμηση

c_2212c2c4

πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

1016 ευρωπαϊκή οικοδόμηση

c_2e08d60f

μη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ

1016 ευρωπαϊκή οικοδόμηση

c_6547ccb7

Ανατολική εταιρική σχέση

1016 ευρωπαϊκή οικοδόμηση

c_fd848a9f

Γαλλογερμανική σχέση

1016 ευρωπαϊκή οικοδόμηση

c_4d5b6dbd

μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή

1021 οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_4e3beee2

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

1021 οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_7afb6cd4

κοινό δίκαιο

1206 πηγές και κλάδοι δικαίου

c_471a61cf

ψηφιακή σύμβαση

1211 αστικό δίκαιο

c_7546272f

κλοπή ταυτότητας

1216 ποινικό δίκαιο

c_0f3b8370

συλλογική έννομη προστασία

1221 δικαιοσύνη

c_6496f5ea

μεταβατική δικαιοσύνη

1221 δικαιοσύνη

c_558c1e00

ταυτότητα φύλου

1236 δικαιώματα και ελευθερίες

c_b19d7503

συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου

1236 δικαιώματα και ελευθερίες

c_2a1a9fdc

ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

1616 περιφέρειες και περιφερειακή πολιτική

c_a62dbeba

δημόσια αγαθά

2026 κατανάλωση

c_f2c7a2f7

πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων

2031 εμπορία

c_062f6587

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας

2406 νομισματικές σχέσεις

c_20fde7af

διατραπεζική αγορά

2411 νομισματική οικονομία

c_2d0e694e

Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή

2411 νομισματική οικονομία

c_6cfce4be

οικονομική διακυβέρνηση (ΕΕ)

2411 νομισματική οικονομία

c_d1f03d01

Ευρωσύστημα

2411 νομισματική οικονομία

3/13
generated: 2016-07-12 17:11:12

New concepts
Release notes EuroVoc version 4.5 – Greek

URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_14d71455

μετοχή μη διαπραγματεύσιμη σε
χρηματιστήριο

2416 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

c_7f2d2214

ΟΣΕΚΑ

2416 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

c_896e199b

κατάταξη πιστoληπτικής ικαvότητας

2416 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

c_9ffe3bdc

αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου

2416 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

c_dcc650ef

Οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων

2416 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

c_dd52c1e9

ταμείο συντάξεων

2416 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

c_ee45cd99

κρατικό επενδυτικό ταμείο

2416 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

c_18180cde

συμβόλαιo δικαιωμάτων προαίρεσης

2421 ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

c_3e6af2e7

χρηματοπιστωτική σταθερότητα

2421 ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

c_834b57c4

σκιώδες τραπεζικό σύστημα

2421 ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

c_8f89faac

χρηματοπιστωτική εποπτεία

2421 ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

c_a18525ab

παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο

2421 ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

c_a3b85311

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου 2421 ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

c_e749c083

σύστημα πληρωμών/πληρωμής

2421 ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

c_10aa91c7

ισλαμική χρηματοδότηση

2426 χρηματοδότηση και επενδύσεις

c_34242feb

διαδικτυακό παιχνίδι

2826 κοινωνική ζωή

c_67699417

ιατρικός τουρισμός

2826 κοινωνική ζωή

c_d6ede0c7

πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού 2826 κοινωνική ζωή

c_e2de1ffd

ηλεκτρικά παιχνίδια

2826 κοινωνική ζωή

c_57946f1a

θρησκευτικό σύμβολο

2831 πολιτιστικός τομέας και θρησκεία

c_e9ccc5a7

εραλδική

2831 πολιτιστικός τομέας και θρησκεία

c_28750470

τροφιμογενής νόσος

2841 υγεία

c_31da5694

ηλεκτρονική υγεία

2841 υγεία

c_6f563894

ορφανό φάρμακο

2841 υγεία

c_7951978e

κατάλοιπο φαρμάκου

2841 υγεία

c_7dda56e2

μικροβιακή αντοχή

2841 υγεία

c_8c634c9b

Εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ

2841 υγεία

c_cbdf29ef

ορφανή νόσος

2841 υγεία

c_243b7be2

ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι

3216 οργάνωση της εκπαίδευσης

c_25ddd844

Σειρά σκίτσων

3221 τεκμηρίωση

c_40f54e0c

μεταδεδομένα

3221 τεκμηρίωση

c_cdec6719

φωτογραφία

3221 τεκμηρίωση

c_25fe24f4

κινητές επικοινωνίες

3226 επικοινωνία

c_324b44f1

μέσα κοινωνικής δικτύωσης

3226 επικοινωνία

c_a17a2156

σημασιολογικός ιστός

3226 επικοινωνία

c_04ae3ba8

ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών

3236 πληροφορική και επεξεργασία δεδομένων

c_406ad4cc

διαχείριση κινδύνων

4021 διοικητική διαχείριση

c_0e4239f5

δημοσιονομικός έλεγχος

4026 λογιστική διαχείριση

c_441fb0c4

έλεγχος συμμόρφωσης

4026 λογιστική διαχείριση

c_b3d1a308

έλεγχος των επιδόσεων

4026 λογιστική διαχείριση

c_2efea99f

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής

4416 συνθήκες και οργάνωση της εργασίας

c_9a27a573

πλοήγηση πλοίου

4806 πολιτική μεταφορών

c_b3e9d826

ελαφρό επαγγελματικό όχημα

4816 χερσαίες μεταφορές

c_52792cef

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός

4826 εναέριες και διαστημικές μεταφορές

c_681e6d24

μη επανδρωμένο αεροσκάφος

4826 εναέριες και διαστημικές μεταφορές

c_c8c80a5b

Αεροπορική ασφάλεια

4826 εναέριες και διαστημικές μεταφορές
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c_ea3f5ed2

αερόστατο

4826 εναέριες και διαστημικές μεταφορές

c_165899a6

περιβαλλοντική βιομηχανία

5206 πολιτική περιβάλλοντος

c_98d1408a

πολιτική των υδάτων

5206 πολιτική περιβάλλοντος

c_bb1a60eb

περιβαλλοντικό κόστος

5206 πολιτική περιβάλλοντος

c_d8ba2fe4

πολιτική οικολογία

5206 πολιτική περιβάλλοντος

c_0e092eaf

υδάτινο οικοσύστημα

5211 φυσικό περιβάλλον

c_1c2d26cf

Θάλασσα του Μπάρεντς

5211 φυσικό περιβάλλον

c_25e0bb6d

θερμό νερό

5211 φυσικό περιβάλλον

c_3897ba70

οικοσύστημα σε γλυκά ύδατα (γλυκέων
υδάτων)

5211 φυσικό περιβάλλον

c_9055e9e1

υπόγειο οικοσύστημα

5211 φυσικό περιβάλλον

c_93670e37

καρστικός (σχηματισμός)

5211 φυσικό περιβάλλον

c_d701b19c

επιβλαβής οργανισμός

5211 φυσικό περιβάλλον

c_be0de7b7

έκθεση σε ακτινοβολία

5216 φθορά του περιβάλλοντος

c_623f2583

δίθυρα μαλάκια

5641 αλιεία

c_8702d5f7

βιώσιμη αλιεία

5641 αλιεία

c_cb1ce6ff

εισόδημα από την αλιεία

5641 αλιεία

c_16b63d4f

λειτουργικά τρόφιμα

6026 προϊόν διατροφής

c_315af034

καύσιμο πλοίου

6616 βιομηχανία πετρελαίου

c_ece9dd5b

ενδοσχισταργιλικό αέριο

6616 βιομηχανία πετρελαίου

c_804a9afe

άδεια βιομηχανικής εκμετάλλευσης

6806 βιομηχανική πολιτική και διάρθρωση της
βιομηχανίας

c_b9c60592

σπάνια γαία

6811 χημεία

c_049691c5

Διαμέρισμα του Sisak-Moslavina

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_070e15e7

Διαμέρισμα του Brod-Posavina

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_095c8a84

Διαμέρισμα της Požega-Slavonia

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_14e0ae65

Διαμέρισμα του Split-Dalmatia

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_23635024

Διαμέρισμα του Zagreb

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_412ed48a

Διαμέρισμα του Karlovac

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_46e54685

Αδριατική Κροατία

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_496cee2d

Διαμέρισμα της Virovitica-Podravina

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_6acbfd25

περιφέρειες της Κροατίας

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_7a080afd

Διαμέρισμα της Istra

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_7d7c383b

Διαμέρισμα του Šibenik-Knin

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_82778b62

Διαμέρισμα του Varaždin

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_a5c15adc

Διαμέρισμα του Vukovar-Srije

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_b4cffbee

Διαμέρισμα του Primorje-Gorski Kotar

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_cf9e250b

Διαμέρισμα του Osijek-Baranja

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Microthesaurus label

c_d3db05e6

Δήμος του Ζάγκρεμπ

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_d4ca9a6c

Ηπειρωτική Κροατία

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_dffba30e

Διαμέρισμα της Krapina-Zagorje

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_e300778f

Διαμέρισμα του Dubrovnik-Neretva

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_e4bfb3bb

Διαμέρισμα του Međimurje

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_eb3ada47

Διαμέρισμα του Lika-Senj

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_ec0f4970

Διαμέρισμα του Bjelovar-Bilogora

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_f9143718

Διαμέρισμα της Koprivnica-Križevci

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_fee7acae

Διαμέρισμα του Zadar

7211 περιφέρειες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

c_964c9649

χώρες BRICS

7231 οικονομική γεωγραφία

c_6e703074

Αραβικός κόσμος

7236 πολιτική γεωγραφία

c_789ead37

κόσμος

7236 πολιτική γεωγραφία

c_b605a1d4

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

7606 Ηνωμένα Έθνη

c_acf7832d

CARIFORUM

7616 μη ευρωπαϊκοί οργανισμοί

c_ce38fff4

Ένωση των εθνών της Νοτίου Αμερικής

7616 μη ευρωπαϊκοί οργανισμοί

c_7bf10a38

Διεθνής Οργανισμός ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας

7621 παγκόσμιοι οργανισμοί

c_9fe65404

Διεθνής Ακαδημία κατά της διαφθοράς

7621 παγκόσμιοι οργανισμοί

c_a02d5941

G-20

7621 παγκόσμιοι οργανισμοί

2. Update of preferred terms
URI
1850
3336
3666
3751
3980
4057
4074
4180
4281
447
449
452085
5118
5630
5653
5726
5762
5788
5824
5837
5930

Old value

New value

Microthesaurus

μηχανισμός νομισματικής παρέμβασης

μηχανισμός συναλλαγματικών 2406
ισοτιμιών
αυτόματα παιχνίδια
αυτόματo παιχνίδι
2826
ευρωπαϊκό σήμα
σήμα της ΕΕ
6416
ασφάλεια γήρατος
συνταξιοδοτικό σύστημα
2836
προδικαστική παραπομπή ΕΚ
προδικαστική διαδικασία
1221
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διεύρυνση της ΕE
1016
πρόληψη των κινδύνων
πρόληψη περιβαλλοντικού
5206
κινδύνου
έδρα θεσμικού οργάνου
έδρα του οργάνου
0431
κοινοτικά αποθέματα
ενωσιακά αποθέματα
6406
διεύθυνση επιχείρησης
επιχειρηματική στρατηγική
4006
oδηγία (EE)
οδηγία (EE)
1011
To Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
1021
αιρετός εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησης εκπρόσωπος τοπικής ή
0436
περιφερειακής αρχής
Europol
Ευρωπόλ
1016
αθίγγανος
Ρόμα
2821
σήμανση πιστότητας ΕΚ
σήμανση συμμόρφωσης CE
6411
όργανο λήψης αποφάσεων
όργανο λήψης αποφάσεων (EE) 1006
ΚΕΠΠΑ
κοινή εξωτερική πολιτική και 1016
πολιτική ασφάλειας
πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
έργο κοινού ενδιαφέροντος
1016
προσφυγή ακυρώσεως ΕΚ
προσφυγή ακυρώσεως (EE)
1221
αυτόνομα εδάφη της Παλαιστίνης
Παλαιστίνη
7226

6/13
generated: 2016-07-12 17:11:12

Release notes EuroVoc version 4.5 – Greek

URI

Old value

New value

Update of preferred terms
Micro-thesaurus

7231
επιτροπή του Συμβουλίου της 1006
ΕΕ
σπογγιόμορφη εγκεφαλοπάθεια 5631
των βοοειδών
Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς Γραφείο Διανοητικής
1006
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
ΕΠΑΑ
κοινή πολιτική aσφάλειας και 1016
άμυνας
κεφάλαιο αρχικής ώθησης
κεφάλαια αρχικού σταδίου
2426
ανάπτυξης
Eυρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας
Ευρωπαϊκός Οργανισμός
1016
Άμυνας
Hovedstaden
Hovedstaden (περιφέρεια)
7211
Midtjylland
Midtjylland (περιφέρεια)
7211
Nordjylland
Nordjylland (περιφέρεια)
7211
Sjælland
Sjælland (περιφέρεια)
7211
Syddanmark
Syddanmark (περιφέρεια)
7211
απέλαση
απομάκρυνση
1216

6053

επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών

6112
6128

6709
6902
7982
8279
8280
8281
8282
8283
950

3. New non preferred terms
URI

Preferred terms

1002

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση

1083
1252

γενικά έξοδα
έγκριση

1410

μηχανουργία

1464

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

1501
1562

Ιράν
σήμα ποιότητας

1696

λογισμικό

1754

ασθένεια

1787

προθεσμιακή αγορά

1790

αγορά spot

1799

αγορά συναλλάγματος

1810
1846

δημόσιες συμβάσεις
γενική μηχανολογία

1850

μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών

1856
1971

κτηνιατρική
ηλεκτρονικό χρήμα

New value

Microthesaurus

ΕΜΕΚ
2426
ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο
επενδυτικό κεφάλαιο
μακροχρόνια επένδυση
έξοδα διαχείρισης
4026
έκδοση πιστοποιητικού
6411
ποιότητας
πιστοποίηση της ποιότητας
πιστοποιητικό συμμόρφωσης
σχεδιασμός μηχανών
6821
μηχανολογικός σχεδιασμός
σύγκλιση ευρωπαϊκών
1016
πολιτικών
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν 7236
ετικέτα ποιότητας
2031
σφραγίδα ποιότητας
ανάπτυξη λογισμικού
3236
ανάπτυξη πληροφορικής
αρρώστεια
2841
νόσημα
νόσος
πάθηση
πράξεις επί προθεσμία
2421
προθεσμιακές πράξεις
συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης
αγορά τοις μετρητοίς με άμεση 2421
παράδοση
αγορά ρευστού
αγορά forex
2411
αγορά FX
δημόσιες προμήθειες
2006
επισκευή και συντήρηση
6821
οχήματος
ΜΣΙ
2406
μηχανισμός νομισματικής
παρέμβασης
φάρμακο για τα ζώα
5631
χρεωστική κάρτα
2411
ηλεκτρονικό πορτοφόλι
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URI
2008

2098

2173

2220

227
2492
2531
2700
272

2785
2894
2929
294

3027
3033
3059

3080

312

3140

3248
3299
3319
3336

3449
3477
3666
3667
3674
3751

Preferred terms

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

ευρωπαϊκό κίνημα

ευρωπαϊκό πνεύμα
1016
ευρωπαϊκός φεντεραλισμός
κίνημα ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος
πανευρωπαϊκό κίνημα
προαγωγή της Ευρώπης
ευρωπαϊκή ιδέα
ομολογία
αγορά ομολόγων
2421
ομολογιακό δάνειο
ομόλογο
κοινή οργάνωση αγοράς
οργάνωση ενιαίας κοινής
5606
αγοράς
ενιαία ΟΚΑ
πληρωμή εντός της ΕΕ
TARGET2
2411
ενδοκοινοτικές πληρωμές
σύστημα Target
συναλλαγή εντός
ευρωσυστήματος
συνεταιρισμός
συνεργατική επιχείρηση
4016
αρχείο
διαχείριση αρχείων
3221
ρύπανση των τροφίμων
μόλυνση των τροφίμων
5216
επιμολυντής τροφίμων
πειθαρχική διαδικασία
πειθαρχικό μέτρο
0436
κόστος της ρύπανσης
κόστος ζημίας για την υγεία 5206
κόστος ζημίας για το
περιβάλλον
κτηνιατρικά προϊόντα
φάρμακα για κτηνιατρική χρήση 2841
έκθεση δραστηριοτήτων
ετησια εκθεση δραστηριοτητων 3221
ταμείο κοινωνικής αλληλασφάλισης
οργανισμός αλληλασφάλισης 2836
διασταυρούμενες πιστώσεις
πιστώσεις SWAP
2421
ανταλλαγή επιτοκίου
υποχρέωσης
εγκληματικότητα στον τομέα της πληροφορικής κυβερνοέγκλημα
3236
ψηφιακό έγκλημα
πειρατεία πληροφορικής
δικτυοπαραβίαση
3236
ψήφος δι' αντιπροσώπου
εκχώρηση της ψήφου
0426
ψήφος κατ' εξουσιοδότηση
εκχώρηση του δικαιώματος
ψήφου
νέες βιομηχανικές χώρες
πρόσφατα εκβιομηχανισμένες 1611
χώρες
αναδυόμενη οικονομία
Ερυθρός Σταυρός
ΔΟΕΕΣ
7626
Διεθνής Ομοσπονδία των
Εταιριών του Ερυθρού Σταυρού
και της Ερυθράς Ημισελήνου
επίβλεψη του περιβάλλοντος
κοινοτικό σύστημα οικολογικής 5206
διαχείρισης και οικολογικού
ελέγχου
EMAS
ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή
διαδικτυακές τραπεζικές
2416
εργασίες
ενιαία αγορά
ενιαία αγορά ΕΕ
1016
κατανομή του εισοδήματος
κατανομή εισοδήματος
1626
αυτόματo παιχνίδι
αυτόματο παιγνιομηχάνημα
2826
μηχάνημα τυχερών παιχνιδιών
μηχανή τυχερών παιγνίων
παιγνιομηχάνημα
«κουλοχέρης»
συναλλαγματικό απόθεμα
αποθεματικό σε ξένο νόμισμα 2406
ασφάλιση ζημιών
ασφάλιση απώλειας
2431
σήμα της ΕΕ
ευρωπαϊκό σήμα
6416
σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πειράματα σε ζώα
δοκιμές σε ζώα
6416
εισόδημα επένδυσης
απόδοση κεφαλαίου
2426
συνταξιοδοτικό σύστημα
ασφάλεια γήρατος
2836
σχέδιο συνταξιοδότησης
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URI

Preferred terms

3853

IATA

3862
3866

διοικητική κύρωση
κύρωση (ΕE)

3913

ισότητα των φύλων

3980

προδικαστική διαδικασία

4057

διεύρυνση της ΕE

4061

ιστορία της Ευρώπης

4075

φυσικοί κίνδυνοι

4195

εταιρεία επενδύσεων

4281
433

ενωσιακά αποθέματα
συνάλλαγμα

441001

εκτελεστικός οργανισμός

4463
447
451486

πιστωτικός τίτλος
επιχειρηματική στρατηγική
Νότιο Σουδάν

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

Διεθνής Ένωση Αεροπορικών 7626
Μεταφορών
πειθαρχική ποινή
0436
χρηματική ποινή
1011
πρόστιμο ΕΕ
ισότητα ευκαιριών για γυναίκες 1236
και άνδρες
ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών
διαδικασία έκδοσης
1221
προδικαστικής απόφασης (EE)
προδικαστική προσφυγή
προδικαστική παραπομπή ΕΚ
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
1016
Ένωσης
Σχέδιο Schuman
1016
ιστορία των ΕΚ
Διακήρυξη Schuman
κίνδυνος φυσικών
5206
καταστροφών
Sicav
2416
Sicomi
Εταιρία επενδύσεων
μεταβλητού κεφαλαίου
αμοιβαία κεφάλαια
αμοιβαία κεφάλαια κλειστού
τύπου
αμοιβαίο κεφάλαιο
επενδυτικές ενώσεις (trusts)
επενδυτικό ταμείο
επενδυτικός οργανισμός
κλειστού τύπου
επιχείρηση διαχείρισης
κεφαλαίων
επιχείρηση επενδύσεων
επιχείρηση παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών
εταιρεία διαχείρισης
εταιρεία επενδύσεων
χαρτοφυλακίου
εταιρεία επενδύσεων
χαρτοφυλακίου με
μεταβαλλόμενο κεφάλαιο
κτηματομεσιτική εταιρεία για
εμπορική και βιομηχανική χρήση
συλλογική κατάθεση
εταιρεία επενδύσεων
χαρτοφυλακίου, κυμαινόμενου
κεφαλαίου
κοινοτικά αποθέματα
6406
ξένο νόμισμα
2411
ξένο συνάλλαγμα
Chafea
1006
INEA
Εκτελεστικός Οργανισμός
Καινοτομίας και Δικτύων
Εκτελεστικός Οργανισμός για
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Εκτελεστικός Οργανισμός για
τους Καταναλωτές, την Υγεία,
τη Γεωργία και τα Τρόφιμα
EASME
αποδεικτικό κατάθεσης
2411
διεύθυνση επιχείρησης
4006
Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν 7236
7616
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URI
4605
4669

4791
4795
5118
5153

5157

5159

5166
5181
5312

5334
5354
5495

55
5511
5558

5573
5580
5653

5682

5751
5762

Preferred terms

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

προτιμησιακή συμφωνία

προτιμησιακή εμπορική
2006
συμφωνία
άμεση πώληση
πώληση από πόρτα σε πόρτα 2031
πώληση απευθείας στην
κατοικία
αποκλειστική οικονομική ζώνη
ΑΟΖ
1231
τράπεζα επενδύσεων
επενδυτικές τραπεζικές
2416
εργασίες
εκπρόσωπος τοπικής ή περιφερειακής αρχής αιρετός εκπρόσωπος τοπικής 0436
αυτοδιοίκησης
κερδοσκοπικά κεφάλαια
αγορά κερδοσκοπικών
2421
κεφαλαίων
κυμαινόμενα κεφάλαια
"ζεστό χρήμα"
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
ταμείο επιχειρηματικού
2421
κινδύνου
επιχειρηματικοί άγγελοι
μητρότητα
εγκυμοσύνη
2806
κυοφορία
έγκυος
χώρος αναψυχής
παιδική χαρά
2826
προστασία δεδομένων
ασφάλεια των δεδομένων
3236
ευρωπαϊκά σύμβολα
ευρωπαϊκό έμβλημα
1016
ευρωπαϊκό γραμματόσημο
ευρωπαϊκός ύμνος
ευρωπαϊκή σημαία
κοινοποίηση των δεδομένων
αποκάλυψη πληροφοριών
3236
κοινοποίηση πληροφοριών
Κοινό Κέντρο Ερευνών
Ινστιτούτο Υπερουάνιων
1006
Στοιχείων
Διακανονισμός του Wassenaar
Διακανονισμός του Wassenaar 7621
για τον έλεγχο των εξαγωγών
συμβατικών όπλων και αγαθών
και τεχνολογιών διπλής
χρήσεως
διακανονισμός του Wassenaar
γενική λογιστική
χρημαοοικονομική λογιστική 4026
επιτροπολογία
διαδικασία επιτροπής
1011
COSAC
Διάσκεψη των Επιτροπών
0421
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Διάσκεψη των
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων των Κοινοβουλίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάσκεψη των οργάνων που
ασχολούνται ειδικώς με τα
κοινοτικά θέματα
ονομασία του προϊόντος
ταυτοποίηση ουσίας
2026
τατοποίηση προϊόντος
διαρθρωτική δαπάνη
δαπάνες των διαρθρωτικών
1021
ταμείων
Ρόμα
πλανόβιος
2821
σίντι
αθίγγανος
οικονομικό μέσο για το περιβάλλον
οικονομικό μέσο για την
5206
προστασία του περιβάλλοντος
οικονομικό μέσο
περιβαλλοντικής προστασίας
αγορακεντρικό μέσο για τη
χάραξη περιβαλλοντικής
πολιτικής
Συνδυασμένη Ονοματολογία
ΣΟ
2011
όργανο λήψης αποφάσεων (EE)
διοικούσα επιτροπή (EE)
1006
εκτελεστική επιτροπή (ΕΕ)
επιτροπή διεύθυνσης (ΕΕ)
συμβούλιο των διοικητών (ΕΕ)
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5788
5824

5826
5930
594
5969
602
6048

6052
6053
61

6112
6128

6155
6396
6557

6709
6753

6775
6789
6902
6905

73

7363
7896
7927
8409

Preferred terms
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας
έργο κοινού ενδιαφέροντος

New value
ΚΕΠΠΑ

New non preferred terms
Micro-thesaurus
1016

έργο ευρωπαϊκού
1016
ενδιαφέροντος
δήλωση ευρωπαΪκού
ενδιαφέροντος
πρόγραμμα ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος
προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας
προώθηση της Ευρώπης
1016
Παλαιστίνη
αυτόνομα εδάφη της
7226
Παλαιστίνης
7231
χώρες της ΕΑΚΜ
Ένωση Αφρικανικών Κρατών 7231
και Μαδαγασκάρης
Κίνα
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 7231
γλυκό νερό
περιβάλλον γλυκών υδάτων
5211
γεωργική επιτροπή (ΕE)
διαχειριστική επιτροπή για την 5606
κοινή οργάνωση των γεωργικών
αγορών
πρόσθετα τροφίμων
τεχνολογικό πρόσθετο
6036
επιτροπή του Συμβουλίου της ΕΕ
επιτροπή του Συμβουλίου της 1006
Ευρωπαϊκής Ένωσης
λογαριασμός
λογαριασμός παραγωγής
4026
λογαριασμός
χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών
οικονομικός λογαριασμός
χρηματοπιστωτικός
λογαριασμός
σπογγιόμορφη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια 5631
βοοειδών
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της
Γραφείο Εναρμόνισης της
1006
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εσωτερικής Αγοράς
EUIPO
TARIC
Ενοποιημένο Δασμολόγιο της 2011
Ευρωπαϊκής Ένωσης
περιβαλλοντική οικονομία
οικολογική οικονομία
5206
ενδοοικογενειακή βία
βία μεταξύ συζύγων και
2826
συντρόφων
βία μεταξύ συντρόφων
κοινή πολιτική aσφάλειας και άμυνας
ΚΠΑΑ
1016
ΕΠΑΑ
εξαγορά επιχείρησης
εξαγορά από τη διεύθυνση
4006
εξαγορά επιχείρησης από τα
στελέχη
εξαγορά επιχείρησης από τους
εργαζομένους
μοχλευμένη εξαγορά
αγορά επιχείρησης από τη
διοίκηση
ιστότοπος
δικτυακός τόπος
3226
συμπλήρωμα διατροφής
διατροφικό συμπλήρωμα
6026
κεφάλαια αρχικού σταδίου ανάπτυξης
κεφάλαιο αρχικής ώθησης
2426
επένδυση πρώτου σταδίου
διακοπή της σχολικής φοίτησης
ο εγκαταλείπων πρόωρα το
3206
σχολείο
πρόωρη αποχώρηση από το
σχολείο
βοήθεια για τη στήριξη του ισοζυγίου
αίτηση συνδρομής
1021
πληρωμών
κατάργηση συνδρομής
μεσοπρόθεσμη συνδρομή
οικονομική συνδρομή
χορήγηση συνδρομής
βοήθεια BOP
εικονογράφηση
γραφική αναπαράσταση
3221
Νότιο Αιγαίο
Κυκλάδες
7211
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Ευρωπαίος Επόπτης
1006
ευρωσκεπτικισμός
ευρωσκεπτικιστής
1016
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Preferred terms

8453

ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία

926

γεωργικό πλεόνασμα

933

οικονομικό έτος

950

απομάκρυνση

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

ευρωφοβία
κυβερνοέγκλημα
ψηφιακό έγκλημα
πλεόνασμα γεωργικών
προϊόντων
πλεόνασμα αγροτικού τομέα
λογιστική χρήση
δημοσιονομικό έτος
απέλαση

1221
5611

2441
1216
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4. Available distribution formats
EuroVoc is available in the following distribution formats:
• XML
• SKOS-Core
• SKOS-AP-EU (rich RDF format developed by the Publications Office)

5. Contact
This EuroVoc version can be consulted on the EuroVoc website:
http://eurovoc.europa.eu/.
If you have any questions or feedback concerning this publication, you can contact us
at the following address:
Publications Office of the European Union
Dissemination and Reuse Directorate
Documentary Management and Metadata Unit
Standardisation and Registry of Metadata Section
FISR 04/407
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Luxembourg
Phone:
Fax:
E-mail:

+352 292942001
+352 292944090
EUROVOC@publications.europa.eu
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