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Abstract 

In 25/06/2014 the European Union made available the IATE multilingual termbase in 

termbase exchange (TBX) format. The download file contains about 8 million terms in 

24 official EU languages. A custom script was used to transform the tbx file to tab-

delimited format (tsv). Each languageis converted into two columns, one for the full 

formand one for the συντομομορφήs. Also there is a column for the term IDand the 

subject fieldnumbers. The pipe (“|”) delimiter was used for synonyms. Τhen a number 

of QA checks were applied to the Greek content of the termbase. The issues identified 

can be classified as follows: a) technical b) linguistic και c) lexigocraphic.  

The issues were grouped into various categories, i.e.: invalid xml; non-combined 

diacritics και Latin characters instead of Greek ones; μη ελληνικός όρος instead of 

Greek translation; incorrect term οριοθέτηση; corrupted format και characters; 

grammatical variants συντομομορφήs; source language terms contained in target 

language entry; comments, definitions και term source notes in term field; unnecessary 

use of capital as first letter of a word; unnecessary use of ALL CAPS; spelling errors 

και typos; non-adherence to the final –n rule; variant capitalizations for terms with the 

same translation; accentuation issues; punctuation issues; cut-off terms; part of term not 

translated; katharevousa Greek instead of Demotic Greek; erroneous translations; 

missing translations. 
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1. Εισαγωγή 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εφαρμοστεί μια σειρά αυτοματοποιημένων και μη 

ελέγχων διασφάλισης ποιότητας στις ελληνικές καταχωρίσεις της βάσης IATE. Για να 

διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία ένα πρόγραμμα αναπτύχθηκε για να μετατρέψει το 

αρχείο TBX σε μορφή οριοθετημένη με στηλοθέτες (TSV) κι έτσι να είναι ευκολότερη 

η επεξεργασία του. Τα σφάλματα που αναλύονται είναι τεχνικής και γλωσσικής φύσεως 

και διακρίνονται από μεγάλη ποικιλομορφία. Σημειωτέον ότι πολλά από αυτά τα 

σφάλματα δεν άπτονται μόνο της ελληνικής γλώσσας, ως εκ τούτου, και άλλες γλώσσες 

μπορούν να οφεληθούν από την παρούσα προσέγγιση. 

 

1.1. Σχετικά με την IATE  

Η IATE ενσωματώνει όλες τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων ορολογίας της ΕΕ σε μια 

διοργανική βάση δεδομένων που περιέχει περίπου 1,4 εκ. πολύγλωσσες καταχωρήσεις. 

Οι ακόλουθες βάσεις έχουν εισαχθεί στην IATE: 

 

 Eurodicautom (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

 TIS (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

 Euterpe (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 

 Euroterms (Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης) 

 CDCTERM (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο) 
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Ένα ακόμη πράγμα που πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι ότι υπάρχουν δύο εκδόσεις της 

IATE. Η μία είναι εσωτερική, για χρήση από το προσωπικό της ΕΕ, και η άλλη είναι 

ελεύθερα διαθέσιμη στο Διαδίκτυο. 

 

1.2. Σημειώσεις για τη δομή της βάσης IATE 

Πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν στη βάση δεδομένων μπορούν να αποδοθούν 

στις πολλαπλές και ετερόκλητες πηγές της, δεδομένου ότι κάθε πηγή όχι μόνο μπορεί 

να έχει διαφορετική οντολογία αλλά και οι ίδιες οι εγγραφές συχνά δεν τηρούν ένα 

συγκεκριμένο ορογραφικό ύφος. 

Η δομή της βάσης δεδομένων είναι τέτοια που επιτρέπει τη δημιουργία του ίδιου όρου 

για διαφορετικούς θεματικούς τομείς. Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι η 

δημιουργία πιθανών μη ομοιόμορφων διπλοεγγραφών για την ίδια έννοια. Η έλλειψη 

ομοιομορφίας μπορεί να κυμαίνεται από τη χρήση πεζοκεφαλαίων μέχρι το ύφος και 

τον αριθμό των συνωνύμων. 

 

1.3. Διαδικασία 

Πραγματοποιήθηκε εξαγωγή του αρχείου TBX της ΙΑΤΕ μέσω ενός προγράμματος που 

αναπτύχθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό, σε μορφή οριοθετημένου κειμένου με 

στηλοθέτες (TSV), η οποία περιελάμβανε: αναγνωριστικό όρου ΙΑΤΕ, κωδικό θέματος, 

στήλες για την πλήρη μορφή όλων των γλωσσών καθώς και στήλες για τις 

συντομογραφίες· ήτοι δύο στήλες για κάθε γλώσσα. Συνολικά συμπεριελήφθησαν 26 

γλώσσες και ο συνολικός αριθμός των στηλών του αρχείου εξαγωγής ήταν 54. 

Τα συνώνυμα οριοθετήθηκαν εντός του ίδιου κελιού με το σύμβολο της κατακόρυφης 

μπάρας (|) τόσο για την πλήρη μορφή όσο και για τις συντομογραφίες. 

Καθώς υπήρχαν προβλήματα με τα πολλά σύμβολα εισαγωγικών στο αρχείο (κατά την 

εισαγωγή στο Excel), διαγράφησαν όλα σε ένα στάδιο προεπεξεργασίας (περίπου 

65.000 διαγραφές). 

Το αρχείο IATE TBX (IATE_export_25062014.tbx) ήταν ένα αρχείο 2,167 GB. Το 

εξαγόμενο αρχείο TSV ήταν 283 ΜΒ (μετά τη διαγραφή των εισαγωγικών). Κατόπιν, 

το κείμενο ταξινομήθηκε βάσει της ελληνικής στήλης (πλήρες μορφή) 

χρησιμοποιώντας το EmEditor (ένα εμπορικό πρόγραμμα επεξεργασίας ιδανικό για 

χειρισμό τεράστιων αρχείων). Στη συνέχεια, οι όροι που περιείχαν ελληνικές αποδόσεις 

αντιγράφηκαν και επικολλήθηκαν σε ένα αρχείο Excel (414.977 σειρές). Στη συνέχεια, 

αποθηκεύτηκε χωριστά ένα μικρότερο αρχείο που περιείχε τους πρώτους 6230 όρους οι 

οποίοι χαρακτηρίζονταν από τα τεχνικά θέματα που θα αναφερθούν παρακάτω. 

Δημιουργήθηκε μια δίστηλη λίστα Εύρεσης/Αντικατάστασης στο Excel για αυτόματα 

διόρθωση συχνών προβλημάτων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια μαζική εύρεση / 

αντικατάσταση χρησιμοποιώντας το ASAP Utilities (ASAP Utilities > ASAP Utilities 

Options > New tools in development > Bulk replace: replace multiple values at once). 

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα προβλήματα επιδεκτικά σε αυτού του είδους την αυτόματη 

διόρθωση· ως εκ τούτου, χρειάστηκε να γίνει ένας μεγάλος αριθμός διορθώσεων με μη 

αυτόματο τρόπο. 

Το εύρος των προβλημάτων –τεχνικών και γλωσσικών– εντυπωσιάζει. Κάποια 

λεξικογραφικά προβλήματα αναφέρονται ακροθιγώς στην παρούσα εργασία, δεδομένου 

ότι θα απαιτούσε μια εξονυχιστική ανά περίπτωση ανάλυση εκατοντάδων σελίδων. 
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2. Τεχνικά προβλήματα 

 

2.1. Μη έγκυρη xml 
Σχέδιο  δράσης  της  ΕΕ  για  το  ρόλο  της  ισότητας  των  φύλων  και  της 

 χειραφέτησης  των  γυναικών  στην  ανάπτυξη 

 

Η παραπάνω γραμμή περιέχει πριν από κάθε διάστημα τον χαρακτήρα &#1; (Έναρξη 

κεφαλίδας – Start of Heading)
1
 ο οποίος καθιστά την εισαγωγή xml σε MultiTerm 

αδύνατη καθώς είναι ένας μη έγκυρος χαρακτήρας xml.  

 
Εικόνα 1. Χαρακτήρας «Έναρξη κεφαλίδας» στον πηγαίο κώδικα του tbx 

 

2.2. Μη συνδυασμένα διακριτικά και λατινικοί χαρακτήρες αντί ελληνικών 

Τα μη συνδυασμένα διακριτικά είναι τόνοι που είναι τοποθετημένοι εκτός του 

χαρακτήρα. Κανονικά, ένας τονισμένος χαρακτήρας είναι ένας μόνο χαρακτήρας. Όταν 

δεν συνδυάζεται είναι δύο χαρακτήρες: ο μη τονισμένος χαρακτήρας και το σύμβολο 

του τόνου ως ξεχωριστός χαρακτήρας. Σε αυτό το παράδειγμα το ελληνικό κεφαλαίο 

γράμμα «΄Ο» περιέχει μια μη συνδυασμένη οξεία: «Τεθωρακισμένο ΄Οχημα Μάχης». 

Ενώ, στην προκειμένη περίπτωση, είναι δυνατόν να συνδυάσουμε τον τόνο με το 

γράμμα, θα ήταν αδύνατο αν το γράμμα που ακολουθεί μετά το (νεκρό πλήκτρο) ήταν 

ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου· εν τοιάτη περιπτώσει, το αποτέλεσμα θα ήταν η 

παραγωγή δύο διαφορετικών χαρακτήρων, της μη συνδυασμένης οξείας και του 

λατινικού (κεφαλαίου) χαρακτήρα. Για παράδειγμα, αν πατήσουμε το πλήκτρο της 

οξείας και στη συνέχεια το αγγλικό κεφαλαίο «Α» δεν είναι δυνατόν να έχουμε ως 

αποτέλεσμα ένα ελληνικό κεφαλαίο άλφα με οξεία. Ένας τρόπος για να επιβεβαιώσει 

κανείς εύκολα αν ένας κεφαλαίος χαρακτήρας είναι λατινικός ή ελληνικός είναι 

κάνοντας αλλαγή πεζοκεφαλαίων, π.χ. μέσω της λειτουργίας του MS Word Μορφή > 

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων > Πεζά (Format > Change Case > Lowercase). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις (όπως το γράμμα «O») κάτι τέτοιο δεν θα αρκούσε. Τότε, 

μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο όπως http://rishida.net/tools/conversion/ 

ή http://www.fileformat.info/info/unicode/char/search.htm, προκειμένου να 

εξακριβωθεί η ταυτότητα του χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, ήταν ένα 

                                                 
1
 http://unicode-table.com/en/#0001 
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ελληνικό κεφαλαίο γράμμα μετά τον τόνο, έτσι και αυτές οι εκδοχές θα έπρεπε να 

προστεθούν σε μια λίστα εύρεσης/αντικατάστασης. 

Μια άλλη περίπτωση είναι ένα να προηγείται του κεφαλαίου γράμματος ένα απλό 

σύμβολο εισαγωγικού (ή μια απόστροφος) (δηλαδή «'Ε» αντί για «Έ»). 

Μερικές φορές αυτά τα προβλήματα εμφανίζονται ακόμα και στη μέση των λέξεων 

όπως για παράδειγμα: 
 

 `Oμιλος Mελετών για την Eυρωπαïκή Tελωνειακή `Eνωση 

 ακαθάριστο εγχώριο προïόν 

 Αναπληρωτής Υπουργός `Αμυνας  

 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα (όπου έχουμε λατινικό «i» με umlaut αντί για ελληνικό 

γιώτα με διαλυτικά) θα μπορούσε να επιλυθεί με μια κανονική έκφραση (regular 

expression) όπως η παρακάτω (παράδειγμα σε MS Word): 

 

Εύρεση: (ï)([Ά-ώ]) 

Αντικατάσταση: ϊ\2 

 

Γιατί το παραπάνω είναι προβληματικό; Διότι αφενός οι εν λόγω λέξεις επισημαίνονται 

ως σφάλματα κατά τον ορθογραφικό έλεγχο, αφετέρου, αν χρησιμοποιήσει κανείς ένα 

πρόγραμμα αυτόματης αναγνώρισης όρων (όπως το SDL Studio για παράδειγμα) δεν θα 

αναγνωρίζονται, και ως εκ τούτου, δεν θα εμφανίζονται ως επιλογή για αυτόματη ή μη 

εισαγωγή στο τμήμα της γλώσσας-στόχου κατά τη διάρκεια της μετάφρασης. 

 

 
Εικόνα 2. Αλλαγή σε πεζά ως μέθοδος «αποκάλυψης» λατινικών χαρακτήρων 
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Εικόνα 3. Μη συνδυασμένα διακριτικά όπως φαίνονται στην αυτόματη συμπλήρωση αναζήτησης 

 
Εικόνα 4. Πεζός λατινικός χαρακτήρας αντί ελληνικού 

 

2.3. Μη ελληνικός όρος αντί για ελληνική απόδοση 

Σε αρκετές εγγραφές, ο αγγλικός όρος εμφανίζεται ως μέρος της ελληνικής απόδοσης. 

Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι θεμιτό για ορισμένους όρους, όχι όμως στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 
debit ratio 
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DART capsul 

your choice price 

 

2.4. Eλληνικός όρος και μη ελληνικός όρος/συντομομορφή σε παρένθεση 
ανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR) 

αναλογία κάλυψης ρευστότητας (LCR) 

Ανάλυση δεδομένων(DATA ANALYSIS) 

 

2.5. Eλληνικός όρος και ελληνική συντομομορφή σε παρένθεση 

Η συντομομορφή θα έπρεπε να είναι σε διαφορετικό πεδίο, όχι στο ίδιο με αυτό της 

πλήρους μορφής. 
εργαστήριο μέσης δραστικότητας(EMΔ) 

 

2.6. Αγγλικός όρος σε παρένθεση στην ελληνική απόδοση 

Στα συγκεκριμένα παραδείγματα, όχι μόνο υπάρχει όρος σε παρένθεση, λείπουν επίσης 

και τα διαστήματα πριν και μετά την παρένθεση: 

 
μοντέλο(templet)για αργαλειούς ύφανσης 

τρόπος κορυφής(peak mode)της μέτρησης 

Τηλεσταθμός.|Σύστημα μονοδρόμου ασύρματης τηλεφωνίας (τηλεσημεία - tele- points) 

 

2.7. Ελληνικός συνώνυμος όρος ή επεξήγηση σε παρένθεση 

Ακολουθούν δύο διαφορετικοί, μη τυποποιημένοι τρόποι προσθήκης ενός συνωνύμου ή 

μιας επεξήγησης. Στη μία περίπτωση έχουμε την παρενθετική φράση «και συχνά 

φρέσκο» και στην άλλη περίπτωση χρησιμοποιείται το σύμβολο «ίσον» για την 

επεξήγηση. 

 
νωπογραφία (και συχν. φρέσκο) 

επιμόλυνση με νερό (= βρέξιμο) 

Kαλούπι πυθμένος(φιάλης) 

 

2.8. Συντομομορφή γλώσσας-πηγής στην πλήρη μορφή γλώσσας-στόχου 
ACP,χώρες της Αφρικής,της Καραϊβικής και του Ειρηνικού-Σύμβαση Λομέ 

CTS,ελέυθερο για μετάδοση 

 

 
Εικόνα 5. Συντομομορφή σε πεδίο πλήρους μορφής 
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2.9. Συντομομορφή γλώσσας-στόχου στο πεδίο πλήρους μορφής 
ΑΟΡ, AEΠ (for ακαθάριστο εγχώριο προïόν). 

AEΠ | ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

BΠYE | βαλλιστικό βλήμα εκτοξευόμενο από πλοίο επιφανείας 

 

2.10. Εσφαλμένη οριοθέτηση όρων 

Υπάρχει τεράστια ποικιλία στον τρόπο οριοθέτησης των συνωνύμων ή εναλλακτικών 

αποδόσεων. Έχουμε χρήση: αριθμητικών συμβόλων (1, 2, 3)· αλφαβητικών 

χαρακτήρων (a, b, c…)· διάφορων άλλων χαρακτήρων όπως ελληνικό ερωτιματικό (;), 

ενωτικό (-), πλαγιοκάθετος (/), απόστροφος ('), κουκκίδα (·)· διαζευκτικού «ή», όπως 

για παράδειγμα στο «akvavit ή aquavit» ή ακόμη και την καθαρευουσιάνικη εκδοχή 

«άλλως», όπως για παράδειγμα στο «έκδοση, άλλως δίωξη». 

Επίσης, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις με τον χαρακτήρα middle dot (χρησιμοποιείται 

συχνά αντί για τον επίσημο χαρακτήρα της ελληνικής άνω τελείας). 

 

2.11. Οριοθέτηση με αριθμούς 
1. (προϊόν) ελεύθερο ιών 2. (προϊόν) που δεν έχει προσβληθεί από ιούς 

1. Grapholitha molesta της ροδακινιάς 2. καρπόκαψα ροδακινιάς 

1. krill που προορίζονται για μεταποίηση 2. κρίλ που προορίζονται για μεταποίηση 

 

2.12. Οριοθέτηση με αλφαβητικούς χαρακτήρες 
α) αποστακτήρες β) αποστειρωτήρες 

α) δοχεία των αποστειρωτήρων ή β) των αποστακτήρων 

α)αμοιβαία υποψιαζόμενα υποσυστήματα|β)αμοιβαία υποψιαζόμενες διαδικασίες 

 

2.13. Οριοθέτηση με πλαγιοκάθετο 
αλιεία ανοικτής θαλάσσης/υπερπόντια αλιεία 

αλκαλική μπαταρία/αλκαλικός συσσωρευτής 

αμοιβή/τέλος/δικαιώματα/δίδακτρα/εξέταστρα/εισφορά 

2.14. Οριοθέτηση με απόστροφο 
Praesidium της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης' Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης 

Αλεβί' Αλεβίτης 

άλμα με αλεξίπτωτο' πτώση με αλεξίπτωτο 

αλογονοφωσφορικά άλατα' αλογονοφωσφορικά 

 

2.15. Οριοθέτηση με κουκκίδα 
μαύρη ρήτρα· απαγορευτικός όρος 

 

2.16. Οριοθέτηση με «ή» ή «άλλως» 
Kράτημα φύλλου με τσιμπίδα ή ροδάκια 

Kύριος επιστημονικός ή τεχνικός υπάλληλος 

α) δοχεία των αποστειρωτήρων ή β) των αποστακτήρων 

α. swaps επιτοκίων ή συμβάσεις νομισματικής μετατροπής επιτοκίων β. συμβάσεις  

 

2.17. Οριοθέτηση με ελληνικό ερωτηματικό 
Αλέπο ; Χαλέπι 

αλιευτικό με γρι-γρι ; σκάφος αλιείας με γρίπο 

άμπελος η οινοφόρος; οινάμπελος; κλήμα 

 

2.18. Οριοθέτηση με κόμμα 
ακτινωτός,λωριδωτός,ταινιοειδής 

αλληλικός,αλληλομορφικός 

 

2.19. Οριοθέτηση με παρένθση 
2-προπανόλη (ισοπροπυλική αλκοόλη) 
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2.20. Οριοθέτηση με διάστημα 
Αιολικό έδαφος ανεμόφερτο έδαφος 

ανανεώνω κόβω δένδρο προς ανανέωση 

Περίοδος κλεισίματος περίοδος παύσης     

 

2.21. Οριοθέτηση με διπλή στιγμή 
αναμεικτήρας κατά παρτίδες:αναμεικτήρας τύπου Eirich 

 

2.22. Μεικτή οριοθέτηση 

Για παράδειγμα, στον παρακάτω όρο χρησιμοποιείται τόσο η απόστροφος όσο και το 

ελληνικό ερωτηματικό για οριοθέτηση: 

 
Συμφωνία πολυϊνών' Συμφωνία για το διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών; Διακανονισμός σχετικά 

με το διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών  

 

Η σωστή οριοθέτηση θα ήταν ως εξής (όπου το σύμβολο κατακόρυφης μπάρας ορίζει ένα 

διαφορετικό πεδίο συνωνύμου): 
Συμφωνία πολυϊνών|Συμφωνία για το διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών|Διακανονισμός σχετικά με 

το διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών 

 

2.23. Καταστραμμένη μορφοποίηση και χαρακτήρες 

Για τον όρο «entropy» η ελληνική απόδοση σε μία περίπτωση είναι £ñ ¿ªºÕα. 

Ένα τυπικό σφάλμα κωδικοποίησης μεταξύ διάφορων ελληνικών κωδικοποιήσεων είναι 

η παραφθορά του ελληνικού κεφαλαίου Α στο σύμβολο παραγράφου (¶). Σε μια άλλη 

περίπτωση ένας γαλλικός τονούμενος χαρακτήρας παρεφθάρει ένεκα σφάλματος 

κωδικοποίησης. Έτσι αντί για «zinèbe» εμφανίστηκε ως «zinθbe|ζινέμπ» (Αν ο 

γαλλικός τονούμενος χαρακτήρας ο οποίος είναι αποθηκευμένος σε λατινική 

κωδικοποίηση, αποθηκευτεί με ελληνική κωδικοποίηση, θα εμφανιστεί στα ελληνικά 

ως «θ»). 

 

 
Εικόνα 6. Παραφθορά της λέξης «entropy» 
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Εικόνα 7. Παραφθορά της λέξης «entropy» στο αρχείο tbx. 

Σύμβολο παραγράφου (¶) αντί για ελληνικό κεφαλαίο Α 

¶λατα και διαλύματα μολυσμένα με οργανικές ενώσεις 

¶λατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα 

¶λλα αιωρήματα και σκόνη|¶λλα σωματίδια και σκόνη 

Λοιπά παραδείγματα παραφθοράς χαρακτήρων 

1/4ξινη βροχή|όξινη βροχή 

sequiοξείδιο του βισμουθίου 

Ùψος κÙματος 

μπαίνω σ @@@@ ] να δίκτυο 

σéλινο 

σÙνδεσμος στήριξης|σÙνδεσμος στεγανοποíησης 

ﾅποκατάστατος φόρος κληρονομιάς και μεταβίβασης 

 

2.24. Οντότητες HTML 
&lt;&lt;ροζ&gt;&gt; υπηρεσίες 

&lt;i&gt;cis&lt;/i&gt;-6-δεκαοκτενοϊκό οξύ|πετροσελινικό οξύ 

ΑΣ&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt; 

αποτύπωμα CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; 

 

2.25. Στοιχεία που θα έπρεπε να διαγραφούν ή να μεταφερθούν σε πεδίο σημειώσεων 

Ετικέτες html ως μέρος του όρου 

<i/> 

<sub> 

</sub> 

Ετικέτες στυλ και μέρους του λόγου 

(κν.) 

[ουσ.] 

Ετικέτες θεματικού πεδίου και όχι μόνο στο πεδίο όρου 

(N.1733/87) 

(αεροναυτ.) 

(Αστυν.) 

 

Παραδείγματα τέτοιες χρήσης (σημειώστε ότι συχνά δεν υπάρχει διάστημα πριν το 

άνοιγμα παράνθεσης): 
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Αναπληρωτής του διευθυντή του Δικαστηρίου (ΔΕΚ) 

Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας(Ραπτάρχης) 

Διεύθυνση Διοικητικού(ΕΠΕΝ) 

Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο(ΥΠΑ) 

Ετικέτες που προηγούνται του όρου 

κν.αθλητικό παπούτσι|υπόδημα αθλητισμού 

κν.γάμπα|κνήμη 

Συντομομορφές γραμματικών εκδοχών 

(-α, -ο) 

(-ή, -ό) 

(-η, -ο) 

,-ή,-ό 

-είσα, -έν 

 

Παραδείγματα: 
γεννηθείς, -είσα, -έν 

Προσανατολισμένος (-η, -ο) σε έργο 

 

2.26. Όρος σε εσφαλμένη γλώσσα στο πεδίο γλώσσας-πηγής 
EL integração da perspetiva do género     

EN extract a payment order 

 

 
Εικόνα 8. Η γλώσσα πηγής είναι ελληνικά αλλά ο όρος είναι πορτογαλικός. 

 

2.27. Όροι της γλώσσας πηγής περιέχονται στο πεδίο γλώσσας στόχου 
) (public analyst)|δημόσιος αναλυτής ( 

(chemist (analyst) )|χημικός (αναλυτής) 

γλυκονικό ασβέστιο ; Ε 578 -> γλυκονικό ασβέστιο | Ε 578 (340 instances of E numbers delimited like 

that) 

3. Γλωσσικά και λοιπά προβλήματα ορολογικής ποιότητας 

 

3.1. Σχόλια, ορισμοί και σημειώσεις όρου πηγής στο πεδίο όρου 
) (αφορά την αντοχή του υλικού πέραν της ελαστικής περιοχής)|πλαστιμότης ( 
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RF ΟΜΑΔΑ-ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ - ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας) | μη εφαρμογή της αρχής της 

εδαφικότητας 

 

3.2. Αναίτια χρήση κεφαλαίου ως πρώτο γράμμα όρου 

Χρήση κεφαλαίου στην αρχή μιας λέξης όταν κάτι τέτοιο δεν απαιτείται γραμματικά. 

Για παράδειγμα «Tαινία στιλβώσεως» αντί για «ταινία στιλβώσεως». 

 

3.3. Αναίτια χρήση ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Συχνό φαινόμενο με λατινικά ονόματα καθώς σε κάποια μακρινή εποχή κάποια 

συστήματα επεξεργασίας κειμένου για ελληνικά υποστήριζαν μόνο κεφαλαίους 

λατινικούς χαρακτήρες: 

 
σύνδεσμος του CARCASSONNE ή τρίγωνος σύνδεσμος της ουρήθρας 

ανατανακλαστικόν των BECHTEREW-MENDEL 

 

3.4. Τυπογραφικά σφάλματα 
αvταπσδειξη [Επίσης, το ελληνικό «ν» είναι στην πραγματικότητα αγγλικό πεζό «V»] 

άγγιστρο χειριστού 

αλυσσίδα 

 

3.5. Μη τήρηση του κανόνα για το τελικό –ν 
Eνδιάμεσο στρώμα υψηλής αντοχής στην διείσδυση(διαπερατότητα) 

 

3.6. Διαφορετική χρήση πεζοκεφαλαίων για όρους με την ίδια απόδοση 
επιτροπή διαιτησίας 

επιτροπή διαιτησίας 

επιτροπή διαιτησίας 

Επιτροπή διαιτησίας 

Επιτροπή Διαιτησίας 

 

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα ποικίλης χρήσης πεζοκεφαλαίων είναι ο όρος «ad hoc 

ομάδα» όπου οι παραλλαγές (πέντε συνολικά) περιλαμβάνουν και τη χρήση 

συνεχόμενων κεφαλαίων (All caps). 

 
AD-HOC Ομάδα Εργασίας Κατεπείγοντα 

Ad hoc Ομάδα Εργασίας Ρατσισμός και Ξενοφοβία 

Ad hoc ομάδα για το μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία 

Ad Hoc ομάδα για την πυρηνική ασφάλεια 

 

3.7. Διαφορετική χρήση πεζοκεφαλαίων για τον ίδιο όρο 

Μερικές φορές το φαινόμενο που περιγράφεται παραπάνω (σε διαφορετικές εγγραφές), 

εμφανίζεται στην ίδια εγγραφή, δηλαδή, η μόνη διαφορά μεταξύ δύο συνωνύμων είναι 

η διαφορετική χρήση κεφαλαίων σε μία ή περισσοτέρες λέξεις. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα μόνο το συνώνυμο όπου όλοι οι χαρακτήρες είναι πεζοί πρέπει να 

διατηρηθεί καθώς δεν δικαιολογείται από τη γραμματική η λέξη «ατμοσφαιρική» να 

ξεκινά με κεφαλαίο. 

 
ατμοσφαιρική ρύπανση 

Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 

Ένα άλλο πρόβλημα που ισχύει και σε αγγλικούς όρους: 

 
European chemical Substances Information System 

European Chemical Substances Information System 
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Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για Χημικές Ουσίες 

ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για χημικές ουσίες 

 

 
Εικόνα 9. Αναίτια ποικιλομορφία στη χρήση πεζοκεφαλαίων 

 

3.8. Προβλήματα τονισμού 

 

Όροι που δεν θα έπρεπε να έχουν τόνο 
(μικροβιολογικό τέστ για την ηπατίτιδα) 

Xαλασμένα μπόρ | αλλοίωση άκρων (edge creep|edge flake) 

αίξ Angora|κατσίκα Angora 

 

Όροι που θα έπρεπε να έχουν τόνο 
Aγγιστρο υαλοθραύσματος 

Έλεγχος δια επαφής [at least 230 instances of δια] 

Ενωση [at least 257 instances of Ενωση – i.e. Διεθνής Ενωση Διερμηνέων Συνεδριάσεων] 

 

Λοιπά θέματα τονισμού 
CTS,ελέυθερο για μετάδοση 

ακτοπλοϊα [200+ instances] 

άϋλες υπηρεσίες 

Γκλέϊ 

Δϊκτυο 

 

3.9. Προβλήματα στίξης 

 

Δεν υπάρχει διάστημα μετά το κόμμα 
)φρένο,πέδη|Θυρόφραγμα,κλαπέτο  

(ποσοστό σφάλματος,πιθανότητα σφάλματος|ρυθμός σφαλμάτων 
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Δεν υπάρχει διάστημα πριν το άνοιγμα παρένθεσης 
Άνοιγμα|Άνω Παράθυρο Xώρου(π.χ.Λουτρού) 

Έλεγχος προσβολής άκρων(καθρέπται) 

μετρητής οπτικής πυκνότητας(για καπνό) 

Δεν υπάρχει διάστημα μετά την απόστροφο 
(πληθυσμός) εξαρτημένος από την αλιεία και τη συνδεδεμένη μ'αυτή βιομηχανία 

γεώτρησις δι'αδαμάντων 

γεώτρησις δι'εκπλύσεως 

 

Κολλημένες λέξεις 
∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για την Εναρµόνιση των Τεχνικών Απαιτήσεων για την Έγκριση 

ΚτηνιατρικώνΦαρµάκων 

συλλογήτίτλων 

 

Εσφαλμένη χρήση παύλας 

τσιμέντο ενισχυμένο με υαλο-ίνες (instead of: υαλοΐνες)
2
 

 

Χρήση εισαγωγικών 

Τα εισαγωγικά που χρησιμοποιούνται για τα ελληνικά είναι τα διπλά αγγλικά 

εισαγαγωγικά απλής μορφής ("). Τα επίσημα ελληνικά εισαγωγικά ωστόσο είναι τα 

διπλά γωνιώδη (« »). Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να διορθωθεί με μια έξυπνη 

εντολή εύρεσης/αντικατάστασης η οποία θα ελέγχει τον χαρακτήρα πριν και μετα, 

προκειμένου να γίνει αντικατάσταση με τον κατάλληλο χαρακτήρα εισαγωγικών. 

Μερικές φορές, αντί εισαγωγικών, χρησιμοποιούνται εις διπλούν τα μαθηματικά 

σύμβολα «μεγαλύτερο από» και «μικρότερο από» (<< >>), όπως για παράδειγμα: 

<<ροζ >>. 

 

3.10. Κομμένοι όροι 
ΠΟΕΚΤ 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Κινηματογράφου,Τηλεόρασης και 

 

Πληροφορικής 

ΕΠΥ 

Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

 

                                                 
2
 Γιάννης Η. Χάρης, Το χωριστικό ενωτικό (http://yannisharis.blogspot.gr/2008/09/blog-post_14.html) 
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Εικόνα 10. Κομμένοι όροι 

 

 
Εικόνα 11. Κομμένοι όροι 

 

3.11. Μέρος του όρου αμετάφραστο 
acrylate για σφράγισμα 

block post χειριζόμενο επί τόπου με κομβία 

bus δεδομένων 

bus διευθύνσεων 

buste σιδηρώματος με ατμό 

 

3.12. Καθαρεύουσα αντί Δημοτικής 

(Σχεδόν) όλοι οι όροι που περιέχουν τις λέξεις:  

 εις 

 διά (το οποίο απαντά κυρίως στην εσφαλμένη άτονη μορφή «δια») 

 

Οι περισσότεροι όροι που περιέχουν το τελικό –ν σε λέξεις που δεν το χρειάζονται στη 

Δημοτική, για παράδειγμα η λέξη «σύνδρομον». 
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Όροι με κατάληξη σε: -ύσεως, -ήσεως, -ύξεως, -είξεως, -ιν, -ις, -ης, -αι, -όν, -ού. 

 

Παραδείγματα: 

 
άγγιστρο χειριστού 

αήρ διασκορπίσεως 

αιθέριον έλαιον λεβάντας 

μονάς διπλού υαλοστασίου  

Πανεπιστημιούπολις 

 

3.13. Εσφαλμένες αποδόσεις 
μανιτάρια ψιλοκυμβίνης (αντί για: μανιτάρια ψιλοκυβίνης) 

περιβαλλοντολογικές συνθήκες (αντί για: περιβαλλοντικές συνθήκες) 

Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξ. Σούτσου (αντί για: Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο 

Αλεξάνδρου Σούτζου) 

 

3.14. Ορισμός στο πεδίο απόδοσης 
σε ίχνος πτήσης, μία μακράς περιόδου διαμήκης ταλάντωση που αποτελείται από ρηχές κινήσεις ανόδου 

και βύθισης γύρω από ένα μέσο ίχνος πτήσης και συνεπάγεται μικρή ή καθόλου αλλαγή της γωνίας 

προσβολής 
 

3.15. Αποδόσεις που λείπουν 

Η βάση της IATE περιέχει πάνω από ένα εκατομμύριο εγγραφές όρων στα αγγλικά, και 

λιγότεροι από τους μισούς έχουν ελληνικές αποδόσεις. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει 

απόδοση για τον όρο «xanthan gum» (ο οποίος αποδίδεται ως «ξανθανικό κόμμι»). 

4. Πρόταση για διορθώσεις 

Μια λίστα διορθώσεων με τα συνηθέστερα τεχνικά προβλήματα είναι διαθέσιμη σε 

τρίστηλη μορφή και περιλαμβάνει το αναγνωριστικό του όρου (Term ID). Θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που θα εκτελούσε μια λειτουργία 

εύρεσης/αντικατάστασης σε κάθε όρο σύμφωνα με το εκάστοτε αναγνωριστικό όρου. 

 

4.1. Οι παραλλαγές θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλους τους όρους 

Τα συνώνυμα ή οι υφολογικές παραλλαγές (π.χ. Καθαρεύουσα και Δημοτική) θα πρέπει 

να υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα: 

 

Αντί για: 

 
Ταμείο Νομικών|Ταμείο Συντάξεως Νομικών 

Ταμείο Συντάξεως Νομικών 

Ταμείο Σύνταξης Νομικών 

 

Θα μπορούσε να είναι:  

 
Ταμείο Νομικών|Ταμείο Συντάξεως Νομικών|Ταμείο Σύνταξης Νομικών 

 

σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

Ομοίως τα παρακάτω: 

 
τιθεται σφραγιδα και υπογραφη 

Τίθεται Σφραγίδα και Υπογραφή 

Τίθεται Σφραγίδα και Υπογραφή|Τόπος Σφραγίδας και Υπογραφής 
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Θα μπορούσαν να γίνουν: 

 
τιθεται σφραγίδα και υπογραφή|τόπος σφραγίδας και υπογραφής 

 

Οι όροι που είναι μόνο στην Καθαρεύουσα θα μπορούσαν να διατηρηθούν (για 

ιστορικούς λόγους ίσως), αλλά με την προσθήκη της εκδοχής στη Δημοτική, κατά 

προτίμηση με προτεραιότητα στην εμφάνιση, για παράδειγμα τα παρακάτω: 

 
μηχανή σχηματοδοτήσεως ποδιού 

μηχανή σχηματοδοτήσεως χείλους 

 

Θα μπορούσαν να γίνουν: 

 
μηχανή σχηματοδότησης ποδιού|μηχανή σχηματοδοτήσεως ποδιού 

μηχανή σχηματοδότησης χείλους|μηχανή σχηματοδοτήσεως χείλους 
 

4.2. Συγκεκριμένες περιπτώσεις 

Εταιρία — Όταν ο όρος περιέχει τη λέξη «εταιρία» να προστεθεί μια ακόμη εκδοχή του 

όρου με τη λέξη «εταιρεία» καθώς η δεύτερη εκδοχή είναι ετυμολογικά ορθότερη.
3
 

 

Ιον(τ)ισμός — When terms contain the word “ιον(τ)ισμός” the rewrite the term so that 

there are two versions, one with ιονισμός και one with ιοντισμός. It should be noted that 

the current use is «ιοντισμός» so it would be even better if only that was preserved. 

 

αναισθησία έναντι του είδους των στοιχείων || αναισθησία έναντι του είδους των 

στοιχείων (κεφαλαίων-πεζών) || αναισθησία έναντι των πεζών ή κεφαλαίων — Η 

τρέχουσα χρήση για τον όρο «case insensitivity» είναι «μη διάκριση» αντί για 

«αναισθησία» ο οποίος στα ελληνικά έχει έντονες συνεκδοχές με την ιατρική γλώσσα 

και τη γλώσσα της καθομιλουμένης (οι οποίες δεν υφίστανται για την αγγλική εκδοχή, 

π.χ. η ιατρική «αναισθησία» στα αγγλικά είναι «anaesthesia» και όχι «insensitivity»). Η 

πηγή αυτής της απόδοσης είναι η βάση TeleTerm.
4
 

 

4.3. Λοιπές γλώσσες 

Αρκετά από τα προβλήματα που περιγράφονται παραπάνω υφίστανται και σε άλλες 

γλώσσες, όχι όμως στον βαθμό τα βρίσκει κανείς στα ελληνικά. Ο λόγος για αυτό είναι 

ότι ορισμένα προβλήματα έχουν να κάνουν με τη χρήση μη λατινικού αλφαβήτου και 

τις τεχνικές του συνέπειες. Ωστόσο, μια παρόμοια προσέγγιση σε άλλες γλώσσες θα 

μπορούσε σίγουρα να εντοπίσει τα λάθη και να οδηγήσει σε βελτιώσεις.  

Για παράδειγμα, ιδού μερικά προβλήματα που εντοπίστηκαν από τον Henk Sanderson:
5
 

1. handling of synonyms – sometimes synonyms are strung together within one text record, separated 

by a semicolon, sometimes they get separate text records; 

2. context notes are sometimes inserted in the text record between square brackets; 

3. the termbase lists subjects as numerical codes, that can only be resolved after consulting the code 

definitions on the IATE website; however the codes in the file do not correspond with the codes 

on the website, και the website does not define all codes found in the .tbx file; 

                                                 
3
 Θεόδωρος Μωυσιάδης (λεξικογράφος Κέντρου Λεξικολογίας), 

http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=4860.msg111363#msg111363 
4
 http://www.moto-teleterm.gr 

5
 http://santrans.net 
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4. the termbase contains text entries varying from just one word or expression up to complete 

sentences, inclusive remarks και explanations; these longer text entries have no purpose in a 

termbase. 

5. the IATE file contains numerous non-UTF-8 characters 

6. many of the first users complained about the occurrence of a lot of 1-, 2- και even 3-letter words; 

others did not want ACRONYMS και συντομομορφήs in their termbase, or at least have the 

possibility to create separate termbases for these terms. 

7. Since many entries in the IATE file have multiple (sub)domains assigned, merging separately 

extracted files from multiple domains into one data base can lead to a substantial overlap caused 

by duplicate entries. 

5. Πώς τα παραπάνω προβλήματα επηρεάζουν τους μεταφραστές 

Πολλά από τα προβλήματα που συζητήθηκαν παραπάνω θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

ορθογραφικό έλεγχο, μερικές φορές με απροσδόκητο τρόπο. Για παράδειγμα, η λέξη 

μπορεί να φαίνεται απόλυτα σωστή, αλλά παρόλα αυτά φέρει κυματιστή υπογράμμιση 

από τον επεξεργαστή κειμένου ως σφάλμα. Η εξήγηση για αυτό είναι απλή: ένας από 

τους χαρακτήρες της λέξης, αν και φαίνεται ίδιος, είναι λατινικός. Αυτή η υπόθεση 

μπορεί να επαληθευτεί αλλάζοντας τα κεφαλαία σε πεζά, για παράδειγμα πατώντας 

Shift + F3 στο Word. Έτσι, το «Α» θα γίνει «a» αν είναι λατινικός χαρακτήρας ή «α» αν 

είναι ελληνικός. 

Επιπλέον, μία από τις κύριες χρήσεις της ορολογίας στους μεταφραστές είναι ως μέρος 

ενός εργαλείου μεταφραστικού περιβάλλοντος (TEnT). Τα εργαλεία μεταφραστικού 

περιβάλλοντος συνήθως έχουν μια λειτουργία ορολογίας η οποία αναγνωρίζει και / ή 

εισάγει (ημι)αυτόματα τους όρους που περιέχονται στο προς μετάφραση κείμενο. Αν οι 

όροι στη γλώσσα-αφετηρίας περιέχουν μη τυπικά σημεία στίξης και χαρακτήρες, η 

αναγνώριση (το πρώτο στάδιο) θα αποτύχει, και οι όροι δεν θα είναι διαθέσιμοι για 

εισαγωγή στο μετάφρασμα. 

 

6. Συμπέρασμα 

Οι όροι που επηρεάζονται από τα προβλήματα που περιγράφησαν παραπάνω δεν είναι 

με κανένα τρόπο εξαντλητικοί. Υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα που δεν μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν τόσο εύκολα και αντιμετωπίζονται μόνο με ενδελεχή ανάλυση ένας 

προς έναν. 

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητα μια διεξοδική αναθεώρηση, η οποία θα μπορούσε 

να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των ελληνικών όρων που περιέχονται στην 

IATE. Δεδομένου ότι η δική μου προκαταρκτική επεξεργασία και ανάλυση απαίτησε 

περίπου 150 ώρες, μια διεξοδική αναθεώρηση θα είχε ένα πολύ μικρό τίμημα για μια 

μείζονα ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τμήματος της βάσης. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι λιγότεροι από τους μισούς αγγλικούς όρους έχουν αποδοθεί 

στα ελληνικά, θα ήταν καλή ιδέα να διοχετευτούν σχετικοί πόροι προς αυτόν τον σκοπό 

καθώς και στην ανάπτυξη συνεργειών με τρίτους παρόχους ορολογίας, όπως π.χ. την 

ΕΛΕΤΟ. 


