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ANAZHTHΣΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΤΗΝ IATE



Εκτελώντας αναζητήσεις στον 

γλωσσικό συνδυασμό 

Γερμανικά → Ελληνικά 

στη βάση ΙΑΤΕ, διαπιστώνει κανείς 

μια σειρά προβλημάτων που μπορούν 

να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΕ



1

• τους γερμανικούς όρους  καθεαυτούς
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• τους ελληνικούς όρους καθεαυτούς

3

• τις αντιστοιχίσεις Γερμανικά → Ελληνικά



Όσον αφορά τους ελληνικούς όρους έχει γίνει εκτενής 

ανάλυση των προβλημάτων στην εργασία: «Ποιοτικός 

έλεγχος των ελληνικών αποδόσεων στην ορολογική 

βάση ΙΑΤΕ»1.
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1 5η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων (2015):

QA and optimization of the Greek entries in the IATE tbx export | Παρουσίαση

https://www.translatum.gr/etexts/greek-iate-qa.htm
https://www.translatum.gr/downloads/iate-greek.pdf


 Χρήση λατινικών ισοδύναμων χαρακτήρων αντί για 

ελληνικών σε ελληνικές λέξεις

 Μη συνδυασμένα διακριτικά (π.χ. τόνος εκτός 

γράμματος)

Παρενέργειες:

Προβλήματα σε αναζήτηση, ορθογραφικό έλεγχο και 

σε αναγνώριση όρων στη ροή εργασίας 

μεταφραστικών προγραμμάτων
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ΜΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
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 Σφάλματα οριοθέτησης των όρων

 Σφάλματα τονισμού

 Γραμματικά σφάλματα

 Σφάλματα στίξης

 Ασυνεπής χρήση πεζοκεφαλαίων

 Αποκομμένοι όροι 

 Ετικέτες θεματικού πεδίου εντός του όρου

 Κατεστραμμένοι χαρακτήρες

 .... 9



ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
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Διορθώθηκε (μαζί με το.... pηδάλιο και τους ραδιογαλαζίες) 5 χρόνια μετά, εντός μερικών 

λεπτών από τη δημοσίευση στο meta|φραση Newsletter — τεύχος 178 - Φεβ. 2021:

«IATE: η βελτίωση αργεί...»

https://www.metafrasi.edu.gr/newsletter/arxeio.html?download=58:178-february-202


Στην παρούσα εργασία το επίκεντρο είναι οι 

γερμανικοί όροι και τα προβλήματα ισοδυναμίας που 

προκύπτουν σε αντιστοιχίσεις με τα ελληνικά. 

Έγινε μια απόπειρα ταξινόμησης αυτών των 

προβλημάτων σε 14 κατηγορίες τις οποίες θα 

εξετάσουμε με παραδείγματα.
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Πολλοί γερμανικοί όροι 

εμφανίζονται με 

διφθόγγους αντί για 

umlaut (π.χ. «ae» αντί για 

«ä») με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν διπλότυποι 

όροι που πρέπει να 

διορθωθούν και να 

συγχωνευθούν

ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ UMLAUT

12

Abfaelle → Abfälle

aeussere → äußere

fuer → für

kuenstlich → künstlich

saeure → säure



ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ UMLAUT
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Bandwoelbung ταινία στρογγυλεμένη στο κέντρο

Bandwölbung καμπυλότητα ζώνης ενέργειας

angemessene Verguetung λογική αμοιβή

angemessene Vergütung δικαία αμοιβή, εύλογος αμοιβή

Aufenthaltsverguetung αποζημίωση διαμονής

Aufenthaltsvergütung έξοδα διαμονής

Antriebsraeder κινητήριοι τροχοί

Antriebsräder τροχοί ώθησης

Buchstütze βιβλιοστάτης

Buchstuetze πλάγιο υποστήριγμα βιβλίων

Maigloeckchen κομβαλλαρία του Μαΐου, άνθεμις

Maiglöckchen άγριος κρίνος, κρινάκι



ß ΑΝΤΙ ΓΙΑ SS

14

Γερμανικοί όροι ουσιαστικά ταυτόσημοι 

(όπου στη μία περίπτωση χρησιμοποιείται 

«ß» και στην άλλη «ss») με διαφορετικές 

αποδόσεις. 

Σε αυτό το φαινόμενο έχει συνεισφέρει και 

η  αναθεώρηση της ορθογραφίας του 

1996 όπου σε πολλές περιπτώσεις αντί για 

«ß» χρησιμοποιείται πλέον «ss».



ß ΑΝΤΙ ΓΙΑ SS
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Abschlußplatte πλάκα κλεισίματος

Abschlussplatte τελικό πέταλο

Achselschweiß υπερίδρωση μασχαλών, ιδρώτας μασχάλης

Achselschweiss μασχαλιαία εφίδρωση, μασχαλιαία εφίδρωσις

positive Maßnahme θετική διάκριση

positive Massnahme θετική δράση

dauer-kurzschlussstrom στατικό ρεύμα βραχυκύκλωσης

Dauerkurzschlußstrom μόνιμο ρεύμα βραχυκύκλωσης

Mahlfeinheitsmeßgerät μετρητής λεπτότητας άλεσης

Mahlfeinheit-Messgerät καλίμπρα λεπτότητας, μετρητής λεπτότητας

Neutronenüberschuß πλεόνασμα νετρονίων

Neutronenüberschuss περίσσεια νετρονίων



Αρκετές φορές η 

χρήση των 

πεζοκεφαλαίων είναι 

εσφαλμένη με 

αποτέλεσμα π.χ. 

ουσιαστικά να 

ξεκινάνε με πεζό και 

ρήματα ή επίθετα με 

κεφαλαίο.

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΖΟΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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arbeitspunkt

abfanggabel

arbeitswerte von 

spannung und 

stromstaerke

abbrenn-laengenverlust

abdrueckversuch für 

nahtschweissungen



Αποδόσεις 

γερμανικών όρων με 

εσφαλμένο μέρος του 

λόγου στα ελληνικά

(λόγω χρήσης των 

αγγλικών όρων ως 

αναφορά για την 

απόδοση).

ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ausblühen εξάνθηση, εξάνθιση 

(αντί για: ανθίζω, 

εξανθώ)

ausdämpfen αποστείρωση με ατμό

Avance προσεγγίζω

chemorezeptiv χημειοϋποδοχέας (αντί

για: 

χημειοϋποδεκτικός)

fetotoxisch ουσία τοξική για τα 

έμβρυα (αντί για: 

εμβρυοτοξικός)

Integrationsstufe κατασκευάζω



ΕΛΛΙΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(ΥΠΟΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ή ΥΠΕΡΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
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Absorption in der Flamme απορρόφηση (αντί για 

«απορρόφηση στη φλόγα»)

Basis der Zahlendarstellung βάση (αντί για «βάση 

αρίθμησης»)

Besserstellung der defavorisierten Klassen βελτίωση

Durchbiegung eines Isolators βέλος

Energieabsorption απορρόφηση

Erschöpfung durch hohe Arbeitsbelastung υπερκόπωση

Funktionssicherheit αξιοπιστία (αντί για: 

λειτουργική αξιοπιστία)

Geltendmachung der Ansprüche αξίωση (αντί για: άσκηση 

αξίωσης)

Getriebeglied στοιχείο



ΔΙΤΥΠΙΑ - ΟΡΟΙ ΜΕ ΠΑΥΛΑ Ή ΧΩΡΙΣ
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Abspannisolator μονωτήρας τανύσεως, μονωτήρας αγκύρωσης

Abspann-Isolator μονωτικό εξάρτημα

Einzylindermotor κινητήρας μονού εμβόλου

Einzylinder-Motor μονοκύλινδρος κινητήρας

Emitter-Anschluss ακροδέκτης εκπομπού

Emitteranschluss αγωγός εκπομπού, ακροδέκτης εκπομπού, σύνδεση 

εκπομπού



ΑΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΙ ΟΡΟΙ
(ΑΓΓΛΙΚΑ/ΓΑΛΛΙΚΑ/ΙΤΑΛΙΚΑ/ΙΣΠΑΝΙΚΑ/ΛΑΤΙΝΙΚΑ)
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ailanthus silk 

(αντί για Ailanthus-Seide)

best fit

(αντί για beste Anpassung)

base of paper Aided Recall

avoidance reaction Eczème canalé [FR]

carta speciale per filtri [IT] peste loca [ES]



ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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ASCHER VENEN ASCHOFF-FRAENKEL-FAHR KNÖTCHEN

bLINDSTICH BRAVAIS-JACKSON Anfall

CHARCOT Gelenk CHARCOT Krankheit

COSTELLO-DENT-Syndrom CASSIDY-SCHOLTE

CLOUGH-RICHTER-Syndrom VAN DER SCHEER 5-Tage-Fieber

LAWRENCE Phänomen MASUDA KITAHARA-Syndrom

OISHAUSEN-Operation MOTORBETRIEBENER mECHANISMUS

https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1636705598790/1215093/de-el


ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
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Atlantischer Schwertschwanz καβούρι (αντί για: λίμουλος ο πολύφημος, ξιφόσουρο)

Aufbereiten von Daten συντάσσω (αντί για: επεξεργασία δεδομένων)

Dauererdschluss γείωση (αντί για: συνεχές σφάλμα γείωσης)

Einfuhr- und Vorratsstelle für 

landwirtschaftliche Erzeugnisse

Ηνωμένο Βασίλειο (αντί για: σημείο εισαγωγής και 

αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων)

einen Wechsel protestieren διαμαρτύρηση (αντί για: προβαίνω σε διαμαρτύρηση 

συναλλαγματικής)

Einstellungspraktiken πρακτικές (αντί για: πρακτικές προσλήψεων)

eisenfreies Streichen
ο όρος δεν αποδίδεται στα ελληνικά (εμφανίζεται στο πεδίο 

όρου αντί για απλά να μην υπάρχει όρος)

Elektrokinese ηλεκτρο-όσμωση, ηλεκτροώσμωση

Euterviertel τέταρτο | τμήμα (αντί για: τεταρτημόριο μαστού)

https://iate.europa.eu/entry/result/113287/de-el
https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1636723753260/1248932/de-el


ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ/ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
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angeschlagenes Åi (αντί για 

angeschlagenes Ei)

auf das Hδrten kann ein Anlassen oder 

Entspannen folgen

arztliche Untersuchung (αντί για 

ärztliche)

Einrichtung zur automatische n 

Registrierung von Verstoessen

Englisher Fuss (αντί για: Englischer) fläche durchsch@nittliche Brandfläche

Beschwerde wegen Verstö@en gegen 

die Verordnung

HΦhlenkregler

Hilfslei@tung Halsbehang ï

hﾤmatisch hämatischer Minderwuchs KeKllermeister



ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ANAZHTHΣΗΣ

IATE
ΕΝΑΝΤΙ

TRANSLATUM



IATE DE-EL

TRANSLATUM

(λήμμα για Überwachung)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ÜBERWACHUNG
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https://iate.europa.eu/search/byUrl?term=%C3%9Cberwachung&sl=de&tl=el
https://www.translatum.gr/forum/index.php?action=search2;search=%C3%9Cberwachung
https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=559216.0
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ÜBERWACHUNG  -

TRANSLATUM



IATE DE-EL

TRANSLATUM

(λήμμα για Übereinstimmung)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ÜBEREINSTIMMUNG
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https://iate.europa.eu/search/byUrl?term=%C3%9Cbereinstimmung&sl=de&tl=el
https://www.translatum.gr/forum/index.php?action=search2;search=Übereinstimmung
https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=558917.0


ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


