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μια σχέση που υπάρχει από πάντα …

• ISBN, ISSN, ISMN, AACR, Dewey, UDC, LCSH, UNIMARC,

MARC21, ISBDs, FRBR, LRM, RDA, Dublin Core…

• ANSI Z39.50->ISO 23950, ISO ILL (Interlibrary loan) Protocols…

• κωδικοί γλωσσών (ISO 639 Language codes)

• κωδικοί χωρών (ISO 3166 Country Codes)

• από οργανισμούς: ISO, IFLA, Unesco, Library of Congress, ALA,

FID, ICA…

• ………………….
λειτουργία, επικοινωνία, ανταλλαγή, διατήρηση

↔ 

τυποποίηση 

↔  

διαλειτουργικότητα

Τυποποίηση και Πληροφόρηση
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Και ειδικότερα στην Ελλάδα:

• Αγγλοαμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR)

– επίσημη ελληνική μετάφραση από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Κακούρη)

• Εγχειρίδιο Unimarc

– επίσημη ελληνική μετάφραση των εγχειριδίων για το βιβλιογραφικό

μορφότυπο (bibliographic format) και το μορφότυπο των επικεφαλίδων

(authorities format) από την Εθνική Βιβλιοθήκη (Μπώκος)

• Εγχειρίδιο MARC21

– επίσημη ελληνική μετάφραση των εγχειριδίων για τα βιβλιογραφικά

δεδομένα και για τα δεδομένα επικεφαλίδων από τη Βιβλιοθήκη

Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τσουκαλά – Κοντού)

• Αρχειακά πρότυπα

– αρχειακής περιγραφής, καθιερωμένων αρχειακών εγγραφών για νομικά

πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και οικογένειες, περιγραφής λειτουργιών,

περιγραφής φορέων διατήρησης αρχείων, από την ελληνική αρχειακή

εταιρεία (Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία).

Αλλά και αρχεία καθιερωμένων όρων, θησαυροί, Dewey κτλ. δεν βασίζονται σε μια μορφή

τυποποίησης;
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Πρότυπα στην Επιστήμη της Πληροφόρησης για

• περιγραφή πόρων (κανόνες, μορφότυπα)·

• ευρετήρια, περιλήψεις, βιβλιογραφικές παραπομπές, 

συντομογραφίες·

• μέσα και ανταλλαγή δεδομένων (ηλεκτρονική ανταλλαγή, 

μικρομορφές, ανάκτηση πληροφοριών)·

• αναγνώριση, βιβλιογραφικό έλεγχο (ISBN, ISSN, ISAN, ISMN κ.ά.)·

• διαχείριση υπηρεσιών και συστημάτων πληροφόρησης – διεργασίες 

(θεματική ανάλυση, θησαυροί, δανεισμό, παρουσίαση, χρήση, 

διατήρηση και συντήρηση, στατιστικές, αξιολόγηση)·

• εκτυπώσεις, εκδόσεις·

• αρχεία·

• μουσεία·

Κι επίσης, γενικότερα 

• ποιότητα, ασφάλεια, διαχείριση επικινδυνότητας, ανθρώπινοι πόροι…
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Τυποποίηση είναι η καθιέρωση διατάξεων και

πρακτικών για κοινές επαναλαμβανόμενες

δραστηριότητες και τα προϊόντα τους που

καθιερώνονται με συναίνεση των ενδιαφερομένων

μερών, αποδεκτές από μια κοινότητα εφαρμογής για

ένα αντικείμενο της τυποποίησης.
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Στόχοι Τυποποίησης

• Αμοιβαία κατανόηση, διαβούλευση και συναίνεση

• Αντικειμενικότητα

• Ασφάλεια και προστασία

• Βελτιστοποίηση στην αξιοποίηση των πόρων 

• Επικοινωνία και ανταλλαγή

• Καθιέρωση καλών πρακτικών

• Καταλληλόλητα για χρήση

• Ομοιόμορφη περιγραφή διεργασιών, διαφάνεια και σύγκριση

• Ποιότητα

• Συμβατότητα και διαλειτουργικότητα

• Συμμετοχή και συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών 
(διάσταση δημοκρατίας)
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Η Τυποποίηση είναι δημοκρατική τεχνική 

δραστηριότητα

που προϋποθέτει μια τριπλή ισότητα όλων των παραγόντων

της οικονομικής ζωής:

• ως προς τη συμμετοχή,

– μέσω των Τεχνικών Επιτροπών,

• ως προς την κρίση και τον σχολιασμό,

– μέσω της δημόσιας κρίσης,

• ως προς την εφαρμογή,

– έναντι των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
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Συναίνεση

η γενική συµφωνία που χαρακτηρίζεται από απουσία

επίµονων αντιθέσεων σε ουσιώδη ζητήµατα εκ µέρους

οποιουδήποτε από τα κύρια ενδιαφερόµενα µέρη και

από µια διεργασία διαβούλευσης προκειµένου να

λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των

ενδιαφεροµένων µερών και να συµβιβάζονται τυχόν

αντικρουόµενες απόψεις
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Αρχές της Τυποποίησης

• εθελοντική δραστηριότητα
– στη συμμετοχή και στην εφαρμογή·

• ανοικτότητα και διαφάνεια
– δημόσια διαβούλευση·

• ευρεία και ισόρροπη συμμετοχή
– εκπροσώπηση ενδιαφερόμενων μερών·

• συναίνεση
– μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών·

• συνέπεια
– στην κάλυψη τεχνικών τομέων και στην τήρηση κοινών κανόνων 

εργασίας·

• συνάφεια με την αγορά
– κάλυψη αναγκών αγοράς, παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων·

• ωφέλιμη για την κοινωνία
– προτεραιότητα στις ανάγκες της κοινωνίας συνολικά  έναντι των ατόμων·

• ευρεία γεωγραφική κάλυψη
– με στόχο τον περιορισμό των τεχνικών και λοιπών εμποδίων.
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Τυποποιητικά τεκμήρια (έγγραφα)         -1-

τεκμήριο που παρέχει κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή

χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή για τα αποτελέσματά

τους

• πρότυπο (standard)

έχει καθιερωθεί με συναίνεση και έχει εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο

φορέα, παρέχει, για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, κανόνες,

κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή τα

αποτελέσματά τους και αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού

τάξης σε ένα δεδομένο πλαίσιο εφαρμογής

• προδιαγραφή (specification)

καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν,

μια διεργασία ή υπηρεσία

• τεχνική έκθεση (technical report)

περιέχει δεδομένα διαφορετικού τύπου από τα πρότυπα και τις τεχνικές

προδιαγραφές και έχει περισσότερο πληροφοριακό, περιγραφικό

χαρακτήρα
13
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Τυποποιητικά τεκμήρια (έγγραφα)         -2-

• κανονισμός (regulation)

περιέχει υποχρεωτικούς νομοθετικούς κανόνες και υιοθετείται από μια

Αρχή

• κατευθυντήρια οδηγία (guideline)

περιέχει, με συστηματικό τρόπο τοποθετημένες, τεχνικές πληροφορίες

και απαιτήσεις για τη λήψη αποφάσεων

• κώδικας πρακτικής (code of practice)

περιλαμβάνει πρακτικές ή διαδικασίες για τον σχεδιασμό, την

κατασκευή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση εξοπλισμού,

κατασκευών ή προϊόντων
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Πρότυπα                                -1-

• διεθνή πρότυπα (international standards)

πρότυπα διεθνούς αποδοχής και ευρύτερης εφαρμογής (ISO, IEC),

• ευρωπαϊκά πρότυπα (european standards)*

υιοθετούνται από τους φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι

οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αποσύρουν, ταυτόχρονα με την υιοθέτηση, τα

αντίστοιχα εθνικά πρότυπα (EN),

• εθνικά πρότυπα (national standards)

έχουν εφαρμογή στα όρια της επικράτειας ενός κράτους και περιορίζονται

για προϊόντα και υπηρεσίες που κυκλοφορούν μέσα σε μια χώρα (ΕΛΟΤ,

DIN…).

*Υποχρεωτικό να υιοθετούνται ως εθνικά πρότυπα, προαιρετική η εφαρμογή

τους, εκτός εάν εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία τα καθιστά υποχρεωτικά.
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/standards/standards-in-europe/index_el.htm
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Πρότυπα                                -2-

• ταυτόσημα πρότυπα (identical standards)

– ισοδύναμα πρότυπα σε περιεχόμενο και παρουσίαση / ακριβείς

μεταφράσεις π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 71-1 ή DIN EN 71-1

• ισοδύναμα πρότυπα (equivalent standards)

– πρότυπα για το ίδιο θέμα τυποποίησης με διαφορετικό περιεχόμενο και

παρουσίαση που χρησιμοποιούνται για την εναλλαξιμότητα

προϊόντων/υπηρεσιών ή διεργασιών.

• εναρμονισμένα πρότυπα ή πρότυπα εναρμόνισης

(harmonized standards)

– κάθε ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί από τους ευρωπαϊκούς

φορείς τυποποίησης CEN/CENELEC κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για να εξειδικεύσει και υποστηρίξει τις βασικές απαιτήσεις

ασφάλειας ή άλλες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (των

Ευρωπαϊκών Οδηγιών, και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής).
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Πρότυπα                               -3-

• «de jure» πρότυπα (εκ του νόμου)

εκπονούνται από τους επίσημους φορείς τυποποίησης (π.χ. από ISO και

αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς ΕΛΟΤ, BSI, DIN, AFNOR, ANSI κτλ.),

• «de facto» πρότυπα (εκ των πραγμάτων) - ιδιοταγή πρότυπα

(proprietary standards)

καθιερώθηκαν από τη βιομηχανία ή από ειδικούς φορείς (π.χ. εκδότες,

συγκεκριμένες μεγάλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς κτλ.) και επικράτησαν

λόγω της ευρείας χρήσης και αποδοχής τους από την κοινότητα (π.χ. DDC,

το Unimarc, ISBDs κ.ά. είναι ιδιοταγή, ενώ το Dublin Core και το CIDOC

Reference Model ξεκίνησαν ως ιδιοταγή πρότυπα, αλλά στη συνέχεια

υιοθετήθηκαν και από τον ISO ως διεθνή πρότυπα ISO 15836 και ISO 21127

αντίστοιχα),

• ανοικτά πρότυπα (open standards)

είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, βασίζονται στη συνεργασία και στη

συναίνεση και διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα, την επικοινωνία και

την ανταλλαγή δεδομένων.

17
Τυποποίηση, Κατερίνα Τοράκη, ΕΒΕ 14/4/2021



Ποια η διαφορά ενός εθνικού προτύπου από ένα ευρωπαϊκό ή

διεθνές πρότυπο;

• Τα εθνικά πρότυπα έχουν εφαρμογή στα όρια της επικράτειας ενός

κράτους και περιορίζονται για προϊόντα και υπηρεσίες που κυκλοφορούν

μέσα σε μια χώρα.

• Τα ευρωπαϊκά πρότυπα υιοθετούνται από τους φορείς των κρατών

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να

αποσύρουν, ταυτόχρονα με την υιοθέτηση, τα αντίστοιχα εθνικά

πρότυπα. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η συμμόρφωση προς αυτά

αποτελούν διαβατήριο για την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων στις

χώρες μέλη της ΕΕ.

• Τα Διεθνή Πρότυπα ISO/IEC είναι πρότυπα διεθνούς αποδοχής.

Τα ελληνικά πρότυπα είναι κυρίως κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα ευρωπαϊκά

πρότυπα εναρμονίζονται όλο και περισσότερο με τα Διεθνή.
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Εφαρμογή προτύπων

Γενικά είναι προαιρετική η εφαρμογή τους. Δύναται,

όμως, να τεθεί υποχρεωτική η εφαρμογή τους μέσω

νομοθετικών παρεμβάσεων, όταν κρίνεται από την

Πολιτεία ή ενδιαφερόμενους φορείς ότι αυτό

χρειάζεται.
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Φορείς Τυποποίησης
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Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης

• Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO (International

Standards Organization)

• Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή IEC (International

Electrotechnical Commission)

Η σύντομη ονομασία του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO

προφέρεται ως «ίζο», από την ελληνική λέξη «ίσος», κάτι που πρότειναν και

υιοθέτησαν οι συντελεστές του διεθνούς οργανισμού για να καταδείξουν τη

σημασία της συνεργασίας και της συναίνεσης όλων των ενδιαφερομένων

μερών ανεξάρτητα χώρας και γλώσσας για την τυποποίηση.

21
Τυποποίηση, Κατερίνα Τοράκη, ΕΒΕ 14/4/2021



Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN (European

Committee for Standardization)*

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

CENELEC (European Committee for Electrotechnical

Standardization)

• Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακής

Τυποποίησης ETSI (European Telecommunications

Standards Institute)

* «συγκρούσεις» με ISO; Παράδειγμα με υπό δημιουργία Επιτροπή για τη

διαχείριση αρχείων στον CEN, ανάλογη με την Επιτροπή ISO/TC 47/SC 11.
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Εθνικοί φορείς Τυποποίησης

• ΕΛΟΤ (Ελλάδα) Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  

• BSI (Μεγάλη Βρετανία) British Standards Institute 

• AFNOR (Γαλλία) Association Française de Normalisation

• DIN (Γερμανία) Deutsches Institut für Normung 

• ANSI (ΗΠΑ) American National Standards Institute

• ……
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Τυποποιητική εργασία (γενικά)

• η σύνταξη,

• η έκδοση και

• (η εφαρμογή των προτύπων και άλλων

τυποποιητικών εγγράφων).
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Τυποποιητική εργασία (αναλυτικά)

• πρόταση (για νέο τυποποιητικό έγγραφο) 

– από ενδιαφερόμενα μέρη και/ή από κοινό

• σύνταξη κειμένου 

– από όργανο τυποποίησης (επιτροπή, ομάδα εργασίας), σε στάδια

• δημόσια διαβούλευση και κρίση

– από κοινό και όργανα τυποποίησης

• έγκριση τελικού κειμένου

– από όργανο τυποποίησης

• δημοσίευση

– και κοινοποίηση

• περιοδική αξιολόγηση

– από όργανο τυποποίησης
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ISO/IEC Guidelines

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την εκπόνηση προτύπων

• ISO/IEC Directives Part 1 and Consolidated ISO Supplement 

Official procedures to be followed when developing and maintaining an 

International Standard and procedures specific to ISO

• JTC 1 Supplement

Procedures specific to JTC 1

• ISO/IEC Directives Part 2

Principles to structure and draft documents intended to become 

International Standards, Technical Specifications or Publicly Available 

Specifications.

• ISO/IEC Guides

• κ.ά. https://www.iso.org/directives-and-policies.html
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Τεχνικές Επιτροπές ISO
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Οι Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης (Technical Committees –

TC) συγκροτούνται με μέλη εκπροσώπους φορέων που έχουν

σχέση με το αντίστοιχο θεματικό αντικείμενο. Κάθε Τεχνική

Επιτροπή κατανέμει το έργο της σε:

• Υποεπιτροπές (Subcommittees – SC) ανάλογα με τα

επιμέρους θεματικά αντικείμενα που καλύπτει, ενώ συχνά

συγκροτούνται και

• Ομάδες Εργασίας (Working groups – WG) για ειδικά θέματα

οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής ή

μιας Υποεπιτροπής, ή και

• Επί τούτω ομάδες εργασίας (Ad hoc working groups – AHG)

για ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο.
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Μέλη Τεχνικών Επιτροπών ISO:

• εθνικοί φορείς τυποποίησης, ενώ

• ειδικές σχέσεις (liaisons) με διεθνείς οργανισμούς που έχουν

ιδιαίτερο βάρος στο σχετικό αντικείμενο.

• πλήρη μέλη (P-members)

– συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και στις ψηφοφορίες

• παρατηρητές (O-members)

– συμμετέχουν στις εργασίες αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου (η τυχόν

συμμετοχή σε ψηφοφορία είναι συμβουλευτική).

Τα παραπάνω μέλη είναι φορείς τυποποίησης. Επίσης,

• εμπειρογνώμονες (experts)

– συμμετέχουν ως άτομα στις εργασίες υποεπιτροπών ή ομάδων εργασίας

και στις ψηφοφορίες

Τα μέλη – φορείς και άτομα – έχουν υποχρέωση συμμετοχής στις ψηφοφορίες.
29
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Στάδια τυποποιητικής εργασίας ISO

Project stages

• Προκαταρκτικό στάδιο: Preliminary stage = Preliminary work 

item (PWI)

• Πρότασης: Proposal stage = New work item proposal (NP)

• Προετοιμασίας: Preparatory stage = Approved work item (AWI) 

until there is a Working draft (WD)

• Επιτροπής: Committee stage = Committee draft (CD)

• Εξέτασης: Enquiry stage = Enquiry draft (ISO/DIS)

• Έγκρισης: Approval stage = Final Draft International Standard 

(ISO/FDIS)

• Δημοσίευσης: Publication stage = International Standard (ISO)

• Περιοδικής ανασκόπησης: Systematic review (SR)
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International harmonized stage codes
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Αριθμός 

προτύπου και 

έτος έκδοσης

Τίτλος προτύπου

Κωδικός

φάσης

εκπόνησης

προτύπου

Επεξήγηση

ISO 4:1972 Documentation -- International code for the

abbreviation of titles of periodicals 95.99
έχει αποσυρθεί το πρότυπο έτους 1972

ISO 4:1984 Documentation -- Rules for the abbreviation of

title words and titles of publications 95.99

έχει αποσυρθεί το πρότυπο έτους 1984

ISO 4:1997 Information and documentation -- Rules for the 

abbreviation of title words and titles of 

publications
90.93

έχει επικυρωθεί μετά τη φάση επανεξέτασης 

(review)

ISO 8:1977 Documentation -- Presentation of periodicals
90.92

βρίσκεται σε αναθεώρηση το πρότυπο έτους 

1977

ISO/NP 8 Documentation -- Presentation of periodicals
10.99

έχει εγκριθεί νέο έργο με βάση νέα  πρόταση 

που έχει υποβληθεί

ISO 2108:1978 Documentation -- International standard book 

numbering (ISBN) 95.99
έχει αποσυρθεί το πρότυπο έτους 1978

ISO 2108:1992 Information and documentation -- International 

standard book numbering (ISBN) 95.99

έχει αποσυρθεί το πρότυπο έτους 1992

ISO 2108:2005 Information and documentation -- International 

standard book number (ISBN) 90.92

βρίσκεται σε αναθεώρηση το πρότυπο έτους 

2005

ISO/CD 2108 Information and documentation -- International 

standard book number (ISBN) 30.20

έχει ξεκινήσει ψηφοφορία για το νέο σχέδιο 

εργασίας

Αναγνώριση Διεθνών Προτύπων ISO
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Ταξινόμηση προτύπων ISO - International Classification 

for Standards (ICS)
01 - Generalities. Terminology. Standardization. Documentation

01.020 Terminology (principles and coordination)

01.040 Vocabularies

01.040.01 Generalities. Terminology. Standardization. Documentation (Vocabularies)
………………………………………

01.120 Standardization. General rules

01.140 Information sciences. Publishing (Information technology applications in 

information, documentation and publishing, see 35.240.30)

• 01.140.10 Writing and transliteration (Coded character sets for bibliographic

information interchange, see 35.040.10)

• 01.140.20 Information sciences (Including documentation, librarianship and archive

systems)

• 01.140.30 Documents in administration, commerce and industry (Technical product

documentation, see 01.110, Banking documents, see 03.060, Electronic data

interchange (EDI), see 35.240.60)

• 01.140.40 Publishing (Electronic publishing, see 35.240.30)

Παράδειγμα: ISO 5127:2017       ICS : 01.040.01 Generalities. Terminology. Standardization. 

Documentation (Vocabularies)            01.140.20 Information sciences
33
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Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ

• Ο ΕΛΟΤ είναι ο εξουσιοδοτημένος από το κράτος φορέας για την

εθνική τυποποίηση.

• Η τυποποίηση στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1932 από το ΤΕΕ με την

Επιτροπή Τυποποίησης ΕΝΟ (από το γαλλικό normalization), ενώ

στα Τεχνικά Χρονικά υπήρχε ένθετο με τίτλο «Δελτίον

Προτυποποιήσεως» (και «Προτυπώσεως» για ένα διάστημα).

Συνέχεια αποτέλεσε το Γραφείο ΕΝΟ του ΤΕΕ, το οποίο για πολλά

χρόνια, ακόμη και μετά την ίδρυση του ΕΛΟΤ, έπαιζε καθοριστικό

ρόλο στα ζητήματα τυποποίησης στη χώρα μας.

• O ΕΛΟΤ ιδρύθηκε το 1976. Από τα πρώτα του βήματα, συνέβαλε

στην ανάπτυξη της Τυποποίησης στη χώρα μας ακολουθώντας το

παράδειγμα του ISO και λειτουργώντας παραπάνω από 100

Τεχνικές Επιτροπές, κατοπτρικές (αντίστοιχες, mirror committees)

προς τις Επιτροπές του Διεθνούς Οργανισμού.

(Για το ιστορικό: ιστότοποι ΕΛΟΤ και ΤΕΕ)
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Οι Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛΟΤ

• συγκροτούνται από εκπροσώπους συλλογικών φορέων ώστε να

διασφαλίζεται η ισόρροπη συμμετοχή όλων των

ενδιαφερομένων μερών·

• έχουν την ευθύνη για το τεχνικό περιεχόμενο του τυποποιητικού

εγγράφου που εκπονούν και για τη «συντήρηση» των

τυποποιητικών εγγράφων που έχουν εκπονήσει.

Κύριο έργο των Επιτροπών Τυποποίησης είναι η δημιουργική

συμβολή στο έργο της Τυποποίησης, και βασικά η εκπόνηση

ελληνικών προτύπων.

• Συμπληρωματικά, στο επίπεδο της επικοινωνίας μπορεί να

έχουν τις παρακάτω δράσεις:
– προβολή και προώθηση,

– συνεργασίες και δημόσιες σχέσεις,

– κατάρτιση / επιμόρφωση,

– ιστότοπος και άλλα κοινωνικά μέσα.
Κανονισμός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης
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Εκπόνηση Ελληνικών Προτύπων σημαίνει:

• απόδοση στα ελληνικά (μετάφραση) και παραγωγή

ελληνικών προτύπων ΕΛΟΤ από αντίστοιχα διεθνή ISO

(η συνηθέστερη περίπτωση)

Παράδειγμα: ΕΛΟΤ 1381:2013 ισοδύναμο του ISO 5127:2001

• παραγωγή Ελληνικού Προτύπου από την αρχή χωρίς

αντιστοίχιση με διεθνές πρότυπο

Παράδειγμα: ΕΛΟΤ 1455:2017

Κανονισμός σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών
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Στάδια εκπόνησης προτύπων ΕΛΟΤ*

 Στάδιο 1: Επιλογή προτύπου·

 Στάδιο 2: Προετοιμασία του Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου 

(ΣΕΠ)·

 Στάδιο 3: Δημόσια κρίση·

 Στάδιο 4: Έκδοση του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ· 

 Στάδιο 5: Ανασκόπηση και αναθεώρηση προτύπου 

(επιθυμητό).

*http://www.eleto.gr/download/Conferences/8th%20Conference/Papers/8th_31-29_KatsoyannouM-TorakiK_V02.pdf
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Κωδικοποίηση τυποποιητικών εγγράφων ΕΛΟΤ

 ΕΛΟΤ - εθνικό πρότυπο

– ΕΛΟΤ 1381:2013 Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Λεξιλόγιο

 ΕΛΟΤ ΤΠ - εθνική προδιαγραφή

– ΕΛΟΤ ΤΠ 1433 Υπηρεσίες εκπαίδευσης – Κριτήρια αξιολόγησης της

ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και

κέντρων ξένων γλωσσών

 ΕΛΟΤ ΕΝ - εθνικό πρότυπο, εθνικό πρότυπο, υιοθετημένο

από αντίστοιχο ευρωπαϊκό (ΕΝ)

– ΕΛΟΤ EN 149:2009 Μέσα προστασίας της αναπνοής

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO – εθνικό πρότυπο, υιοθετημένο από

Ευρωπαϊκό πρότυπο (EN), και το οποίο περιλαμβάνει

αυτούσιο το περιεχόμενο ενός διεθνούς προτύπου (ΙSΟ)

– ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2015 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας –

Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο. Quality management systems –

Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)
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Τυποποιητικά / Κανονιστικά έγγραφα

42

Πρότυπα Κανονισμοί

Μη δέσμιες υποχρεώσεις/ προαιρετικής εφαρμογής ή

αισθητική υπερκέραση της υποχρέωσης

Νομικά δεσμευτικοί κανόνες/ υποχρεωτικής

εφαρμογής

Διαθέσιμα στο κοινό με δικαιώματα πνευματικής

ιδιοκτησίας

Διαθέσιμα στο κοινό, ανοικτής πρόσβασης

Δημιουργούνται με διαβούλευση και τη συναίνεση

των ενδιαφερομένων μερών

Αναγνωρισμένοι κανόνες της καθιερωμένης τεχνικής/

state of art χωρίς να αποκλείονται καινοτομίες και

τεχνολογικές εξελίξεις. Προβλέπεται η αναθεώρησή

τους ώστε να συμβαδίζουν με τα ευρήματα της

επιστήμης, τεχνολογίας και εμπειρίας

Παρέχουν Τεχνικές Προδιαγραφές απευθείας ή δι’

αναφοράς (π.χ. σε πρότυπα) ή δια ενσωμάτωσης του

περιεχομένου προτύπου

Εγκρίνονται και δημοσιεύονται από αναγνωρισμένους

Οργανισμούς Τυποποίησης και η εφαρμογή τους

αποδεικνύεται π.χ. από εθελοντικά σχήματα

πιστοποίησης και τους φορείς πιστοποίησης

Καθιερώνονται από Δημόσιες Κανονιστικές Αρχές

και η εφαρμογή του ελέγχεται από ελεγκτικές Αρχές

Πηγή: ΕΛΟΤ (Γ. Σαριδάκης)
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Νομοθεσία και Πρότυπα

Πηγή: http://www.elot.gr/CEN-CENELEC_Guide30_el_16072015.pdf
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Τεχνικές Επιτροπές Ορολογίας

• ISO/TC 37  Language and Terminology

• ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι*
*κατοπτρική επιτροπή της TC 37 (mirror committee)
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ISO/TC 37 Language and Terminology

• ISO/TC 37/SC 1 Principles and methods

• ISO/TC 37/SC 2 Terminology workflow and language coding

• ISO/TC 37/SC 3 Management of terminology resources

• ISO/TC 37/SC 4 Language resource management

• ISO/TC 37/SC 5 Translation, interpreting and related technology

• ISO/TC 37/CAG Steering committee 

• ISO/TC 37/JAC 0 ISO 639 RA Joint Advisory Committee 

• ISO/TC 37/TCG Terminology Coordination Group for TC37 

• ISO/TC 37/WG 10 Technical communication 

• ISO/TC 37/WG 11 Plain language
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ISO/TC 37/SC 1 Principles and methods

• ISO 704:2009  Terminology work — Principles and methods

• ISO 860:2007  Terminology work — Harmonization of concepts 

and terms

• ISO 1087:2019  Terminology work and terminology science —

Vocabulary

• ISO/TR 20694:2018  A typology of language registers

• ISO 24156-1:2014  Graphic notations for concept modelling in 

terminology work and its relationship with UML — Part 1: 

Guidelines for using UML notation in terminology work

• ISO 29383:2020  Terminology policies — Development and 

implementation
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 Συγκροτήθηκε το 1978 με την ονομασία «Τεχνική Ορολογία» 

από το ΤΕΕ σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ

 Αντικείμενο της  ΤΕ21:

• η  τυποποίηση στο πεδίο της Ορολογίας:

• η θέσπιση/υιοθέτηση αρχών, κανόνων και μεθόδων 

ορολογίας·

• η επεξεργασία και απόδοση στην ελληνική των προτύπων 

ορολογίας του ISO·

• η επεξεργασία για έκδοση Ελληνικών Προτύπων στον τομέα 

της Ορολογίας·

• η παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες της ISO/TC37·

• η παρακολούθηση και συμμετοχή σε δράσεις σχετικές με το 

αντικείμενό της, συνεργαζόμενη με ελληνικούς και διεθνείς 

φορείς (ημερίδες, σεμινάρια).

ΕΛΟΤ/ΤΕ 21  Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι

47
Τυποποίηση, Κατερίνα Τοράκη, ΕΒΕ 14/4/2021



ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 Ελληνικά Πρότυπα Ορολογίας

• ΕΛΟΤ 402:2010 Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι 

• ΕΛΟΤ 561.1:2006 Ορολογική εργασία - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεωρία 
και εφαρμογή 

• ΕΛΟΤ 562:2011 Ορολογική εργασία – Εναρμόνιση εννοιών και όρων 

• ΕΛΟΤ 1443:2012 Ορολογικές πολιτικές – Ανάπτυξη και υλοποίηση

• ΕΛΟΤ 1445:2014 Αξιολόγηση ορολογικών πόρων – Γενικές έννοιες, 
αρχές και απαιτήσεις

• ΕΛΟΤ 1446:2015 Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης έργων 
τυποποίησης ορολογίας

• ΕΛΟΤ 1455:2017 Σχηματισμός ελληνικών αρκτικολέξων και 
ακρωνύμων

• ΕΛΟΤ 1447:2017 Μεταφρασεοστρεφής ορογραφία

• ΕΛΟΤ 1448:2019 Ορολογικά προϊόντα και υπηρεσίες — Επισκόπηση και 
καθοδήγηση

• ΕΛΟΤ EN ISO 17100:2016 Υπηρεσίες Μετάφρασης - Απαιτήσεις για την 
παροχή υπηρεσιών μετάφρασης
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Τεχνικές Επιτροπές Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης

• ISO/TC 46  Information and Documentation

• ΕΛΟΤ/ΤΕ 22 Τεκμηρίωση και Πληροφόρηση*
*κατοπτρική επιτροπή της TC 46 (mirror committee)

49
Τυποποίηση, Κατερίνα Τοράκη, ΕΒΕ 14/4/2021



ISO/TC 46 Information and Documentation       (1)

• ISO/TC 46/SC 4 Technical interoperability 
• ISO/TC 46/SC 4/WG 11 RFID in libraries

• ISO/TC 46/SC 4/WG 14 Interlibrary Loan Transactions

• ISO/TC 46/SC 4/WG 16 Dublin Core

• ISO/TC 46/SC 8 Quality - Statistics and performance evaluation
• ISO/TC 46/SC 8/WG 2 International library statistics

• ISO/TC 46/SC 8/WG 4 Performance indicators for libraries 

• ISO/TC 46/SC 8/WG 10 Methods and procedures for assessing the impact of 

libraries

• ISO/TC 46/SC 8/WG 11 International museum statistics 

• ISO/TC 46/SC 8/WG 12 International archive statistics

• ISO/TC 46/SC 9 Identification and description
• ISO/TC 46/SC 9/AHG 2 ISTC AdHoc Review Group

• ISO/TC 46/SC 9/CAG Chair’s Advisory Group

• ISO/TC 46/SC 9/WG 5 International Standard Serial Number (ISSN)

• ISO/TC 46/SC 9/WG 7 Digital Object Identifier (DOI) system

• ISO/TC 46/SC 9/WG 15 Bibliography

• ISO/TC 46/SC 9/WG 16 Principles of identification

• ISO/TC 46/SC 9/WG 17 RAiD

• ISO/TC 46/SC 9/WG 18 NP 24138 International Standard Content Code 

• ISO/TC 46/SC 9/WG 19 Content bindings
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ISO/TC 46 Information and Documentation     (2)

• ISO/TC 46/SC 10 Requirements for document storage and conditions for 

preservation
• ISO/TC 46/SC 10/WG 1 Document storage requirements

• ISO/TC 46/SC 10/WG 7 Requirements for materials related to 

preservation

• ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management
• ISO/TC 46/SC 11/AG 1 Strategic directions

• ISO/TC 46/SC 11/AHG 2 Disposition

• ISO/TC 46/SC 11/AHG 3 Structured data environments

• ISO/TC 46/SC 11/JWG 1 Joint ISO/TC 46/SC 11 - ISO/TC 307 WG: 

Blockchain

• ISO/TC 46/SC 11/WG 1 Metadata

• ISO/TC 46/SC 11/WG 8 Management systems for records 

• ISO/TC 46/SC 11/WG 17 Records in the cloud

• ISO/TC 46/SC 11/WG 18 ISO 13008:2012 Revision

• ISO/TC 46/SC 11/WG 19 Risk assessment for records processes and 

systems

• ISO/TC 46/SC 11/WG 20 Records management capability assessment 

model 

51
Τυποποίηση, Κατερίνα Τοράκη, ΕΒΕ 14/4/2021



ISO/TC 46 Information and Documentation     (3)

• ISO/TC 46/AHG Maintenance of ISO 5127 

• ISO/TC 46/MA ISO 3166 Maintenance Agency 

• ISO/TC 46/MA (TF ISO 3166-2)

• ISO/TC 46/WG 2 Coding of country names and related entities

• ISO/TC 46/WG 3 Conversion of written languages

• ISO/TC 46/WG 4 Terminology of information and documentation

• ISO/TC 46/WG 13 Information Governance
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• ISO 4:1997 Information and documentation — Rules for the abbreviation of title words and titles of publications

• ISO 8:2019 Information and documentation — Presentation and identification of periodicals 

• ISO 9:1995 Information and documentation — Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters — Slavic 

and non-Slavic languages 

• ISO 18:1981 Documentation — Contents list of periodicals 

• ISO 214:1976 Documentation — Abstracts for publications and documentation 

• ISO 215:1986 Documentation — Presentation of contributions to periodicals and other serials 

• ISO 233:1984 Documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters 

• ISO 233-2:1993 Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 

2: Arabic language — Simplified transliteration 

• ISO 233-3:1999 Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 

3: Persian language — Simplified transliteration 

• ISO 259:1984 Documentation — Transliteration of Hebrew characters into Latin characters 

• ISO 259-2:1994 Information and documentation — Transliteration of Hebrew characters into Latin characters —

Part 2: Simplified transliteration

• ISO 690:2010 Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to 

information resources

• ISO 832:1994 Information and documentation — Bibliographic description and references — Rules for the 

abbreviation of bibliographic terms

• ISO 843:1997 Information and documentation — Conversion of Greek characters into Latin characters

• ISO 999:1996 Information and documentation — Guidelines for the content, organization and presentation of 

indexes

• ISO 1086:1991 Information and documentation — Title leaves of books 
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• ISO 2108:2017 Information and documentation — International Standard Book Number (ISBN)

• ISO 2145:1978 Documentation — Numbering of divisions and subdivisions in written documents 

• ISO 2384:1977 Documentation — Presentation of translations

• ISO 2709:2008 Information and documentation — Format for information exchange

• ISO 2789:2013 Information and documentation — International library statistics

• ISO 3166-3:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 3: Code for 

formerly used names of countries 

• ISO 3166-2:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 2: Country 

subdivision code 

• ISO 3166-1:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country 

code

• ISO 3602:1989 Documentation — Romanization of Japanese (kana script) 

• ISO 5122:1979 Documentation — Abstract sheets in serial publications 

• ISO 5123:1984 Documentation — Headers for microfiche of monographs and serials 

• ISO 5127:2017 Information and documentation — Foundation and vocabulary 

• ISO 5963:1985  Documentation — Methods for examining documents, determining their subjects, and 

selecting indexing terms

• ISO 6357:1985 Documentation — Spine titles on books and other publications

• ISO 7098:2015 Information and documentation — Romanization of Chinese 

• ISO 7144:1986 Documentation — Presentation of theses and similar documents 

• ISO 7154:1983 Documentation — Bibliographic filing principles 

• ISO 7275:1985 Documentation — Presentation of title information of series 

• ISO 9984:1996 Information and documentation — Transliteration of Georgian characters into Latin characters 

• ISO 9985:1996 Information and documentation — Transliteration of Armenian characters into Latin characters 

• ISO 11620:2014 Information and documentation — Library performance indicators
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• ISO 11940:1998 Information and documentation — Transliteration of Thai 

• ISO 11940-2:2007 Information and documentation — Transliteration of Thai characters into Latin characters —

Part 2: Simplified transcription of Thai language

• ISO 15836-1:2017 Information and documentation — The Dublin Core metadata element set — Part 1: Core 

elements

• ISO 15836-2:2019 Information and documentation — The Dublin Core metadata element set — Part 2: DCMI 

Properties and classes

• ISO 15919:2001 Information and documentation — Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into 

Latin characters 

• ISO 15924:2004 Information and documentation — Codes for the representation of names of scripts

• ISO 16439:2014 Information and documentation — Methods and procedures for assessing the impact of 

libraries

• ISO 18461:2016 International museum statistics

• ISO 20674-1:2019 Information and documentation — Transliteration of scripts in use in Thailand — Part 1: 

Transliteration of Akson-Thai-Noi

• ISO 25964-1:2011  Information and documentation — Thesauri and interoperability with other vocabularies —

Part 1: Thesauri for information retrieval

• ISO 25964-2:2013  Information and documentation — Thesauri and interoperability with other vocabularies —

Part 2: Interoperability with other vocabularies

• ISO 30300:2020 Information and documentation — Records management — Core concepts and vocabulary
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 Συγκροτήθηκε το 1978 με την ονομασία «Τεκμηρίωση» από

το ΤΕΕ σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ.

 Αντικείμενο της ΤΕ22:

• η τυποποίηση στο πεδίο της Πληροφόρησης και ειδικότερα σε

όλα τα θέματα που αφορούν την επιστήμη της

πληροφόρησης, τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία, τα μουσεία, τις

εκδόσεις και συναφείς θεματικές περιοχές·

• η παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες της ISO/TC46·

• η παρακολούθηση και συμμετοχή σε δράσεις σχετικές με το

αντικείμενό της, συνεργαζόμενη με ελληνικούς και διεθνείς

φορείς (ημερίδες, σεμινάρια).

ΕΛΟΤ/ΤΕ 22 Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση
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Πρότυπο ΕΛΟΤ Τίτλος προτύπου ΕΛΟΤ Πρότυπο ISO

367:1979Δελτία καταλόγου βιβλιοθηκών - Διαστάσεις
DIN 

1504:1973

414:1993Περιλήψεις για τα δημοσιεύματα και την τεκμηρίωση 214:1976

560:2014
Οδηγίες για βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές σε 

πληροφοριακούς πόρους
690:2010

633:2014Μορφότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών 2709:2008

676:2004Φύλλα τίτλου βιβλίων 1086:1991

720:1993Φύλλα περιλήψεων σε περιοδικά δημοσιεύματα 5122:1979

822:2004
Βιβλιογραφική περιγραφή και αναφορές - Κανόνες για τη σύντμηση 

βιβλιογραφικών όρων
832:1994

1110:1991Αρίθμηση ενοτήτων σε γραπτά κείμενα 2145:1978

1200:1993
Τριγράμματες συντομογραφίες (ετικέτες) ονομασιών πεδίων και 

υποπεδίων βιβλιογραφικών εγγραφών μονογραφιών

1211:2004 Κανόνες για την σύντμηση τίτλων δημοσιευμάτων  4:1997
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Πρότυπο ΕΛΟΤ Τίτλος προτύπου ΕΛΟΤ Πρότυπο ISO

1212:2019Πίνακας περιεχομένων περιοδικών 18:1981

1213:2004
Βασικές αρχές για την επεξεργασία, τη δομή και την παρουσίαση 

ευρετηρίων
999:1996

1312:1996
Θεματική ανάλυση τεκμηρίων: Μέθοδοι εξέτασης τεκμηρίων, 

προσδιορισμού των θεμάτων τους και επιλογής των όρων ευρετηρίασης
5963:1985

1321:1993
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη μονόγλωσσων 

θησαυρών
2788:1986

1336:1993Παρουσίαση επιστημονικών και τεχνικών εκθέσεων 5966:1982

1381:2013Λεξιλόγιο 5127:2001

1388:2004Τίτλοι ράχης σε βιβλία και άλλα δημοσιεύματα 6357:1985

1389:2004Παρουσίαση διατριβών και παρόμοιων τεκμηρίων 7144:1986
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Πρότυπο ΕΛΟΤ Τίτλος προτύπου ΕΛΟΤ Πρότυπο ISO

1391:2019Παρουσίαση μεταφράσεων 2384:1977

1410:2004Παρουσίαση των τίτλων σειρών 7275:1985

1411:2004Αρχές βιβλιογραφικής ταξιθέτησης 7154:1983

2108:2020Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN) ISO 2108:2017

2789:2016Διεθνής στατιστική βιβλιοθηκών 2789:2013

11620:2005Δείκτες απόδοσης επίδοσης βιβλιοθηκών 11620:1998

ISO 15836-

1:2019
Το σύνολο στοιχείων μεταδεδομένων Dublin Core – Μέρος 1 15836-1:2017

Για έκδοση
Μέθοδοι και διαδικασίες για την αξιολόγηση της απήχησης των 

βιβλιοθηκών
16439:2014

Προς δημόσια 

κρίση
Διεθνείς στατιστικές μουσείων 18461:2016

Επόμενο Records management — Core concepts and vocabulary 30300:2020

Thesauri and interoperability with other vocabularies — Part 1: Thesauri 

for information retrieval
25964-1:2011

1381;Foundation and vocabulary 5127:2017

Τυποποίηση, Κατερίνα Τοράκη, ΕΒΕ 14/4/2021



Βάση όρων της Πληροφόρησης τρίγλωσση, περιέχει αντιστοιχίες όρων από το έργο της Επιτροπής 

ΕΛΟΤ/ΤΕ 22 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/tab3
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TERMTERM - Βάση όρων της Ορολογίας, τρίγλωσση, περιέχει αντιστοιχίες όρων από το έργο της 

Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 (παραγωγή ΕΛΕΤΟ) http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_Base_GR.mdb
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ISO Concept Database
Παράγεται από τον ISO και δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης από Διεθνή Πρότυπα και άλλες

εκδόσεις του ISO. Περιέχει τους όρους και τους ορισμούς των εννοιών από όλα τα Διεθνή Πρότυπα

ISO (συνήθως κεφάλαιο 3. Terms and Definitions) και παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης με αριθμό

προτύπου, με όρο που έχει ορισμό της αντίστοιχης έννοιας, καθώς και με λέξη από οποιοδήποτε

μέρος των κειμένων των προτύπων που έχουν καταχωρισθεί στη βάση (τίτλος προτύπου, όρος,

ορισμός). Επίσης, μπορεί να γίνει αναζήτηση από τις άλλες συλλογές, καθώς και των γραφικών

συμβόλων. https://www.iso.org/obp/ui/
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Ημερίδες για την Τυποποίηση

• Τυποποίηση στη Βιβλιοθηκονομία, Τεκμηρίωση –

Πληροφόρηση. Ημερίδα ΤΕΕ, ΕΕΒ και ΕΛΟΤ/ΤΕ 22, 15 Μαΐου

1989, Αθήνα.

http://library.tee.gr/digital/m951_1000/m993/m993_contents.htm

• Τυποποίηση Ορολογίας. Ημερίδα ΤΕΕ και ΕΛΟΤ/ΤΕ 21, 11-12

Νοεμβρίου 1992, Αθήνα.

http://library.tee.gr/digital/m1151_1200/m1196/m1196_contents.htm

• Δίκτυα και OSI: Εφαρμογή στις ελληνικές βιβλιοθήκες και

υπηρεσίες τεκμηρίωσης και πληροφόρησης (Διασύνδεση

ανοιχτών συστημάτων). Ημερίδα ΤΕΕ και ΕΛΟΤ/ΤΕ 22, 17

Ιανουαρίου 1994, Αθήνα.

http://library.tee.gr/digital/m1301_1350/m1332/m1332_contents.htm

Επίσης, παρουσίαση του έργου της ΤΕ22 από μέλη της σε συνέδρια, ημερίδες κτλ.,

προσκεκλημένη ομιλήτρια της τότε τεχνικής υπεύθυνης Στέλλας Χατζημαρή στο Συνέδριο

ΕΛΕΤΟ το 2019, σεμινάριο της ΤΕ 21 στα μέλη της ΤΕ 22 το 2018, κ.ά.
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Δομή και γλωσσική επιμέλεια προτύπων
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Δομή των προτύπων

66

ISO ΕΛΟΤ 

 

Foreword 

0. Introduction 

1. Scope 

2. Normative 

references 

3. Terms and 

definitions 

4. ……… 

Annex A 

(informative) 

Annex B (normative) 

……………………………….. 

Index 

Bibliography 

. 

. 

 

Εισαγωγή  

1. Αντικείμενο  

2. Τυποποιητικές παραπομπές  

3. Όροι και ορισμοί εννοιών* 

4. ……………………………………………… 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τυποποιητικό) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Πληροφοριακό)  Αλφαβητικό 

ευρετήριο όρων και θεμάτων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Πληροφοριακό)  

Ελληνοαγγλογαλλικό γλωσσάριο όρων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (Πληροφοριακό)  

Αγγλοελληνογαλλικό γλωσσάριο όρων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (Πληροφοριακό)  

Γαλλοελληνοαγγλικό γλωσσάριο όρων 

Βιβλιογραφία 
 

* Στο κεφάλαιο 3 κάθε προτύπου ορίζονται οι έννοιες που το αφορούν. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει τον όρο ή τους όρους που

κατασημαίνουν κάθε έννοια και τον ορισμό που περιγράφει την έννοια (ο ορισμός περιγράφει έννοια και όχι όρο). Γι’ αυτό,

εξάλλου, μπορεί να υπάρχουν ένας ή περισσότεροι όροι που κατασημαίνουν την ίδια έννοια, από τους οποίους ένας ορίζεται ως

προτιμώμενος και οι υπόλοιποι είναι συνώνυμοι (δεκτοί).
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Γλωσσική επιμέλεια                                        (1)
• τελικό ν. Το τελικό ν διατηρείται πάντα (στον γραπτό λόγο) στην αιτιατική

ενικού για το οριστικό και αόριστο άρθρο και για την προσωπική αντωνυμία

του αρσενικού γένους (δηλαδή για τα «τον», «έναν», «αυτόν», π.χ. τον

φάκελο, έναν φάκελο, αυτόν τον φάκελο). Για τα αντίστοιχα του θηλυκού

γένους, το τελικό ν χρησιμοποιείται όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από

φωνήεν ή από κ, π, τ, ξ, ψ, μπ, ντ, γκ, τσ και τζ (δηλαδή για το άρθρο «την»

και τις προσωπικές αντωνυμίες τρίτου προσώπου «αυτήν» και «την», π.χ. τη

γυναίκα, την κιθάρα, αυτήν την κοπέλα, την ξέρω, τη γνωρίζω). Το ν

διατηρείται στα αρνητικά μόρια δεν και μην, καθώς και στο σαν (π.χ. δεν

ξέρω, δεν θέλω, μην πάτε, σαν αυγό, σαν βόδι).

• μία/μια. Το άρθρο τονίζεται μόνο όταν χρησιμοποιείται ως αριθμητικό, ενώ

στις άλλες περιπτώσεις δεν τονίζεται (π.χ. οι απαιτήσεις μιας βάσης

ορολογικών δεδομένων, η οργάνωση μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης,

αντιστοίχιση κάθε λήμματος σε μία μόνο έννοια).

• Οι όροι και οι ορισμοί των εννοιών στο κεφάλαιο 3 γράφονται με μικρά, και

δεν μπαίνει τελεία στους ορισμούς.

• Οι τίτλοι των κεφαλαίων, οι ολόκληρες προτάσεις στα κείμενα (π.χ. στην

Εισαγωγή) και οι σημειώσεις ξεκινούν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.
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Γλωσσική επιμέλεια                                        (2)
• ευρωπαϊκός, ελληνικός κτλ. γράφονται με μικρό (π.χ. ευρωπαϊκός), εκτός

εάν αποτελούν μέρος ονόματος φορέα (π.χ. Ελληνικός Οργανισμός

Τυποποίησης)

• Οι αναφορικές προτάσεις, δηλαδή οι δευτερεύουσες προτάσεις που

εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες ή επιρρήματα (ο οποίος, στον

οποίο, που, όπου κτλ.), δεν χρειάζονται κόμματα (π.χ. ασάφεια που / η

οποία δημιουργείται από την πολυσημία)

• Όταν στην πρόταση χρησιμοποιούνται στη σειρά δύο ή περισσότερες

λέξεις διαφορετικού γένους, τότε πρέπει να αναφέρονται και τα άρθρα

στην κάθε μία. Εάν στο άρθρο έχει ενσωματωθεί η πρόθεση σε, πρέπει να

επαναλαμβάνεται ολόκληρη η λέξη και όχι μόνο το άρθρο (π.χ. στον

άντρα, στη γυναίκα και στο παιδί).

• level  στάθμη (και όχι: επίπεδο...). Γενικά, στα φυσικά μεγέθη, η level,

που μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, υψηλότερη ή χαμηλότερη,

δεν αποδίδεται ως επίπεδο, αλλά ως στάθμη.

• Για τα τυποποιητικά ρήματα shall, should, may, need, can, βλ. παρακάτω

κείμενο από Κ.Βαλεοντή.
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Κάποια ζητήματα σχετικά με το έργο της ΤΕ 22
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 Οι τυποποιητικές εργασίες σχετικά με την εκπόνηση ελληνικών

προτύπων περιλαμβάνουν:

• επιλογή προτύπου για επεξεργασία

– κριτήρια: θέμα, επικαιρότητα, (εκφρασμένη) ανάγκη…

• ανασκόπηση/αναθεώρηση προτύπου ΕΛΟΤ

– λόγοι: περιοδική, λόγω αλλαγής ISO, λόγοι όπως παραπάνω

• διόρθωση/ενημέρωση ορολογίας σε υπάρχον πρότυπο ΕΛΟΤ

– λόγοι: διόρθωση λάθους, εξελίξεις έννοιας…

• θεματική διερεύνηση

– για την κατανόηση έννοιας προτύπου και σωστή περιγραφή της

• ορολογική διερεύνηση έννοιας προτύπου

– λεπτομερής έρευνα για την έννοια που ενδιαφέρει, με ορισμούς και

αποδόσεις (από τα πρότυπα ISO μέσω της πλατφόρμας ISO OBP, από

ειδικά και γενικά λεξικά και από άλλες πηγές) και με αναφορά στα

συγκείμενα στα οποία συναντιέται˙ αντίστοιχη έρευνα, αν χρειαστεί, στο

σύστημα εννοιών στο οποίο ανήκει η εν λόγω έννοια.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα

Τυποποίηση, Κατερίνα Τοράκη, ΕΒΕ 14/4/2021



76

• αποδόσεις όρων στα ελληνικά

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα προβληματισμού ως προς την απόδοση στα

ελληνικά εννοιών για τις οποίες έχουμε αγγλικές (ενίοτε και γαλλικές) αποδόσεις

στα πρότυπα ISO, σημειώνοντας βέβαια ότι δεν αρκεί αυτή η παράθεση για

αξιολόγηση/συζήτηση εάν δεν δοθούν ορισμοί και λοιπές σχετικές πληροφορίες

για κάθε έννοια:

– document: τεκμήριο

– performance: από απόδοση σε επίδοση (υπάρχει και στον τίτλο προτύπου)

– format: από διάταξη σε μορφότυπο

– aboutness: έγινε εισήγηση, η συζήτηση σε εξέλιξη

– online: επιγραμμικός, πλέον και ηλεκτρονικός

– branch library: παράρτημα βιβλιοθήκης ή τμηματική βιβλιοθήκη;

– archive – record, evaluation-assessment, impact, label-tag, evidence, reference-

citation, outreach κτλ.

• έννοιες με διαφορετική σημασία σε διαφορετικά περιβάλλοντα (γλωσσικά,

κοινωνικά, εθνικά, πολιτισμικά κτλ.), π.χ.:

– βαθμίδες εκπαίδευσης

– τύποι βιβλιοθηκών : δημόσιες, ερευνητικές, ακαδημαϊκές, σχολικές, ειδικές κτλ.

– προσόντα-δεξιότητες
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 Πέραν της εκπόνησης εθνικών προτύπων, η ΤΕ 22

συμμετέχει στο έργο των Επιτροπών ISO που σημαίνει

παρακολούθηση του έργου τυποποίησης από το αρχικό

στάδιο της πρότασης μέχρι τη δημοσίευση, καθώς και κατά

την περιοδική (συστηματική) ανασκόπηση, και μπορεί να

περιλαμβάνει:

• ενημέρωση,

• ανάγνωση,

• συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και/ή σε τυχόν μεμονωμένες

συζητήσεις, αλληλογραφία κτλ.

• συμμετοχή σε περιοδικές συναντήσεις και/ή στην ετήσια συνάντηση

της TC 46

• συμμετοχή στην ψηφοφορία με δυνατότητα αποστολής και σχολίων

(η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική για τα μέλη).

Τυποποίηση, Κατερίνα Τοράκη, ΕΒΕ 14/4/2021
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 Tέλος, το έργο της Τυποποίησης (πρέπει να)

περιλαμβάνει και τη μέριμνα για την εφαρμογή των

προϊόντων που παράγει η Επιτροπή και που σχετίζεται

άμεσα με την επικοινώνηση του έργου της, δηλαδή:

• ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των ενδιαφερόμενων μερών

(από τον επαγγελματικό και εκπαιδευτικό χώρο)·

• διοργάνωση ανοικτών ενημερωτικών εκδηλώσεων·

• διερεύνηση, σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ, των δυνατοτήτων

προμήθειας των προτύπων με καλούς όρους (ήδη έχουν ξεκινήσει

σχετικές ενέργειες, με πρωτοβουλία της ΤΕ 22, για τα εκπαιδευτικά

ιδρύματα)·

• συμμετοχή με ανακοινώσεις σε συνέδρια, με άρθρα σε περιοδικά

κτλ. ·

• ……

Ανάγκη εξωστρέφειας!
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Σε κάθε περίπτωση, εκπόνηση ελληνικών προτύπων

δεν είναι μετάφραση των διεθνών προτύπων.

Και βέβαια, το έργο της Τυποποίησης σημαίνει

πολλή, όχι πάντα ορατή, εργασία ανθρώπων.

Σας ευχαριστώ!
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