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Περίληψη 

Η εισήγηση αναφέρεται στις διεργασίες Τυποποίησης οι οποίες έχουν εφαρµογή στον τοµέα της 
Πληροφόρησης και ειδικότερα στο πεδίο της Αρχειονοµίας, στην περιγραφή, διαχείριση και 
αξιοποίηση των αρχειακών πόρων. Αρχικά, γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες που 
σχετίζονται µε την Τυποποίηση, ενώ ακολουθεί κεφάλαιο για το ρόλο και τη σηµασία της 
Ορολογίας και των διεργασιών τυποποίησής της, µε αναφορά στις βασικές έννοιες και στις 
δραστηριότητες στην Ελλάδα και διεθνώς. Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων Τυποποίησης στην Πληροφόρηση τόσο στο πλαίσιο του ISO όσο και του 
ΕΛΟΤ, καθώς και των σχετικών ∆ιεθνών και Ελληνικών προτύπων. ∆ίνεται έµφαση στις 
δραστηριότητες των Ελληνικών Τεχνικών Επιτροπών του ΕΛΟΤ ΤΕ21 και  ΤΕ22. Ακολουθεί 
µια σύντοµη αναφορά στα σχήµατα µεταδεδοµένων τα οποία χρησιµοποιούνται στην περιγραφή 
των αρχειακών τεκµηρίων και η εισήγηση ολοκληρώνεται µε τη διατύπωση προβληµατισµών 
σχετικά µε τη χρήση και τη χρησιµότητα των προτύπων. 

 
 

1. Τυποποίηση και πρότυπα - Βασικές έννοιες 
 
Σύµφωνα µε το πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ 45020:2006 (Τυποποίηση και συναφείς δραστηριότητες - 
Γενικό λεξιλόγιο)3, η τυποποίηση ορίζεται ως  
 

δραστηριότητα µε την οποία καθιερώνονται, για υφιστάµενα ή δυνητικά 
προβλήµατα, διατάξεις κοινής και επαναλαµβανόµενης χρήσης οι οποίες 
αποσκοπούν στην επίτευξη του βέλτιστου βαθµού τάξης σε συγκεκριµένο πλαίσιο 
εφαρµογής 

 
Η τυποποίηση περιλαµβάνει τις διεργασίες της σύνταξης, της έκδοσης και της 

εφαρµογής Προτύπων. Στόχοι της τυποποίησης, πέραν των γενικών που αναφέρονται στον 
παραπάνω ορισµό, µπορεί να είναι ο έλεγχος της ποικιλίας, η χρηστικότητα, η συµβατότητα, 
η εναλλαξιµότητα, η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία 
προϊόντος, η αµοιβαία κατανόηση, οι οικονοµικές επιδόσεις ή το εµπόριο.  
 

Από τους στόχους αυτούς απορρέουν και τα οφέλη της τυποποίησης, στα οποία 
περιλαµβάνονται: 
• η βελτίωση της καταλληλότητας των προϊόντων, των διεργασιών και των υπηρεσιών για 

την προβλεπόµενη χρήση τους,  
• η πρόληψη των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο και  
• η διευκόλυνση της τεχνολογικής συνεργασίας. 
 

                                                           
1 Συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης  ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Ορολογία - Γλωσσικοί πόροι » και µέλος της 
Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ22, ηλ.ταχ.: toraki@tee.gr 
2 Συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ22 «Τεκµηρίωση», ηλ.ταχ.: 
stellachatzimari@gmail.com 
3 ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:2006. Τυποποίηση και συναφείς δραστηριότητες - Γενικό λεξιλόγιο. 
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Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης ISO ορίζει ότι τα οφέλη από την εφαρµογή 
Προτύπων είναι τεχνολογικά, οικονοµικά και κοινωνικά.4 Αναλυτικότερα, ορίζει ότι σε 
επίπεδο επιχειρήσεων, τα πρότυπα αποτελούν στρατηγικά εργαλεία που συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση κόστους, στην ικανοποίηση των πελατών, στην πρόσβαση σε νέες αγορές, 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και του συγκριτικού πλεονεκτήµατος και τέλος στη 
µείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Σε επίπεδο κοινωνίας, τα πρότυπα 
διασφαλίζουν ότι παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες µε ασφάλεια, αξιοπιστία και καλή 
ποιότητα, ότι λαµβάνεται µέριµνα για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την 
προστασία του περιβάλλοντος, ενώ η ανάπτυξη των προτύπων βασίζεται σε συµµετοχικές, 
αντιπροσωπευτικές και συναινετικές διαδικασίες. Τέλος, τα πρότυπα, λόγω και όλων των 
παραπάνω χαρακτηριστικών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από κυβερνητικούς φορείς 
προκειµένου να αποτελέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη εθνικών κανονισµών, 
αξιοποιώντας τη γνώση των ειδικών που περικλείεται σε αυτά και δηµιουργώντας 
προϋποθέσεις για το διεθνές εµπόριο. 
 

Το πρότυπο είναι το βασικό τυποποιητικό έγγραφο, το οποίο ορίζεται ως  
 

έγγραφο που έχει καθιερωθεί µε συναίνεση και έχει εγκριθεί από έναν 
αναγνωρισµένο φορέα το οποίο παρέχει, για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση, 
κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή τα 
αποτελέσµατά τους και το οποίο αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθµού 
τάξης σε ένα δεδοµένο πλαίσιο εφαρµογής 

 
Είναι σηµαντικό ότι τα πρότυπα δεν επιβάλλονται από κάποιο εξωτερικό φορέα, 

αλλά καθιερώνονται από  την επαρκή εκπροσώπηση όλων των ενδιαφεροµένων µερών καθώς 
και κυρίως από και µε τη συναίνεσή τους  (σύµφωνα µε το κοινώς αποδεκτό κώδικα αξιών) 
και δεν είναι υποχρεωτικής εφαρµογής. Τα πρότυπα είναι διεθνή (ISO), περιφερειακά (EN), 
εθνικά (ΕΛΟΤ). 
 

Άλλα τυποποιητικά έγγραφα  είναι τα παρακάτω: 
• τεχνική προδιαγραφή (technical specification): έγγραφο που καθορίζει τις τεχνικές 

απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν, µια διεργασία ή υπηρεσία. 
• κώδικας πρακτικής (code of practice):  τυποποιητικό έγγραφο που περιλαµβάνει 

πρακτικές ή διαδικασίες  για το σχεδιασµό, την κατασκευή,  την εγκατάσταση, τη 
συντήρηση ή τη χρήση εξοπλισµού, κατασκευών ή προϊόντων. 

• κανονισµός (regulation): έγγραφο που περιέχει υποχρεωτικούς νοµοθετικούς κανόνες και 
υιοθετείται από µια Αρχή. 

• τεχνικός κανονισµός (technical regulation):  κανονισµός που περιέχει τεχνικές  
απαιτήσεις, είτε άµεσα ή µε αναφορά ή µε ενσωµάτωση του περιεχοµένου ενός 
προτύπου, µιας τεχνικής προδιαγραφής ή ενός κώδικα πρακτικής.   

 
Η ποιότητα ορίζεται ως  

 
βαθµός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών πληροί απαιτήσεις (για το 
προϊόν ή την υπηρεσία) 
 
(fit for purpose) 

 
Κεντρικό όργανο σε κάθε τοµέα τυποποίησης είναι η Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ), η 

οποία λειτουργεί µε την ευθύνη ή υπό την αιγίδα του φορέα τυποποίησης (ISO /ΕΛΟΤ) και 
στην οποία συντελείται ο σχεδιασµός των παραπάνω τυποποιητικών εγγράφων που 
καθορίζουν κοινά αποδεκτές απαιτήσεις. 

                                                           
4
 ISO. Benefits of International Standards. http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.htm/. 
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Σε κάθε πρότυπο δίνεται ένας αριθµητικός κωδικός, καθώς και ένα ακρώνυµο που 
χαρακτηρίζει το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά. Ο αριθµητικός κωδικός 
δεν µεταβάλλεται ποτέ, ενώ µεταβάλλεται το ακρώνυµο, κάθε φορά που µεταβάλλεται η 
κατάσταση του εγγράφου, δηλαδή το στάδιο ανάπτυξης. Πέραν του αριθµού του προτύπου 
(π.χ. ISO 5127 / ΕΛΟΤ 1381), χρησιµοποιείται και ένας αριθµητικός κωδικός που αντιστοιχεί 
στη φάση στην οποία βρίσκεται το πρότυπο σε σχέση µε τα στάδια εκπόνησης (βλ. στο 
Παράρτηµα Β τα Στάδια επεξεργασίας των προτύπων ISO).  

Τα ακρώνυµα που συνοδεύουν τον αριθµό του προτύπου είναι τα εξής:  
• CD=Committee Draft 
• DIS=Draft International Standard 
• FDIS= Final Draft International Standard. 
• NP= New Project 
• NWI= New Work Item 
• TR=Technical Report 
• TS=Technical Specification  
• ΣΕΠ=Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου (για τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ). 
 

Ενώ χρησιµοποιούνται επίσης τα παρακάτω: 
• TC=Technical Committee 
• SC=Subcommittee 
• JWC=Joint Working Group 
• WG=Working Group 
• CIB=Committee-Internal Ballot   
 

Η Τυποποίηση είναι κατ’ εξοχήν δηµοκρατική τεχνική δραστηριότητα που 
προϋποθέτει µια τριπλή ισότητα: 
• ισότητα όλων των παραγόντων της οικονοµικής ζωής στη συµµετοχή στις κατά τοµέα 

Τεχνικές Επιτροπές όπου συντελείται ο σχεδιασµός των τυποποιητικών εγγράφων, 
• ισότητα όλων των ενδιαφεροµένων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, στο πλαίσιο της 

δηµόσιας διαβούλευσης για την κρίση και σχολιασµό των Σχεδίων των τυποποιητικών 
εγγράφων και εποµένως τη βελτίωσή τους πριν από την οριστικοποίησή τους και τέλος 

• ισότητα όλων των δραστηριοποιούµενων, στον σχετικό τοµέα, φορέων ή ατόµων, ως 
προς την εφαρµογή των υπόψη τυποποιητικών εγγράφων, δηλαδή έναντι των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.  

 
Τα µέλη των ΤΕ πριν σχεδιάσουν και «µαστορέψουν» κοινές προδιαγραφές 
µεθόδων, δοκιµών, προϊόντων και διεργασιών, που θα είναι το ίδιο κατανοητές από 
οποιονδήποτε, πρέπει πρώτα να καθιερώσουν µια αναµφίσηµη γλώσσα 
επικοινωνίας στην οποία επιδιώκεται µια ένα προς ένα αντιστοιχία µεταξύ των 
εννοιών και όρων του σχετικού θεµατικού πεδίου. 5 

 
Με τον τρόπο αυτό, συνδέουµε την ορολογία µε το αντικείµενο της τυποποίησης 

συνολικά. 
 
2. Ορολογία – ISO/TC37 και ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι» 
 
Ορολογία ή επιστήµη των όρων είναι η επιστήµη που µελετά τις έννοιες και τις 
κατασηµάνσεις τους και τη δοµή, το σχηµατισµό, την ανάπτυξη, τη χρήση και τη διαχείριση 
ορολογίων σε διάφορα θεµατικά πεδία. Αντίστοιχα, ορολόγιο ή ορολογία είναι το σύνολο 

                                                           
5 Βαλεοντής Κ. και Τοράκη Κ. Η ορολογία ως βασικό εργαλείο Τυποποίησης : Ζητήµατα και δράσεις σε εθνικό 
επίπεδο. Στο: Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και ελληνική πραγµατικότητα: Oφέλη, προβλήµατα και προοπτικές, Ηµερίδα 
ΤΕΕ, Αθήνα, 31 Μαρτ., 2008. [Πρόσβαση 20 Νοεµβρίου 2015]. ∆ιαθέσιµο από: 
http://library.tee.gr/digital/m2311/m2311_valeontis.pdf. 
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των κατασηµάνσεων  σε µία ειδική γλώσσα. Έννοια είναι µονάδα γνώσης που δηµιουργείται 
από ένα µοναδικό συνδυασµό χαρακτηριστικών, ενώ κατασήµανση είναι παράσταση µιας 
έννοιας µε ένα σηµείο (σηµάδι) που την υποδηλώνει (δηλαδή σύµβολα, ονόµατα και όροι).6  

Ένας όρος είναι κατασήµανση που αποτελείται από µία ή περισσότερες λέξεις και 
παριστάνει µια γενική έννοια σε µια ειδική γλώσσα. Για τη δηµιουργία νέων όρων ή τη 
συστηµατοποίηση υπαρχόντων ορολογίων, συνιστάται να ακολουθούνται οι επτά αρχές 
σχηµατισµού όρων: διαφάνεια, συνέπεια, γλωσσική καταλληλότητα, γλωσσική οικονοµία, 
παραγωγικότητα και συνθετικότητα, γλωσσική ορθότητα, γλωσσική εντοπιότητα. 
 

«Για ένα τυποποιηµένο ορολόγιο, είναι επιθυµητό ένας όρος να αποδίδεται σε µία 
µόνο έννοια. Πριν δηµιουργηθεί ένας νέος όρος, απαιτείται να διερευνηθεί αν 
υπάρχει ήδη όρος για την εξεταζόµενη έννοια. Πρέπει να γίνεται σεβαστή η 
καθιερωµένη χρήση. Καθιερωµένες και ευρέως χρησιµοποιούµενες κατασηµάνσεις, 
ακόµα και εάν είναι όχι καλά σχηµατισµένες δεν πρέπει να αλλάζονται εκτός εάν 
υπάρχουν λόγοι που το επιβάλλουν. Αν υπάρχουν περισσότερες από µία 
κατασηµάνσεις για µία έννοια, θα πρέπει να επιλέγεται εκείνη που ικανοποιεί τις 
περισσότερες από τις αρχές που ακολουθούν».7  

 

  
 
Εικόνα 1.  Βασικές έννοιες Ορολογίας (Πηγή: ΕΛΟΤ 561.1:2006) 
 

Με το αντικείµενο της τυποποίησης στην Ορολογία ασχολείται, στο πλαίσιο του ISO, 
η Τεχνική Επιτροπή TC37,8  ενώ  αντίστοιχη Τεχνική Επιτροπή στο πλαίσιο του ΕΛΟΤ είναι 
η ΤΕ21.9 Κύριο αντικείµενο της ΤΕ21 είναι η  τυποποίηση στο πεδίο της Ορολογίας και 
συγκεκριµένα η θέσπιση/υιοθέτηση αρχών, κανόνων και µεθόδων ορολογίας, µε την 
επεξεργασία και απόδοση στην ελληνική των προτύπων ορολογίας του ISO και µε την 
επεξεργασία για έκδοση Ελληνικών Προτύπων στον τοµέα της Ορολογίας. Παρακολουθεί  
και  συµµετέχει (ως πλήρες µέλος ή ως παρατηρητής) στις εργασίες της ∆ιεθνούς Τεχνικής 

                                                           
6 ΕΛΟΤ 561.1:2006 Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και εφαρµογή 
7 ΕΛΟΤ 402:2010  Ορολογική εργασία – Αρχές και µέθοδοι 
8 ISO/TC37 Terminology and other language and content resources 
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.h
tm?commid=48104 
9 ΕΛΟΤ/ΤΕ21 Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE21.  
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Επιτροπής ISO/TC37, ενώ επίσης παρακολουθεί  και συµµετέχει σε δράσεις σχετικές µε το 
αντικείµενό της, συνεργαζόµενη µε ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Μέλη της ΤΕ21 είναι 
εκπρόσωποι φορέων, όπως ΤΕΕ, ΕΛΟΤ, Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Ακαδηµία 
Αθηνών, ΕΜΠ, Πανεπ. Αθηνών, ΙΕΛ, ΕΕΧ και ΕΕΦ. 

Σηµειώνεται ότι έργο της ΤΕ21 είναι η διατύπωση και πρόταση κανόνων για 
παραγωγή ορολογίας και όχι η ίδια η παραγωγή ορολογίας στα επιµέρους θεµατικά πεδία. 
Συντάσσει όµως ορολογία στο ίδιο το πεδίο της Ορολογίας η οποία είναι αναζητήσιµη από 
βάση δεδοµένων10, ενώ, µε τις ενέργειες της ΕΛΕΤΟ έχει περιληφθεί και στη διεθνή βάση 
δεδοµένων TermTerm11. Τα πρότυπα τα οποία έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια είναι: 
 
• ΕΛΟΤ 402:2010 Ορολογική εργασία – Αρχές και µέθοδοι  
• ΕΛΟΤ 561.1:2006 Ορολογική εργασία - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεωρία και εφαρµογή  
• ΕΛΟΤ 561.2:2007 Ορολογική εργασία - Λεξιλόγιο - Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρµογές 
• 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 
 

Η ΤΕ21 δεν συντάσσει η ίδια ορολογία στα ειδικά θεµατικά πεδία, όπως ήδη 
αναφέρθηκε. Συνεργάζεται όµως, µαζί µε την ΕΛΕΤΟ και µε τον ΕΛΟΤ, µε οµάδες και 
φορείς όταν ζητηθεί η συµβολή της για τη δηµιουργία θεµατικών οµάδων ορολογίας, για τη 
σύνταξη λεξιλογίων, θησαυρών και άλλων εργαλείων γλωσσικής και ορολογικής 
επεξεργασίας. Επίσης, συµµετέχει ενεργά στο Ελληνικό ∆ίκτυο Ορολογίας, το οποίο 
δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (Γραφείο Αθήνας) και έχει σκοπό την ορολογική υποστήριξη των Υπηρεσιών 
Ελληνικής Μετάφρασης των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και 
γενικότερα των µεταφραστικών εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο, την καθιέρωση και τη 
χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας σε διάφορα επιστηµονικά πεδία, καθώς και τη 
βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα.12 Στο ∆ίκτυο συµµετέχουν 
φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο, πέραν των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως από Υπουργεία, Τράπεζες, Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, 
από τον ΕΛΟΤ, την ΕΛΕΤΟ, από µεταφραστικά γραφεία κτλ. 
 
3. Τεκµηρίωση και Πληροφόρηση – ISO/TC46 και ΕΛΟΤ/ΤΕ22 «Τεκµηρίωση» 
 
Η Τεχνική Επιτροπή Τεκµηρίωσης ΤΕ2213 ιδρύθηκε το 1983 µε σκοπό την εκπόνηση 
Ελληνικών Προτύπων και την απόδοση στην ελληνική γλώσσα των προτύπων που εκδίδει η 
Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 46 – Information and Documentation του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Τυποποίησης (η οποία λειτουργεί από το 1947).14 

Απευθύνεται στο χώρο των βιβλιοθηκών, των υπηρεσιών πληροφόρησης και των 
εκδοτικών οίκων και προσπαθεί να συνδέσει την ορολογία και τις κατευθύνσεις, όπως 
αποτυπώνονται στα πρότυπα, µε το έργο των επιστηµόνων της πληροφόρησης, των 
βιβλιοθηκονόµων, αρχειονόµων και των απασχολουµένων γενικότερα στην παραγωγή και 
διακίνηση τεκµηρίων. 

                                                           
10 Βάση όρων της Ορολογίας http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_Base_GR.mdb 
11 TermTerm.org www.termterm.org  
12 Ελληνικό ∆ίκτυο Ορολογίας http://ec.europa.eu/greece/news/2015/20150323_diktyo_orologias_el.htm. 
13 ΕΛΟΤ/ΤΕ22 Τεκµηρίωση 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22 
14 ISO/TC46 Information and Documentation 
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.h
tm?commid=48750 
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 Η δοµή της ISO/TC46 περιλαµβάνει υποεπιτροπές και οµάδες εργασίας, οι οποίες 
καλύπτουν ένα συγκεκριµένο θεµατικό αντικείµενο. Οι ενεργές οµάδες εργασίας 
ασχολούνται ξεχωριστά µε ζητήµατα Ορολογίας, µε το ISO 3166 που αφορά τους κωδικούς 
χωρών

15 και µε τη σειρά προτύπων που αφορούν τη µετατροπή/µεταγραµµατισµό ανάµεσα 
στις γραπτές γλώσσες (όπως το πρότυπο ISO 843 / ΕΛΟΤ 743 για τη µετατροπή των 
ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς).16 
 
Οι υποεπιτροπές της TC46 είναι οι παρακάτω17: 
 
ISO/TC 46/SC 4  Technical interoperability  
ISO/TC 46/SC 8  Quality - Statistics and performance evaluation  
ISO/TC 46/SC 9  Identification and description  
ISO/TC 46/SC 10  Requirements for document storage and conditions for preservation  
ISO/TC 46/SC 11  Archives/records management  
  
Ειδικότερα δε, η Υποεπιτροπή 11, έχει τις παρακάτω υποοµάδες: 
• WG 1: Metadata  
• WG 7: JWG on Digital records preservation  
• WG 8: Management systems for records 
• WG 10: Implementation Guidelines for the disposition of records  
• WG 13: Revision of ISO 15489-1 and ISO/TR 15489-2  
• WG 14: Records requirements in enterprise Architecture  
 

Έτσι, βλέποντας κανείς τους τίτλους των προτύπων, αντιλαµβάνεται ότι 
περιλαµβάνονται – κατά το δυνατόν - όλες οι «διατάξεις κοινής και επαναλαµβανόµενης 
χρήσης, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη του βέλτιστου βαθµού τάξης σε συγκεκριµένο 
πλαίσιο εφαρµογής», όπως διατυπώνεται στον ορισµό της έννοιας «τυποποίηση». Εξάλλου, 
πρέπει να σηµειωθεί ότι  το έργο των επιτροπών τυποποίησης υποβάλλεται διαρκώς σε κρίση, 
αξιολόγηση και αναθεώρηση, λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές και τις εξελίξεις σε κάθε 
θεµατικό πεδίο, πράγµα που γίνεται φανερό και από τα πολλά στάδια επεξεργασίας των 
προτύπων από την αρχική ιδέα µέχρι την οριστική δηµοσίευση.18 

 
Στο αντικείµενο της περιγραφής και διαχείρισης των αρχείων, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µια σειρά προτύπων από όλες τις παραπάνω υποκατηγορίες, όπως είναι π.χ. 
πρότυπα για τη θεµατική ανάλυση, για τη δηµιουργία θησαυρών, για τη σύντµηση λέξεων και 
βιβλιογραφικών όρων, για τη διαφύλαξη και διατήρηση, για τις µετρήσεις και τις στατιστικές, 
για το Dublin Core (ISO 15836) και το CIDOC Conceptual Reference Model (ISO 21127) 
κτλ. Ενώ, ολόκληρη η υποεπιτροπή 11 έχει ως αντικείµενο τα αρχεία και τη διαχείρισή τους 
και συγκεκριµένα την τυποποίηση των αρχών για τη δηµιουργία και διαχείριση ενεργών  και 
ιστορικών αρχείων.19 Οι γενικές έννοιες και οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των 
αρχείων (records management) διατυπώνονται στο πρότυπο ISO 15489 (µέρος 1-πρότυπο και  
µέρος 2-τεχνική έκθεση). 
 

Η ΤΕ22, στα πάνω από 30 χρόνια λειτουργίας της, έχει εκπονήσει ένα σηµαντικό 
αριθµό προτύπων, τα οποία εµφανίζονται παρακάτω: 
 

                                                           
15 Country codes – ISO 3166 http://www.iso.org/iso/home.html. 
16 ISO C46/WG3 Conversion of written languages http://www.evertype.com/standards/tc46wg3/. 
17 Στο παράρτηµα Α δίνονται πίνακες µε όλα τα πρότυπα που έχουν εκδοθεί από κάθε υποεπιτροπή. 
18 ISO International harmonized stage codes http://www.iso.org/iso/stage_codes.pdf  (βλ. σχετικό πίνακα στο 
Παράρτηµα Β) 
19 Sc 11 Scope: Standardization of principles for the creation and management of documents, records and archives 
as evidence of transactions and covering all media including digital multimedia and paper. Στο: ISO/TC 46 
Information and documentation Business Plan 2010 http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc46_bp.                                                                                                                                                                   
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� Για την οργάνωση των βιβλιοθηκών 
 
• Αρχές βιβλιογραφικής ταξιθέτησης. ΕΛΟΤ 1411:2004 (ISO 7154:1983) 
• ∆είκτες απόδοσης βιβλιοθηκών. ΕΛΟΤ ISO 11620:2005(ISO 11620:2014) 
• ∆ελτία καταλόγου βιβλιοθηκών – ∆ιαστάσεις. ΕΛΟΤ 367:1979 
• ∆ιεθνής στατιστική βιβλιοθηκών. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2789:199420 
 
� Για τις εκδόσεις και τη συγγραφή 
 
• Αρίθµηση ενοτήτων σε γραπτά κείµενα. ΕΛΟΤ 1110:1991 (ISO 2145:1978) 
• Βασικές αρχές για την επεξεργασία, τη δοµή και την παρουσίαση ευρετηρίων. ΕΛΟΤ 

1213:2004 (ISO 999:1996) 
• Κανόνες για τη σύντµηση τίτλων και δηµοσιευµάτων. ΕΛΟΤ 1211:2004 (ISO 4:1997) 
• Παρουσίαση διατριβών και παρόµοιων τεκµηρίων. ΕΛΟΤ 1389:2004 (ISO 7144:1986) 
• Παρουσίαση επιστηµονικών και τεχνικών εκθέσεων. ΕΛΟΤ 1336:1993 (ISO 5966:1982) 
• Παρουσίαση µεταφράσεων. ΕΛΟΤ 1391:2004 (ISO 2384:1977) 
• Παρουσίαση των τίτλων σειρών. ΕΛΟΤ 1410:2004 (ISO 7275:1985) 
• Πίνακας περιεχοµένων περιοδικών. ΕΛΟΤ 1212:1994 (ISO 18:1981) 
• Τίτλοι ράχης σε βιβλία και άλλα δηµοσιεύµατα. ΕΛΟΤ 1388:2004 (ISO 6357:1985) 
• Φύλλα περιλήψεων σε περιοδικά δηµοσιεύµατα. ΕΛΟΤ 720:1993 (ISO 5122:1979) 
• Φύλλα τίτλου βιβλίων. ΕΛΟΤ 676:1988 (ISO 1086:1975) 
 
� Για την τεκµηρίωση  
 
• Οδηγίες για βιβλιογραφικές αναφορές και παραποµπές σε πληροφοριακούς πόρους. 

ΕΛΟΤ 560:2014 (ISO 690:2010) 
• Βιβλιογραφική περιγραφή και αναφορές – Κανόνες για τη σύντµηση βιβλιογραφικών 

όρων. ΕΛΟΤ 822:2004 (ISO 832:1994) 
• Θεµατική ανάλυση τεκµηρίων: Μέθοδοι εξέτασης τεκµηρίων, προσδιορισµού των 

θεµάτων τους και επιλογής των όρων ευρετηρίασης. ΕΛΟΤ 1312:1996 (ISO 5963:1985) 
• Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη µονόγλωσσων θησαυρών. 

ΕΛΟΤ 1321:1993 (ISO 2788:1986, τώρα για πολύγλωσσους θησαυρούς ISO 25964-
1:2011, ISO 25964-2:2013) 

• Περιλήψεις για τα δηµοσιεύµατα και την τεκµηρίωση. ΕΛΟΤ 414:1993 (ISO 214:1976) 
 
� Για την οργάνωση των πληροφοριών  
 
• Μορφότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών. ΕΛΟΤ 633:2014 (ISO 2709:2008) 
• Το σύνολο στοιχείων µεταδεδοµένων Dublin core. ΕΛΟΤ 1450:2015 (ISO 15836:2009) 
• Tριγράµµατες συντοµογραφίες (ετικέτες) ονοµασιών πεδίων και υποπεδίων 

βιβλιογραφικών εγγράφων µονογραφιών. ΕΛΟΤ 1200:199221  
 

� Για θέµατα ορολογίας 
 
• Λεξιλόγιο ΕΛΟΤ 1381:2013 (ISO 5127:2001) 
 

Τα πρότυπα στον τοµέα της πληροφόρησης έχουν συµβάλει στη δηµιουργία 
συνεργατικών συστηµάτων πληροφόρησης22. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η 

                                                           
20 Ήδη έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της έκδοσης ISO2789:2013 και σύντοµα θα τεθεί σε δηµόσια κρίση το 
νέο Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου (Νοέµβριος 2015). 
21 Είναι πρότυπο παραχθέν από την ΤΕ 22 - δεν υπάρχουν διεθνείς ισοδυναµίες. 
22 Χατζηµαρή, Στ. Εµπειρία από την εφαρµογή των αρχών της ορολογίας στην τεκµηρίωση. Στο: 6ο Συνέδριο 
Ελληνική γλώσσα και ορολογία, ΕΛΕΤΟ, Αθήνα, 1-7 Νοεµβρίου 2007. [Πρόσβαση 20 Νοεµβρίου 2015]. 
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ύπαρξη και η µετέπειτα χρήση των προτύπων ΕΛΟΤ 1312 και 1321 (που αφορούν θεµατική 
ανάλυση/ευρετηρίαση και δηµιουργία θησαυρών αντίστοιχα), καθώς και τα πρότυπα ΕΛΟΤ  
402 και 561 (που αφορούν αρχές/µεθόδους και λεξιλόγιο ορολογίας αντίστοιχα). Τα πρότυπα 
αυτά αποτελούν τµήµα της εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων 
πληροφόρησης και στα τρία εκπαιδευτικά τµήµατα της χώρας (Ιόνιο Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ 
Αθήνας και ΤΕΙ Θεσσαλονίκης), καθώς και σε σχετικά σεµινάρια για  επαγγελµατίες 
πληροφόρησης. Επιπλέον, τα πρότυπα αυτά αποτέλεσαν το πλαίσιο και παρείχαν 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη δηµιουργία  δύο σηµαντικών ορολογικών εργαλείων σε εθνικό 
επίπεδο: 
• του  δίγλωσσου πολυθεµατικού Θησαυρού Επιστηµονικών Όρων, ο οποίος αναπτύχθηκε 

σε πιλοτική βάση στο πλαίσιο της Κοινοπραξίας, σήµερα Συνδέσµου Ελληνικών 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), προκειµένου να υποστηρίξει τις ανάγκες των 
ακαδηµαϊκών και ειδικών βιβλιοθηκών23 

• του θησαυρού ελληνικών όρων, από το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης προκειµένου να 
υποστηρίζει τις δηµοτικές και δηµόσιες βιβλιοθήκες της χώρας.24 

 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί και για τους αρχειονόµους το πρότυπο ΕΛΟΤ 1381, 

το οποίο περιέχει το Λεξιλόγιο όλων των θεµατικών πεδίων  πληροφόρησης.25 Το πρότυπο 
χωρίζεται σε επτά κεφάλαια, τα οποία περιέχουν όρους και ορισµούς για τα αντικείµενα: 
βασικοί όροι, τεκµήρια, φορείς δεδοµένων και τα µέρη τους, ιδρύµατα τεκµηρίωσης και τα 
αποκτήµατά τους, διεργασία τεκµηρίωσης, χρήση των πληροφοριών και των τεκµηρίων, 
διατήρηση τεκµηρίων και νοµικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκµηρίωσης. Το ∆ιεθνές 
Πρότυπο περιέχει συνολικά περίπου 1100 όρους, στην αγγλική και γαλλική, στους οποίους 
πρέπει να προστεθούν και περίπου 100 όροι που αποτελούν δευτερεύοντες – µη 
προτιµώµενους όρους σχετιζόµενους µε κάποιους από τους κύριους. Στο ελληνικό πρότυπο 
προέκυψαν συνολικά 1416 όροι. Περιλαµβάνονται πλήθος όρων σε θέµατα αρχειονοµίας, 
βιβλιοθηκονοµίας και διαχείρισης πληροφοριών συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής τεχνικής 
ορολογίας σε θέµατα επεξεργασίας χαρτιού, φωτογραφίας, τυπογραφίας και βιβλιοδεσίας. 
Στην επεξεργασία του αντιµετωπίστηκαν πολλά προβλήµατα που προέρχονται τόσο από την 
πληµµελή ανάπτυξη της ορολογίας στον κλάδο της επιστήµης της πληροφόρησης όσο και 
από την έλλειψη οργανωµένης και συστηµατικής συνεργασίας µε ειδικούς από άλλους 
κλάδους.26  

Οι ειδικοί όροι αρχειονοµίας βρίσκονται διάσπαρτοι στα διάφορα κεφάλαια και 
υποκεφάλαια του προτύπου, όπως  1.2 (Βασικοί όροι πληροφόρησης και τεκµηρίωσης), 1.3 
(∆ιοικητικοί και επαγγελµατικοί όροι), 2 (Τεκµήρια, φορείς δεδοµένων και τα µέρη τους), 3.3 
(Αρχεία), 4 (∆ιεργασία τεκµηρίωσης), 6 (∆ιατήρηση τεκµηρίων), 7 (Νοµικές απόψεις της 
πληροφόρησης και τεκµηρίωσης). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην πορεία εκπόνησης των προτύπων, η Επιτροπή 
Τεκµηρίωσης, όπως και όλες οι Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛΟΤ, βρίσκεται αντιµέτωπη µε 
προβλήµατα όχι απλά µετάφρασης αλλά απόδοσης στην ελληνική και εναρµόνισης των 
όρων, δηµιουργίας νέων όρων από νέες έννοιες ή έννοιες για τις οποίες δεν υπάρχει 
ισοδύναµη απόδοση, καθώς και καθιέρωσης όρων ως προτιµώµενων, προκειµένου να 
εξασφαλίζεται και η ορθή χρήση της γλώσσας αλλά και η δυνατότητα επικοινωνίας και 

                                                                                                                                                                      
∆ιαθέσιµο από: http://www.eleto.gr/download/Conferences/6th%20Conference/6thConference-RoundTable-
ChatzimariStella-doc_GR.pdf. 
23 http://www.unioncatalog.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=28&lang=el 
24 http://www.ekt.gr/products/thesaurus/ 
25 ΕΛΟΤ 1381:2013 Πληροφόρηση και τεκµηρίωση – Λεξιλόγιο (από ISO 5127:2001 Information and 
documentation – Vocabulary) 
26 Τοράκη, Κ. και Χατζηµαρή, Στ. Η τυποποίηση της ορολογίας στον τοµέα της πληροφόρησης: ανάγκη ή 
υπερβολή; Στο: 9ο Συνέδριο Ελληνική γλώσσα και ορολογία, ΕΛΕΤΟ, 7-9 Νοεµβρίου 2013. . [Πρόσβαση 20 
Νοεµβρίου 2015]. ∆ιαθέσιµο από: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-
TE22/events/eleto13_torakichatzimari.pdf. 
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συνεργασίας ανάµεσα στους ενδιαφερόµενους. Εξάλλου, αυτό είναι και αποτέλεσµα της 
εννοιοκεντρικής προσέγγισης που αναφέρθηκε ήδη παραπάνω. 

Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιούνται πηγές (λεξικά, ορολόγια, βάσεις δεδοµένων, 
βιβλία κ.ά.), ενώ επιδιώκεται συνεργασία µε φορείς και πρόσωπα ανάλογα µε το θεµατικό 
πεδίο των εννοιών που ενδιαφέρουν κάθε φορά. Πάντως, υπάρχουν ανοιχτά ζητήµατα και 
αυτό φαίνεται έντονα, τόσο στο τελευταίο πρότυπο ΕΛΟΤ 1381, όσο και σε άλλα όπως το 
ΕΛΟΤ 633, το παρόν 2789 (∆ιεθνείς στατιστικές βιβλιοθηκών) κτλ.  

Για παράδειγµα, ας πάρουµε τις έννοιες archive, archives, record, file. Όλα είναι 
αρχείο, αρχεία, όµως π.χ. οι έννοιες archive και  record διαφέρουν ανάλογα µε την περίοδο 
του κύκλου ζωής του αρχείου. Γι’ αυτό, επιλέξαµε, ακολουθώντας και τα βοηθήµατα της 
ΕΑΕ, τις αποδόσεις ιστορικό αρχείο και ενεργό αρχείο αντίστοιχα.27  
 
Όµως, τι κάνουµε όταν έχουµε π.χ. την έννοια digital archive, όπως στο πρότυπο ISO 
2789:2013 (International library statistics), στoν παρακάτω ορισµό: 
 

open access repository 
digital archive created and maintained to provide universal and free access to 
information content 

 
Θα το αποδόσουµε ως ψηφιακό αρχείο, όµως πόσο είµαστε σίγουροι ότι 

καταλαβαίνουµε πως εννοεί την έννοια που αντιστοιχεί στο archive και όχι στο file (και ούτε 
στο record). 

Σε µια πρόσφατη έκδοση του Scientific Archivists Group µε τον τίτλο «A Guide to 
Archiving of Electronic Records»,  η έννοια electronic record ορίζεται ως “ information 
recorded in electronic form that requires a computerised system to access or process”.28 
Σηµειώνεται ότι στο ISO 5127 ο όρος electronic record ορίζεται ως “record stored in a 
machine-readable medium”  και έχει αποδοθεί ως ηλεκτρονικό αρχείο στο ΕΛΟΤ 1381. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα όπου φαίνεται πως για να γίνει η κατασήµανση της 
έννοιας µε τον κατάλληλο όρο χρειάζεται να γίνει κατανοητό το περιεχόµενο της έννοιας, 
πράγµα που απαιτεί πολλή προσπάθεια, καθώς και συχνή επανεξέταση, αξιολόγηση και 
αναθεώρηση σύµφωνα µε νέα δεδοµένα που προκύπτουν και νέα γνώση και πληροφόρηση 
που αποκτάται. 

Στο πλαίσιο του έργου της επίσης, η ΤΕ22 δηµιούργησε τη Βάση Όρων 
Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης. Είναι µια εφαρµογή σε Microsoft Access στην οποία 
καταχωρίζονται οι όροι  του κεφαλαίου «Όροι και Ορισµοί» όλων των προτύπων που έχει 
εκπονήσει η Επιτροπή µέχρι τώρα, καθώς και των αντίστοιχων ISO στην αγγλική και 
γαλλική. Έτσι, η βάση µέχρι τώρα περιλαµβάνει πάνω από 1750 όρους στην Ελληνική 
γλώσσα, µε αντίστοιχους όρους στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. 

Η βάση αυτή  εντάσσεται σε µια προσπάθεια της Επιτροπής ΤΕ22 να δηµιουργηθεί 
ένα βήµα διαλόγου για τη συγκρότηση ενός ενιαίου σώµατος ελληνικής ορολογίας σε θέµατα 
βιβλιοθηκονοµίας και πληροφόρησης. Προς το παρόν, ολόκληρη η εφαρµογή είναι (για 
τεχνικούς λόγους) προσβάσιµη µόνο από τα µέλη της ΤΕ22, όµως οι σχετικές καταστάσεις µε 
τα ευρετήρια των όρων στις 3 γλώσσες και τις αντιστοιχίες όρων και προτύπων έχουν 
αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής.29 Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να 

                                                           
27 Σταυράκης, Νίκος and Τοράκη, Κατερίνα Συστήµατα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και 
συγκριτική αξιολόγηση τριών µοντέλων µεταδεδοµένων. Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών 
Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 1-3 ∆εκεµβρίου 2005. [Πρόσβαση 20 Νοεµβρίου 2015]. ∆ιαθέσιµο από: 
http://eprints.rclis.org/10761/. Επίσης: Σταυράκης, Ν. Μελέτη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Αρχείων κατά ISO 15489-
1:2001 – Εφαρµογή σε µία Τράπεζα. Πτυχιακή Εργασία. Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Αρχειονοµίας -  
Βιβλιοθηκονοµίας (επιβλ. Κ. Τοράκη), 2003. 
28  Scientific Archivists Group. A Guide to Archiving of Electronic Records. Shenfield, Essex:2014. [Πρόσβαση 20 
Νοεµβρίου 2015]. ∆ιαθέσιµο από: http://sagroup.org.uk/publications/e-archive. 
29 Βάση Όρων Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/te22terms 
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ενηµερωθούν και να αξιολογήσουν το έργο της Επιτροπής, στέλνοντας σχόλια, παρατηρήσεις 
και προτάσεις στη συντονίστρια της Επιτροπής Στέλλα Χατζηµαρή. 

 
 

Εικόνα 2. Άποψη της Βάσης Όρων Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης  
 
4. Πρότυπα ISO σχετικά µε τη διαχείριση αρχείων και συναφή θέµατα 
 
Στο παρόν, θα γίνει ειδική αναφορά σε ορισµένα πρότυπα, τα οποία µε τον ένα ή άλλο τρόπο 
αναφέρονται σε θέµατα που σχετίζονται µε τα αρχεία.  

Μια σηµαντική οµάδα προτύπων ασχολείται µε τα µεταδεδοµένα για τη δηµιουργία, 
τη διαχείριση και τη χρήση αρχείων επιχειρήσεων και οργανισµών (record 
creation/capture/management, recordkeeping). Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται το εννοιολογικό 
µοντέλο που παριστάνει τις κύριες οντότητες και τις σχέσεις µεταξύ τους σε ένα σύστηµα 
διατήρησης αρχείων. 

 
Εικόνα 3.  Κύριες οντότητες και σχέσεις µεταξύ τους σε ένα εννοιολογικό µοντέλο διατήρησης αρχείων 
(Πηγή: ISO/TS 23081-1:2004)30 

                                                           
30 Περισσότερα για το εν λόγω µοντέλο, το οποίο σχεδιάστηκε για το Αυστραλιανό Σχήµα Μεταδεδοµένων 
RKMS (Australian Recordkeeping Metadata Schema), βλ. και: Monash University. Conceptual and Relationship 
Models: Records in Business and Socio-legal Contexts 
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� ISO 23081  Information and documentation – Records management processes – Metadata 

for records –  
− Part 1:2006  Principles 
− Part 2:2009  Conceptual and implementation issues 
− Part 3:2011  Self-assessment method 

Το πρότυπο αυτό αποτελεί έναν οδηγό στα µεταδεδοµένα που χρησιµοποιούνται στο βασικό 
πρότυπο για τη διαχείριση αρχείων (records) ISO 15489. 
 
� ISO 15489:2001  Information and documentation – Records management 
Το πρότυπο αυτό (καθώς και η αντίστοιχη Τεχνική Έκθεση που περιλαµβάνει 
Κατευθυντήριες Οδηγίες) ασχολείται µε τις πολιτικές, τις µεθόδους και τις διεργασίες 
διαχείρισης αρχείων οργανισµών. Τα χαρακτηριστικά των αρχείων που ορίζονται ως 
θεµελιώδη και λαµβάνονται υπόψη κατά την εφαρµογή και των άλλων σχετικών προτύπων 
είναι: αυθεντικότητα, χρηστικότητα, αξιοπιστία, ακεραιότητα, καθώς και προσβασιµότητα. 
 
� ISO/TR 26122:2008  Information and documentation -- Work process analysis for 

records 
Η Τεχνική αυτή Έκθεση αποτελεί εφαρµογή των θεωρητικών αρχών που περιλαµβάνονται 
στο ISO 15489. Περιγράφεται η ανάλυση που χρειάζεται να γίνει πριν από τη διατύπωση 
σχετικής πολιτικής, και συγκεκριµένα αναφέρεται στη διάρθρωση των λειτουργιών σε 
διεργασίες και τη λεπτοµερή περιγραφή της ροής εργασιών, στον καθορισµό των απαιτήσεων 
που πρέπει να καλύπτονται, στην επιλογή των εγγράφων που χρειάζονται για τις διάφορες 
εργασίες κτλ. 
 
� ISO/TR 18492:2005  Long-term preservation of electronic document-based information 
Αναφέρεται στη στρατηγική που πρέπει να αναπτυχθεί και στις πρακτικές που πρέπει να 
εφαρµοστούν προκειµένου να αντιµετωπιστεί η µακρόχρονη διατήρηση των ηλεκτρονικών 
τεκµηρίων και δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες, ακόµη και µετά την παρέλευση του 
προσδοκώµενου χρόνου ζωής της τεχνολογίας µε την οποία έχει δηµιουργηθεί και 
διατηρηθεί. Η Έκθεση αυτή, αν και είναι έργο της Τεχνικής Επιτροπής TC 171 Document 
management applications (SC1 Quality), βασίζεται στα παραπάνω πρότυπα ISO 15489 και 
23081 της TC 46. 
 
� ISO/DIS 11799 Information and documentation -- Document storage requirements for 

archive and library materials (ISO 11799:2003) 
Καθορίζει τα χαρακτηριστικά των αποθετηρίων για τη µακρόχρονη αποθήκευση υλικού 
αρχείων και βιβλιοθηκών. 
 
� ISO/NP TR 19815 Information and documentation -- Management of the environmental 

conditions for archive and library holdings 
 
� ISO/NP 19580  Information and documentation -- International archives statistics 
Το θέµα των στατιστικών µετρήσεων στα αρχεία είναι πολύ καινούριο στον ISO και δεν 
υπάρχει ακόµη τυποποιητικό κείµενο ούτε σε µορφή σχεδίου.  

 
� ISO 14416:2003 Information and documentation -- Requirements for binding of books, 

periodicals, serials and other paper documents for archive and library use -- Methods and 
materials 

 

                                                                                                                                                                      
http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/projects/spirt/deliverables/conrelmod.html (πρόσβαση 20 
Νοεµβρίου 2015). 
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� ISO 8601:2004  Data elements and interchange formats -- Information interchange -- 
Representation of dates and times 

 
� ISO 639 – Codes for the representation of names of languages. Σειρά προτύπων για την 

παρουσίαση των ονοµάτων γλωσσών. 
 

� Τέλος, επειδή, γίνεται πολύς λόγος για τις τεχνολογίες ανοικτών δεδοµένων, για τα 
ψηφιακά αρχεία και τα ψηφιακά αποθετήρια, εδώ γίνεται απλή αναφορά σε ∆ιεθνή 
Πρότυπα ISO τα οποία αφορούν αυτά τα θέµατα (κάποια είναι και έργα άλλων Τεχνικών 
Επιτροπών): 
• ISO 14721:2012  Space data and information transfer systems -- Open archival 

information system (OAIS) -- Reference model 
• ISO 16363:2012  Space data and information transfer systems -- Audit and 

certification of trustworthy digital repositories 
• ISO 16919:2014  Space data and information transfer systems -- Requirements for 

bodies providing audit and certification of candidate trustworthy digital repositories 
• ISO/NP 20614 Data Exchange Protocol for Interoperability and Preservation 

(DEPIP) 
• ISO 20652:2006  Space data and information transfer systems -- Producer-archive 

interface -- Methodology abstract standard 
• ISO/NP 28500  Information and documentation -- WARC file format (WARC=Web 

ARChive).  
• PDF/Archive – Σειρά προτύπων ISO 19005 σχετικά µε τη µακρόχρονη διατήρηση 

ηλεκτρονικών τεκµηρίων στο µορφότυπο pdf. 
 
 
5. Μορφότυπα µεταδεδοµένων 
 
Παρακάτω, παρουσιάζουµε ορισµένα σχήµατα µεταδεδοµένων, τα οποία έχουν τυποποιηµένη 
δοµή, κάποια ήδη έχουν υιοθετηθεί από τον ISO ως ∆ιεθνή Πρότυπα, και τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την περιγραφή, κωδικοποίηση και παρουσίαση αρχείων και αρχειακών 
συλλογών. Σηµειώνεται πάντως, ότι τα σχήµατα αυτά, δεν υποκαθιστούν τα πρότυπα 
αρχειακής περιγραφής του ICA και της ΕΑΕ, αλλά τα συµπληρώνουν. 
 
� EAD http://www.loc.gov/ead/ 
Είναι πρότυπο µεταδεδοµένων για τη δηµιουργία εργαλείων εύρεσης πληροφοριών σε 
αρχειακές συλλογές (finding aids).  
 
� TEI  http://www.tei-c.org/ 
Πρότυπο για την κωδικοποίηση κειµένων, δίνοντας τη δυνατότητα εντοπισµού 
κατάλληλων σηµείων σήµανσης και αντίστοιχης πρόσβασης και αναζήτησης 
πληροφοριών σε µεγάλες συλλογές κειµένων. Σηµειώνεται ότι τα σχήµατα EAD και TEI 
µπορούν να συνδυαστούν για την καλύτερη αξιοποίηση µιας αρχειακής συλλογής. 31 
 
� Dublin Core  dublincore.org/ 
Βασικό πρότυπο περιγραφής, πλέον και ως ISO 15836 (ΕΛΟΤ 1450). 
 

 
 

                                                           
31 Στο Παράρτηµα Γ δίνεται δείγµα κωδικοποίησης αρχείου επιστολών µε το σχήµα TEI από την πτυχιακή 
εργασία του φοιτητή Ιονίου Πανεπιστηµίου Σπ. Κανταρέλη µε επίβλεψη Κ. Τοράκη 
(dlib.ionio.gr/mtheses/kantarelis_kitsikis.doc). Οι επιστολές προέρχονται από το αρχείο Κιτσίκη που βρίσκεται 
στο ΤΕΕ Τµ. Ανατολικής Κρήτης (Ηράκλειο).  
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� CIDOC-CRM  http://www.cidoc-crm.org/ 
Πρότυπο που αναπτύχθηκε από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων και πλέον αποτελεί ∆ιεθνές 
Πρότυπο ISO 21127:2014  Information and documentation -- A reference ontology for the 
interchange of cultural heritage information.32 
 
� Visual Resource Association Core (VRA Core) http://core.vraweb.org/ 
Σχήµα µεταδεδοµένων για την περιγραφή εικόνων και άλλων πολιτιστικών αντικειµένων. 
 
� DACS http://www.archivists.org/governance/standards/dacs.asp 
Αµερικάνικο πρότυπο αρχειακής περιγραφής, βασίζεται στο ISAD(G) και παρέχει 
βοήθεια για τη χρήση σχηµάτων όπως το EAD  ή και το Marc21. 
 
� SEPIADES http://www.ica.org/7363/paag-resources/sepiades-recommendations-for-

cataloguing-photographic-collections.html 
Σχήµα µεταδεδοµένων για την περιγραφή αρχειακών φωτογραφικών συλλογών, 
βασίζεται στο ISAD(G). 
 
6. Επίλογος 
 
Σχετικά µε τη χρήση των προτύπων τεκµηρίωσης, είχε δηµοσιευθεί ένα ενδιαφέρον άρθρο 
σχετικό µε την παρουσία της Επιτροπής TC46 στην επιστηµονική βιβλιογραφία κατά το 
διάστηµα 2000-2011. Το αξιοσηµείωτο στην έρευνα είναι ότι πρώτο στην κατάταξη ως προς 
την αναφορά ήταν το πρότυπο ISO 15489 µε 49 ενώ και ως προς την παραποµπή από Google 
Scholar το ίδιο πρότυπο έρχεται δεύτερο µε 138 αναφορές (προηγείται το ISO 15836, δηλαδή 
το Dublin Core µε 142 αναφορές!).33 

Ίσως το εν λόγω δηµοσίευµα να είναι µια καλή αφορµή για να ασχοληθούµε στην 
ΤΕ22 µε τα πρότυπα της Υποεπιτροπής 11 και κυρίως µε το ISO 15489, αλλά, γιατί όχι, και 
µε άλλα πρότυπα, χρήσιµα στο έργο των αρχειονόµων και στην Ελλάδα! Σ’ αυτό, θα είναι 
παραπάνω από αναγκαία η συνεργασία µε τους φορείς που κατεξοχήν ασχολούνται µε τη 
διαχείριση αρχειακών συλλογών. 
 

 
 

                                                           
32 Χρειάζεται να αναφέρουµε την καθοριστική συµβολή του ΙΤΕ (Παν. Κρήτης) µε επικεφαλής τον Martin Doerr. 
33 Matysek, Anna. Do we use standards? The presence of ISO/TC-46 standards in the scientific literature (2000-
2011) . Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 1:101 – 106, 2013. [Πρόσβαση 20 Νοεµβρίου 
2015]. ∆ιαθέσιµο από: 
http://www.qqml.net/papers/March_2013_Issue/2112QQML_Journal_2013_Matysek_1.101-106.pdf. 
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Τελειώνοντας, έχει ενδιαφέρον να ανατρέξουµε στην ιστορία του χώρου, 
παραπέµποντας σε µία Έκθεση της Unesco που δηµοσιεύτηκε το 1981.34 Η Έκθεση 
αναφέρεται στη συνεργασία της Unesco µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Αρχείων προκειµένου να 
µελετηθεί η εφαρµογή των προτύπων στη διαχείριση των αρχείων. Η Unesco είχε αναπτύξει 
από το 1979 το Πρόγραµµα RAMP (Records and Archives Management Programme), το 
οποίο είχε σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση πολιτικών και προτύπων για τη διαχείριση 
ενεργών και ιστορικών αρχείων.  Πάντως, σε έκθεση της TC46 του 2015, ανάµεσα στα 
ζητήµατα που αναφέρονται για περαιτέρω προβληµατισµό και ενασχόληση είναι αυτά που 
αφορούν τη διατήρηση, τη διαχείριση και τη διάθεση των αρχείων (records), σε σχέση 
µάλιστα µε τα ανοιχτά δεδοµένα (open data) και τις νεφοπαγείς (cloud-based) τεχνολογίες. 
                                                                                                                                                                                         
  

                                                           
34 Rhoads, James B. The Applicability of UNISIST Guidelines and ISO International Standards to Archives 
Administration and Records Management: a RAMP study.- Paris : Unesco, 1981. [Πρόσβαση 20 Νοεµβρίου 2015] 
∆ιαθέσιµο από: http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000482/048223e.pdf. 
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Παράρτηµα Α 
 

Υποεπιτροπές ISO/TC46: Εκδοθέντα Πρότυπα  (Νοέµβριος 2015) 
 

� ISO/TC 46/SC 4  - Technical interoperability 
 

Standard and/or project Stage 

ISO 8459:2009 
Information and documentation -- Bibliographic data element directory for use in data 
exchange and enquiry 

90.93 

ISO 6630:1986 
Documentation -- Bibliographic control characters 

90.93 

ISO/TS 28560-4:2014 
Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 4: Encoding of data elements 
based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory 

60.60 

ISO 28560-3:2014 
Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 3: Fixed length encoding 

60.60 

ISO 28560-2:2014 
Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 2: Encoding of RFID data 
elements based on rules from ISO/IEC 15962 

60.60 

ISO 28560-1:2014 
Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 1: Data elements and general 
guidelines for implementation 

60.60 

ISO 28500:2009 
Information and documentation -- WARC file format 

90.92 

ISO 25577:2013 
Information and documentation -- MarcXchange 

60.60 

ISO 23950:1998 
Information and documentation -- Information retrieval (Z39.50) -- Application service 
definition and protocol specification 

90.93 

ISO 21127:2014 
Information and documentation -- A reference ontology for the interchange of cultural 
heritage information 

60.60 

ISO 20775:2009 
Information and documentation -- Schema for holdings information 

90.93 

ISO 18626:2014 
Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions 

60.60 

ISO 17933:2000 
GEDI -- Generic Electronic Document Interchange 

90.20 

ISO 15836:2009/Cor 1:2009 60.60 

ISO 15836:2009 
Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set 

90.93 

ISO 15511:2011 
Information and documentation -- International standard identifier for libraries and related 
organizations (ISIL) 

60.60 

ISO 2709:2008 
Information and documentation -- Format for information exchange 

90.93 

ISO 12083:1994 90.60 
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Standard and/or project Stage 

Information and documentation -- Electronic manuscript preparation and markup 

ISO 10754:1996 
Information and documentation -- Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for 
non-Slavic languages for bibliographic information interchange 

90.93 

ISO 10161-2:2014 
Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan 
Application Protocol Specification -- Part 2: Protocol implementation conformance 
statement (PICS) proforma 

60.60 

ISO 10161-1:2014 
Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan 
Application Protocol Specification -- Part 1: Protocol specification 

60.60 

ISO 10160:2015 
Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan 
Application Service Definition 

60.60 

ISO 8777:1993 
Information and documentation -- Commands for interactive text searching 

90.60 

ISO 2146:2010 
Information and documentation -- Registry services for libraries and related organizations 

90.93 

 
� ISO/TC 46/SC 8  Quality - Statistics and performance evaluation 
 

Standard and/or project Stage 

ISO 2789:2013 
Information and documentation -- International library statistics 

60.60 

ISO 9230:2007 
Information and documentation -- Determination of price indexes for print and electronic 
media purchased by libraries 

90.20 

ISO 9707:2008 
Information and documentation -- Statistics on the production and distribution of books, 
newspapers, periodicals and electronic publications 

90.60 

ISO/TR 11219:2012 
Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library 
buildings -- Space, function and design 

60.60 

ISO 11620:2014 
Information and documentation -- Library performance indicators 

60.60 

ISO/TR 14873:2013 
Information and documentation -- Statistics and quality issues for web archiving 

60.60 

ISO/TR 28118:2009 
Information and documentation -- Performance indicators for national libraries 

60.60 

ISO 16439:2014 
Information and documentation -- Methods and procedures for assessing the impact of 
libraries 

60.60 

 
� ISO/TC 46/SC 9  Identification and description  

 

Standard and/or project Stage 

ISO 4:1997 
Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of 

90.93 
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Standard and/or project Stage 

publications 

ISO 690:2010 
Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to 
information resources 

90.60 

ISO 832:1994 
Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the 
abbreviation of bibliographic terms 

90.93 

ISO 999:1996 
Information and documentation -- Guidelines for the content, organization and presentation 
of indexes 

90.93 

ISO 2108:2005 
Information and documentation -- International standard book number (ISBN) 

90.92 

ISO 3297:2007 
Information and documentation -- International standard serial number (ISSN) 

90.93 

ISO 3901:2001 
Information and documentation -- International Standard Recording Code (ISRC) 

90.92 

ISO 5963:1985 
Documentation -- Methods for examining documents, determining their subjects, and 
selecting indexing terms 

90.93 

ISO 7220:1996 
Information and documentation -- Presentation of catalogues of standards 

90.93 

ISO 7220:1996/Cor 1:2001 60.60 

ISO 10324:1997 
Information and documentation -- Holdings statements -- Summary level 

90.93 

ISO 10957:2009 
Information and documentation -- International standard music number (ISMN) 

90.93 

ISO 15706-1:2002/Amd 1:2008 
Alternate encodings and editorial changes 

60.60 

ISO 15706-1:2002 
Information and documentation -- International Standard Audiovisual Number (ISAN) -- 
Part 1: Audiovisual work identifier 

90.93 

ISO 15706-2:2007 
Information and documentation -- International Standard Audiovisual Number (ISAN) -- 
Part 2: Version identifier 

90.20 

ISO 15707:2001 
Information and documentation -- International Standard Musical Work Code (ISWC) 

90.60 

ISO 17316:2015 
Information and documentation -- International standard link identifier (ISLI) 

60.60 

ISO 21047:2009 
Information and documentation -- International Standard Text Code (ISTC) 

90.93 

ISO 25964-1:2011 
Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- 
Part 1: Thesauri for information retrieval 

60.60 

ISO 25964-2:2013 
Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- 
Part 2: Interoperability with other vocabularies 

60.60 

ISO 26324:2012 60.60 
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Standard and/or project Stage 

Information and documentation -- Digital object identifier system 

ISO 27729:2012 
Information and documentation -- International standard name identifier (ISNI) 

60.60 

ISO 27729:2012/Cor 1:2013 60.60 

ISO 27730:2012 
Information and documentation -- International standard collection identifier (ISCI) 

60.60 

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

preservation 
 

Standard and/or project Stage 

ISO 9706:1994 
Information and documentation -- Paper for documents -- Requirements for permanence 

90.93 

ISO 11108:1996 
Information and documentation -- Archival paper -- Requirements for permanence and 
durability 

90.93 

ISO 11798:1999 
Information and documentation -- Permanence and durability of writing, printing and 
copying on paper -- Requirements and test methods 

90.93 

ISO 11799:2003 
Information and documentation -- Document storage requirements for archive and library 
materials 

90.92 

ISO 11800:1998 
Information and documentation -- Requirements for binding materials and methods used in 
the manufacture of books 

90.93 

ISO 14416:2003 
Information and documentation -- Requirements for binding of books, periodicals, serials 
and other paper documents for archive and library use -- Methods and materials 

90.93 

ISO 16245:2009 
Information and documentation -- Boxes, file covers and other enclosures, made from 
cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents 

90.93 

 
� ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management 
 

Standard and/or project Stage 

ISO 13008:2012 
Information and documentation -- Digital records conversion and migration process 

60.60 

ISO/TR 13028:2010 
Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records 

60.60 

ISO 15489-1:2001 
Information and documentation -- Records management -- Part 1: General 

90.92 

ISO/TR 15489-2:2001 
Information and documentation -- Records management -- Part 2: Guidelines 

90.92 

ISO 16175-1:2010 
Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in 
electronic office environments -- Part 1: Overview and statement of principles 

90.20 

ISO 16175-2:2011 90.20 
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Standard and/or project Stage 

Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in 
electronic office environments -- Part 2: Guidelines and functional requirements for digital 
records management systems 

ISO 16175-3:2010 
Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in 
electronic office environments -- Part 3: Guidelines and functional requirements for records 
in business systems 

90.20 

ISO/TR 17068:2012 
Information and documentation - Trusted third party repository for digital records 

90.92 

ISO/TR 18128:2014 
Information and documentation -- Risk assessment for records processes and systems 

60.60 

ISO 22310:2006 
Information and documentation -- Guidelines for standards drafters for stating records 
management requirements in standards 

90.93 

ISO 23081-1:2006 
Information and documentation -- Records management processes -- Metadata for records -- 
Part 1: Principles 

90.20 

ISO 23081-2:2009 
Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 2: Conceptual and 
implementation issues 

90.93 

ISO/TR 23081-3:2011 
Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 3: Self-assessment 
method 

60.60 

ISO/TR 26122:2008 
Information and documentation -- Work process analysis for records 

60.60 

ISO/TR 26122:2008/Cor 1:2009 60.60 

ISO 30300:2011 
Information and documentation -- Management systems for records -- Fundamentals and 
vocabulary 

60.60 

ISO 30301:2011 
Information and documentation -- Management systems for records -- Requirements 

 

ISO 30302:2015 
Information and documentation -- Management systems for records -- Guidelines for 
implementation 

60.60 
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Παράρτηµα Β 
 

Στάδια επεξεργασίας των προτύπων ISO 
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Παράρτηµα Γ 
 

∆είγµα κωδικοποίησης αρχείου επιστολών µε το σχήµα ΤΕΙ 
 

<TEI.2> 
 <teiHeader> 
  <fileDesc> 
   <titleStmt> 
    <title>Επιστολή 12 Φεβρουαρίου 1951 προς ∆ηµήτρη</title> 
    <author>Νίκος Κιτσίκης</author>  
    <respStmt> 
     <resp>Μεταγραφή επιστολών και περιγραφή τους µε το 
πρότυπο TEI</resp> 
     <name>Σπυρίδων Κανταρέλης</name> 
    </respStmt> 
   </titleStmt> 
   <publicationStmt> 
    <authority>Σπυρίδων Κανταρέλης, ∆ιπλωµατική 
εργασία</authority> 
    <distributor>Ιόνιο Πανεπιστήµιο</distributor> 
    <pubPlace>Κέρκυρα</pubPlace> 
    <date>2006</date> 
   </publicationStmt> 
   <sourceDesc> 
    <bibl> 
     <title>Επιστολή 12 Φεβρουαρίου 1951 προς 
∆ηµήτρη</title> 
     <author>Νίκος Κιτσίκης</author> 
     <date>12-02-1951</date>   
    </bibl> 
   </sourceDesc> 
  </fileDesc> 
  <encodingDesc> 
   <p>Η κωδικοποίηση των επιστολών έγινε για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της διπλωµατικής εργασίας του Σπυρίδωνος Κανταρέλη</p> 
  </encodingDesc> 
 </teiHeader><text> 
   <body> 
    <div1 type="Επιστολή" n="12-02-1951"> 
     <head>Επιστολή 12 Φεβρουαρίου 1951</head> 
    <pb n="1" /> 
    <opener> 
     <dateline> 
      <date value="12-02-1951">∆ευτέρα 12 
Φεβρουαρίου 1951</date> 
     </dateline> 
     <salute>Αγαπητέ µου <name type="person" 
reg="Κιτσίκης, ∆ηµήτρης Ν., 1935- ">∆ηµητρό</name></salute> 
    </opener> 
    <p>Όσο το σκέφτοµαι τόσο περισσότερο µου <lb />αρέσει η ιδέα 
να πας ή να πάτε το <lb />καλοκαίρι στην <name type="place" reg="Ελβετία">Ελβετία</name> κοντά 
στην <orig reg="παλιά">πα<lb />ληά</orig> σου <foreign>nurse</foreign> την <abbr 
type="brevigraph" expan="madame">Mme.</abbr> <name type="person">Violette <orig 
reg="Roching">Roch<lb />ing</orig> forestier <hi rend="underline">Roches</hi></name>(<name 
type="person">Luca Bernois</name>). Η <lb /><name type="place" reg="Γερµατία, ∆υτική"><orig 
reg="∆υτική">δυτική</orig> Γερµανία</name> νοµίζω πως δεν <orig reg="παρουσιάζει">παρουσι<lb 
/>άζει</orig> ακόµα µεγάλο ενδιαφέρον. Είναι <unclear reason="κοµµένη σελίδα"/> <lb /><num …… 


