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Τυποποίηση και πρότυπα -  Μερικές βασικές 
έννοιες 

τυποποίηση  (standardisation) 

 

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 

 
EΛΟΤ ΕΝ 45020:2006 (Τυποποίηση και συναφείς δραστηριότητες - Γενικό 
λεξιλόγιο) 

2 
Διεθνή πρότυπα περιγραφής: η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική, Σεμινάριο ΕΑΕ–ΠΙΟΠ, Θεσσαλονίκη, 27-28 Νοεμβρίου 2015 



Διεργασίες Τυποποίησης 
 

Η τυποποίηση περιλαμβάνει τις διεργασίες  

 της σύνταξης,  

 της έκδοσης και  

 της εφαρμογής Προτύπων.   
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Στόχοι της Τυποποίησης 
 

 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,  

 το εμπόριο.  
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Οφέλη της Τυποποίησης 
 

 

 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. 
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Οφέλη της Τυποποίησης - ISO 
 

τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά 

 

 εξοικονόμηση κόστους,  

 ικανοποίηση πελατών, 

 πρόσβαση σε νέες αγορές, 

 αύξηση της παραγωγικότητας και του συγκριτικού πλεονεκτήματος, 

 μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

 προϊόντα και υπηρεσίες με ασφάλεια, αξιοπιστία και καλή ποιότητα,  

 προστασία της υγείας των καταναλωτών,  

 συμμετοχικές, αντιπροσωπευτικές και συναινετικές διαδικασίες, 

 βάσεις για την ανάπτυξη εθνικών κανονισμών, αξιοποιώντας τη 
γνώση των ειδικών και δημιουργώντας προϋποθέσεις για το διεθνές 
εμπόριο. 
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Τυποποίηση και πρότυπα -  Μερικές βασικές 
έννοιες 

πρότυπο  (standard) 
 

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 
 

EΛΟΤ ΕΝ 45020:2006 (Τυποποίηση και συναφείς δραστηριότητες - Γενικό 
λεξιλόγιο) 
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Πρότυπα 
 

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) 
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Τυποποίηση και πρότυπα -  Μερικές βασικές 
έννοιες 

τεχνική προδιαγραφή (technical specification) 

 

έγγραφο που καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις που 
πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν, μια διεργασία ή 
υπηρεσία 

  

 
EΛΟΤ ΕΝ 45020:2006 (Τυποποίηση και συναφείς δραστηριότητες - 
Γενικό λεξιλόγιο) 
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Τυποποίηση και πρότυπα -  Μερικές βασικές 
έννοιες 

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 
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Γενικό λεξιλόγιο) 
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Τυποποίηση και πρότυπα -  Μερικές βασικές 
έννοιες 

κανονισμός (regulation) 

 

έγγραφο που περιέχει υποχρεωτικούς νομοθετικούς 
κανόνες και υιοθετείται από μια Αρχή 

 

 

 
EΛΟΤ ΕΝ 45020:2006 (Τυποποίηση και συναφείς δραστηριότητες - 
Γενικό λεξιλόγιο) 
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Τυποποίηση και πρότυπα -  Μερικές βασικές 
έννοιες 

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 

 

 
EΛΟΤ ΕΝ 45020:2006 (Τυποποίηση και συναφείς δραστηριότητες - 
Γενικό λεξιλόγιο) 
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Τυποποίηση και πρότυπα -  Μερικές βασικές 
έννοιες 

ποιότητα   (quality) 

 

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

  

(fit for purpose) 
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Τεχνικές Επιτροπές – ΤΕ / Technical Committees - TC 
 

κεντρικό όργανο σε κάθε τομέα τυποποίησης είναι η 
Τεχνική Επιτροπή (TC / ΤΕ),  

η οποία λειτουργεί με την ευθύνη ή υπό την αιγίδα του 
φορέα τυποποίησης (ISO / ΕΛΟΤ)  

και στην οποία συντελείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
των παραπάνω τυποποιητικών εγγράφων. 
 

 TC=Technical Committee 

 SC=Subcommittee 

 WG=Working Group 

 JWC=Joint Working Group 

 CIB=Committee-Internal Ballot   
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Εκπόνηση προτύπων 

Σε κάθε πρότυπο δίνεται ένας αριθμητικός κωδικός, καθώς και 
ένα ακρώνυμο που χαρακτηρίζει το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο 
βρίσκεται κάθε φορά. 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). 
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Τυποποίηση, μια κατ’ εξοχήν δημοκρατική τεχνική 
δραστηριότητα 

που προϋποθέτει μια τριπλή ισότητα: 

 ισότητα όλων των παραγόντων της οικονομικής ζωής στη 

συμμετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές, 

 ισότητα όλων των ενδιαφερομένων, στο πλαίσιο της δημόσιας 

διαβούλευσης για την κρίση και το σχολιασμό των Σχεδίων των 

τυποποιητικών εγγράφων, 

 ισότητα όλων των δραστηριοποιούμενων, στο σχετικό τομέα, 

φορέων ή ατόμων, ως προς την εφαρμογή των τυποποιητικών 

εγγράφων. 
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Η Ορολογία ως γλώσσα επικοινωνίας 
 

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. 
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Η Ορολογία ως γλώσσα επικοινωνίας 
 

Ορολογία ή επιστήμη των όρων (terminology) 

 

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 

 

ΕΛΟΤ 561.1:2006 Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και 
εφαρμογή 
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Η Ορολογία ως γλώσσα επικοινωνίας 
 

ορολόγιο ή ορολογία  (terminology) 

το σύνολο των κατασημάνσεων  σε μία ειδική γλώσσα 

 

ΕΛΟΤ 561.1:2006 Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και 
εφαρμογή 
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Η Ορολογία ως γλώσσα επικοινωνίας 
 

έννοια  (concept) 

μονάδα γνώσης που δημιουργείται από ένα μοναδικό 

συνδυασμό χαρακτηριστικών 

 

ΕΛΟΤ 561.1:2006 Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και 
εφαρμογή 
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Η Ορολογία ως γλώσσα επικοινωνίας 
 

κατασήμανση  (designation) 

παράσταση μιας έννοιας με ένα σημείο (σημάδι) που την 

υποδηλώνει (δηλαδή σύμβολα, ονόματα και όροι) 

 

ΕΛΟΤ 561.1:2006 Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και 
εφαρμογή 
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Βασικές έννοιες Ορολογίας 
 

Πηγή: ΕΛΟΤ 561.1:2006 
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Αρχές σχηματισμού όρων 
 

 διαφάνεια 

 συνέπεια 

 γλωσσική καταλληλότητα 

 γλωσσική οικονομία 

 παραγωγικότητα και συνθετικότητα 

 γλωσσική ορθότητα 

 γλωσσική εντοπιότητα 

ΕΛΟΤ 402:2010  Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι 
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Αρχές σχηματισμού όρων 
 

«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».  

 

ΕΛΟΤ 402:2010  Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι 
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Εννοιοκεντρική προσέγγιση 

 

 

έννοια και όρος 
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ISO/TC 37  -   ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 
 

 ISO TC 37  Terminology and other language and content 
resources 
http://www.iso.org/iso/home/standards_de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
velopment/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=
48104 

 

 ΕΛΟΤ/ΤΕ 21  Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoii

si/epitropes/ELOT-TE21 
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ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 
 

Κύριο αντικείμενο της  ΤΕ 21: 
 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 (ως πλήρες μέλος ή ως 
παρατηρητής) στις εργασίες της ISO/TC37 

 η παρακολούθηση και συμμετοχή σε δράσεις σχετικές με το 
αντικείμενό της, συνεργαζόμενη με ελληνικούς και διεθνείς 
φορείς (ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ κ.ά.).  
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ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 
 

 Συντάσσει ορολογία στο πεδίο της Ορολογίας: 
 Βάση όρων της Ορολογίας 

http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_Base_GR.mdb 

 TermTerm.org www.termterm.org  

 Συνεργάζεται με ΕΛΕΤΟ και άλλους φορείς 
 για τη δημιουργία θεματικών ομάδων ορολογίας και  

 για τη σύνταξη λεξιλογίων και άλλων εργαλείων γλωσσικής και ορολογικής 
επεξεργασίας.  

 Συμμετέχει στο Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας με σκοπό: 
 την ορολογική υποστήριξη των μεταφραστικών εργασιών στα θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε Ελλάδα και Κύπρο,  

 την καθιέρωση και τη χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας σε 
διάφορα επιστημονικά πεδία,  

 τη βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. 
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Ελληνικά Πρότυπα Ορολογίας – ΤΕ 21 
 

• 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 
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ISO/TC 46 - ΕΛΟΤ/ΤΕ 22  
 

 ISO/TC 46 Information and Documentation 
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_te
chnical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=48750 

 

 

 ΕΛΟΤ/ΤΕ 22 Τεκμηρίωση 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_ty

popoiisi/epitropes/ELOT-TE22/ 
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ISO/TC 46 Information and Documentation  
 

Υποεπιτροπές 

 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 
 

Ομάδες εργασίας  

 ISO 3166 για τους κωδικούς χωρών 

 σειρά προτύπων για μετατροπή/μεταγραμματισμό ανάμεσα στις 
γραπτές γλώσσες (όπως το πρότυπο ISO 843/ΕΛΟΤ 743) 
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ISO/TC 46 /SC 11 Archives/records management 
 

Ομάδες εργασίας  

 

 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  
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ISO/TC 46 Information and Documentation  
 

Στο αντικείμενο της περιγραφής και διαχείρισης των αρχείων, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μια σειρά προτύπων από όλες τις 
παραπάνω υποκατηγορίες, όπως πρότυπα  

 για τη θεματική ανάλυση,  

 για τη δημιουργία θησαυρών,  

 για τη σύντμηση λέξεων και βιβλιογραφικών όρων,  

 για τη διατήρηση,  

 για τις στατιστικές,  

 για το Dublin Core (ISO 15836), 

 για το CIDOC Conceptual Reference Model (ISO 21127)  

 …. 
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ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management 
 

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

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

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

 ISO/TR 15489-2:2001 
Information and documentation -- Records management -- Part 2: 
Guidelines 
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http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52326
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http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=31908
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=31908
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ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management 
 

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

 ISO 16175-2:2011 
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  
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ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management 
 

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

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

 ISO 22310:2006 
Information and documentation -- Guidelines for standards drafters for 
stating records management requirements in standards 
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http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58087
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61521
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40899


ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management 
 

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

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

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

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

 ISO/TR 26122:2008/Cor 1:2009 
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ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management 
 

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

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

 ISO 30302:2015 

Information and documentation -- Management systems for records -- 

Guidelines for implementation 
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Ελληνικά Πρότυπα Τεκμηρίωσης – ΤΕ22 
 

Για την οργάνωση των βιβλιοθηκών 

  

 Αρχές βιβλιογραφικής ταξιθέτησης. ΕΛΟΤ 1411:2004 (ISO 
7154:1983) 

 Δείκτες απόδοσης βιβλιοθηκών. ΕΛΟΤ 11620+Α1:2005 (ISO 
11620:2014) 

 Δελτία καταλόγου βιβλιοθηκών – Διαστάσεις. ΕΛΟΤ 367:1979 

 Διεθνής στατιστική βιβλιοθηκών. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2789:1994 ΣΕΠ 
2015 (ISO 2789:2013) 
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Ελληνικά Πρότυπα Τεκμηρίωσης – ΤΕ22 
 

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) 
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Ελληνικά Πρότυπα Τεκμηρίωσης – ΤΕ22 
 

Για τις εκδόσεις και τη συγγραφή 

  

 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) 
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Ελληνικά Πρότυπα Τεκμηρίωσης – ΤΕ22 
 

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) 
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Ελληνικά Πρότυπα Τεκμηρίωσης – ΤΕ22 
 

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 1200:1992  
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Ελληνικά Πρότυπα Τεκμηρίωσης – ΤΕ22 
 

 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».  

 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. 
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Ελληνικά Πρότυπα Τεκμηρίωσης – ΤΕ22 
 

Για θέματα ορολογίας 

  

 Λεξιλόγιο ΕΛΟΤ 1381:2013 (ISO 5127:2001) 

 

 Βάση Όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης  
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/ep

itropes/ELOT-TE22/te22terms 

47 
Διεθνή πρότυπα περιγραφής: η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική, Σεμινάριο ΕΑΕ–ΠΙΟΠ, Θεσσαλονίκη, 27-28 Νοεμβρίου 2015 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/te22terms
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/te22terms
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/te22terms
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/te22terms
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/te22terms


Συμβολή Προτύπων Τεκμηρίωσης  
 

 Διδασκαλία 

 

 Θησαυροί 

 δίγλωσσος πολυθεματικός Θησαυρός Επιστημονικών 
Όρων 
http://www.unioncatalog.gr/index.php?option=com_content&view=article&id
=300&Itemid=28&lang=el 

 θησαυρός ελληνικών όρων (ΕΚΤ) 
http://www.ekt.gr/products/thesaurus/ 
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ΕΛΟΤ 1381:2013 Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – 

Λεξιλόγιο 

 ISO 5127:2001 Information and documentation – Vocabulary 
 

Δομή 

 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  

 νομικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης.  
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ΕΛΟΤ 1381:2013 Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – 

Λεξιλόγιο 

 Το Διεθνές 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.  
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ΕΛΟΤ 1381:2013 Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – 

Λεξιλόγιο 

Οι ειδικοί όροι αρχειονομίας βρίσκονται διάσπαρτοι στα 
διάφορα κεφάλαια και υποκεφάλαια του προτύπου, όπως 

  

 1.2 (Βασικοί όροι πληροφόρησης και τεκμηρίωσης),  

 1.3 (Διοικητικοί και επαγγελματικοί όροι),  

 2 (Τεκμήρια, φορείς δεδομένων και τα μέρη τους),  

 3.3 (Αρχεία),  

 4 (Διεργασία τεκμηρίωσης),  

 6 (Διατήρηση τεκμηρίων),  

 7 (Νομικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης). 
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Παραδείγματα 
 

 archive, archives,  record, file 

 αρχείο, ενεργό αρχείο, ιστορικό αρχείο 

 digital archive 

 electronic record 
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Παραδείγματα 
 

 digital archive   (ISO 2789:2013  International library 
statistics) 

 

 open access repository 

 

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

 electronic record  

 

information recorded in electronic form that requires a 
computerised system to access or process.  

 

 Scientific Archivists Group «A Guide to Archiving of 
Electronic Records» 

http://sagroup.org.uk/publications/e-archive 

54 
Διεθνή πρότυπα περιγραφής: η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική, Σεμινάριο ΕΑΕ–ΠΙΟΠ, Θεσσαλονίκη, 27-28 Νοεμβρίου 2015 

http://sagroup.org.uk/publications/e-archive
http://sagroup.org.uk/publications/e-archive
http://sagroup.org.uk/publications/e-archive


Παραδείγματα 
 

 electronic record 

 

record stored in a machine-readable medium  

 

 ISO 5127 

   ηλεκτρονικό αρχείο (ΕΛΟΤ 1381) 
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Βάση Όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 
 

 ελληνικοί όροι 

 αγγλικοί όροι 

 γαλλικοί όροι 

 

 

 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/

scient_typopoiisi/epitropes/ELOT-TE22/te22terms 
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Βάση Όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 
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Πρότυπα ISO σε συναφή θέματα 

 μεταδεδομένα 
 για τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη χρήση αρχείων επιχειρήσεων και 

οργανισμών  

 record creation/capture/management, recordkeeping 
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ISO 15489 

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

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

 πολιτικές, μέθοδοι και διεργασίες διαχείρισης αρχείων 
οργανισμών 

 οδηγίες υλοποίησης 
 

Ορίζονται ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά των αρχείων: 

 αυθεντικότητα  

 Χρηστικότητα  

 αξιοπιστία 

 ακεραιότητα 

 προσβασιμότητα 
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ISO 23081 

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. 
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ISO/TR 26122 

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

Eφαρμογή των θεωρητικών αρχών που περιλαμβάνονται στο 
ISO 15489.  
 

Περιγράφεται η ανάλυση που χρειάζεται να γίνει πριν από τη 
διατύπωση σχετικής πολιτικής, με  

 διάρθρωση των λειτουργιών σε διεργασίες, 

 λεπτομερή περιγραφή της ροής εργασιών, 

 καθορισμό των απαιτήσεων που πρέπει να καλύπτονται, 

 επιλογή των εγγράφων που χρειάζονται για τις διάφορες 
εργασίες κτλ. 
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ISO/TR 18492 

ISO/TR 18492:2005  Long-term preservation of electronic 
document-based information 
 

 Ανάπτυξη στρατηγικής 

 Εφαρμοστέες πρακτικές 
 

για τη 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.  

 TC 171 Document management applications (SC1 Quality) 

 βασίζεται στα πρότυπα ISO 15489 και 23081 της TC 46 
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ISO 22310 

ISO 22310:2006 

Information and documentation -- Guidelines for standards 
drafters for stating records management requirements in 
standards 

 

Προτείνει κατευθυντήριες οδηγίες, σύμφωνα με το ISO 

15489, για άλλα τυποποιητικά κείμενα που περιέχουν 
διεργασίες διαχείρισης αρχείων. 
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http://www.iso.org/iso/rss.xml?csnumber=40899&rss=detail


ISO/DIS 11799 

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. 
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ISO/NP TR 19815 

ISO/NP TR 19815 Information and documentation -- 
Management of the environmental conditions for 
archive and library holdings 
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ISO/NP 19580 

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.  
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ISO 14416 

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 
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ISO 8601 

ISO 8601:2004  Data elements and interchange formats 
-- Information interchange -- Representation of dates 
and times 
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ανοικτά δεδομένα 

 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 
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Μορφότυπα μεταδεδομένων 

EAD http://www.loc.gov/ead/ 

 

Είναι πρότυπο μεταδεδομένων για τη 
δημιουργία εργαλείων εύρεσης πληροφοριών σε 
αρχειακές συλλογές (finding aids).  
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Μορφότυπα μεταδεδομένων 

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.  
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Μορφότυπα μεταδεδομένων 

Dublin Core  dublincore.org/ 

 

Βασικό πρότυπο περιγραφής,  

πλέον και ως ISO 15836 (ΕΛΟΤ 1450) 
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Μορφότυπα μεταδεδομένων 

CIDOC-CRM  http://www.cidoc-crm.org/ 

 

Πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο 
Μουσείων και πλέον αποτελεί Διεθνές Πρότυπο  

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

 

*καθοριστική συμβολή του ΙΤΕ (Παν. Κρήτης) με επικεφαλής τον 
Martin Doerr 
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Μορφότυπα μεταδεδομένων 

Visual Resource Association Core (VRA Core) 
http://core.vraweb.org/ 

 

Σχήμα μεταδεδομένων για την περιγραφή εικόνων και 
άλλων πολιτιστικών αντικειμένων. 
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Μορφότυπα μεταδεδομένων 

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. 
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Μορφότυπα μεταδεδομένων 

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). 
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δείγμα κωδικοποίησης αρχείου επιστολών με TEI 
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Χρήση των Προτύπων Τεκμηρίωσης 
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Χρήση των Προτύπων Τεκμηρίωσης 
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RAMP Study - 1981 

UNESCO Records and Archives Management Programme από 
το 1979  

για την ανάπτυξη και προώθηση πολιτικών και προτύπων για 
τη διαχείριση ενεργών και ιστορικών αρχείων 

 

 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] Διαθέσιμο από: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000482/048223e.pdf. 
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ISO TC 46 - 2015 

ανάγκη για περαιτέρω προβληματισμό 

 

η διατήρηση, διαχείριση και διάθεση των αρχείων (records),  

σε σχέση και με  

 ανοικτά δεδομένα (open data) και  

 νεφοπαγείς (cloud-based) τεχνολογίες (νεφοϋπολογιστική – 
cloud computing) 
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Στην επιγραφή της Ελευσίνας του 4ου αι. π.Χ., 
αναγράφονται ένα από τα αρχαιότερα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και οι προδιαγραφές για 
τη σύνθεση των μπρούντζινων συνδέσμων, 
που θα έμπαιναν ανάμεσα στους σπόνδυλους 
των κιόνων της Φιλώνειας Στοάς.  
 
(Βαρουφάκης Γιώργος. Αρχαία Ελλάδα και Ποιότητα. Η 
ιστορία και ο έλεγχος των υλικών που σημάδεψαν τον 
ελληνικό πολιτισμό. Αίολος, 1996). 
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Η διαδικασία του καταρτισμού 
ελληνικών προτύπων . Τεχνικά 
Χρονικά , 15 Ιανουαρίου 1935 , έτ. Δ', 
τ. 7, τεύχ. 74 , σ. 81-82 (Δελτίον 
Προτυποποιήσεως ΕΝΟ, Bulletin de 
Normalisation ENO).  
 
http://library.tee.gr/digital/techr/193
5/techr_1935_7_74_81.pdf. 
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