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ΕΜΠΕΜΠ
Παιδαγωγικό ΙνστιτούτοΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο
Υπουργείο ΣυντονισμούΥπουργείο Συντονισμού
Υπουργείο Δημοσίων ΈργωνΥπουργείο Δημοσίων Έργων

ΤΕ 21ΤΕ 21



ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ 407407 (ISO 704): (ISO 704): Αρχές Αρχές ονοματοδοσίαςονοματοδοσίας
ΕΛΟΤ 561 (ΕΛΟΤ 561 (ISO 1087): ISO 1087): Λεξιλόγιο ΟρολογίαςΛεξιλόγιο Ορολογίας
ΕΛΟΤ 337 (ΕΛΟΤ 337 (ISO 639): ISO 639): Κώδικας για την συμβολική Κώδικας για την συμβολική 
παράσταση των ονομάτων των Γλωσσώνπαράσταση των ονομάτων των Γλωσσών

Εθνικό Κέντρο ΟρολογίαςΕθνικό Κέντρο Ορολογίας

ΤΕ 21ΤΕ 21



ΑπόδοσηΑπόδοση ξένωνξένων όρωνόρων σταστα ελληνικάελληνικά : : παραδείγματαπαραδείγματα απόαπό τηντην υδραυλικήυδραυλική
καικαι τηντην αριθμητικήαριθμητική ανάλυσηανάλυση / / ΚατσιφαράκηςΚατσιφαράκης , , ΚΚ. . 
ΑρχέςΑρχές γιαγια τηντην θεσμοθέτησηθεσμοθέτηση ελληνικήςελληνικής τεχνικήςτεχνικής ορολογίαςορολογίας / / ΚοσσίδαςΚοσσίδας
ΑΑ. . 
ΒάσειςΒάσεις δεδομένωνδεδομένων ορολογίαςορολογίας : : τεχνικοίτεχνικοί όροιόροι στηνστην ελληνικήελληνική γλώσσαγλώσσα / / 
ΜΜ. . ΠαπαδάκηΠαπαδάκη, , ΝΝ. . ΠαναγιωτόπουλοςΠαναγιωτόπουλος, , ΚΚ. . ΘαλασσινούΘαλασσινού ..
ΓενικέςΓενικές γλωσσολογικέςγλωσσολογικές αρχέςαρχές εισαγωγήςεισαγωγής καικαι θέσπισηςθέσπισης επιστημονικώνεπιστημονικών
όρωνόρων / / ΑΑ. . ΓκώγκοςΓκώγκος ..
ΓλωσσολογικήΓλωσσολογική προσέγγισηπροσέγγιση προβλημάτωνπροβλημάτων τυποποίησηςτυποποίησης καικαι μεταφοράςμεταφοράς
ορολογίαςορολογίας / / ΣΣ. . ΜαρμαρίδουΜαρμαρίδου ..
ΗΗ ΕλληνικήΕλληνική ΕταιρείαΕταιρεία ΟρολογίαςΟρολογίας ((ΕΛΕΤΟΕΛΕΤΟ)) / / ΚΚ. . ΒαλεοντήςΒαλεοντής, , ΜΜ. . 
ΚαρδούληΚαρδούλη, , ΒΒ. . ΦιλόπουλοςΦιλόπουλος ..
ΗΗ ελληνικήελληνική ορολογίαορολογία στοστο EurodicautomEurodicautom / / ΠΠ. . ΚαλαμβάκαΚαλαμβάκα, , ΑΑ. . 
ΒερναρδάκηΒερναρδάκη
ΗΗ ελληνικήελληνική ορολογίαορολογία στοστο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΚοινοβούλιο : : ΟιΟι εργασίεςεργασίες τουτου
ΓραφείουΓραφείου ΟρολογίαςΟρολογίας / / ΙΙ..ΡέντζοςΡέντζος ..

ΤυποποίησηΤυποποίηση ΟρολογίαςΟρολογίας
1111--12 12 ΝοεμΝοεμ., 1992., 1992, , ΑθήναΑθήνα



ΗΗ συμβολήσυμβολή τωντων ελληνικώνελληνικών υπηρεσιώνυπηρεσιών πληροφόρησηςπληροφόρησης στηστη διαμόρφωσηδιαμόρφωση
τυποποιημένηςτυποποιημένης ορολογίαςορολογίας / / ΑΑ. . ΣκανδάληΣκανδάλη, , ΓΓ. . ΣκρέταςΣκρέτας, , ΑΑ. . ΣολωμούΣολωμού ..
ΗΗ τεχνικήτεχνική ορολογίαορολογία, , αρμόςαρμός επικοινωνίαςεπικοινωνίας // ΚαρδούληΚαρδούλη , , ΜΜ. . 
ΘέματαΘέματα ορολογίαςορολογίας : : πυρασφάλειαπυρασφάλεια -- πυρομηχανήπυρομηχανή / / ΠαπαϊωάννουΠαπαϊωάννου , , ΚΚ. . 
ΘεωρητικήΘεωρητική προσέγγισηπροσέγγιση καικαι προτάσειςπροτάσεις επίλυσηςεπίλυσης προβλημάτωνπροβλημάτων κατάκατά τητη
μετάφρασημετάφραση εξειδικευμένωνεξειδικευμένων κειμένωνκειμένων / / ΦρειδερίκηΦρειδερίκη ΜπατσαλιάΜπατσαλιά--ΚόντηΚόντη..
ΘησαυρόςΘησαυρός : : ΑπόΑπό τοτο προϊόνπροϊόν τηςτης τυποποίησηςτυποποίησης στηνστην αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα τηςτης
τεκμηρίωσηςτεκμηρίωσης / / ΜαρίαΜαρία ΜακκάΜακκά..
ΛήμματαΛήμματα τηςτης βιβλιοθήκηςβιβλιοθήκης τουτου ΙδρύματοςΙδρύματος ΕυγενίδουΕυγενίδου : : ΕμπειρίαΕμπειρία 26 26 ετώνετών, , 
προβληματισμοίπροβληματισμοί -- μηχανοργάνωσημηχανοργάνωση / / ΑΑ. . ΒαζαίουΒαζαίου
ΟΟ ρόλοςρόλος τωντων ειδικώνειδικών γλωσσώνγλωσσών στηστη μεταφοράμεταφορά γνώσηςγνώσης καικαι τεχνολογίαςτεχνολογίας / / ΜΜ. . 
ΠαπαδάκηΠαπαδάκη..
ΟνομάτωνΟνομάτων καικαι όρωνόρων παθήματαπαθήματα / / ΒΒ. . ΣάμιοςΣάμιος..
ΟρολογίαΟρολογία καικαι αυτόματηαυτόματη μετάφρασημετάφραση / / ΕΕ. . ΕυθυμίουΕυθυμίου..
ΟρολογίαΟρολογία καικαι τυποποίησητυποποίηση // ΦιλόπουλοςΦιλόπουλος , , ΒΒ..
ΠροβλήματαΠροβλήματα ορολογίαςορολογίας κατάκατά τηντην ανάπτυξηανάπτυξη καταλόγωνκαταλόγων δομικώνδομικών προϊόντωνπροϊόντων / / 
ΜπίκαςΜπίκας , , ΔΔ....

Τυποποίηση ΟρολογίαςΤυποποίηση Ορολογίας
1111--12 12 ΝοεμΝοεμ., 1992, Αθήνα., 1992, Αθήνα



ΠροβλήματαΠροβλήματα ορολογίαςορολογίας στηστη μηχανικήμηχανική τωντων κατασκευώνκατασκευών / / ΚυριάκοςΚυριάκος
ΑναστασιάδηςΑναστασιάδης ..
ΠροβλήματαΠροβλήματα ορολογίαςορολογίας σχετικάσχετικά μεμε συμβολισμούςσυμβολισμούς καικαι ακρωνύμιαακρωνύμια, , σεσε
επιστημονικάεπιστημονικά καικαι τεχνικάτεχνικά κείμενακείμενα / / ΜαργαρίτηςΜαργαρίτης ΒαφειάδηςΒαφειάδης ..
ΠροβλήματαΠροβλήματα ορολογίαςορολογίας τουτου κινηματογράφουκινηματογράφου / / ΓιώργοςΓιώργος ΔιζικιρίκηςΔιζικιρίκης ..
ΠροβλήματαΠροβλήματα τηςτης τεχνικήςτεχνικής ορολογίαςορολογίας / / ΚΚ. . ΒαλεοντήςΒαλεοντής ..
ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός λογισμικούλογισμικού επεξεργασίαςεπεξεργασίας λεξικώνλεξικών / / ΕΕ. . ΙΙ. . ΓιαννακουδάκηςΓιαννακουδάκης ..
ΤεχνικήΤεχνική ΕπιτροπήΕπιτροπή ΤυποποίησηςΤυποποίησης ΕΛΟΤΕΛΟΤ--ΤΕΕΤΕΕ//ΤΕΤΕ--21 "21 "ΤεχνικήΤεχνική ΟρολογίαΟρολογία" " 
/ / ΓΓ. . ΒασιλάκηςΒασιλάκης [[κκ..άά.] .] ..
ΤοΤο ορολογικόορολογικό ζήτημαζήτημα στονστον ελληνικόελληνικό χώροχώρο : : ΑπεικόνισηΑπεικόνιση χώρουχώρου --
γλωσσικάγλωσσικά προβλήματαπροβλήματα -- προτάσειςπροτάσεις / / ΚΚ. . ΠαπαθανασίουΠαπαθανασίου ..
ΤοΤο πρώτοπρώτο εγχειρίδιοεγχειρίδιο ΔιοικητικήςΔιοικητικής ((ΜάνατζμεντΜάνατζμεντ) ) καικαι ηη τεχνικήτεχνική ορολογίαορολογία
τουτου / / ΣταύροςΣταύρος ΘεοφανίδηςΘεοφανίδης ..
ΤοΤο συντονισμένοσυντονισμένο ερευνητικόερευνητικό πρόγραμμαπρόγραμμα τηςτης ΓΓ..ΓΓ..ΕΕ..ΤΤ. ". "ΑπόδοσηΑπόδοση
ΟρολογίαςΟρολογίας σταστα ελληνικάελληνικά" / " / ΤάσιοςΤάσιος , , ΘΘ. . ΠΠ. . 
ΎφαλοιΎφαλοι καικαι σκόπελοισκόπελοι στηνστην ελληνικήελληνική ορολογίαορολογία λιμενικώνλιμενικών έργωνέργων / / 
ΜιχαήλΜιχαήλ ΣπυριδάκηςΣπυριδάκης ..

Τυποποίηση ΟρολογίαςΤυποποίηση Ορολογίας
1111--12 12 ΝοεμΝοεμ., 1992, Αθήνα., 1992, Αθήνα



ΤΕ 21 (2005 ΤΕ 21 (2005 -- ))

ΕΛΟΤΕΛΟΤ 561 561 –– 11 ΟρολογικήΟρολογική εργασίαεργασία –– ΛεξιλόγιοΛεξιλόγιο ––
ΜέροςΜέρος 1: 1: ΘεωρίαΘεωρία καικαι εφαρμογήεφαρμογή (ISO 1087 (ISO 1087 –– 1/2000: 1/2000: 
TerminologyTerminology workwork —— Vocabulary Vocabulary –– Part 1:Theory Part 1:Theory 
and application)and application)
ΕΛΟΤΕΛΟΤ 561 561 –– 22 ΟρολογικήΟρολογική εργασίαεργασία –– ΛεξιλόγιοΛεξιλόγιο ––
ΜέροςΜέρος 2: 2: ΠληροφορικέςΠληροφορικές εφαρμογέςεφαρμογές (ISO 1087 (ISO 1087 ––
2/2000: 2/2000: TerminologyTerminology workwork —— Vocabulary Vocabulary –– Part Part 
2: Computer applications)2: Computer applications)
ΕΛΟΤΕΛΟΤ 402402 ((σχέδιοσχέδιο) ) ΟρολογικήΟρολογική εργασίαεργασία –– ΑρχέςΑρχές καικαι
μέθοδοιμέθοδοι (ISO 704/2000: (ISO 704/2000: TerminologyTerminology workwork ——
PrinciplesPrinciples andand methodsmethods))



ΤΕ 21 (2005 ΤΕ 21 (2005 -- ))

ISOISO 860:1996860:1996: : Terminology work Terminology work ----
Harmonization of concepts and terms Harmonization of concepts and terms 
ISO 15188:2001ISO 15188:2001: : Project management guidelines Project management guidelines 
for terminology for terminology standardizationstandardization
ISO 10241:1992ISO 10241:1992: : International terminology International terminology 
standards standards ---- Preparation and layoutPreparation and layout
ISO 12620:1999ISO 12620:1999: : Computer applications in Computer applications in 
terminology terminology ---- Data categoriesData categories
ISO 12616:2002ISO 12616:2002: : TranslationTranslation--oriented oriented 
terminographyterminography



Τυποποίηση, ποιότητα, Τυποποίηση, ποιότητα, 
ορολογία: Η κληρονομιά του ορολογία: Η κληρονομιά του 
Βασίλη Α. Βασίλη Α. ΦιλόπουλουΦιλόπουλου

Ημερίδα ΤΕΕ ΕΛΕΤΟ αφιερωμένη στη μνήμη Ημερίδα ΤΕΕ ΕΛΕΤΟ αφιερωμένη στη μνήμη 
Βασίλη Βασίλη ΦιλόπουλουΦιλόπουλου, Μάιος 2007, Μάιος 2007

httphttp://://library.tee.grlibrary.tee.gr//digitaldigital/m2211/m2211_contents.htm/m2211/m2211_contents.htm



Τυποποίηση, ποιότητα, ορολογία: Η Τυποποίηση, ποιότητα, ορολογία: Η 
κληρονομιά του Βασίλη Α. κληρονομιά του Βασίλη Α. ΦιλόπουλουΦιλόπουλου
Η μνήμη ενός ουμανιστή – Θεοδόσης Τάσιος
Βασίλης Α. Φιλόπουλος, ο άνθρωπος και ο μηχανικός
– Κατερίνα Τοράκη
Η ανάπτυξη της τυποποίησης στον ΕΛΟΤ με 
προϊστάμενο τον Β. Φιλόπουλο – Ειρήνη 
Φραγκοπούλου
Η ορολογία θεμέλιο της τυποποίησης και ο Βασίλης 
Φιλόπουλος σε κλειδιακό ρόλο – Κώστας Βαλεοντής
Το όραμα του Βασίλη Φιλόπουλου για την καθιέρωση 
της Ποιότητας – Γιάννης Σαριδάκης
Υποδείγματα προς Μίμηση όπως ο Βασίλης 
Φιλόπουλος – Η καταλυτική σημασία τους για την 
κοινωνία μας και για τους φοιτητές μας – Γιώργος 
Μποχώρης



Η Ορολογία στον Η Ορολογία στον ISOISO

TC 37/SC 1TC 37/SC 1 Principles and methodsPrinciples and methods
TC 37/SC 2TC 37/SC 2 TerminographicalTerminographical and and 
lexicographical working methods  lexicographical working methods  
TC 37/SC 3TC 37/SC 3 Systems to manage terminology, Systems to manage terminology, 
knowledge and content  knowledge and content  
TC 37/SC 4TC 37/SC 4 Language resource managementLanguage resource management











Μέλη των Τεχνικών Επιτροπών Μέλη των Τεχνικών Επιτροπών 
και Υποεπιτροπώνκαι Υποεπιτροπών

Όλοι οι Εθνικοί  Οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να Όλοι οι Εθνικοί  Οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να 
συμμετέχουν  στις εργασίες των Τεχνικών Επιτροπών συμμετέχουν  στις εργασίες των Τεχνικών Επιτροπών 
και Υποεπιτροπών. Κάθε Εθνικός Οργανισμός μπορεί:και Υποεπιτροπών. Κάθε Εθνικός Οργανισμός μπορεί:
να συμμετέχει ενεργά στις εργασίες , με την να συμμετέχει ενεργά στις εργασίες , με την 
υποχρέωση να ψηφίζει σε όλα τα προς ψήφιση υποχρέωση να ψηφίζει σε όλα τα προς ψήφιση 
θέματα των Επιτροπών ,στα προς Δημόσια Κρίση θέματα των Επιτροπών ,στα προς Δημόσια Κρίση 
Σχέδια και Τελικά Σχέδια των Διεθνών Προτύπων και Σχέδια και Τελικά Σχέδια των Διεθνών Προτύπων και 
όπου αυτό είναι δυνατό, να συμμετέχει στις όπου αυτό είναι δυνατό, να συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις. Το μέλος της κατηγορίας αυτής συνεδριάσεις. Το μέλος της κατηγορίας αυτής 
ονομάζεταιονομάζεται ΡΡ--μέλος  ( Pμέλος  ( P-- membermember oror
participatingparticipating membermember)),, ήή
να παρακολουθεί τις εργασίες ως παρατηρητής, να να παρακολουθεί τις εργασίες ως παρατηρητής, να 
λαμβάνει τα έγγραφα της Επιτροπής και να έχει το λαμβάνει τα έγγραφα της Επιτροπής και να έχει το 
δικαίωμα να υποβάλλει σχόλια και να παρακολουθεί δικαίωμα να υποβάλλει σχόλια και να παρακολουθεί 
τις συνεδριάσεις. Το μέλος της κατηγορίας αυτής είναι τις συνεδριάσεις. Το μέλος της κατηγορίας αυτής είναι 
το το Ο Ο -- μέλος ( Oμέλος ( O-- membermember oror observerobserver )) ..



Ρόλος της ΤΕ 21Ρόλος της ΤΕ 21
Πρότυπα Πρότυπα ISOISO
ΕκδηλώσειςΕκδηλώσεις
Νέα ελληνικά πρότυπαΝέα ελληνικά πρότυπα
–– (στίξης; γραμματικής; γλωσσών;)(στίξης; γραμματικής; γλωσσών;)
Ρόλος ΕΛΟΤΡόλος ΕΛΟΤ
–– Τι θέλουμε;Τι θέλουμε;
–– Πρότυπα ορολογίας Πρότυπα ορολογίας –– εργαλεία (εργαλεία (ποιάποιά;);)
Συνεργασία με επιτροπές ΤυποποίησηςΣυνεργασία με επιτροπές Τυποποίησης
Συνεργασία με ΕΛΕΤΟ Συνεργασία με ΕΛΕΤΟ 
–– Ρόλος (;), συμβολή στις ΘΕΟ …Ρόλος (;), συμβολή στις ΘΕΟ …
Συνεργασία με άλλους φορείςΣυνεργασία με άλλους φορείς
–– Ακαδημία;Ακαδημία;
–– ΑλλοιΑλλοι επιστημονικοί φορείς; (ΔΣΑ, ΟΕΕ επιστημονικοί φορείς; (ΔΣΑ, ΟΕΕ κτλκτλ))
–– Ευρωπαϊκά όργανα, διεθνείς φορείς, ……………..Ευρωπαϊκά όργανα, διεθνείς φορείς, ……………..
Κοινοποίηση Κοινοποίηση -- ΔημοσιοποίησηΔημοσιοποίηση


