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Οδηγίες/διορθώσεις/παρατηρήσεις
κατά την επιμέλεια

συγκεκριμένων προτύπων

(Έχει τηρηθεί η σειρά με την οποία έχουν απαντηθεί
τα διάφορα θέματα ή οι διάφοροι όροι

στα σχετικά πρότυπα)



3

1 Να τηρείται ο κανόνας της γραμματικής για τα «τον» και
«έναν», που γράφονται πάντοτε με τελικό ν:

2 Αλλά, στα πρότυπα ΕΛΟΤ, το ν δεν αποβάλλεται ποτέ στα
αρνητικά μόρια «δεν» και «μην», π.χ. στις Προειδοποιήσεις/ 
Warnings ασφάλειας, για να μην συγχέονται το πρώτο με το
αντιθετικό «δε» και το δεύτερο με το «μη» που σχηματίζει όρους
για αντιφατικές έννοιες (π.χ. «μη μεταλλικό μέρος»)
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3. Οι ημερομηνίες γράφονται όπως το αγγλικό (διεθνές) 
πρωτότυπο: yyyy-mm-dd. π.χ. 

2019-01-01, 
2019-01-02, 
2019-01-18
Με άρθρο και εμπρόθετο άρθρο γράφουμε:
την 2019-01-01 (όχι: στις 2019-01-01)
στις 2019-01-02, 
στις 2019-01-18
και διαβάζουμε:
την πρώτη πρώτου δυο χιλιάδες δεκαεννιά
στις δύο πρώτου δυο χιλιάδες δεκαεννιά
στις δεκαοκτώ πρώτου δυο χιλιάδες δεκαεννιά

Σημείωση Το ενωτικό (-) που χρησιμοποιείται στις ημερομηνίες
πρέπει να είναι αδιασπαστικό (non breaking hyphen), ώστε εάν
η ημερομηνία βρεθεί στην άκρη γραμμής κειμένου να μεταφέρεται
ολόκληρη στην επόμενη γραμμή. (πλήκτρα: Ctrl-Shift  + ενωτικό)
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4. Στους ορισμούς εννοιών: 
ΔΕΝ χρησιμοποιούμε κεφαλαία στον όρο ή στην
αρχή/πρώτη λέξη του ορισμού και
ΔΕΝ μπαίνει τελεία στο τέλος του ορισμού.
Κεφαλαία μπαίνουν στην αρχή τίτλων ή στην αρχή
προτάσεων.

Σημείωση:
– Οι ορισμοί δεν είναι ολοκληρωμένες προτάσεις.
– Με κεφαλαίο αρχίζουν μόνο τα μέρη των όρων που είναι ή

έχουν χαρακτήρα κύριου ονόματος, π.χ.   ο Μπουλ, άλγεβρα
του Μπούλ, ο Κέλβιν, νόμος του Λαπλάς

ενώ: μπούλεια μεταβλητή, η λαπλασιανή, το κέλβιν
(σύμβολο: Κ), (τα σύμβολα των μονάδων που προέρχονται από
κύριο όνομα είναι κεφαλαία)

5. Ευρωπαϊκός ευρωπαϊκός (εφόσον δεν είναι μέρος
ονόματος φορέα ή οργάνου)



6

6. editorial exercise συντακτική/εκδοτική επιμέλεια
7. informational need πληροφοριακή ανάγκη
8. qualify προσδιορίζω (qualifier προσδιοριστικό)
9. Όπου το ελληνικό κείμενο έχει middle dot (·) (να γίνει

Greek ano teleia (·). Στο Word με: Insert symbol.
middle dot (·) μεσοστιγμή (μεσαία τελεία)

10.Είναι: το μορφότυπο (όχι ο μορφότυπος).
11.Πριν από τα προσδιοριστικά αναφορικά (ο οποίος, που, 

όπου, ...) ΔΕΝ γράφεται κόμμα, π.χ. στους ορισμούς:  
«Β: Α που...», «κυκλική κίνηση: κίνηση στην οποία...».
Στην ακόλουθη πρόταση δεν χρειάζονται δύο κόμματα (το
πρώτο και το τρίτο):

«Οι προειδοποιήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τις δεξιότητες, 
την εμπειρία ή την ηλικία του καταναλωτή,
θα πρέπει να...»
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12. Εδώ: typography στοιχειοθέτηση
typography, n.
1. the art or process of printing with type.
2. the work of setting and arranging types and of printing 

from them.
3. the general character or appearance of printed matter.

[1635–45; < NL typographia, equiv. to Gk tύpo(s) TYPE 
+ grapha -GRAPHY]

13. separate χωριστός (όχι ξεχωριστός)

14. Στα πρότυπα, δεχόμαστε την «μεταβατικοποίηση» του
ρήματος «λειτουργώ». Το μεταβατικό ρήμα operate
αποδίδεται με «λειτουργώ» μεταβατικό.

15. and/or και/ή (το ή/και συγχέεται με το ή και, που
σημαίνει «ακόμα και»)

16. pose a risk ενέχω διακινδύνευση
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17. Να γίνει:
«στη φύση ή το αντικείμενο της υπηρεσίας»
«στη φύση ή στο αντικείμενο της υπηρεσίας»
(Το «στον»/«στην»/«στο» είναι μία λέξη με
ενσωματωμένη την πρόθεση «σε» και ΟΧΙ δύο όπως
συνέβαινε με την πρόθεση «εις» στα δίλεκτα της
καθαρεύουσας: «εις τον»/«εις την»/«εις το», οπότε, 
όταν ακολουθούσαν και άλλες αιτιατικές με την ίδια
πρόθεση, η πρόθεση παραλειπόταν. Τώρα, όμως, 
απαιτείται η επανάληψη).

18. level of service, service level στάθμη υπηρεσίας
(και όχι: επίπεδο...)
Γενικά, στα φυσικά μεγέθη, το μέγεθος level, που
μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, υψηλότερο ή
χαμηλότερο, δεν αποδίδεται ως επίπεδο, αλλά ως
στάθμη.
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19. essential requirements ουσιώδεις απαιτήσεις
(είναι καθιερωμένος όρος στις Οδηγίες της Νέας
Προσέγγισης). Eίναι συγκεκριμένες για καθεμιά από
αυτές τις Οδηγίες και ο όρος χρησιμοποιείται με
οριστικό άρθρο, π.χ.: οι / τις ουσιώδεις απαιτήσεις
και όχι αόριστα (κάποιες ουσιώδεις απαιτήσεις)

20. stipulate ορίζω σαφώς, συνομολογώ
21. hardware υλισμικό
22. benchmarking αρεικρίνηση, συγκριτική

αξιολόγηση
23. partnership εταιρισμός
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24. possible δυνατός, 
probable πιθανός, 
feasible εφικτός, 
likely ενδεχόμενος, 
potential δυνητικός

25. efficiency απόδοση, αποδοτικότητα
performance 1. επίδοση, 2. εκτέλεση, επιτέλεση
proficiency 1. επάρκεια, 2. ικανότητα
effectiveness αποτελεσματικότητα

26. level of efficiency στάθμη απόδοσης
27. performance quality ποιότητα επίδοσης
28. level of service quality στάθμη ποιότητας

υπηρεσίας
29. cost-efficient κοστοαποδοτικός

cost-efficiency κοστοαπόδοση, 
κοστοαποδοτικότητα (TELETERM)
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30. interaction διάδραση
interactive διαδραστικός

31. deferred μεταχρονισμένος
deferred reply μεταχρονισμένη απάντηση

32. on-the-job training κατάρτιση στην πράξη
33. profile of competences κατατομή

επαγγελματικής επάρκειας
34. situation περίσταση (όχι κατάσταση)
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35. Στις λίστες: 

καλό είναι να διατηρείται η εδαφιοποίηση και η στίξη του
αγγλικού πρωτοτύπου· δηλαδή:

– Όταν, στο πρωτότυπο, τα στοιχεία της λίστας δεν έχουν
στο τέλος τους κανένα χαρακτήρα διαχωρισμού [period
(.), semicolon (;) ή comma (,)] παρά μόνο απλή αλλαγή
γραμμής τότε αυτά ενδέχεται να αρχίζουν με κεφαλαίο ή
να μην αρχίζουν με κεφαλαίο (στην πρώτη περίπτωση τα
στοιχεία μπορεί π.χ. να είναι τίτλοι, ενώ στη δεύτερη
περίπτωση μπορεί να είναι όροι που απλώς παρατίθενται
με αλλαγή γραμμής· και στις δύο περιπτώσεις, όμως, δεν
αποτελούν ολοκληρωμένες περιόδους). Να τηρείται το
ίδιο και στο μετάφρασμα, δηλαδή, αντίστοιχα, χωρίς
κανέναν χαρακτήρα διαχωρισμού. 
Στο τέλος του τελευταίου στοιχείου ολοκληρώνεται η λίστα
και γράφεται τελεία (.).
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Ισοδύναμη περίπτωση είναι όταν για διαχωρισμό των στοιχείων
λίστας χρησιμοποιείται το comma (,), οπότε στο μετάφρασμα
χρησιμοποιείται, αντίστοιχα, το κόμμα (,).
– Όταν τα στοιχεία της λίστας διαχωρίζονται με period (.) 
και αλλαγή γραμμής, τότε κάθε στοιχείο αποτελεί χωριστή
περίοδο, και αρχίζει με κεφαλαίο. Να τηρείται το ίδιο και στο
μετάφρασμα, δηλαδή στην αρχή κάθε στοιχείου με κεφαλαίο και
στο τέλος με τελεία (.) και αλλαγή γραμμής.
– Όταν τα στοιχεία της λίστας διαχωρίζονται με semicolon
(;) και αλλαγή γραμμής, τότε κάθε στοιχείο αποτελεί χωριστή
ημιπερίοδο, και κανονικά δεν αρχίζει με κεφαλαίο
(παρατηρήθηκε, όμως, ότι μερικές φορές αυτό δεν τηρείται στο
πρωτότυπο). Να τηρείται το ίδιο και στο μετάφρασμα, δηλαδή
στην αρχή κάθε στοιχείου με πεζό (κατ’ εξαίρεση κεφαλαίο αν
στο πρωτότυπο είναι κεφαλαίο) και στο τέλος με άνω στιγμή (·) 
και αλλαγή γραμμής. Στο τέλος του τελευταίου στοιχείου
ολοκληρώνεται η περίοδος και γράφεται τελεία (.)
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Συνοψίζοντας: 
– Στην αρχή καθε στοιχείου της λίστας: κεφαλαίο ή πεζό
όπως στο πρωτότυπο και στο τέλος: αλλαγή γραμμής.
– Διαχωρισμός με period (.) στο πρωτότυπο
διαχωρισμός με τελεία (.) στο μετάφρασμα.
– Διαχωρισμός με semicolon (;) στο πρωτότυπο
διαχωρισμός με άνω στιγμή (·) στο μετάφρασμα.
– Διαχωρισμός με comma (,) στο πρωτότυπο
διαχωρισμός με κόμμα (,) στο μετάφρασμα.
– Σε όλες τις περιπτώσεις, το τελευταίο στοιχείο της
λίστας τερματίζεται με τελεία (.).
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36. process διεργασία
processing 1. επεξεργασία 2. κατεργασία
procedure διαδικασία

37. e-mail ηλ-μήνυμα
38. responsive αποκριτικός (όχι αποκρίσιμος)

responsiveness αποκριτικότητα (όχι
αποκρισιμότητα)

39. absenteeism απουσιασμός (η λέξη υπάρχει στον
Δημητράκο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της
λέξης «απουσία» ή κάποιας περίφρασης)
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40. Όλα τα set παιδικών παιχνιδιών στην αγορά αποδίδονται με
τον όρο σετ παιχνιδιού (π.χ. 56.100 γκουγλοαποτελέσματα ). 
Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο όρος παιχνιδοσύνολο και, 
στους ορισμούς, να υπάρχει και ο δεκτός συνώνυμος όρος σετ
Έτσι για τους όρους του ΕΝ 71-4 προτείνονται:

– chemical toy – χημικό παιχνίδι, παιχνίδι χημείας
– experimental set – παιχνιδοσύνολο πειραμάτων, σετ

πειραμάτων
– chemistry set – παιχνιδοσύνολο χημείας, σετ χημείας
– crystal growing set – παιχνιδοσύνολο ανάπτυξης

κρυστάλλων, σετ ανάπτυξης κρυστάλλων
– carbon dioxide generating experimental set –

παιχνιδοσύνολο πειραμάτων παραγωγής διοξειδίου του
άνθρακα, σετ πειραμάτων παραγωγής διοξειδίου του
άνθρακα

– supplementary set – συμπληρωματικό παιχνιδοσύνολο, 
συμπληρωματικό σετ

– cosmetic kit – παιχνιδοσύνολο κοσμητικής, σετ κοσμητικής
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και, από τους ορισμούς που δίνονται στο πρότυπο, προκύπτει
το ακόλουθο εννοιοδιάγραμμα.



18

41. vertical κατακόρυφος (και όχι κάθετος)
42. accessible προσβάσιμος, accessibility

προσβασιμότητα
43. torque ροπή (και όχι στρέψη), torsion στρέψη

torque test δοκιμή ροπής (όπως, tension test
δοκιμή τάσης)

44. play (μεταβατικό ή αμετάβατο) παίζω (μεταβατικό ή
αμετάβατο)
playing (αμετάβατο) παιχνίδι, παίξιμο
playing (μεταβατικό) παίξιμο (γεν. παιξίματος)
playing time (of a toy) χρόνος παιξίματος (ενός
παχνιδιού)

45. close-to-the-ear toy παρώτιο παιχνίδι, παιχνίδι
που προορίζεται να φέρεται κοντά στο αυτί
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46. Ο διαχωριστής χιλιάδων (thousands separator) 
διατηρείται όπως είναι στο αγγλικό πρωτότυπο του
ISO, δηλαδή αδιασπαστικό διάστημα (non-breaking 
space). Αδιασπαστικό διάστημα χρησιμοποιείται και
μεταξύ της αριθμητικής τιμής ενος μεγέθους και της
μονάδας μέτρησης που ακολουθεί, π.χ. 1 500 mm (όχι
1,500 mm, ούτε 1.500 mm).
Άλλες περιπτώσεις εφαρμογής αδιασπαστικού
διαστήματος:

– Στους κωδικούς αριθμούς των προτύπων: μεταξύ της λέξης
ISO/EN/ΕΛΟΤ...  και του αριθμού του προτύπου που
ακολουθεί (π.χ. ISO 1000, ΕΛΟΤ 100)

– Στα κύρια ονόματα προσώπων, μετά την τελεία που
ακολουθεί το αρχικό του όνόματος και πριν από το επώνυμο
(π.χ. Α. Βητίδης, Γ. Δέλτας).

(Στο πρόγραμμα Word, το αδιασπαστικό διάστημα τίθεται:
με πάτημα και κράτημα των πλήκτρων Ctrl-Shft
και πάτημα του πλήκτρου space.)
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47. Προσοχή στην ταυτοπροσωπία όταν χρησιμοποιείται
συνημμένη μετοχή: Το υποκείμενο της συνημμένης
μετοχής είναι το ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος. 
π.χ. στην πρόταση:

«Μετρούμε τις μέγιστες διαστάσεις x, y και z του παιχνιδιού ή
οποιουδήποτε εξαρτήματος του παιχνιδιού χρησιμοποιώντας
παχύμετρο.»
υποκείμενο του «μετρούμε» και του «χρησιμοποιώ-
ντας» είναι το «εμείς», που υπονοείται.
Αν μετατρέψουμε την πρόταση αυτή σε παθητική ως
εξής: 

«Μετρούνται οι μέγιστες διαστάσεις x, y και z του παιχνιδιού
χρησιμοποιώντας παχύμετρο.»
θα έχουμε μια πρόταση στην οποία υποκείμενο του
ρήματος «μετρούνται» αλλά και της μετοχής «χρησι-
μοποιώντας» είναι το ίδιο: οι «μέγιστες διαστάσεις...». 

Η σύνταξη αυτή, φυσικά, δεν είναι σωστή.
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Η λύση εδώ είναι: η μετατροπή της μετοχής σε
επιρρηματική έκφραση, που δεν έχει υποκείμενο. π.χ.

«Μετρούνται οι μέγιστες διαστάσεις x, y και z του παιχνιδιού με τη
χρησιμοποίηση παχυμέτρου.»

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να γίνει μετατροπή και
της μετοχής σε παθητική μετοχή, όχι όμως συνημμένη
αλλά απόλυτη εκφρασμένη σε γενική πτώση (γενική
απόλυτη). π.χ. η πρόταση: 

«Πρέπει να στερεώνουμε κάθε παιχνίδι με τον πιο κατάλληλο τρόπο
λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας του.» (σωστή
σύνταξη),
που εμφανίζει το πρόβλημα αν γίνει παθητική έτσι: 

«Κάθε παιχνίδι πρέπει να στερεώνεται με τον πιο κατάλληλο τρόπο
λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας του.»,
μπορεί να μετατραπεί στην πρόταση: 

«Κάθε παιχνίδι πρέπει να στερεώνεται με τον πιο κατάλληλο τρόπο
λαμβανομένου υπόψη του τρόπου λειτουργίας του.» (σωστή
σύνταξη),
στην οποία η γενική απόλυτη δεν έχει υποκείμενο.
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48. Καθιερωμένοι όροι της ακουστικής:
background noise θόρυβος βάθους
reference box παραλληλεπίπεδο αναφοράς
grade of accuracy βαθμός ορθότητας
precision method μέθοδος ακριβείας
engineering method τεχνική μέθοδος
sound level ηχοστάθμη

round-robin repeatability διεργαστηριακή
επαναληψιμότητα
reflecting plane ηχοανακλαστικό επίπεδο
test rig συγκρότημα δοκιμής
standard test table πρότυπη τράπεζα δοκιμής
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49. maximum design speed μέγιστη ταχύτητα
σχεδιασμού

50. rationale σκεπτικό, αιτιολόγηση
51. three-dimensional τριδιάστατος (και όχι

τρισδιάστατος)
52. two-dimensional διδιάστατος (και όχι

δισδιάστατος)
53. domestic use οικιακή χρήση
54. tag ετικέτα, ανάρτημα
55. rate of spread ταχύτητα εξάπλωσης {φωτιάς}
56. pose a significant risk ενέχω σημαντική

διακινδύνευση
57. flowing elements χυτά στοιχεία (μαλλιά, γένια, 

κάπες, ...)
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58. play value of a toy παιχνιδιστική αξία
59. intended προβλεπόμενος π.χ. 

intended use προβλεπόμενη χρήση
60. dry material ξηρό υλικό
61. brittle material εύθρυπτο υλικό
62. powder like material υλικό με μορφή σκόνης
63. pliable material εύκαμπτο υλικό
64. liquid material υγρό υλικό
65. sticky material κολλώδες υλικό
66. scraped-off material αποξεόμενο υλικό
67. stated probability δηλωμένη πιθανότητα
68. confidence level στάθμη εμπιστοσύνης
69. limit of quantification όριο ποσοτικοποίησης
70. bubble solution διάλυμα φυσαλίδων
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71. discrete διάκριτος {οχι διακριτός}
Από: Ορόγραμμα αρ.74 
(http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or74_V04.pdf):
διάκριτος discrete, distinct
διακριτός, διακρίσιµος distinguishable, discernible
διακεκριµένος distinguished. 

72. contaminant επιμολυντής
73. centrifuge φυγοκεντρίζω

centrifuging φυγοκέντριση
(Βλέπε και Ορόγραμμα αρ. 109: 
http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or109_V07.pdf )

74. identifier αναγνωριστικό
75. round robin test διεργαστηριακή δοκιμή
76. imply non-compliance συνεπάγεται μη

συμμόρφωση
77. stock solution διάλυμα παρακαταθήκης
78. nebuliser, nebulizer εκνεφωτής

http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or109_V07.pdf
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79. anionic ανιοντικός (όχι ανιονικός)

80. cationic κατιοντικός (όχι κατιονικός)

81. polar πολικός
82. non-polar μη πολικός
83. degradation product προϊόν αποδόμησης
84. weighing factor παράγοντας στάθμισης
85. oral exposure στοματική έκθεση
86. elemental tin στοιχειακός κασσίτερος
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87.  Στον όρο crime incident, επελέγη (από τον
μεταφραστή) η απόδοση του ουσιαστικού incident με την
ουσιαστικοποιημένη μετοχή συμβάν και όχι όπως θα
μπορούσε να αποδοθεί με την, επίσης, ουσιαστικοποιημένη
μετοχή γεγονός ή με το ουσιαστικό περιστατικό.
Στην πράξη, χρησιμοποιούνται και οι τρεις όροι: 
εγκληματικό συμβάν, εγκληματικό γεγονός, 
εγκληματικό περιστατικό
Η ουσιαστικοποίηση των λέξεων συμβάν και γεγονός τις
έχει απαλλάξει από την χρονικότητά τους ως μετοχών
(αορίστου, της πρώτης και παρακειμένου της δεύτερης) και
μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε πλέον ως υποκείμενα, αν
χρειαστεί, ακόμα και του ίδιου του ρήματός τους. 

Έτσι, ένα συμβάν συμβαίνει, συνέβη, θα συμβεί, έχει
συμβεί κτλ. και ένα γεγονός έγινε, θα γίνει, πρόκειται να
γίνει κτλ. 
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88. use of deception εξαπάτηση
89. inspecting officer υπεύθυνος για τον έλεγχο
90. stealing κλοπή, κλέψιμο (όχι ληστεία)
91. modus operandi τρόπος του ενεργείν, τρόπος

ενέργειας, εδώ: τρόπος διάπραξης (αφού πρόκειται
για τον τρόπο ενέργειας του δράστη του
εγκληματικού συμβάντος)

92. active involvement ενεργητική εμπλοκή (εδώ, 
όχι: ενεργός/ενεργή)
active – passive ενεργητικός – παθητικός
active – inactive ενεργός – ανενεργός

93. global παγκόσμιος (όχι: διεθνής)
global market παγκόσμια αγορά

94. environmental impact περιβαλλοντική
επίπτωση
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95. content περιεχόμενο (ως απόλυτο μέγεθος), αλλά
στο πρότυπο και: περιεκτικότητα (ως σχετικό μέγεθος, 
δηλαδή κλάσμα, ή ποσοστό, του απόλυτου
περιεχομένου προς τη συνολική μάζα του δείγματος ή
του ολικού οργανικού άνθρακα)
Στο πρότυπο:
total organic carbon content περιεκτικότητα σε
ολικό οργανικό άνθρακα
bio-based carbon content περιεκτικότητα σε
άνθρακα βιολογικής προέλευσης

96. constituent και component
χρειάζεται πολλή προσοχή για την αποφυγή της
ομωνυμίας! Αν τα λέμε και τα δύο συστατικό, στο
πρότυπο, έχουμε μεγάλο πρόβλημα! Μια λύση είναι: να
τηρηθεί αυστηρά σε όλο το πρότυπο:
constituent συστατικό
component συστατικό μέρος
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97. component συστατικό μέρος,   
component συνιστώσα,
component συνθετικό,   
component εξάρτημα
Εδώ χρειάζεται πολλή προσοχή για την διάκριση των
τριών διαφορετικών εννοιών...
(Στο συγκεκριμένο πρότυπο απαντούσαν οι δύο
πρώτες.)

98. composite σύνθετο υλικό
99. elemental carbon στοιχειακός άνθρακας (όχι

στοιχειώδης)
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100. “publication(s)” «δημοσίευση/-εις» και όχι: 
«δημοσίευση(-εις)». 
Στα αγγλικά έχει νόημα η παρένθεση, διότι αφαιρούμενη
δίνει αυτούσιο τον πληθυντικό, ενώ στα ελληνικά αυτό
δεν ισχύει. Η δεξιοπλαγία (/) δείχνει εναλλαγή και το
ενωτικό δείχνει ότι πρόκειται για κατάληξη και πρέπει να
προστεθεί το θέμα της λέξης που προηγείται.

101. Το ζεύγος upper – lower της αγγλικής όταν αναφέρεται
σε δύο τιμές που δεν έχουν ανάμεσά τους κάποια άλλη
παρόμοια τιμή, τότε αποδίδονται με τα ελληνικά άνω –
κάτω (και όχι: ανώτερο – κατώτερο) π.χ.:
upper limit άνω όριο
lower limit κάτω όριο
(δεν υπάρχουν άλλα όρια ανάμεσά τους)
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102. uncertainty of measurement αβεβαιότητα
μέτρησης (όχι αβεβαιότητα της μέτρησης που θα
επρόκειτο για συγκεκριμένη μέτρηση και το αγγλικό θα
ήταν uncertainty of the measurement)

103. Η χρήση άρθρων και η αλλαγή του γραμματικού αριθμού
από ενικό σε πληθυντικό στο εσωτερικό των όρων
χρειάζεται προσοχή: 
uncertainty of measurement αβεβαιότητα
μέτρησης
uncertainties of measurement αβεβαιότητες
μέτρησης
και όχι αβεβαιότητες μετρήσεων
ούτε αβεβαιότητες των μετρήσεων

104. acceptance limit όριο αποδοχής (όχι: αποδεκτό
όριο acceptable limit, που είναι άλλη έννοια)

105. display οπτική παρουσίαση (όχι: προβολή)
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106. Και άλλοι καθιερωμένοι (στα πρότυπα ακουστικής) όροι
της ακουστικής:
analogue / digital signal processing αναλογική / 
ψηφιακή επεξεργασία σήματος
sound exposure ηχοέκθεση (όχι: ηχητική έκθεση)
sound exposure level στάθμη ηχοέκθεσης
decibel ντεσιμπέλ
pascal πασκάλ
sound-incidence angle γωνία ηχητικής πρόσπτωσης
free field ελέυθερο ηχητικό πεδίο, ελεύθερο πεδίο
toneburst τονική παλμορριπή
wind screen αλεξάνεμο κάλυμμα (θα μπορούσε να είναι
και αλεξήνεμο, αλλά η Ομάδα ΤΕ2/ΟΕ5 επέλεξε και
καθιέρωσε το αλεξάνεμο)
progressive wave διαδιδόμενο κύμα (όχι: 
προοδευτικό)
acoustical signal ακουστικό σήμα (όχι: ηχητικό)
one-third-octave τριτοοκτάβα ( f2 / f1 = )
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας
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Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας



56

Όροι Μετρήσεων/Μετρολογίας

Πηγές
ΕΛΕΤΟ (ΜΟΤΟ, ΤΕ48/ΟΕ1, ΤΕ2/ΟΕ5, ΓΕΣΥ), www.eleto.gr,

TELETERM:  www.moto-teleterm.gr
INFORTERM: http://www.eleto.gr/inforterm/
TERMTERM: 
http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_Ba
se_GR.mdb
Ακουστική: http://www.eleto.gr/download/Bodies/TE2-
OE5_AcousticalTerms_EN_GR.pdf
Ορόγραμμα: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm

ΕΛΟΤ (Βάση όρων)

Γιάννης Μοσχάκης: Τρίγλωσσο Λεξικό Στατιστικών Όρων, 
Εκδόσεις Πατάκη, 2003

http://www.eleto.gr/
http://www.moto-teleterm.gr/
http://www.eleto.gr/inforterm/
http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_Base_GR.mdb
http://www.eleto.gr/download/TermBases/TERMTERM_Base_GR.mdb
http://www.eleto.gr/download/Bodies/TE2-OE5_AcousticalTerms_EN_GR.pdf
http://www.eleto.gr/download/Bodies/TE2-OE5_AcousticalTerms_EN_GR.pdf
http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm
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Μονάδες του Διεθνούς Συστήματος
Μονάδων (Μονάδες SI)
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Μονάδες SI
Το κείμενο αυτού του Εγχει-
ριδίου (έκδοση ΕΛΟΤ, 1999) 
ειναι μετάφραση του Εγχειρι-
δίου του ISO: SI Guide – Inter-
national System of Units.
Κείμενο του ISO: 37 σελίδες
Παραρτήματα: 45 σελίδες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ελληνοαγγλικό Ευρε-
τήριο μεγεθών, μονάδων και σχετικών
όρων του Εγχειριδίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αγγλοελληνικό Ευρε-
τήριο μεγεθών, μονάδων και σχετικών
όρων του Εγχειριδίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Κατάλογος συμβόλων
μεγεθών και μονάδων και συντομογρα-
φιών του Εγχειριδίου

Μετάφραση και επιμέλεια του
κειμένου (γλωσσική και εκδοτική) , 
ορολογική εργασία και σύνταξη των
παραρτημάτων: Κ. Βαλεοντής
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Μονάδες SI

Σχετικά με το Σύστημα SI ο ISO έχει εκδώσει το Διεθνές
Πρότυπο ISO 1000 (για το οποίο ο ΕΛΟΤ εξέδωσε το
ταυτόσημο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 100), και το
πολυμερές Διεθνές Πρότυπο ISO 31.

Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) καθιερώθηκε στην
Ελλάδα ως αποκλειστικό σύστημα νόμιμων μονάδων
μέτρησης από την 1-1-1986, με το Π.Δ. 515 (ΦΕΚ
Α΄196/30-12-83), που αποτελεί εθνική μεταφορά της
Κοινοτικής Οδηγίας 80/181/ΕΟΚ.

Στο Εγχειρίδιο δίνονται οι μονάδες των πιο συχνά
χρησιμοποιούμενων μεγεθών. Οι μονάδες σπανιότερων
ειδικών μεγεθών καλύπτονται – κατά τομέα – από
αντίστοιχα Ελληνικά Πρότυπα.
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Μονάδες SI

FR: SI : Système International d’Unités
EN: SI : International System of Units
EL: SI : Διεθνές Σύστημα Μονάδων
Η συντομομορφή SI χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες. Για

τη γαλλική είναι αρκτικόλεξο και για όλες τις άλλες
γλώσσες είναι ανεξάρτητη συντομομορφή.

Το SI είναι ένα σύστημα μονάδων μέτρησης που υιοθετήθηκε
από την ανώτατη διεθνή Αρχή για τις μονάδες μέτρησης, 
δηλαδή τη Γενική Διάσκεψη Μέτρων και Σταθμών
(Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM). 

Το SI έχει οικοδομηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε για κάθε είδος
φυσικού μεγέθους να χρησιμοποιείται μία και μόνη
μονάδα. 
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Μονάδες SI

Μέγεθος είναι ιδιότητα μιας ουσίας ή ενός
φαινομένου η οποία μπορεί να μετρηθεί ή να
υπολογιστεί από άλλα μετρούμενα μεγέθη.

Μονάδα είναι μια συμβατικά υιοθετημένη ειδική
περίπτωση μεγέθους που χρησιμοποιείται ως
αναφορά.
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Μονάδες SI

Το SI βασίζεται σε 7 θεμελιώδεις μονάδες, οι οποίες
θεωρούνται ανεξάρτητες η μία από την άλλη.

Με συνδυασμό των θεμελιωδών μονάδων σύμφωνα με
απλούς φυσικούς νόμους ή εξισώσεις με σκοπό τον ορισμό
νέων μεγεθών προκύπτουν οι παράγωγες μονάδες. Για
κάθε κατηγορία μεγέθους υπάρχει μόνο μία μονάδα
μέτρησης του SI.
Οι παράγωγες μονάδες μαζί με τις θεμελιώδεις μονάδες
αποτελούν τις συνεκτικές μονάδες SI.
Υπάρχει και ένας περιορισμένος αριθμός μονάδων που δεν
ανήκουν στο SI αλλά έχουν γίνει αποδεκτές για χρήση μαζί
με το SI. Αυτές οι μονάδες για χρήση μαζί με το SI μπορούν
να αποκαλούνται πρόσθετες μονάδες.
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Μονάδες SI

Θεμελιώδες μέγεθος Θεμελιώδης μονάδα SI

Όνομα Σύμβολο

μήκος μέτρο m
μάζα χιλιόγραμμο kg
χρόνος δευτερόλεπτο s
ένταση ηλεκτρικού
ρεύματος, 
ηλεκτρικό ρεύμα

αμπέρ A

θερμοδυναμική
θερμοκρασία

κέλβιν K

ποσότητα ουσίας μολ mol

φωτεινή ένταση
(φωτοβολία)

καντέλα cd

Θεμελιώδη μεγέθη και μονάδες
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Μονάδες SI

Οι παράγωγες μονάδες σχηματίζονται από τις θεμελιώδεις
μονάδες βάσει φυσικών σχέσεων μεταξύ των αντίστοιχων
μεγεθών.

Παράδειγμα: Η μονάδα επιτάχυνσης ορίζεται μέσω της
σχέσης που δίνει την επιτάχυνση, ενός σημείου με σταθερή
επιτάχυνση, 

a = v/t
όπου: 

a είναι η επιτάχυνση, 
v (με μονάδα το 1 m/s) είναι η τελική ταχύτητα αν το σημείο

ξεκινά από την ηρεμία, και
t (με μονάδα το 1 s) ο χρόνος. 

Ετσι, η μονάδα SI για την επιτάχυνση είναι το

1 m/s2 (ένα μέτρο ανά δευτερόλεπτο)
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Μονάδες SI – Διεθνή προθέματα των μονάδων

Πρόθεμα SIΠαράγοντας
Λατινική απόδοση Ελληνική απόδοση Σύμβολο

1024 yotta γιοττα Y
1021 zetta ζεττα Z
1018 exa εξα E
1015 peta πετα P
1012 tera τερα T
109 giga γιγα G
106 mega μεγα M
103 kilo χιλιο k
102 hecto εκατο h
101 deca δεκα da
10-1 deci δεκατο d
10-2 centi εκατοστο c
10-3 milli χιλιοστο m
10-6 micro μικρο μ
10-9 nano νανο n
10-12 pico πικο p
10-15 femto φεμτο f
10-18 atto αττο a
10-21 zepto ζεπτο z
10-24 yocto γιοκτο y
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Μονάδες SI

Παραδείγματα:
Διεθνής

συμβολισμός
(και στα ελληνικά)

Ολογράφως στα αγγλικά Ολογράφως στα ελληνικά

5 kg = 5 ·103 g five kilograms πέντε χιλιόγραμμα
5 ps = 5 ·10-12 s five picoseconds πέντε πικοδευτερόλεπτα
5 MWh = 5 ·106 Wh five megawatt hours πέντε μεγαβατώρια
5 nm = 5 ·10-9 m five nanometres πέντε νανόμετρα
5 μF = 5 ·10-6 F five microfarads πέντε μικροφαράντ
5 GHz = 5 ·109 Hz five gigahertz πέντε γιγαχέρτζ

5 μV = 5 ·10-6 V five microvolts πέντε μικροβόλτ
5 as = 5 ·10-18 s five attoseconds πέντε αττοδευτερόλεπτα

Ο συνδυασμός ενός προθέματος με μια μονάδα μέτρησης συμβολίζει
ότι η μονάδα πολλαπλασιάζεται επί ορισμένη δύναμη του δέκα. 
Η νέα μονάδα λέγεται (δεκαδικό) πολλαπλάσιο ή
υποπολλαπλάσιο της μονάδας.
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Μονάδες SI

Μέγεθος Πρόσθετη μονάδα

Όνομα Σύμβολο

Ορισμός

χρόνος λεπτό
ώρα
ημέρα

min
h
d

1 min = 60 s
1 h = 60 min
1 d = 24 h

επίπεδη γωνία μοίρα
λεπτό
δευτερόλεπτο

°
΄
΄΄

1° = (π/180) rad
1΄ = (1/60)°
1΄΄ = (1/60)΄

όγκος λίτρο l, L1) 1 l = 1 dm3

μάζα τόνος2) t 1 t = 103 kgr
στάθμη νέπερ

μπελ
Np
Β

1 Np = 1
1 B = (1/2) ln10 Np

Πρόσθετες μονάδες
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Μονάδες SI

Η τιμή ενός μεγέθους εκφράζεται με μια αριθμητική τιμή
πολλαπλασιασμένη με μια κατάλληλη μονάδα. 

Παράδειγμα: Η μάζα m ενός σώματος είναι:

αδιασπαστικά
διαστήματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τη δεκαδική αριθμοπαράσταση «7,3» – κατά σύμβαση – την
εκφωνούμε «επτά κόμμα τρία», αν και το σύμβολο «,» δεν είναι κόμμα, 
δηλαδή το σημείο στίξης, αλλά είναι υποδιαστολή. 
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Μονάδες SI
Διάγραμμα σχέσεων των πλέον συχνών μονάδων SI

Στο ένθετο διάγραμμα, στην αριστερή στήλη με τα μπλε ορθογώνια
εμφανίζονται οι επτά θεμελιώδεις μονάδες του Συστήματος SI,
ενώ οι άλλες τρεις στήλες περιλαμβάνουν ορισμένες από τις πλέον
συχνές παράγωγες μονάδες SI. 
Κάθε ορθογώνιο περιλαμβάνει το όνομα του μεγέθους και της
μονάδας μέτρησής του και έναν κύκλο στο εσωτερικό του οποίου
αναγράφεται το σύμβολο της μονάδας. 
Οι τεθλασμένες γραμμές που συνδέουν τα ορθογώνια μεταξύ τους
έχουν «κατεύθυνση» (που συμβολίζεται με την αιχμή βέλους στο
πέρας τους) και υποδηλώνουν ότι το μέγεθος (αντίστοιχα η
μονάδα) της αρχής τους συμμετέχει στην παραγωγή του μεγέθους
(αντίστοιχα της μονάδας) του πέρατός τους.
Παράδειγμα:
Η επιτάχυνση (μονάδα: m/s2 ή m·s-2) παράγεται από την
ταχύτητα (μονάδα: m/s) και το χρόνο (μονάδα: s), ενώ η ίδια
συμμετέχει στην παραγωγή της δύναμης (μονάδα: N).
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Μονάδες SI
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Μονάδες SI

Η επιτάχυνση.
παράγεται από την ταχύτητα.
και τον χρόνο,
ενώ η ίδια συμμετέχει στην
παραγωγή της δύναμης.
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Μονάδες SI

Πίνακες μετατροπής μονάδων
Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει και μια σειρά πίνακες
μετατροπής μονάδων SI σε άλλες μονάδες και αντίστροφα.
Συγκεκριμένα, μονάδες για τα μεγέθη:
Μήκος
Εμβαδό
Όγκος
Ταχύτητα
Μάζα
Δύναμη
Ενέργεια
Ισχύς
Πιεση, μηχανική τάση
Θερμοκρασία



73

Μονάδες SI
Ένα παράδειγμα: 
Μονάδες μήκους

μέτρο
m

ίντσα
in

πόδι
ft

γιάρδα
yd

μίλι ναυτικό μίλι

1 39,370 3,280 8 1,093 6 0,621 37 ⋅10-3 0,539 96 ⋅10-3

25,4 ⋅10-3 1 83,333 ⋅10-3 27,778 ⋅10-3 15,783 ⋅10-6 13,715 ⋅10-6

0,304 8 12 1 0,333 33 0,189 39 ⋅10-3 0,164 58 ⋅10-3

0,914 4 36 3 1 0,568 18 ⋅10-3 0,493 74 ⋅10-3

1,609 3 ⋅103 63,36 ⋅103 5,28 ⋅103 1,76 ⋅103 1 0,868 98

1,852 ⋅103 72,913 ⋅103 6,076 1 ⋅103 2,025 4 ⋅103 1,150 8 1

1 Αο (άνγκστρομ) = 10-10 m
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Ἕτερος ἐξ ἑτέρου σοφὸς
τό τε πάλαι τό τε νῦν. 

(Βακχυλίδης (504-430), 
λυρικός ποιητής από την Κέα)

Ευχαριστώ!
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