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0 Εισαγωγή 

0.1  Επισκόπηση 

Οι ορολογικές αρχές και μέθοδοι που τίθενται σε τούτο το Ελληνικό Πρότυπο βασίζονται στην τρέχουσα 
θεωρία και πράξη της Ορολογίας. 

Η Ορολογία είναι πολυεπιστημονική και υποστηρίζεται από πλήθος επιστημών (π.χ. λογική, επιστημολογία, 
φιλοσοφία της επιστήμης, γλωσσολογία, επιστήμη της πληροφορίας και γνωσιακές επιστήμες) για να μελετά 
τις έννοιες και τις κατασημάνσεις τους στην ειδική γλώσσα. Συνδυάζει στοιχεία από πολλές θεωρητικές 
προσεγγίσεις οι οποίες πραγματεύονται την περιγραφή, τη διάταξη και τη μεταφορά της γνώσης. 

Σε συμφωνία με τις τρέχουσες τάσεις της τυποποίησης να περιλαμβάνονται στα πρότυπα κατευθυντήριες 
αρχές, τούτο το Ελληνικό Πρότυπο αποσκοπεί στην τυποποίηση των ουσιωδών στοιχείων για εργασία 
ποιότητας στην Ορολογία. Ο γενικός σκοπός του είναι να παράσχει ένα κοινό πλαίσιο θεώρησης και να 
εξηγήσει πώς θα πρέπει να πραγματώνεται η θεώρηση αυτή από τους οργανισμούς ή από τα άτομα που 
εμπλέκονται στην Ορολογία. 

Περαιτέρω έχει σκοπό να παράσχει βοήθεια σε εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση ορολογίας. 
Οι αρχές και μέθοδοι θα πρέπει να τηρούνται όχι μόνο για το χειρισμό των ορολογικών πληροφοριών αλλά 
και για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων κατά τη διαχείριση αποθεμάτων ορολογικών δεδομένων. Οι 
κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά: 

– αναγνώριση εννοιών και σχέσεων εννοιών· 

– ανάλυση και μοντελοποίηση συστημάτων εννοιών βάσει των αναγνωρισμένων εννοιών και σχέσεων 
εννοιών· 

– καθιέρωση παραστάσεων συστημάτων εννοιών μέσω εννοιοδιαγραμμάτων· 

– ορισμό εννοιών· 

– απόδοση κατασημάνσεων (κυρίως όρων) σε κάθε έννοια σε μία ή περισσότερες γλώσσες· 

– εγγραφή και παρουσίαση ορολογικών δεδομένων, κυρίως σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
(ορογραφία). 

Τα αντικείμενα, οι έννοιες, οι κατασημάνσεις και οι ορισμοί είναι θεμελιώδη για την Ορολογία και επομένως 
αποτελούν τη βάση τούτου του Ελληνικού Προτύπου. Τα αντικείμενα γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις ή 
συλλαμβάνονται με το νου και υφίστανται αφαίρεση σχηματίζοντας έννοιες οι οποίες, στην ειδική γλώσσα, 
παριστάνονται με κατασημάνσεις και περιγράφονται με ορισμούς. Ένα σύνολο κατασημάνσεων που 
ανήκουν σε μια ειδική γλώσσα αποτελούν την ορολογία ενός είδιου θεματικού πεδίου. 

0.2  Συμβάσεις και συμβολισμοί 

Σε τούτο το Ελληνικό Πρότυπο και για την ελληνική γλώσσα με τον όρο «Ορολογία» με κεφαλαίο αρχικό 
γράμμα αποδίδεται η επιστήμη των όρων, ενώ με τον όρο «ορολογία» με πεζό αρχικό γράμμα – ή με τον 
όρο «ορολόγιο» – αποδίδεται το σύνολο των κατασημάνσεων ενός συγκεκριμένου θεματικού πεδίου, όπως 
π.χ. η ορολογία της χημείας. 

Για χάρη της συνέπειας, στο Πρότυπο, όταν γίνεται αναφορά στα αντικείμενα, στις έννοιες, στους ορισμούς 
και στις κατασημάνσεις, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συμβάσεις διατύπωσης: 
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– τα αντικείμενα γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις ή συλλαμβάνονται με το νου· υφίστανται 
αφαίρεση των ιδιοτήτων τους και εννοιοποίηση· 

– οι έννοιες αντιπροσωπεύουν ένα αντικείμενο ή ένα σύνολο αντικειμένων ή αντιστοιχούν σε αυτό· 
παριστάνονται ή εκφράζονται γλωσσικά από τις κατασημάνσεις ή από τους ορισμούς· 
οργανώνονται σε συστήματα εννοιών· 

– οι κατασημάνσεις (όροι, ονόματα ή σύμβολα) κατασημαίνουν ή παριστάνουν μια έννοια· 
αποδίδονται σε μια έννοια ή αποδίδουν μια έννοια· 

– οι ορισμοί ορίζουν ή περιγράφουν την έννοια. 

Όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα σύστημα εννοιών τόσο πιο χρήσιμο είναι να διευκρινίσουμε τις σχέσεις μεταξύ 
των εννοιών παριστάνοντάς τες τυπικά ή γραφικά. Οι σχέσεις εννοιών μπορούν να παρασταθούν τυπικά σε 
έναν κατάλογο. Η τυπική παράσταση που χρησιμοποιείται στο Πρότυπο είναι ένας αριθμημένος και 
εδαφιοποιημένος κατάλογος όπως δίνεται από το παρακάτω παράδειγμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γραφικές παραστάσεις που χρησιμοποιούνται στο Πρότυπο είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικές. 

 

 

 

 

 

Με δενδροδιάγραμμα παριστάνονται οι ειδογονικές σχέσεις 
εννοιών 

Με κτενοδιάγραμμα παριστάνονται οι μεριστικές σχέσεις 
εννοιών 
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Ο συμβολισμός που χρησιμοποιείται σε όλο το Πρότυπο, εκτός των Παραρτημάτων, είναι ο εξής: 

– οι όροι που ορίζονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 561-1 είναι σε πλαγιογραφή 

– οι έννοιες ενδεικνύονται με εισαγωγικά («..») 

– οι κατασημάνσεις (όροι, ονόματα ή σύμβολα) είναι εντονότυπες 

– τα χαρακτηριστικά υπογραμμίζονται 

– τα παραδείγματα γράφονται σε πλαίσιο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραδείγματα του Προτύπου έχουν επιλεγεί και απλοποιηθεί για 
επεξηγηματικούς λόγους. Από τα παραδείγματα του Διεθνούς Προτύπου ISO 704 έχουν επιλεγεί όσα 
προσφέρονται για την ελληνική γλώσσα και έχουν προστεθεί και άλλα. 

Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει διάφορους μηχανισμούς σχηματισμού ελληνικών όρων και αντίστοιχα 
παραδείγματα. 

Με βελοδιάγραμμα παριστάνονται οι συσχετικές σχέσεις 
εννοιών 
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(Κενή σελίδα) 
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Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι 

1 Αντικείμενο 

Τούτο το Ελληνικό Πρότυπο καθιερώνει και εναρμονίζει τις βασικές αρχές και μεθόδους για την 
προετοιμασία και σύνταξη ορολογίων τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου της τυποποίησης. 

Αυτό το Ελληνικό Πρότυπο περιγράφει τις συνδέσεις μεταξύ των αντικειμένων, των εννοιών και των 
παραστάσεών τους με τη χρήση ορολογίων. Επίσης, καθιερώνει τις γενικές αρχές που διέπουν το 
σχηματισμό κατασημάνσεων και τη διατύπωση ορισμών. Η πλήρης και ολοκληρωμένη κατανόηση αυτών 
των αρχών απαιτεί βασικές γνώσεις Ορολογίας. Οι αρχές είναι στη φύση τους γενικές και το Πρότυπο 
εφαρμόζεται στην ορολογική εργασία σε επιστημονικά, τεχνολογικά, βιομηχανικά, διοικητικά και άλλα πεδία 
γνώσης. 

2 Τυποποιητικές Παραπομπές 

Τα ακόλουθα τυποποιητικά έγγραφα περιέχουν διατάξεις οι οποίες, μέσω παραπομπής σε τούτο το κείμενο, 
καθίστανται διατάξεις του Προτύπου. Σε ό,τι αφορά τις χρονολογημένες παραπομπές, οι μελλοντικές 
τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις οποιουδήποτε από τα έγγραφα αυτά δεν εφαρμόζονται. Όμως, οι 
συμμετέχοντες σε συμφωνίες που βασίζονται σε τούτο το Πρότυπο ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τη 
δυνατότητα εφαρμογής της πλέον πρόσφατης έκδοσης των παρακάτω τυποποιητικών εγγράφων. Σε ό,τι 
αφορά τις μη χρονολογημένες παραπομπές εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση του σχετικού τυποποιητικού 
εγγράφου. Τα μέλη των IEC και ISO τηρούν καταλόγους των εκάστοτε ισχυόντων Διεθνών Προτύπων. 

ISO 9:1995, Information and documentation –Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters –
Slavic and non-Slavic languages 

ISO 233:1984, Documentation – Transliteration of Arabic characters into Latin characters 

ISO 233-2:1993, Information and documentation – Transliteration of Arabic characters into Latin characters 
– Part 2: Arabic language – Simplified transliteration 

ISO 233-3:1999, Information and documentation – Transliteration of Arabic characters into Latin characters 
– Part 3: Persian language – Simplified transliteration 

ISO 259:1984, Documentation – Transliteration of Hebrew characters into Latin characters 

ISO 259-2:1994, Information and documentation – Transliteration of Hebrew characters into Latin characters 
– Part 2: Simplified transliteration 

ISO 704:2000, Terminology work – Principles and methods 

ISO 843:1997, Information and documentation – Conversion of Greek characters into Latin characters 

ISO 860:1996, Terminology work – Harmonization of concepts and terms 

ISO 1087-1:2000, Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application 

ISO 1087-2:2000, Terminology work – Principles and methods 
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ISO 3602:1989, Documentation – Romanization of Japanese (kana script) 

ISO 7098:1991, Information and documentation – Romanization of Chinese 

ISO 10241:1992, International terminology standards – Preparation and layout 

ΕΛΟΤ 561-1:2006, Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή 

ΕΛΟΤ 561-2:2006, Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – Μέρος 2: Πληροφορικές εφαρμογές 

ΕΛΟΤ 743 Ε2:2001, Πληροφορίες και τεκμηρίωση – Μετατροπή των ελληνικών χαρακτήρων με λατινικούς 
χαρακτήρες. 

3 Όροι και ορισμοί 

Για τους σκοπούς τούτου του Ελληνικού Προτύπου, εφαρμόζονται οι ορισμοί του ΕΛΟΤ 561-1. Οι έννοιες 
που ορίζονται στο ΕΛΟΤ 561-1 εμφανίζονται εδώ με πλαγιότυπους όρους. Σημειώνεται ότι όροι που δεν 
είναι πλαγιότυποι ενώ υπάρχουν αντίστοιχοι ορισμοί στο ΕΛΟΤ 561-1 πρέπει να εκλαμβάνονται με τη 
σημασία τους στη γενική γλώσσα. 

4 Αντικείμενα 

Για τους σκοπούς τούτου του Προτύπου, ένα αντικείμενο ορίζεται ως οτιδήποτε είναι αντιληπτό μέσω των 
αισθήσεων ή συλληπτό με το νου. Μερικά αντικείμενα, που είναι συγκεκριμένα αντικείμενα όπως μια μηχανή, 
ένα διαμάντι ή ένα ποτάμι, θεωρούνται υλικά· άλλα αντικείμενα θεωρούνται άυλα ή αφηρημένα, όπως κάθε 
δήλωση χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, η βαρύτητα, η ρευστότητα, ένας λόγος μετατροπής· ενώ άλλα 
θεωρούνται καθαρά φανταστικά, για παράδειγμα ένας μονόκερος, η φιλοσοφική λίθος ή ένας χαρακτήρας 
λογοτεχνικού έργου. Κατά την παραγωγή ορολογίων, φιλοσοφικές συζητήσεις για το εάν ένα αντικείμενο 
υπάρχει στην πραγματικότητα ξεφεύγουν από το αντικείμενο τούτου του Ελληνικού Προτύπου και πρέπει να 
αποφεύγονται. Τα αντικείμενα υποτίθεται ότι υπάρχουν και η προσοχή πρέπει να εστιάζεται στο πώς 
κάποιος πραγματεύεται τα αντικείμενα για τους σκοπούς της επικοινωνίας. 

5 Έννοιες 

5.1 Φύση των εννοιών για την Ορολογία 

Για τις ανάγκες της επικοινωνίας, δεν είναι απαραίτητο να διαφοροποιείται και να ονοματίζεται κάθε ατομικό 
αντικείμενο στον κόσμο. Απεναντίας, μέσω της παρατήρησης και μιας διεργασίας αφαίρεσης που λέγεται 
εννοιοποίηση, τα αντικείμενα κατηγοριοποιούνται σε νοητικά δομήματα ή μονάδες σκέψης που λέγονται 
έννοιες, οι οποίες παριστάνονται με διάφορες μορφές στην επικοινωνία (αντικείμενο  έννοια  
επικοινωνία). Τούτο το Ελληνικό Πρότυπο δεν ασχολείται με όλες τις έννοιες της γλώσσας, αλλά μόνο με 
εκείνες που παριστάνονται με όρους. Για την Ορολογία, οι έννοιες πρέπει να θεωρούνται νοητικοί 
αντιπρόσωποι (νοητικές παραστάσεις)των αντικειμένων μέσα σε ένα εξειδικευμένο συγκείμενο ή πεδίο. 

Οι έννοιες δεν πρέπει να συγχέονται με τα αφηρημένα ή φανταστικά αντικείμενα (δηλαδή τα συγκεκριμένα, 
αφηρημένα ή φανταστικά αντικείμενα σε δεδομένο συγκείμενο παρατηρούνται και εννοιοποιούνται νοητικά 
και στη συνέχεια αποδίδεται μια κατασήμανση στην έννοια και όχι στα ίδια τα αντικείμενα). Για τούτο το 
πρότυπο, η σύνδεση μεταξύ ενός αντικειμένου και της κατασήμανσης ή του ορισμού γίνεται μέσω της 
έννοιας, δηλαδή μιας υψηλότερης στάθμης αφαίρεσης. 

Η παραγωγή ενός ορολογίου απαιτεί κατανόηση της εννοιοποίησης πάνω στην οποία στηρίζεται η 
ανθρώπινη γνώση σε μια θεματική περιοχή. Αφού ένα ορολόγιο πραγματεύεται πάντοτε την ειδική γλώσσα 
ενός ιδιαίτερου πεδίου γνώσης, η έννοια πρέπει να αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως μονάδα σκέψης αλλά και ως 
μονάδα γνώσης. 
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Οι έννοιες που απαντώνται στην ειδική γλώσσα ενός θεματικού πεδίου μπορούν να εκφράζονται με διάφορες 
μορφές στην ανθρώπινη επικοινωνία ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται. Στη φυσική γλώσσα, οι 
έννοιες μπορούν να εκφραστούν με όρους, ονόματα, ορισμούς ή με άλλες γλωσσικές μορφές· στην τεχνητή 
γλώσσα οι έννοιες μπορούν να πάρουν τη μορφή κωδικών ή τύπων ενώ γραφικά μπορούν να πάρουν τη 
μορφή εικονιδίων, εικόνων, διαγραμμάτων ή άλλων γραφικών παραστάσεων. Οι έννοιες μπορούν επίσης να 
εκφραστούν με το ανθρώπινο σώμα όπως στη νοηματική γλώσσα, με εκφράσεις του προσώπου ή κινήσεις 
του σώματος. Τούτο το πρότυπο δεν ασχολείται με την έκφραση των εννοιών από τη νοηματική γλώσσα ή τη 
γλώσσα του σώματος. 

5.2 Ατομικές και γενικές έννοιες 

Όταν μια έννοια αντιπροσωπεύει ένα μόνο αντικείμενο λέγεται ατομική έννοια και παριστάνεται στην ειδική 

γλώσσα με ένα όνομα (π.χ. Ηνωμένα Έθνη, Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός) ή με ένα σύμβολο (π.χ. :  

ταινία Μέμπιους (Möbius loop),  Αφρική, Άγαλμα της Ελευθερίας). Όταν μια έννοια 
αντιπροσωπεύει ένα σύνολο δύο ή περισσότερων αντικειμένων λέγεται γενική έννοια και, στις ειδικές 
γλώσσες, η κατασήμανση παίρνει τη μορφή ενός όρου (π.χ. εύκαμπτος δίσκος, ρευστότητα, αμοιβαίο 
κεφάλαιο χρηματαγοράς) ή ενός συμβόλου (©, ≥, $). 

 

5.3 Χαρακτηριστικά 

5.3.1 Φύση των χαρακτηριστικών 

Ο σχηματισμός εννοιών παίζει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της ανθρώπινης γνώσης γιατί παρέχει τα μέσα 
για την αναγνώριση των αντικειμένων και την ομαδοποίησή τους σε νοηματοφόρες μονάδες σε συγκεκριμένο 
πεδίο. Τα αντικείμενα που γίνονται αντιληπτά ότι μοιράζονται τις ίδιες ιδιότητες ομαδοποιούνται σε μονάδες. 
Από τη στιγμή που παρόμοια αντικείμενα, ή κατά περίσταση ένα μόνο αντικείμενο, αντιμετωπίζονται ως 
νοηματοφόρα μονάδα σκέψης μέσα σε έναν κλάδο της ανθρώπινης γνώσης, οι ιδιότητες ενός αντικειμένου ή 
οι ιδιότητες που είναι κοινές σε ένα σύνολο αντικειμένων υφίστανται αφαίρεση και νοούνται ως 
χαρακτηριστικά τα οποία συνδυάζονται ως σύνολο στο σχηματισμό μιας έννοιας. Χαρακτηριστικά 
συνδυάζονται συνεχώς για να δημιουργούνται έννοιες, αν και με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικούς 
πολιτισμούς, πεδία ή σχολές σκέψης. Ο συνδυασμός μοναδικών συνόλων χαρακτηριστικών παριστάνεται 
στην ειδική γλώσσα με μια κατασήμανση (δηλαδή με έναν όρο, ένα όνομα ή ένα σύμβολο). Δεδομένου ότι 
δεν αποδίδεται κατασήμανση σε κάθε ένα ατομικό αντικείμενο, η ορολογική ανάλυση δεν μπορεί να αρχίσει 
εκτός εάν το συγκεκριμένο αντικείμενο αντιστοιχεί σε έννοια που παριστάνεται μέσω μιας κατασήμανσης ή 
ενός ορισμού. Επομένως, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην ανάλυση των ορολογίων απαιτεί 
αναγνώριση του υπό εξέταση συγκειμένου ή θεματικού πεδίου, αναγνώριση των ιδιοτήτων που αποδίδονται 
στα αντικείμενα μέσα στο θεματικό πεδίο, προσδιορισμό εκείνων των ιδιοτήτων που υφίστανται αφαίρεση και 
νοούνται ως χαρακτηριστικά και στη συνέχεια συνδυασμό των χαρακτηριστικών για το σχηματισμό μιας 
έννοιας. Μπορεί να είναι χρήσιμο η ανάλυση να αρχίσει με εκείνες τις έννοιες που αντιστοιχούν σε 
συγκεκριμένα1 αντικείμενα επειδή τα χαρακτηριστικά αφαιρούνται πιο εύκολα δεδομένου ότι οι ιδιότητες των 
αντικειμένων μπορούν να παρατηρηθούν ή να εξεταστούν με φυσικό τρόπο. 

Η ορολογική ανάλυση πρέπει να αρχίζει από τα υπό εξέταση αντικείμενα και το θεματικό πεδίο που θέτει σε 
συγκείμενο (συγκειμενοθετεί) τα υπόψη αντικείμενα. Ιδιότητες αποδίδονται μόνο στα αντικείμενα. 

                                                      
1  = μη αφηρημένα 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1  

Το  αντικείμενο που κατασημαίνεται με την παρακάτω οπτική παράσταση έχει τις ακόλουθες ιδιαίτερες ιδιότητες:  

 
– είναι κατασκευασμένο από ένα μακρύ, λεπτό κομμάτι γραφίτη· 
– ο πυρήνας από γραφίτη περιβάλλεται από ένα ξύλινο περίβλημα· 
– το περίβλημα είναι κίτρινο· 
– στο ένα άκρο υπάρχει μια γομολάστιχα· 
– στο άλλο άκρο, ο γραφίτης και το περίβλημα έχουν ξυστεί και έχει σχηματιστεί μύτη 
– χρησιμοποιείται για γραφή ή για σημάδεμα. 

 

Αν το αντικείμενο του παραδείγματος 1 συγκειμενοθετηθεί στο θεματικό πεδίο των γραφικών/χαρτικών, αυτό 
το ιδιαίτερο αντικείμενο αναγνωρίζεται ότι ανήκει στην κατηγορία των αντικειμένων που έχει εννοιοποιηθεί ως 
μολύβι. Κατά τη διεργασία της εννοιοποίησης, οι ιδιότητες των αντικειμένων τα οποία αποτελούν το σύνολο 
υφίστανται αφαίρεση και νοούνται ως χαρακτηριστικά, δηλαδή οι ιδιότητες του αντικειμένου μετατρέπονται σε 
γενικεύσεις που εφαρμόζονται σε ολόκληρο το σύνολο σε αντιδιαστολή προς το ατομικό αντικείμενο, όπως 
φαίνεται στο παράδειγμα 2. 

Όπως οι ιδιότητες των αντικειμένων, έτσι και τα χαρακτηριστικά ομαδοποιούνται σε τύπους χαρακτηριστικού 
όπως χρώμα, σύνθεση, λειτουργία, χρήση, προέλευση, σχήμα, θέση, κίνηση κτλ. Για να ληφθεί περιεκτικός 
κατάλογος, θα πρέπει να αναγνωριστούν οι ιδιότητες πολυάριθμων αντικειμένων που αντιστοιχούν στην υπό 
ανάλυση έννοια, και να ακολουθήσει η αφαίρεσή τους ως χαρακτηριστικών. Για πρακτικούς σκοπούς, 
συνιστάται η αρχή να γίνεται με ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά αντικείμενα. Η αναγνώριση των 
χαρακτηριστικών πρέπει να βασίζεται σε εξειδικευμένη θεματική γνώση του πεδίου και συχνά απαιτεί 
έρευνα. Οι έμπειροι ορολόγοι για τους οποίους η υπό εξέταση έννοια είναι σαφής και ξεκάθαρη μπορούν να 
προβούν άμεσα στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών. 

Το παράδειγμα που ακολουθεί είναι μια προκαταρκτική ανάλυση της έννοιας «(ξύλινο) μολύβι». 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2  

 Αντικείμενο (οπτική παράσταση):  

 

Έννοια: αφαίρεση που 
βασίζεται στο σύνολο όλων 
των (ξύλινων) μολυβιών  

Κατασήμανση 
(όρος): 
(ξύλινο) μολύβι  

Τύπος 
χαρακτηριστικού Ιδιότητα Χαρακτηριστικό 

Στάθμη αφαίρεσης 
Σύνθεση 
 
Σύνθεση 
 
Χρώμα 
 
Σύνθεση 
Σχήμα 
 
Χρήση 
 
Μέσο 
Λειτουργία 

Συγκεκριμένο2 
Κατασκευασμένο από ένα μακρύ, λεπτό 
κομμάτι γραφίτη 
Ο πυρήνας από γραφίτη περιβάλλεται από 
ξύλινο περίβλημα 
Το περίβλημα είναι κίτρινο 
 
Στο ένα άκρο υπάρχει μια γόμα 
Το άλλο άκρο έχει ξυστεί και έχει γίνει 
μυτερό 
Ο γραφίτης και το περίβλημα ξύνονται για 
τη χρήση 
Το μέσο γραφής είναι ο γραφίτης 
Χρησιμοποιείται για γραφή ή για σημάδεμα 

Συγκεκριμένο 
Πυρήνας από γραφίτη  
 
Ο πυρήνας από γραφίτη εγκλείεται σε ξύλο 
 
Το περίβλημα μπορεί να έχει οποιοδήποτε 
χρώμα 
Το ένα άκρο μπορεί να έχει μια γόμα 
Το ένα άκρο μπορεί να έχει ξυστεί και να έχει 
γίνει μυτερό 
Ο γραφίτης και το περίβλημα πρέπει να ξύνονται 
για τη χρήση 
Το μέσο γραφής είναι ο γραφίτης 
Χρησιμοποιείται για γραφή ή για σημάδεμα 

 

                                                      
2  = όχι αφηρημένο 
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Τα χαρακτηριστικά πρέπει να χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των εννοιών, στη μοντελοποίηση των 
συστημάτων εννοιών, στη διατύπωση των ορισμών και, όσο το δυνατό συχνότερα, στο σχηματισμό των 
κατασημάνσεων. 

5.3.2 Βάθος και πλάτος 

Το σύνολο των χαρακτηριστικών που συνδυάζονται ως μονάδα για να σχηματίσουν την έννοια λέγεται 
βάθος. Το σύνολο των αντικειμένων που εννοιοποιούνται ως έννοια λέγεται πλάτος. Το βάθος και πλάτος 
είναι αλληλοεξαρτώμενα. Για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά που συνιστούν το βάθος της έννοιας «μολύβι» 
καθορίζουν και το πλάτος της, δηλαδή εκείνα τα αντικείμενα που αξιολογούνται ως μολύβια και τανάπαλιν. 

5.3.3 Ουσιώδη και επουσιώδη χαρακτηριστικά 

Δεν είναι όλα τα χαρακτηριστικά εξίσου σημαντικά. Για πρακτικούς σκοπούς, κάθε ανάλυση εστιάζεται στα 
ουσιώδη χαρακτηριστικά του βάθους, τα οποία μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμένο θεματικό 
πεδίο. Τα χαρακτηριστικά θεωρούνται ουσιώδη εάν είναι απαραίτητα για την κατανόηση της έννοιας σε ένα 
ιδιαίτερο πεδίο γνώσης· η απουσία ενός ουσιώδους χαρακτηριστικού αλλάζει θεμελιακά την έννοια. Η 
απουσία ενός ουσιώδους χαρακτηριστικού κατά την πορεία μιας ανάλυσης θα οδηγήσει σε φτωχή ή ακόμα 
και λανθασμένη κατανόηση της έννοιας. Στο παράδειγμα του «ξύλινου μολυβιού», αν παραλειπόταν το 
χαρακτηριστικό ο πυρήνας από γραφίτη εγκλείεται σε ξύλο, η έννοια θα άλλαζε ριζικά. Θα επρόκειτο για 
διαφορετική έννοια που αντιστοιχεί σε διαφορετικό σύνολο αντικειμένων. Επομένως, αυτό είναι ουσιώδες 
χαρακτηριστικό. Αντίθετα, αν παραλειπόταν το χαρακτηριστικό το ένα άκρο μπορεί να έχει ξυστεί και να έχει 
γίνει μυτερό, η έννοια δεν θα άλλαζε. Αν και ένα μολύβι πρέπει να το ξύσουμε για να γράψουμε, αυτό 
εξακολουθεί να θεωρείται μολύβι, έστω και αν δεν το έχουμε ξύσει . Επομένως, αυτό το χαρακτηριστικό δεν 
είναι ουσιώδες για την κατανόηση της έννοιας «μολύβι». Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά μιας έννοιας, όπως της 
έννοιας «μολύβι», πρέπει να αναγνωρίζονται. Δεν είναι πάντοτε αναγκαία η διεξοδική κατηγοριοποίηση των 
χαρακτηριστικών όπως στο παράδειγμα 3, παρά μόνο σε περιπτώσεις όπου η υπό εξέταση έννοια είναι 
εξαιρετικά πολύπλοκη. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3  

Στάθμη αφαίρεσης 1 Συγκεκριμένο ή αφηρημένο Ουσιώδες 

Σύνθεση 2. Πυρήνας από γραφίτη  Ουσιώδες 

Σύνθεση 3. Ο πυρήνας από γραφίτη εγκλείεται σε ξύλο Ουσιώδες 

Χρώμα 4. Το περίβλημα μπορεί να είναι χρωματιστό Επουσιώδες 

Σύνθεση 5. Το ένα άκρο μπορεί να έχει μια γόμα Επουσιώδες 

Σχήμα 6. Το ένα άκρο μπορεί να έχει ξυστεί και να έχει γίνει μυτερό Επουσιώδες 

Χρήση 7. Ο γραφίτης και το περίβλημα πρέπει να ξύνονται για τη χρήση Ουσιώδες 

Μέσο 8. Το μέσο γραφής είναι ο γραφίτης Ουσιώδες 

Λειτουργία 9. Χρησιμοποιείται για γραφή ή για σημάδεμα Ουσιώδες 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ίδια ιδιότητα ενός δεδομένου αντικειμένου μπορεί να νοηθεί ως ουσιώδες 
χαρακτηριστικό σε ένα θεματικό πεδίο και ως επουσιώδες χαρακτηριστικό σε άλλο. 

5.3.4 Διακριτικά χαρακτηριστικά 

Μετά την αναγνώριση των ουσιωδών χαρακτηριστικών που συνιστούν το βάθος μιας έννοιας, η ορολογική 
ανάλυση προχωρεί ένα βήμα παραπέρα. Κάθε ουσιώδες χαρακτηριστικό της υπό μελέτη έννοιας πρέπει να 
αναλυθεί σε σχέση με τις σχετιζόμενες έννοιες στο σύστημα εννοιών. Κοινά ή μεριζόμενα χαρακτηριστικά 
ενδεικνύουν ομοιότητες μεταξύ των εννοιών, ενώ διακριτικά χαρακτηριστικά σηματοδοτούν διαφορές που 
διαχωρίζουν μια έννοια (βλέπε παραδείγματα 7 και 8). Διακριτικό χαρακτηριστικό είναι ένα ουσιώδες 
χαρακτηριστικό που διακρίνει μια έννοια από μια άλλη. Εντούτοις, διακριτικό και κοινό είναι σχετικοί όροι. Το 
ίδιο ουσιώδες χαρακτηριστικό μπορεί να είναι διακριτικό σε σχέση με μια έννοια αλλά κοινό σε σχέση με 
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άλλη σχετιζόμενη έννοια. Η ανάλυση των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των εννοιών θα οδηγήσει στο 
μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών που καθορίζουν τον τύπο δεδομένης έννοιας. Αυτός ο μοναδικός 
συνδυασμός χαρακτηριστικών θα τοποθετήσει την έννοια μέσα σε ένα δίκτυο σχετιζόμενων εννοιών με 
παρόμοια ή διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για τον καθορισμό της βασικής δομής ενός συστήματος εννοιών 
πρέπει να χρησιμοποιούνται οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Η κατανόηση των χαρακτηριστικών που 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ενός συστήματος εννοιών απλοποιεί το έργο του ορισμού μιας έννοιας. 

5.4 Σχέσεις εννοιών 

5.4.1 Τύποι σχέσεων εννοιών 

Οι έννοιες δεν υπάρχουν ως απομονωμένες μονάδες σκέψης, αλλά πάντοτε σε σχέση μεταξύ τους. Οι 
διεργασίες της σκέψης συνεχώς δημιουργούν και εκλεπτύνουν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών, ασχέτως εάν 
αυτές οι σχέσεις αναγνωρίζονται τυπικά ή όχι. 

Κατά την οργάνωση των εννοιών σε σύστημα εννοιών, είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη το πεδίο 
γνώσης (θεματικό πεδίο) στο οποίο δημιουργήθηκε η έννοια και να μελετώνται οι προσδοκίες και οι 
αντικειμενικοί στόχοι των προβλεπόμενων χρηστών στους οποίους απευθύνεται. Το θεματικό πεδίο παρέχει 
το πλαίσιο στο οποίο δημιουργείται το πεδίο εννοιών, δηλαδή ένα σύνολο σχετιζόμενων αλλά αδόμητων 
εννοιών 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4  

Αν το έργο μας ήταν να συγκεντρώσουμε και να παραθέσουμε την ορολογία των οργάνων γραφής για τη βιομηχανία 
γραφικής ύλης, το παράδειγμά μας «(ξύλινο) μολύβι» θα αποτελούσε μέρος του πεδίου εννοιών που πραγματεύεται 
μολύβια όπως αυτά εννοιοποιούνται στη βιομηχανία γραφικής ύλης. Μολύβια εκτός του θεματικού πεδίου 〈γραφική 
ύλη〉, όπως μολύβι ματιών, θα αποκλείονταν. 

 

Για να μοντελοποιηθεί ένα σύστημα εννοιών, πρέπει να εξεταστούν και να συγκριθούν οι έννοιες του πεδίου 
εννοιών. Για τους σκοπούς τούτου του Ελληνικού Προτύπου, για τη μοντελοποίηση συστήματος εννοιών 
πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες σχέσεις: 

– ιεραρχικές σχέσεις:  

– ειδογονικές σχέσεις· 

– μεριστικές σχέσεις· 

– συσχετικές σχέσεις. 

5.4.2 Ιεραρχικές σχέσεις 

5.4.2.1 Τύποι ιεραρχικών σχέσεων 

Σε μια ιεραρχική σχέση, οι έννοιες οργανώνονται σε στάθμες3 όπου η υπερτασσόμενη έννοια υποδιαιρείται 
σε τουλάχιστο μία υποτασσόμενη έννοια. Οι υποτασσόμενες έννοιες που είναι στην ίδια στάθμη και έχουν το 
ίδιο κριτήριο υποδιαίρεσης λέγονται παρατασσόμενες έννοιες. Οι παρατασσόμενες έννοιες που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του ίδιου κριτηρίου υποδιαίρεσης της υπερτασσόμενης έννοιας συνιστούν μία διάσταση. 
Μια υπερτασσόμενη έννοια μπορεί να έχει περισσότερες από μία διαστάσεις, οπότε το σύστημα εννοιών 
χαρακτηρίζεται πολυδιάστατο. Οι έννοιες είναι υπερτασσόμενες, υποτασσόμενες ή παρατασσόμενες, όχι αφ’ 
εαυτών, αλλά πάντοτε η μία σε σχέση με την άλλη σε μια ιεραρχία 

Σε τούτο το Ελληνικό Πρότυπο, αναγνωρίζονται δύο τύποι ιεραρχικών σχέσεων. 

– οι ειδογονικές σχέσεις και  

                                                      

3  Ως στάθμη (ιεραρχική στάθμη) εδώ εννοούμε τη θέση σε μια κατακόρυφη κλίμακα διαβάθμισης (ιεραρχίας), στην οποία 
υπάρχει η κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω και η αντίθετή της. 
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– οι μεριστικές σχέσεις.  

5.4.2.2 Ειδογονικές σχέσεις 

Ειδογονική σχέση υπάρχει μεταξύ δύο ιεραρχικά σχετιζόμενων εννοιών όταν το βάθος της υποτασσόμενης 
έννοιας περιλαμβάνει το βάθος της υπερτασσόμενης έννοιας και τουλάχιστον ένα πρόσθετο διακριτικό 
χαρακτηριστικό. Η υπερτασσόμενη έννοια στην ειδογονική σχέση λέγεται γένια έννοια ή γένος ενώ η 
υποτασσόμενη έννοια λέγεται είδια έννοια ή είδος. 

Στην ειδογονική σχέση, υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ του βάθους μιας έννοιας και του πλάτους της. 
Επομένως, αν μια έννοια έχει μικρό βάθος, το πλάτος της θα είναι σχετικά μεγαλύτερο και, αντίστροφα, αν το 
βάθος είναι μεγάλο, το πλάτος θα είναι σχετικά μικρότερο. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5  

Στο παρακάτω εννοιοδιάγραμμα το «μολύβι» είναι είδια έννοια σε σχέση με τη γένια έννοια «όργανο γραφής». 
Παρομοίως, κάθε μια από τις έννοιες «(ξύλινο) μολύβι» και «μηχανικό μολύβι» είναι είδια έννοια σε σχέση με τη γένια 
έννοια «μολύβι». Κάθε μια από τις παρατασσόμενες έννοιες «(ξύλινο) μολύβι» και «μηχανικό μολύβι» έχει ειδογονική 
σχέση με τη γένια έννοια «μολύβι». Το κριτήριο που χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η ειδιότητα της έννοιας είναι η 
φύση του εξωτερικού περιβλήματος και του γραφιτικού πυρήνα. 

 

... 

όργανο γραφής

μαρκαδόρος ...στιλό 

μηχανικό μολύβι 

μολύβι 

(ξύλινο) μολύβι  

 

Η σύγκριση των ουσιωδών χαρακτηριστικών μιας έννοιας και των σχετιζόμενων εννοιών (δηλαδή γένιων, 
παρατασσόμενων και είδιων) μπορεί να απαιτήσει προσαρμογή και λεπτομερέστερο προσδιορισμό του βάθους. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6  

Σύγκριση των ουσιωδών χαρακτηριστικών της έννοιας «(ξύλινο) μολύβι» με εκείνα των σχετιζόμενων εννοιών του 
παραδείγματος 5  

Στάθμη 
αφαίρεσης 

1. Συγκεκριμένο  ΚΟΙΝΟ με εκείνα της γένιας έννοιας «όργανο 
γραφής», της γένιας έννοιας «μολύβι» και της 
παρατασσόμενης έννοιας «μηχανικό μολύβι» 

Σύνθεση 2. Ο πυρήνας από γραφίτη είναι 
σταθερός 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ σε σχέση με όλες τις σχετιζόμενες 
έννοιες  

Σύνθεση 3. Ξύλινο περίβλημα  ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ σε σχέση με όλες τις σχετιζόμενες 
έννοιες 

Χρήση  4. Η χρήση προβλέπει αφαίρεση του 
περιβλήματος (δηλαδή ξύσιμο) 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ σε σχέση με όλες τις σχετιζόμενες 
έννοιες  

Λειτουργία  5. Χρησιμοποιείται για γραφή ή για 
σημάδεμα 

ΚΟΙΝΟ με εκείνα της γένιας έννοιας «όργανο 
γραφής», της γένιας έννοιας «μολύβι» και της 
παρατασσόμενης έννοιας «μηχανικό μολύβι» 
 

Κατά τη μοντελοποίηση ενός συστήματος εννοιών, πρέπει να γίνεται εστίαση στα ουσιώδη και διακριτικά 
χαρακτηριστικά.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7  
 όργανο γραφής 

μαρκαδόρος στιλό 

• είναι συγκεκριμένοα 
• χρησιμοποιείται για γραφή ή για 

σημάδεμα 

μολύβι 

(ξύλινο) μολύβι μηχανικό μολύβι 

• είναι τύπος μολυβιού 
• έχει μόνιμο εξωτερικό περίβλημα 
• ο πυρήνας από γραφίτη προωθείται για

τη χρήση 

α      Το ότι είναι συγκεκριμένο είναι μέρος του βάθους της υπερτασσόμενης έννοιας αλλά παρατίθεται εδώ ως υπόμνηση ότι τα όργανα 
γραφής είναι συγκεκριμένα αντικείμενα. 

• είναι τύπος οργάνου γραφής 
• πυρήνας από γραφίτη = το μέσο γραφής 

• είναι τύπος μολυβιού 
• ο πυρήνας από γραφίτη είναι σταθερός 
• το ξύλινο περίβλημα αφαιρείται για τη 

χρήση με ξύσιμο 

Το (ξύλινο) μολύβι είναι απλώς ένας τύπος «μολυβιού», το οποίο με τη σειρά του είναι ένας τύπος «οργάνου γραφής». Επειδή το σύνολο 
όλων των (ξύλινων) μολυβιών είναι υποσύνολο όλων των μολυβιών, το βάθος (σύνολο χαρακτηριστικών) της γένιας έννοιας «μολύβι» 
περιλαμβάνεται μέσα στο βάθος  της είδιας έννοιας «(ξύλινο) μολύβι» εξ ου και το χαρακτηριστικό  τύπος μολυβιού. Ανάλογα, το βάθος του 
«μολυβιού» είναι μικρότερο από εκείνο του «(ξύλινου) μολυβιού», ενώ το πλάτος του «μολυβιού» (σύνολο αντικειμένων) είναι μεγαλύτερο. 

 

Μια ακολουθία εννοιών που συνδέονται με ειδογονικές σχέσεις αποτελεί μια κατακόρυφη σειρά εννοιών, ενώ μια ομάδα 
παρατασσόμενων εννοιών, δηλαδή έννοιες που κατατάσσονται στην ίδια στάθμη σε ένα σύστημα εννοιών, αποτελούν μια 
οριζόντια σειρά εννοιών. 

Σε μια ειδογονική σχέση μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι υποδιαίρεσης μιας έννοιας σε 
υποτασσόμενες έννοιες ανάλογα με τα κριτήρια ή με τον τύπο χαρακτηριστικού που επιλέγεται. Όταν 
χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα κριτήρια στην κατασκευή ενός ειδογονικού συστήματος εννοιών, 
αυτό θεωρείται πολυδιάστατο. Τονίζεται ότι μόνο οι υποτασσόμενες έννοιες στην ίδια στάθμη και στην ίδια 
διάσταση λέγονται παρατασσόμενες έννοιες. Σε ένα ειδογονικό σύστημα εννοιών, ένας κόμβος μπορεί να 
μην έχει καθιερωμένη κατασήμανση, ή μπορεί να έχει κατασήμανση σε μια γλώσσα και όχι σε άλλη. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8  

 όργανο γραφής 

μαρκαδόρος 

κριτήριο υποδιαίρεσης: 
η φύση του πυρήνα 
από γραφίτη και του 
περιβλήματος 

• είναι συγκεκριμένοα 
• χρησιμοποιείται για γραφή ή για 

σημάδεμα 

μολύβι 

(ξύλινο) μολύβι μολύβι μαραγκού 

• είναι τύπος μολυβιού 
• είναι ξύλινο μολύβι 
• το χρησιμοποιεί ο 
μαραγκός για να 
σημαδεύει πάνω σε ξύλο 

• ο γραφίτης είναι συνήθως 
μαλακός για να είναι 
εύκολο το σημάδεμα 

Το «(ξύλινο) μολύβι» και το «μηχανικό μολύβι» είναι παρατασσόμενες έννοιες γιατί ανήκουν στην ίδια διάσταση? το «μολύβι γραφείου» και το 
«μολύβι μαραγκού» αποτελούν άλλο σύνολο παρατασσόμενων εννοιών. 

• είναι τύπος οργάνου γραφής 
• πυρήνας από γραφίτη = το μέσο γραφής 

• είναι τύπος μολυβιού 
• ο πυρήνας από γραφίτη 
είναι σταθερός 

• το ξύλινο περίβλημα 
αφαιρείται για τη χρήση 
με ξύσιμο 

μολύβι γραφείου μηχανικό μολύβι 

• είναι τύπος μολυβιού 
• ο πυρήνας από γραφίτη 
δεν είναι σταθερός 

• έχει μόνιμο εξωτερικό 
περίβλημα 

• μηχανική προώθηση του 
γραφίτη 

• είναι τύπος μολυβιού 
• είναι ξύλινο ή μηχανικό 
μολύβι 

• χρησιμοποιείται στο 
γραφείο 

στιλό 

κριτήριο υποδιαίρεσης:
η χρήση 

Οι παραστάσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά για να απεικονίσουν τις ειδογονικές σχέσεις σε ένα σύστημα 
εννοιών είναι το δενδροδιάγραμμα, όπως στο παράδειγμα 8 παραπάνω, και ο εδαφιοποιημένος (συστηματικός) 
κατάλογος των εννοιών όπως στο παράδειγμα 9. 

1 όργανο γραφής 
1.1 μαρκαδόρος 
1.2 μολύβι 

1.2.1 
1.2.1.1 (ξύλινο) μολύβι 
1.2.1.2 μηχανικό μολύβι 

1.2.2 
1.2.2.1 μολύβι γραφείου 
1.2.2.2 μολύβι μαραγκού 

1.3 στιλό 
   ... 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 9 

 

5.4.2.3 Μεριστικές σχέσεις 

Λέγεται ότι υπάρχει μεριστική σχέση όταν η υπερτασσόμενη έννοια παριστάνει ένα όλον, ενώ οι 
υποτασσόμενες έννοιες παριστάνουν μέρη αυτού του όλου. Τα μέρη από κοινού σχηματίζουν το όλον. Η 
υπερτασσόμενη έννοια σε μια μεριστική σχέση λέγεται ολομερής έννοια ενώ η υποτασσόμενη έννοια λέγεται 
επιμερής έννοια. Οι υποτασσομενες έννοιες που είναι στην ίδια στάθμη και ανήκουν στην ίδια διάσταση 
λέγονται και εδώ παρατασσόμενες έννοιες. 
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Οι μεριστικές σχέσεις, όπως και οι ειδογονικές, μπορούν να εκφραστούν ως κατακόρυφες και οριζόντιες 
σειρές εννοιών. 
 
Τα μέρη που συνιστούν το όλον μπορεί να είναι παρόμοιας φύσης (π.χ. τα άτομα σε ένα μόριο οξυγόνου) ή 
να είναι σαφώς διαφορετικά το ένα από το άλλο. Ένα ή περισσότερα μέρη μπορούν να είναι υποχρεωτικά 
(δηλαδή ουσιώδη) ή προαιρετικά (δηλαδή επουσιώδη). Μερικά μέρη δεν είναι μόνον ουσιώδη αλλά είναι και 
διακριτικά επειδή επιτρέπουν στο όλον να διακρίνεται από άλλες παρόμοιες ολομερείς έννοιες. Μερικά μέρη 
μπορεί να είναι πολλαπλά (π.χ. η έννοια «σελίδα» ως μέρος ενός βιβλίου) ή να ποικίλλουν σε κάποιο εύρος 
(π.χ. ένα στιλό μπορεί να έχει ως μέρος του ένα επαναπληρούμενο δοχείο μελάνης ή μια φύσιγγα μελάνης ή 
ένα ανταλλακτικό μιας χρήσης). 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 10  

 Στο εννοιοδιάγραμμα  που ακολουθεί η ολομερής έννοια «μηχανικό μολύβι» παριστάνει ένα όλον, ενώ οι επιμερείς έννοιες 
«περίβλημα», «μηχανισμός προώθησης της μύτης», «μύτη (ανταλλακτική)», «συνδετήρας ανάρτησης», «γομολάστιχα
(ανταλλακτική)» και «δακτυλολαβή» είναι τα μέρη που συνιστούν το όλον. Τα μέρη «συνδετήρας ανάρτησης», «γομολάστιχα
(ανταλλακτική)» και «δακτυλολαβή» είναι προαιρετικά αφού δεν απαντώνται σε όλα τα μηχανικά μολύβια. Τα μέρη «περίβλημα»,
«μηχανισμός προώθησης της μύτης» και «μύτη (ανταλλακτική)» είναι ουσιώδη μέρη όλων των μηχανικών μολυβιών. Οι επιμερείς 
έννοιες «μύτη (ανταλλακτική)» και «μηχανισμός προώθησης της μύτης» είναι διακριτικά μέρη επειδή επιτρέπουν σε κάποιον να
διακρίνει την ολομερή έννοια «μηχανικό μολύβι» από άλλα στενά σχετιζόμενα όργανα γραφής, όπως στιλό διαρκείας, λεπτούς
μαρκαδόρους κτλ. 

μηχανικό μολύβι 

γομολάστιχα 
(ανταλλακτική) 

μύτη  
(ανταλλακτική) 

μηχανισμός προώθησης 
της μύτης 

περίβλημα 

δακτυλολαβή συνδετήρας 
ανάρτησης 

 

διακριτικό 
μέρος 

ουσιώδες 
μέρος 

προαιρετικό 
μέρος 

 

Για την αναγνώριση των ουσιωδών χαρακτηριστικών των επιμερών εννοιών, είναι αναγκαίο να 
προσδιοριστεί πρώτα το βάθος της ολομερούς έννοιας. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 11  

Σε σχέση με τα άλλα μολύβια (βλέπε παράδειγμα 8), ένα από τα διακριτικά χαρακτηριστικά της έννοιας «μηχανικό 
μολύβι» είναι ο πυρήνας από γραφίτη δεν είναι στερεωμένος/σταθερός. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως στην 
περίπτωση των διακριτικών χαρακτηριστικών, το να θεωρηθεί ένα μέρος ότι είναι διακριτικό είναι σχετικό και εξαρτάται 
από το σύστημα εννοιών και από τις παρατασσόμενες έννοιες που συγκρίνονται. 

Στη μεριστική σχέση (βλέπε παράδειγμα 10) ο πυρήνας από γραφίτη εννοιοποιείται ως «μύτη (ανταλλακτική)». 
Επομένως το χαρακτηριστικό αντικαταστάσιμο είναι ουσιώδες χαρακτηριστικό της επιμερούς έννοιας «μύτη 
(ανταλλακτική)». 
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Ένα μεριστικό σύστημα εννοιών δεν επιτρέπει πάντοτε πλήρη ανάλυση μιας έννοιας. Αν μια επιμερής έννοια δεν αφορά 
αποκλειστικά μια ολομερή έννοια, τότε το πλάτος της επιμερούς έννοιας δεν λαμβάνεται υπόψη πλήρως και μπορεί να 
λείπουν ουσιώδη χαρακτηριστικά του βάθους της. Μια επιμερής έννοια μπορεί να οριστεί βάσει μεριστικής σχέσης μόνο 
αν μπορούν να προσδιοριστούν το πλήρες πλάτος και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του βάθους της. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 12  

 

Το μέρος «περίβλημα (μόνιμο)» δεν είναι εννοιολογικά μοναδικό για τα μηχανικά μολύβια. Το περίβλημα ενός μηχανικού μολυβιού
δεν αποτελεί χωριστή έννοια με δική της κατασήμανση αλλά μάλλον αποτελεί ένα τμήμα από ένα σύνολο αντικειμένων που 
συνιστούν το πλάτος της έννοιας «περίβλημα». Περιβλήματα έχουν και άλλοι τύποι οργάνων γραφής. Το πλήρες πλάτος της έννοιας 
«περίβλημα» μπορεί να προσδιοριστεί μόνο όταν το «περίβλημα» αναλυθεί σε σχέση με την πιο γένια έννοια «όργανο γραφής». 
Τα μέρη «μηχανισμός προώθησης της μύτης», «μύτη (ανταλλακτική)» και «γομολάστιχα (ανταλλακτική)» κατασημαίνουν επιμερείς 
έννοιες με πλήρες πλάτος. Μόνο οι έννοιες «μηχανισμός προώθησης της μύτης», «μύτη (ανταλλακτική)» και «γομολάστιχα
(ανταλλακτική), θα πρέπει να ορίζονται βάσει μεριστικών σχέσεων. 

περίβλημα 
(μόνιμο ή όχι)

γομολάστιχα 
(ανταλλακτική) 

• μέρος μηχανικού μολυβιού 
• είναι από γραφίτη 
• είναι αντικαταστάσιμη 
• τοποθετείται μέσα στο περίβλημα 
• χρησιμοπ. για γραφή ή σημάδεμα 

μηχανισμός προώθησης 
της μύτης 

περίβλημα 
(μόνιμο) 

δακτυλολαβή συνδετήρας 
ανάρτησης 

μηχανικό μολύβι 

όργανο γραφής 

μολύβι 

μέσο γραφής

μύτη  
(ανταλλακτική) 

 

Οι ιεραρχικές σχέσεις, ειδογονικές ή μεριστικές, μπορούν να είναι είτε μονοδιάστατες είτε πολυδιάστατες. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 13  

 

Διάσταση: 

Επιμερείς έννοιες: 

Μέρη της έννοιας «δέντρο» θεωρούμενου ως ζωντανού οργανισμού

μόνιμο όργανο, μη μόνιμο όργανο
Ολομερής έννοια: 

Διάσταση: 

δέντρο 

Επιμερείς έννοιες: Ολομερής έννοια: 

Μέρη της έννοιας «δέντρο» θεωρούμενου ως προς τη μονιμότητα των οργάνων του 

ρίζα, κορμός, κλαδί, φύλλο

ξυλώδης κορμός 

δέντρο 

φλοιός

φύλλο

   ρίζα 

   κορμός 

μη μόνιμο όργανο    κλαδί 

δέντρο

προαιρετικά
πολλαπλά μέρη

μόνιμο όργανο 

πολλαπλά μέρη 

 

Οι παραστάσεις που χρησιμοποιούνται πιο συχνά για να απεικονίσουν τις μεριστικές σχέσεις σε ένα 
σύστημα εννοιών είναι το κτενοδιάγραμμα (βλέπε παραδείγματα 10, 12, 13) και ο εδαφιοποιημένος 
κατάλογος όπως στο παράδειγμα 14. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 14  

1. δέντρο 

1.1 («μέρη με κριτήριο τη σύνθεση»)  

1.1.1 κλαδί  

1.1.1.1 φύλλο  

1.1.2 ρίζα  

1.1.3 κορμός  

1.1.3.1 φλοιός  

1.1.3.2 ξυλώδης κορμός  

1.2 («μέρη με κριτήριο τη μονιμότητα»)  

1.2.1 Μόνιμο όργανο  

1.2.2 μη μόνιμο όργανο 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εδαφιοποιημένη οπτική παρουσίαση δείχνει μόνο ιεραρχική σχέση· δεν επιτρέπει 
να γίνει διάκριση μεταξύ ειδογονικών και μεριστικών σχέσεων. 
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5.4.3 Συσχετικές σχέσεις 

Οι συσχετικές σχέσεις είναι μη ιεραρχικές. Συσχετική σχέση υπάρχει όταν μπορεί να διαπιστωθεί θεματική σύνδεση 
μεταξύ των εννοιών. 

Κάποιες συσχετικές σχέσεις υπάρχουν όταν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των εννοιών ως προς τη γειτνίασή τους στο χώρο 
ή στο χρόνο ή άλλου είδους γειτνίαση. Στις σχέσεις αυτές περιλαμβάνονται οι σχέσεις πρώτη ύλη – προϊόν, ενέργεια – 
εξοπλισμός/εργαλείο, μέγεθος – μονάδα μέτρησης, υλικό – ιδιότητα, ύλη/ουσία – κατάσταση, συγκεκριμένο αντικείμενο – 
υλικό, συγκεκριμένο αντικείμενο – σχήμα, ενέργεια – στόχος, ενέργεια – τόπος/θέση, ενέργεια – ενεργών κτλ. Κάποιες 
σχέσεις περιλαμβάνουν συμβάντα στο χρόνο όπως μια διεργασία που εξαρτάται από το χρόνο ή τη διαδοχή· άλλες είναι 
σχέσεις μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος (αιτιατού). 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία συσχετικών σχέσεων. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 15  

Έννοιες    Συσχετική σχέση  

κασετίνα   μολύβι  περιέκτης – περιεχόμενο  

γράψιμο   μολύβι  ενέργεια – εργαλείο  

γαμέτης    ζυγωτής  ζυγοσπόριο  βήματα κύκλου  

υγρασία    διάβρωση  αίτιο – αποτέλεσμα (αιτιατό)  

αρτοποιός    άρτος/ψωμί  παραγωγός – προϊόν  

χρόνος    ρολόι  διάρκεια – μετρητική διάταξη  

ζωγράφος    πινέλο επάγγελμα – τυπικό εργαλείο  

κοχλίας/βίδα    κοχλιοστρόφιο/κατσαβίδι αντικείμενο – σχετικό εργαλείο  

Ισλάμ   τζαμί θρησκεία – ναός 
 

5.5 Συστήματα εννοιών 

5.5.1 Φύση των συστημάτων εννοιών 

Το ορολόγιο (η ορολογία) ενός θεματικού πεδίου δεν πρέπει να είναι μια αυθαίρετη συλλογή όρων. Το 
ορολόγιο ενός θεματικού πεδίου είναι η συλλογή των κατασημάνσεων που αποδίδονται στις έννοιες που 
συνιστούν τη δομή γνώσης του πεδίου. Οι έννοιες πρέπει να αποτελούν ένα συνεκτικό σύστημα εννοιών που 
βασίζεται στις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των εννοιών. Η μοναδική θέση κάθε έννοιας μέσα σε ένα 
σύστημα προσδιορίζεται από το βάθος (έντασή) της, δηλαδή το μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών που 
συναποτελούν την έννοια, και από το πλάτος (έκτασή) της.  

Τα διάφορα θεματικά πεδία αντιμετωπίζουν τις ίδιες «περιοχές» γνώσης με διαφορετικούς τρόπους. Τα ίδια 
αντικείμενα μπορούν να συνδυάζονται και να αποτελέσουν διαφορετικές μονάδες γνώσης με διαφορετικά 
βάθη και πλάτη, με αποτέλεσμα διαφορετικά συστήματα εννοιών και διάκριτες κατασημάνσεις. Για 
παράδειγμα: υποθετικές-παραγωγικές προσεγγίσεις όπως τα μαθηματικά μπορούν να δημιουργούν 
συστήματα εννοιών που βασίζονται στη στατιστική ή σε αφηρημένους μαθηματικούς τύπους, ενώ οι φυσικές 
επιστήμες μπορούν να «αντιμετωπίζουν» την ίδια περιοχή γνώσης, αλλά να σχεδιάζουν συστήματα που 
προκύπτουν από την ταξινόμηση των παρατηρούμενων φαινομένων. Η μηχανίκευση και η τεχνολογία 
μπορούν να οργανώνουν ένα σύστημα σύμφωνα με τις διεργασίες παραγωγής, ενώ οι ειδικοί της νομικής ή 
της κοινωνιολογίας μπορούν να «αντιμετωπίζουν» τα ίδια φαινόμενα από την πλευρά της νομικής ευθύνης ή 
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ένα σύστημα εννοιών εξυπηρετεί στη: 

– μοντελοποίηση δομών εννοιών που βασίζονται στην εξειδικευμένη γνώση ενός θεματικού πεδίου· 

– διευκρίνηση των σχέσεων μεταξύ των εννοιών· 

– δημιουργία μιας βάσης για ομοιόμορφη και τυποποιημένη ορολογία· 
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– διευκόλυνση της διαγλωσσικής συγκριτικής ανάλυσης εννοιών και κατασημάνσεων και 

– διευκόλυνση της συγγραφής ορισμών. 

5.5.2 Τύποι συστημάτων εννοιών 

Οι τύποι των συστημάτων εννοιών είναι: 

– ειδογονικό σύστημα εννοιών: σύστημα στο ποίο όλες οι έννοιες σε μια κατακόρυφη σειρά σχετίζονται 
μεταξύ τους ως γένιες και είδιες έννοιες, βλέπε παραδείγματα 7 και 8· 

– μεριστικό σύστημα εννοιών: σύστημα στο ποίο όλες οι έννοιες σε μια κατακόρυφη σειρά σχετίζονται 
μεταξύ τους ως ένα όλον και τα μέρη του, βλέπε παράδειγμα 10· 

– συσχετικό σύστημα εννοιών: σύστημα στο ποίο όλες οι έννοιες σχετίζονται μεταξύ τους με συσχέτιση· ο 
τύπος της συσχετικής σχέσης μεταξύ οποιωνδήποτε δύο εννοιών μπορεί να ποικίλλει μέσα σε ένα 
σύστημα, βλέπε παράδειγμα 16. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– μεικτό σύστημα εννοιών: σύστημα που κατασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση συνδυασμού σχέσεων 
εννοιών, βλέπε παράδειγμα 17. 

 

γραφή 

Συσχετικές σχέσεις 

1 περιεχόμενο – περιέκτης    2 εργαλείο – ενέργεια    3 εργαλείο – χρήστης    4 εργαλείο – τομέας δραστηριότητας 

σκιτσογράφος

κασετίνα  γράψιμο

2 

μολύβι 

43 

1
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 17  

 
όργανο γραφής 

μαρκαδόρος 

κριτήριο υποδιαίρεσης:
η φύση του πυρήνα από 
γραφίτη και του 
περιβλήματος 

μολύβι 

(ξύλινο) μολύβι 

συσχετική 
σχέση  

εννοιών: 
αντικείμενο – 

υλικό 

μολύβι 
μαραγκού 

μηχανικό 
μολύβι

μηχανισμός 
προώθησης 
της μύτης 

κριτήριο υποδιαίρεσης: 
η χρήση 

μολύβι
γραφείου

ειδογονικές  
σχέσεις  
εννοιών 

μεριστικές  
σχέσεις  
εννοιών 

στυλό 

γραφίτης 

γομολάστιχα 
(ανταλλακτική) 

δακτυλολαβή

μύτη 
(ανταλλακτική) 

περίβλημα 
(μόνιμο) 

ευθυγραμμιστής
μύτης 

συνδετήρας 
ανάρτησης 

σφιγκτήρας
μύτης 

ελατήριο
προώθησης 

φυσίγγιο
μύτης 

 
 

5.6 Ανάπτυξη συστημάτων εννοιών 

Ως αφετηρία για την κατασκευή ενός μοντέλου εννοιών, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα πεδίο εννοιών, 
δηλαδή μια αδόμητη ομάδα θεματικά σχετιζόμενων εννοιών.. 

Η μοντελοποίηση συστημάτων εννοιών περιλαμβάνει μια σειρά διαδραστικών εργασιών που οδηγούν, για 
παράδειγμα, στην κατάρτιση ενός λεξιλογίου σε είδιο θεματικό πεδίο. Σε αυτές τις εργασίες περιλαμβάνονται 
γενικά: 

– η επιλογή του πεδίου εννοιών, των προκαταρκτικών κατασημάνσεων και των εννοιών που πρόκειται 
να εξεταστούν, λαμβανομένων υπόψη του θεματικού πεδίου, της ομάδας χρηστών και των αναγκών 
της· 

– η ανάλυση του βάθους και του πλάτους κάθε έννοιας· 

– ο προσδιορισμός της σχέσης και της θέσης αυτών των εννοιών μέσα στο σύστημα εννοιών· 

– η διατύπωση και αξιολόγηση ορισμών για τις έννοιες βάσει των σχέσεων των εννοιών· 

– απόδοση κατασημάνσεων σε καθεμιά έννοια. 
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Τα βήματα που περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση συστημάτων εννοιών και στον ορισμό των εννοιών 
σχετίζονται στενά. Οι ορισμοί πρέπει να κατοπτρίζουν το σύστημα εννοιών· οι σχέσεις μέσα στο σύστημα 
πρέπει να προσδιορίζονται κυρίως με ανάλυση των χαρακτηριστικών καθεμιάς έννοιας που περιλαμβάνονται 
στον αντίστοιχο ορισμό της, αν υπάρχει ήδη επίσημος ορισμός. Επομένως, η διαμόρφωση και η 
διαγραμματική παράσταση της δομής ενός συστήματος εννοιών, και η σύνταξη ορισμών για τις έννοιες που 
εξετάζονται στο συστημα αυτό, μπορούν να απαιτήσουν ανασκόπηση και επανάληψη κάποιων εργασιών. 

6 Ορισμοί 

6.1 Φύση των ορισμών 

Ένας ορισμός πρέπει να ορίζει την έννοια ως μονάδα με μοναδικό βάθος και πλάτος. Ο μοναδικός 
συνδυασμός χαρακτηριστικών που δημιουργεί το βάθος πρέπει να προσδιορίζει την ταυτότητα της έννοιας 
και να την διαφοροποιεί από άλλες έννοιες. Η ποιότητα των περισσότερων ορολογικών προϊόντων 
καθορίζεται από την ποιότητα των ορισμών. 

Κάποιοι όροι είναι τόσο μακροσκελείς και περίπλοκοι ώστε θα μπορούσαν σχεδόν να χρησιμεύσουν ως 
ορισμοί· κάποιοι ορισμοί είναι τόσο σύντομοι που θα μπορούσαν να θεωρηθούν όροι. Παρά το γεγονός 
αυτό, ο ορισμός δεν θα πρέπει να συγχέεται με την κατασήμανση. 

Ένας ορισμός μπορεί να συμπληρώνεται με μια σημείωση ή γραφική παράσταση. 

Στην Ορολογία, αναγνωρίζονται οι ακόλουθοι τύποι ορισμών: 

–  εντατικός ορισμός· 

–  εκτατικός ορισμός. 

6.2 Τύποι ορισμών 

6.2.1 Εντατικοί ορισμοί 

Οι εντατικοί ορισμοί πρέπει να ενδεικνύουν την υπερτασσόμενη έννοια, είτε της αμέσως υψηλότερης είτε 
άλλης υψηλότερης στάθμης, ακολουθούμενη από το/τα χαρακτηριστικό/χαρακτηριστικά που 
διακρίνει/διακρίνουν την έννοια από άλλες έννοιες. Η υπερτασσόμενη έννοια τοποθετεί την έννοια στο 
κατάλληλο συγκείμενό της στο σύστημα εννοιών (π.χ. τα μολύβια στα όργανα γραφής, τα δέντρα στα φυτά). 
Στην πράξη, πρέπει να προτιμώνται οι εντατικοί ορισμοί από άλλες περιγραφές των εννοιών. Οι εντατικοί 
ορισμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται όποτε είναι δυνατό γιατί αποκαλύπτουν σαφέστατα τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά μιας έννοιας μέσα σε ένα σύστημα εννοιών. 

Ο εντατικός ορισμός θα πρέπει να βασίζεται στις σχέσεις των εννοιών που προσδιορίζονται κατά την 
ανάλυση. Ο ορισμός που βασίζεται σε ειδογονική σχέση πρέπει να δηλώνει τη γένια έννοια είτε της αμέσως 
υψηλότερης είτε άλλης υψηλότερης στάθμης, στην ίδια διάσταση, ακολουθούμενη από τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τη δεδομένη έννοια από παρατασσόμενες έννοιες σε ένα ειδογονικό 
σύστημα εννοιών. 

Με τη δήλωση της γένιας έννοιας, υπονοούνται συνεπαγωγικά στον ορισμό τα χαρακτηριστικά που  

συγκροτούν το βάθος της υπερτασσόμενης έννοιας. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 18  

(ξύλινο) μολύβι 

μολύβι του οποίου ο πυρήνας από γραφίτη είναι στερεωμένος μέσα σε ξύλινο περίβλημα που αφαιρείται σταδιακά για 
τη χρήση 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Για να χρησιμοποιηθεί ένα μολύβι, για γραφή ή για σημάδεμα, πρέπει να ξυστεί τουλάχιστο στο ένα άκρο του. 

Ο ορισμός του «ξύλινου μολυβιού» βασίζεται στο ειδογονικό σύστημα εννοιών του παραδείγματος 8: 

Υπερτασσόμενες έννοιες: μολύβι και όργανο γραφής 

Ουσιώδη και διακριτικά χαρακτηριστικά: 

–  το περίβλημα πρέπει να αφαιρείται για τη χρήση με ξύσιμο· 

–  ο πυρήνας από γραφίτη είναι στερεωμένος σε ξύλινο περίβλημα. 

 

Ο ορισμός που βασίζεται σε μεριστική σχέση πρέπει να περιγράφει μια έννοια ως μέρος ενός συγκεκριμένου 
όλου, δηλαδή μιας ολομερούς έννοιας. Είναι, επομένως, αναγκαίο να αναλυθεί πρώτα η ολομερής έννοια και 
να δειχθεί τη σχέση της με τις επιμερείς έννοιες. Οι μεριστικοί ορισμοί τυπικά αρχίζουν με διατύπωση που 
δείχνει σαφώς τη μεριστική σχέση όπως: μέρος του/της, συνιστώσα του/της, τμήμα του/της, περιοδος 
του/της, στοιχείο του/της, συστατικά που συγκροτούν κτλ., ακολουθούμενη από την υπερτασσόμενη έννοια 
(δηλαδή την ολομερή έννοια) και τα διακριτικά χαρακτηριστικά. Για να αποφεύγεται η κυκλικότητα, όταν 
ορίζει κάποιος έννοιες βάσει μεριστικής ανάλυσης πρέπει να περιορίζεται σε μία στάθμη, είτε στην 
υποτασσόμενη στάθμη είτε στην υπερτασσόμενη στάθμη, όχι και στις δύο. 

Μια έννοια θα πρέπει να ορίζεται ως επιμερής έννοια  μόνο εάν αποτελεί ουσιώδες μέρος της ολομερούς 
έννοιας  και το πλάτος  της είναι πλήρες. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 19  

φύσιγγα μύτης 

το μέρος ενός μηχανισμού προώθησης μύτης που αποθηκεύει και οδηγεί την (ανταλλακτική) μύτη καθώς αυτή 
προωθείται 

Ο ορισμός της «φύσιγγας μύτης» βασίζεται στο μεριστικό σύστημα εννοιών του παραδείγματος 17: 

Υπερτασσόμενη έννοια: μηχανισμός προώθησης της μύτης 

Ουσιώδη και διακριτικά χαρακτηριστικά: 

–  αποθηκεύει τη μύτη 

–  οδηγεί τη μύτη καθώς αυτή προωθείται. 

 

Εάν οι επιμερείς έννοιες του μηχανισμού προώθησης της μύτης (φύσιγγα μύτης, ευθυγραμμιστής μύτης και ελατήριο 
προώθησης) οριστούν βάσει μεριστικής σχέσης, τότε η ολομερής έννοια «μηχανισμός προώθησης της μύτης» δεν 
πρέπει να οριστεί βάσει μεριστικής σχέσης του όλου με τα μέρη του. Έτσι αποφεύγεται η κυκλικότητα.  

 

Μια ολομερής έννοια μπορεί να οριστεί βάσει ενός μεικτού συστήματος εννοιών. Ο ορισμός θα πρέπει να δηλώνει τη 
γένια έννοια που είναι πάνω από την ολομερή έννοια ακολουθούμενη από τα ουσιώδη μέρη της εν λόγω ολομερούς 
έννοιας. Προαιρετικά μέρη δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον ορισμό. Τα προαιρετικά μέρη που συσχετίζονται συχνά 
με μια έννοια  μπορούν να αναφέρονται σε σημείωση. Αυτός ο τύπος ορισμού είναι πρακτικός μόνο αν το πλήθος των 
μερών που πρόκειται να απαριθμηθούν είναι περιορισμένο.  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 20  

μηχανικό μολύβι  

όργανο γραφής που αποτελείται από ένα (μόνιμο) περίβλημα, μια μύτη από γραφίτη και ένα μηχανισμό προώθησης 
της μύτης 

Ο ορισμός βασίζεται στο μεικτό σύστημα εννοιών του παραδείγματος 17:  

Υπερτασσόμενες έννοιες: μολύβι και όργανο γραφής 

Ουσιώδη και διακριτικά μέρη: 

–  περίβλημα 

–  ανταλλακτική μύτη 

–  μηχανισμός προώθησης της μύτης. 

 

Μια έννοια μπορεί να οριστεί βάσει της συσχετικής σχέσης μεταξύ δύο εννοιών. Ο ορισμός θα πρέπει να δηλώνει την 
υπερτασσόμενη έννοια ακολουθούμενη από τα χαρακτηριστικά που ενδεικνύουν τη σχέση μεταξύ των εν λόγω δύο 
εννοιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η υπερτασσόμενη έννοια δεν είναι εξειδικευμένη έννοια και 
επομένως πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να έχει αναλυθεί το πλήρες βάθος και πλάτος της έννοιας πριν η έννοια 
οριστεί βάσει συσχετικής σχέσης. Για παράδειγμα, το συσχετικό σύστημα εννοιών του παραδείγματος 16 δείχνει σχέση 
περιέκτη – περιεχομένου μεταξύ της κασετίνας και του μολυβιού. Η κασετίνα, όμως, είναι περιέκτης, θήκη, σχεδιασμένος 
να περιέχει όχι μόνο μολύβια αλλά όργανα γραφής γενικά. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 21  

κασετίνα  

θήκη σχεδιασμένη για να περιέχει μολύβια και άλλα όργανα γραφής 

Ο ορισμός βασίζεται στο συσχετικό σύστημα εννοιών του παραδείγματος 16 και στη συσχετική σχέση περιέκτης – 
περιεχόμενο 

Υπερτασσόμενη έννοια: θήκη 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά:  

– σχεδιασμένη για να περιέχει μολύβια και άλλα όργανα γραφής. 

 

6.2.2 Εκτατικοί ορισμοί 

Σε πολύ εξειδικευμένα ορολογικά έγγραφα που απευθύνονται στους ειδικούς του θεματικού πεδίου, ο 
ορισμός μπορεί να διατυπωθεί και ως κατάλογος των υποτασσόμενων εννοιών, σε μία μόνο διάσταση, οι 
οποίες αντιστοιχούν στα αντικείμενα που συνιστούν το πλάτος της έννοιας. Ο κατάλογος των 
υποτασσόμενων εννοιών μπορεί να αποτελείται τόσο από ατομικές όσο και από γενικές έννοιες. Είναι 
σημαντικό να θυμάται κανείς ότι πλάτος και εκτατικός ορισμός δεν είναι το ίδιο πράγμα, διότι ο κατάλογος 
περιλαμβάνει έννοιες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα αντικείμενα που συνιστούν το πλάτος ενώ το πλάτος 
περιλαμβάνει τα ίδια τα αντικείμενα. Για την ένδειξη ειδογονικής σχέσης μεταξύ των υποτασσόμενων εννοιών 
του ορισμού και της υπερτασσόμενης έννοιας που ορίζεται πρέπει να χρησιμοποιείται ο τελεστής «ή», ενώ 
για την ένδειξη μεριστικής σχέσης πρέπει να χρησιμοποιείται ο τελεστής «και». 

Εκτατικοί ορισμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι δύσκολο να εκπονηθούν εντατικοί ορισμοί. 
Εκτατικοί ορισμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εάν το πλήθος των εννοιών που πρόκειται να 
απαριθμηθούν είναι περιορισμένο, ο κατάλογος των εννοιών είναι πλήρης σε μία διάσταση και οι 
υποτασσόμενες έννοιες μπορούν να διευκρινιστούν με εντατικούς ορισμούς ή είναι ευρέως γνωστές. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 22  

απειλούμενο είδος  

είδος που είναι σε άμεσο κίνδυνο, είδος που είναι σε κίνδυνο ή είδος που είναι ευάλωτο  

 

6.3 Γραφή των ορισμών 

6.3.1 Αρχές για τη γραφή των ορισμών 

Το ορολογικό λήμμα πρέπει να συντίθεται από μια δήλωση που εξηγεί τι είναι η έννοια. Η δήλωση 
σχηματίζεται από ένα υποκείμενο, ένα συνδετικό ρήμα και ένα κατηγορούμενο. Το υποκείμενο είναι η 
κατασήμανση, ως συνδετικό ρήμα υπονοείται το ρήμα «είναι» και το κατηγορούμενο συνιστά τον ορισμό. Η 
αρχή του ορισμού δηλώνεται με τυπογραφικές συμβάσεις όπως με ένα δίστιγμο, με μια παύλα ή με αλλαγή 
γραμμής στο κείμενο (για την κατάστρωση βλέπε ISO 10241). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Κάθε ορισμός είναι το δεύτερο μέλος μιας λογικής ισότητας το πρώτο μέλος της οποίας είναι η κατασήμανση της 
οριζόμενης έννοιας. Στην κλασική Λογική το πρώτο μέλος αυτής της ισότητας λέγεται «οριστέον μέλος» και το δεύτερο «ορίζον μέλος».  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 23  

(ξύλινο) μολύβι  

μολύβι του οποίου ο πυρήνας από γραφίτη είναι στερεωμένος μέσα σε ξύλινο περίβλημα που αφαιρείται σταδιακά για 
τη χρήση με ξύσιμο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιηθεί ένα μολύβι, για γραφή ή για σημάδεμα, πρέπει να ξυστεί τουλάχιστο στο ένα άκρο του. 

Το λήμμα πρέπει να διαβάζεται ως εξής:  

«[Ένα] ξύλινο μολύβι [είναι ένα] μολύβι του οποίου ο πυρήνας από γραφίτη είναι στερεωμένος μέσα σε ξύλινο 
περίβλημα που αφαιρείται σταδιακά για τη χρήση με ξύσιμο.» 

 
Ο ορισμός πρέπει να περιγράφει την έννοια και όχι να αναλύει τις λέξεις που συνιστούν την κατασήμανσή 
της. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 24  

κατασήμανση κωνοφόρο δέντρο κωνοφόρος = αυτός που φέρει 
κώνους  

ακατάλληλος ορισμός  δέντρο που φέρει κώνους 
 
 

 

κατασήμανση κωνοφόρο δέντρο  

ορισμός της έννοιας δέντρο με βελονοειδή ή φολιδοειδή φύλλα και 
εκτεθειμένα ή γυμνά σπέρματα  
 
 

 

 

Πριν από τη σύνταξη  ενός ορισμού για ορισμένη έννοια, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι σχέσεις μεταξύ της έννοιας 
και των συναφών προς αυτήν εννοιών και να διαμορφωθεί  ένα σύστημα εννοιών μέσα στο οποίο βρίσκεται η έννοια. 

Αν υπάρχει ήδη ορισμός, π.χ. σε ένα Διεθνές Πρότυπο, αυτός υιοθετείται αυτούσιος μόνο εφόσον 
κατοπτρίζει το εν λόγω σύστημα εννοιών. Διαφορετικά, πρέπει να προσαρμόζεται. 

Όταν διαμορφώνεται το σύστημα εννοιών και διατυπώνεται το αντίστοιχο σύστημα ορισμών, είναι ουσιώδες 
να προσδιορίζεται ποιες έννοιες είναι τόσο βασικές και οικείες που δεν χρειάζεται να οριστούν.  
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Κατά κανόνα, αρχικά ορίζονται οι υπερτασσόμενες έννοιες. Η αρχή αυτή δεν είναι παρά η «Αρχή του 
πλησιέστερου γένους» της κλασικής Λογικής διευρυμένη ώστε να καλύπτει όχι μόνο γένιες έννοιες αλλά και 
ολομερείς έννοιες. 

Όταν συντάσσεται ένας νέος ορισμός, πρέπει να γίνεται χρήση βασικών εννοιών ή, κατά το δυνατό, εννοιών 
που έχουν οριστεί αλλού στο ίδιο έγγραφο. Η αρχή αυτή αντιστοιχεί σε έναν από τους τέσσερις κανόνες του 
ορισμού της κλασικής Λογικής, στον λεγόμενο δεύτερο κανόνα του ορισμού: «ο καλός ορισμός δεν ορίζει 
το άγνωστο με το άγνωστο, ούτε στη θέση του ορίζοντος μέλους δίνει μιαν απλώς διαφορετική διατύπωση 
του οριστέου» [1]. 

6.3.2 Συστηματική φύση των ορισμών 

Ο ορισμός πρέπει να κατοπτρίζει το σύστημα εννοιών που περιγράφει την οριζόμενη έννοια και τις σχέσεις 
της με άλλες έννοιες του συστήματος. Οι ορισμοί πρέπει να παρατίθενται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 
ανακατασκευή του συστήματος εννοιών· για το λόγο αυτόν τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στον 
ορισμό πρέπει να δείχνουν τη σύνδεση μεταξύ των εννοιών ή την οριοθέτηση με την οποία διακρίνονται η 
μία έννοια από την άλλη. 

6.3.3 Λακωνικότητα των ορισμών 

Ιδανικά, οι ορισμοί πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο σύντομοι και τόσο σύνθετοι όσο χρειάζεται . Οι 
σύνθετοι ορισμοί μπορούν να περιέχουν περισσότερες από μία εξαρτημένες προτάσεις, αλλά οι προσεκτικά 
γραμμένοι ορισμοί περιλαμβάνουν μόνο τις πληροφορίες που καθιστούν την έννοια μοναδική. Κάθε 
πρόσθετη πληροφορία που θεωρείται απαραίτητη θα πρέπει να δίνεται σε σημείωση. 

Η αρχή αυτή αντιστοιχεί σε έναν από τους τέσσερις κανόνες του ορισμού της κλασικής Λογικής, στον 
λεγόμενο πρώτο κανόνα του ορισμού: «ο καλός ορισμός πρέπει να είναι σύντομος και σαφής» [1]. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 25  

(ξύλινο) μολύβι  

μολύβι του οποίου ο πυρήνας από γραφίτη είναι στερεωμένος μέσα σε ξύλινο περίβλημα που αφαιρείται σταδιακά με 
ξύσιμο για τη χρήση  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιηθεί ένα μολύβι, για γραφή ή για σημάδεμα, πρέπει να ξυστεί τουλάχιστο στο ένα άκρο του. 

 

Ο ορισμός πρέπει να περιγράφει μόνο μία έννοια. Δεν πρέπει να περιλαμβάνει κρυμμένους ορισμούς 
οποιωνδήποτε άλλων εννοιών που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν χαρακτηριστικά. Κάθε 
χαρακτηριστικό που απαιτεί επεξήγηση πρέπει να ορίζεται χωριστά ως έννοια ή να δίνεται σε σημείωση. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 26  

(ξύλινο) μολύβι 

όργανο γραφής του οποίου το ξύλινο περίβλημα είναι στερεωμένο γύρω από γραφίτη, μορφή μαλακού μαύρου 
άνθρακα4 

Ο ορισμός αυτός του «ξύλινου μολυβιού» εμπεριέχει έναν κρυμμένο ορισμό της έννοιας «γραφίτης», η οποία είναι 
ουσιώδες χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό μορφή μαλακού μαύρου άνθρακα πρέπει να αφαιρεθεί και να 
χρησιμοποιηθεί σε χωριστό ορισμό για την έννοια «γραφίτης». 

 

Ο ορισμός δεν θα πρέπει να περιέχει χαρακτηριστικά που ανήκουν λογικά σε υπερτασσόμενες ή 
υποτασσόμενες έννοιες. 
                                                      
4  μαύρη μαλακή μορφή άνθρακα 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 27  

Στον ορισμό της έννοιας «μηχανικό μολύβι» δεν χρειάζεται να αναφερθεί το χαρακτηριστικό είναι συγκεκριμένο υλικό 
σώμα (ότι δηλαδή όλα τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πλάτος είναι συγκεκριμένα υλικά σώματα) αφού αυτό 
το χαρακτηριστικό είναι μέρος του βάθους της υπερτασσόμενης έννοιας. 

Στον ορισμό της έννοιας «μολύβι» δεν χρειάζεται να αναφερθεί ότι ένα «μολύβι» μπορεί να είναι είτε «ξύλινο μολύβι» 
είτε «μηχανικό μολύβι» επειδή η γένια έννοια (γένος) «μολύβι» επιτρέπει και τις δύο αυτές υποτασσόμενες έννοιες 
(είδη). 

 

6.3.4 Θεματικό πεδίο 

Το πλάτος και τα χαρακτηριστικά που κατοπτρίζονται σε έναν ορισμό πρέπει να προσιδιάζουν στο σύστημα 
εννοιών δεδομένου θεματικού πεδίου.  

Σε περίπτωση που το είδιο θεματικό πεδίο της έννοιας δεν ενδεικνύεται σαφώς στην κατασήμανση, ή δεν 
είναι ευνόητο, πρέπει να προστίθεται στην αρχή του ορισμού με γωνιώδεις αγκύλες (〈 〉). (ISO 10241) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 28  

δείκτης 

〈προγραμματισμός Η/Υ5〉 μεταβλητή που περιέχει τη θέση μνήμης όπου βρίσκονται κάποια δεδομένα και όχι τα ίδια τα 
δεδομένα 

δείκτης 

〈διεπαφή χρήστη Η/Υ〉 επιοθόνιο σύμβολο που ελέγχεται από μια συσκευή εισόδου και χρησιμοποιείται για να δείχνει 
ή να επιλέγει θέσεις ή επιλογές πάνω στην οθόνη 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράδειγμα επιοθόνιου συμβόλου είναι μια αιχμή βέλους, ενώ κοινή συσκευή εισόδου είναι το ποντίκι. 

 

Όταν περιορίζουμε τον ορισμό σε είδιο θεματικό πεδίο χρειάζεται προσοχή να μην στενεύει λανθασμένα το 
πλάτος (έκταση) της έννοιας, όπως φαίνεται στο παράδειγμα 29. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 29  

μήκος κύματος 

<ακουστική> η απόσταση προς την κατεύθυνση διάδοσης ενός περιοδικού ηχητικού κύματος μεταξύ δύο διαδοχικών 
σημείων που έχουν σε δεδομένη χρονική στιγμή την ίδια φάση 

Η έννοια «μήκος κύματος» ορίζεται γενικά και καλύπτει με το πλάτος της κάθε περιοδικό κύμα (ακουστικό, 
ηλεκτρομαγνητικό, οπτικό, σεισμικό κτλ.) στο θεματικό πεδίο Περιοδικά Φαινόμενα. Ο παραπάνω ορισμός, με τον 
προσδιορισμό «ηχητικού» περιορίζει το πλάτος της έννοιας «μήκος κύματος» μόνο για ηχητικά κύματα, πράγμα που 
δεν είναι σωστό. Ο ορισμός και στην Ακουστική θα είναι ο ίδιος όπως στα Περιοδικά Φαινόμενα δηλαδή: 

μήκος κύματος 

η απόσταση προς την κατεύθυνση διάδοσης ενός περιοδικού κύματος μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων που έχουν σε 
δεδομένη χρονική στιγμή την ίδια φάση (ISO 31-2 [6], ISO 31-7 [7]) 

 

                                                      
5  Η/Υ: ηλεκτρονικός υπολογιστής 
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Η αρχή αυτή αντιστοιχεί σε έναν από τους τέσσερις κανόνες του ορισμού της κλασικής Λογικής, στον 
λεγόμενο τέταρτο κανόνα του ορισμού: «τα δύο μέλη του καλού ορισμού (το οριστέον και το ορίζον) ως 
έννοιες πρέπει να έχουν το ίδιο ακριβώς πλάτος» [1]. 

6.3.5 Αρχή της υποκατάστασης 

Για τη δοκιμή της εγκυρότητας ενός ορισμού εφαρμόζεται η αρχή της υποκατάστασης. Ένας ορισμός είναι 
έγκυρος αν μπορεί να αντικαταστήσει μια κατασήμανση σε ένα κείμενο χωρίς να επιφέρει απώλεια ή 
μεταβολή σημασίας. Βλέπε παράδειγμα 32. 

6.4 Ελαττωματικοί ορισμοί 

6.4.1 Κυκλικοί ορισμοί 

Κοινοί τύποι ελαττωματικών ορισμών είναι: οι κυκλικοί, οι ελλιπείς και οι αρνητικοί ορισμοί. 

Εάν μια έννοια ορίζεται με τη χρησιμοποίηση δεύτερης έννοιας, και αυτή η δεύτερη έννοια ορίζεται με τη 
χρησιμοποίηση του όρου ή στοιχείων του όρου που κατασημαίνει την πρώτη έννοια, οι ορισμοί που 
προκύπτουν λέγονται κυκλικοί ορισμοί. Οι κυκλικοί ορισμοί δεν προσθέτουν τίποτε στην κατανόηση της 
έννοιας και πρέπει να αποφεύγονται.  

Η αρχή αυτή αντιστοιχεί σε έναν από τους τέσσερις κανόνες του ορισμού της κλασικής Λογικής, στον 
λεγόμενο τρίτο κανόνα του ορισμού: «ο καλός ορισμός δεν είναι ποτέ κυκλικός, δεν ορίζει δηλαδή την 
έννοια Α με την έννοια Β και πάλι την έννοια Β με την έννοια Α» [1]. 

Ο «κύκλος» μπορεί να γίνεται: 

– μέσα σε έναν και τον αυτόν ορισμό, 

– μέσα σε ένα σύστημα εννοιών μέσω δύο ή περισσότερων ορισμών. 

Κυκλικότητα μέσα σε έναν ορισμό εμφανίζεται αν η κατασήμανση της οριζόμενης έννοιας επαναλαμβάνεται 
μέσα στον ορισμό ή αν ένα στοιχείο της κατασήμανσης χρησιμοποιείται ως χαρακτηριστικό 
(αυτοκυκλικότητα) . Στη διατύπωση ενός ορισμού δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί μέσα στον ορισμό η 
κατασήμανση της οριζόμενης έννοιας σαν να πρόκειται για γνωστή έννοια (βλέπε παραδειγμα 30). 

Η χρήση, μέσα στον ορισμό, στοιχείου της κατασήμανσης άλλου εκτός από το προσδιοριζόμενο συνθετικό 
πρέπει κατά το δυνατό να αποφεύγεται. Εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες 
λειτουργεί η συνεκδοχική επέκταση [2] [3] [4] (βλέπε παραδείγματα 31 και 31α). Βλέπε και Παράρτημα Α. 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 30  

ύψος δέντρου 

κυκλικός ορισμός ύψος δέντρου μετρούμενο από την επιφάνεια του εδάφους ως την κορυφή ενός δέντρου 

διορθωμένος ορισμός απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους ως την κορυφή ενός δέντρου 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 31  

αειθαλές δέντρο 

κυκλικός ορισμός δέντρο με αειθαλές φύλλωμα 

διορθωμένος ορισμός δέντρο που διατηρεί το φύλλωμά του σε όλη τη διάρκεια του έτους 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 31α  

Προσοχή! Δεν είναι κυκλικοί οι ορισμοί: 

ψηφιακό σήμα 

σήμα με ασυνεχή χρονική μεταβολή σε ένα χαρακτηριστικό μέγεθός του, το οποίο λαμβάνει τιμές από ένα 
σύνολο διάκριτων τιμών 

ψηφιακή είσοδος 

είσοδος ψηφιακών σημάτων 

Σ’ αυτόν τον ορισμό και στους επομένους έχει ήδη οριστεί η έννοια ψηφιακό σήμα και δεν πρόκειται απλώς για τη 
χρήση του επιθέτου ψηφιακός (ως μέρους του όρου της οριζόμενης έννοιας, διαφορετικού από το προσδιοριζόμενο 
συνθετικό) και στον ορισμό. 

ψηφιακό τηλέφωνο 

τηλέφωνο ψηφιακών σημάτων 

ψηφιακή ηλεκτρονική 

ηλεκτρονική ψηφιακών σημάτων 

ψηφιακό δίκτυο 

δίκτυο ψηφιακών σημάτων 

ψηφιακή σύνδεση 

σύνδεση ψηφιακού δικτύου 

Στον τελευταίο  ορισμό έχει ήδη οριστεί και η έννοια ψηφιακό δίκτυο. 

 

Κυκλικότητα σε ένα σύστημα εννοιών εμφανίζεται όταν δύο ή περισσότερες έννοιες ορίζονται η μία μέσω της 
άλλης (ετεροκυκλικότητα). Με την αρχή της υποκατάστασης αποκαλύπτεται η επανάληψη και η κυκλικότητα 
(βλέπε παράδειγμα 32). 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 32  

κύκλος δύο ορισμών παρθένο δάσος 

 δάσος που αποτελείται από απείραχτη φυσική βλάστηση 

 απείραχτη φυσική βλάστηση 

 βλάστηση σε παρθένο δάσος 

Με την εφαρμογή της αρχής της υποκατάστασης στον δεύτερο ορισμό προκύπτει: 

υποκατάσταση: απείραχτη φυσική βλάστηση  

 βλάστηση σε δάσος που αποτελείται από απείραχτη φυσική βλάστηση 

διορθωμένος ορισμός απείραχτη φυσική βλάστηση 

 βλάστηση στην οποία δεν έχει επέμβει ο άνθρωπος 

Μετά τη διόρθωση του ορισμού της έννοιας «απείραχτη φυσική βλάστηση» ο ορισμός της έννοιας «παρθένο δάσος» 
μπορεί να μείνει ως έχει. 
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6.4.2 Ελλιπείς ορισμοί 

Ο ορισμός πρέπει να περιγράφει την έννοια με ακρίβεια. Δεν πρέπει να είναι στενότερος ή ευρύτερος από 
όσο χρειάζεται. Αν αυτό δεν συμβαίνει ο ορισμός θεωρείται ελλιπής. Όταν στον ορισμό χρησιμοποιούνται 
επουσιώδη ή άσχετα χαρακτηριστικά μπορούν να περιληφθούν ή να μην περιληφθούν αντικείμενα στο 
πλάτος της έννοιας. Ο ορισμός θεωρείται ευρύτερος του δέοντος όταν τα χαρακτηριστικά που επελέγησαν 
για την περιγραφή της έννοιας καλύπτουν και αντικείμενα που δεν ανήκουν στο πλάτος της. Ο ορισμός 
θεωρείται στενότερος του δέοντος όταν τα χαρακτηριστικά που επελέγησαν για την περιγραφή της έννοιας 
αποκλείουν αντικείμενα που ανήκουν στο πλάτος της. 
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μηχανικό μολύβι 

ευρύτερος του δέοντος όργανο γραφής που αποτελείται από ένα (μόνιμο) περίβλημα και ένα ανταλλακτικό 
μέρος με το υλικό γραφής. 

Ο ορισμός αυτός είναι ευρύτερος του δέοντος, αφού μην προσδιορίζοντας το είδος του ανταλλακτικού (δηλαδή ότι 
είναι μύτη από γραφίτη) επιτρέπει στο πλάτος της οριζόμενης έννοιας να εντάσσονται και άλλα αντικείμενα εκτός από 
τα μηχανικά μολύβια, όπως τα στυλό διαρκείας, στιλό υγράς μελάνης, και μαρκαδόροι. 

μηχανικό μολύβι 

στενότερος του δέοντος  όργανο γραφής που αποτελείται από ένα (μόνιμο) περίβλημα, μια μύτη από γραφίτη 
και έναν πιεστικό μηχανισμό προώθησης της μύτης. 

Ο ορισμός αυτός είναι στενότερος του δέοντος, αφού προσδιορίζοντας το μηχανισμό προώθησης της μύτης ως 
«πιεστικό» αποκλείει από το πλάτος της έννοιας όλα τα μηχανικά μολύβια που έχουν άλλου τύπου μηχανισμούς 
προώθησης της μύτης (λ.χ. στροφικούς ή συρόμενους). 

μηχανικό μολύβι 

διορθωμένος ορισμός όργανο γραφής που αποτελείται από ένα (μόνιμο) περίβλημα, μια ανταλλακτική μύτη 
από γραφίτη και ένα μηχανισμό προώθησης της μύτης. 

 

Κατά την προσαρμογή ενός υπάρχοντος ορισμού προς ένα είδιο θεματικό πεδίο ή συγκείμενο, θα πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα να μη μεταβληθεί το πλάτος  της έννοιας. Μεταβολή στο πλάτος οδηγεί σε νέα μονάδα 
και διαφορετική έννοια. Παρομοίως, μεταβολές σε οποιοδήποτε από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά σε έναν 
ορισμό έχουν ως αποτέλεσμα νέα έννοια. 

Ένα ιδιαίτερο συγκείμενο σπάνια αναφέρεται σε όλα τα αντικείμενα που συνιστούν το πλάτος της έννοιας. Οι 
ορισμοί  σε νόμους και κανονισμούς τείνουν να ερμηνεύουν και όχι να ορίζουν. Οι ορισμοί σε  πρότυπα θα 
πρέπει να ορίζουν και όχι να ερμηνεύουν. Εάν μια έννοια περιορίζεται σε μια ιδιαίτερη ερμηνεία για δεδομένο 
κείμενο, θα πρέπει να επεξηγείται στο σώμα του προτύπου και όχι να δημιουργείται νέα έννοια με στενότερο 
πλάτος. Αν υπάρχουν πληροφορίες προδιαγραφής που συσχετίζονται με την έννοια, αυτές θα πρέπει να 
δίνονται σε κατάλληλο κεφάλαιο που περιέχει προδιαγραφή και όχι σε ορισμό. 
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στενότερος του δέοντος   οργάνωση  

 για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, φορέας που δεν λειτουργεί 
κερδοσκοπικά  

Αυτός ο ορισμός της «οργάνωσης» δεν ορίζει την έννοια «οργάνωση» αλλά απλώς σηματοδοτεί τον τρόπο 
διερμήνευσης της έννοιας σε δεδομένο συγκείμενο. Από όλα τα αντικείμενα που συνιστούν το πλάτος της έννοιας  
«οργάνωση», το παρόν συγκείμενο πραγματεύεται μόνο εκείνα που δεν λειτουργούν κερδοσκοπικά. 

 
Κατασημάνσεις για μέρη των οποίων το πλάτος εκτείνεται πέραν της υπό μελέτη μεριστικής σχέσης δεν 
πρέπει να ορίζονται στενά σε συνάρτηση με την ολομερή έννοια. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 35  

στενότερος του δέοντος  γομολάστιχα  

 〈μολύβι〉 ελαστικό μέρος που βρίσκεται στο άκρο των μολυβιών και χρησιμοποιείται 
για να σβήνει μολυβιές 

Ο ορισμός της έννοιας «γομολάστιχα» δεν πρέπει να διατυπώνεται σε συνάρτηση με τα  μολύβια, έστω και αν 
γομολάστιχες βρίσκονται συχνά στα άκρα των μολυβιών. 

 

Ο εκτατικός ορισμός πρέπει να παραθέτει όλες τις υποτασσόμενες έννοιες που αντιστοιχούν σε αντικείμενα 
του πλάτους. Ανοικτές διατυπώσεις (κ.ά., π.χ., κτλ., όπως, τα ακόλουθα στοιχεία, κτλ.) δεν είναι αποδεκτές. 
Μη πλήρεις κατάλογοι μπορούν να δοθούν σε σημείωση που συνοδεύει τον ορισμό. 
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 ευγενές αέριο 

ελλιπής ορισμός  αέριο όπως το ήλιο, το νέο, το αργό  κτλ.  

(ανοικτή διατύπωση)   

 ευγενές αέριο 

ελλιπής εκτατικός ορισμός  ήλιο, νέο, αργό, κρυπτό ή ξένο 

(δεν παρατίθενται όλες οι 
έννοιες)  

 

 ευγενές αέριο 

διορθωμένος εντατικός ορισμός αέριο της ομάδας 0 του περιοδικού πίνακα των χημικών στοιχείων 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Το ευγενές αέριο είναι μονοατομικό και, εκτός από περιορισμένες 
εξαιρέσεις, χημικώς αδρανές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Τα ευγενή αέρια είναι: το ήλιο, το νέο, το αργό, το κρυπτό, το ξένο και 
το ραδόνιο. 

(Προσαρμογή από το MacGraw Dictionary of Scientific and Technical Terms) 

 

6.4.3 Αρνητικοί ορισμοί 

Κατά κανόνα, ο ορισμός πρέπει να περιγράφει τι είναι μια έννοια και όχι τι δεν είναι. Πρόβλημα υπάρχει – 
και επομένως ο κανόνας πρέπει να τηρείται αυστηρά – όταν μια έννοια ορίζεται μέσω άλλης έννοιας η οποία 
είναι αντίθετη προς την πρώτη και όχι όταν είναι αντιφατική.  

Το διακριτικό χαρακτηριστικό των αντίθετων εννοιών [1], [5] από τις αντιφατικές έννοιες είναι ότι οι 
πρώτες επιτρέπουν ανάμεσά τους και άλλες ενδιάμεσες έννοιες που συνδυάζουν χαρακτηριστικά της μιας 
και της άλλης, ή έχουν κάποιο χαρακτηριστικό σε ενδιάμεσο βαθμό και αντιπροσωπεύουν αντικείμενα με 
ενδιάμεσες ιδιότητες ή καταστάσεις, ενώ οι δεύτερες δεν επιτρέπουν την ύπαρξη καμιάς ενδιάμεσης έννοιας, 
η μία δηλαδή αποκλείει την άλλη. Μπορεί π.χ. η μία να έχει ένα συγκεκριμένο ουσιώδες χαρακτηριστικό και η 
άλλη να μην το έχει. Μορφολογικά, τόσο οι πρώτες όσο και οι δεύτερες μπορεί να μην περιλαμβάνουν 
αρνητικό στοιχείο και μόνο η γνώση τους ως εννοιών συγκεκριμένου θεματικού πεδίου οδηγεί στο 
διαχωρισμό τους.  

Εννοιολογικά, στις αντιφατικές έννοιες η μία είναι πλήρης άρνηση της άλλης· δηλαδή αν αποκλειστεί η 
μία ισχύει οπωσδήποτε η άλλη.  

Η αντίθεση ή αντίφαση – αν εμφανίζεται μορφολογικά στην κατασήμανση – δηλώνεται, συνήθως, από 
κάποιο οροστοιχείο (δηλ. λέξη, μόριο, συνθετικό, πρόθημα, επίθημα κτλ.) που σημαίνει άρνηση, αφαίρεση, 
έλλειψη, αντίθετη κατεύθυνση κ.τ.π., όπως τα: μη, όχι, δεν, α(ν)-, εκ-, εξ-, ξε-, απο-, επι-, υπο-, λιπο- κ.ά.  
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Τα μη, όχι και δεν οπωσδήποτε εισάγουν κατασήμανση αντιφατικής έννοιας είτε άμεσα είτε μέσω του 
προσδιορίζοντος συνθετικού της κατασήμανσης. 

Παραδείγματα αντιφατικών εννοιών:  

«Α» – «μη Α» / «όχι Α», «διαιρετότητα» – «αδιαιρετότητα», «επανορθώσιμο» (σφάλμα) – «ανεπανόρθωτο» (σφάλμα), 
«ουσιώδες χαρακτηριστικό» – «επουσιώδες χαρακτηριστικό». 

Παραδείγματα αντίθετων εννοιών:  

«επιτάχυνση» – «επιβράδυνση», «αναβάθμιση» – «υποβάθμιση», «θετικός» (αριθμός) – «αρνητικός» (αριθμός), 
«αύξουσα» (συνάρτηση) – «φθίνουσα» (συνάρτηση), «άνω» (όριο) – «κάτω» (όριο). 
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αρνητικός ακέραιος 

ακατάλληλος αρνητικός ορισμός ακέραιος που δεν είναι θετικός ακέραιος 

αρνητικός ακέραιος 

διορθωμένος ορισμός ακέραιος που είναι μικρότερος από το μηδέν 

Εδώ το χαρακτηριστικό «που δεν είναι θετικός ακέραιος» δεν το έχουν μόνο οι αρνητικοί ακέραιοι, αλλά το έχει και το 
«μηδέν». Οι έννοιες «θετικός ακέραιος» και «αρνητικός ακέραιος» είναι αντίθετες και όχι αντιφατικές. Δηλαδή ο 
αποκλεισμός της μιας δεν συνεπάγεται την άλλη. 
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μη συμμόρφωση 

αποδεκτός αρνητικός ορισμός μη ικανοποίηση μιας προδιαγεγραμμένης απαίτησης 

Εδώ έχει οριστεί και είναι γνωστή η έννοια «συμμόρφωση» ως «ικανοποίηση μιας προδιαγεγραμμένης 
απαίτησης» και ορίζεται η αντιφατική της έννοια. Δηλαδή και εδώ ο αποκλεισμός της μιας οπωσδήποτε 
συνεπάγεται την άλλη, αφού η μία έχει το ουσιώδες χαρακτηριστικό ικανοποίηση μιας απαίτησης, ενώ η 
άλλη δεν το έχει. 

 

6.5 Σημειώσεις 

Όλες οι δευτερεύουσες και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια έννοια και τις κατασημάνσεις της πρέπει 
να δίνονται σε σημείωση που συμπληρώνει τον ορισμό. Η σημείωση πρέπει να διακρίνεται σαφώς από τον 
ορισμό, για παράδειγμα, από τα τυπογραφικά στοιχεία της ή την εδαφιοποίησή της (για την κατάστρωση 
βλέπε ISO 10241). 

Οι σημειώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ουσιώδη χαρακτηριστικά ή προαιρετικά μέρη που συνδέονται με 
την έννοια, αντιπροσωπευτικά στοιχεία που συνιστούν το πλάτος της έννοιας, ή επεξηγηματικές 
πληροφορίες που συμπληρώνουν τον ορισμό, αλλά δεν είναι ουσιώδεις για την κατανόηση της έννοιας. 
Βλέπε παραδείγματα 18 και 36. 

6.6 Γραφικές παραστάσεις 

Για συμπλήρωση ενός ορισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν γραφικές παραστάσεις των εννοιών. Μια 
γραφική παράσταση εξυπηρετεί καλά το σκοπό της εάν αποσαφηνίζει τα χαρακτηριστικά της οριζόμενης 
έννοιας και/ή τις σχέσεις της με άλλες έννοιες. 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι γραφικών παραστάσεων: 

– εικονοπαραστάσεις: 
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– σχέδια, χαρακτικά κτλ., 

– φωτογραφίες, 

– αφηρημένα διαγράμματα: 

– δικτυοδιαγράμματα, 

– μητροδιαγράμματα, 

– σχηματικά διαγράμματα, 

– στατιστικά διαγράμματα: 

– γραμμοδιαγράμματα, 

– ραβδοδιαγράμματα, 

– πιτοδιαγράμματα, 

– μεικτά σχήματα που συνδυάζουν δύο ή περισσότερα από τα προηγούμενα. 

Οι εικονοπαραστάσεις παρουσιάζουν εικόνες αντικειμένων που μπορεί να μην είναι γνώριμα, όπως μια 
φωτογραφία ή ένα σχέδιο ενός εξωτικού φυτού. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στο να συμπληρώνουν μεριστικούς 
ορισμούς επειδή δείχνουν τη σχέση του όλου με τα μέρη του (όπως π.χ. ένα μηχάνημα και τα εξαρτήματά 
του).  

Είναι αναγκαίο, όμως, να μη συγχέεται η έννοια με το αντικείμενο που επελέγη να αντιπροσωπεύσει την 
έννοια. Η γραφική παράσταση είναι απλώς η εικόνα ενός αντικειμένου ανάμεσα σε όλα τα άλλα αντικείμενα 
που συνιστούν το πλάτος της έννοιας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 39  

 

Γραφικές παραστάσεις είναι και πιο αφηρημένες απεικονίσεις, όπως διαγράμματα, σχήματα ή στατιστικά 
δεδομένα. Παρέχουν ένα μέσο οπτικοποίησης μιας σύνθετης έννοιας που δύσκολα συλλαμβάνεται μόνο από 
κειμενικές περιγραφές. 
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–  λειτουργικά διαγράμματα μηχανών, 

–  διαγράμματα ροής στην πληροφορική, 

–  λειτουργικά διαγράμματα που χρησιμοποιούνται στη νευροανατομία.  

 

 

This picture of a fir tree could be used to illustrate the concept tree. However, it  

 

Αυτή η εικόνα ενός έλατου θα μπορούσε να παραστήσει την έννοια «δέντρο». 
Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι αυτή είναι εικονοπαράσταση του
αντικειμένου, και όχι το ίδιο το αντικείμενο. Επιπλέον, δεν θα πρέπει κανένας 
να συγχέει το συγκεκριμένο δέντρο που απεικονίζεται με την έννοια
«δέντρο», της οποίας το πλάτος περιλαμβάνει και άλλα αντικείμενα όπως 
φυλλοβόλα δέντρα, φοινικόδεντρα κτλ. 
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7 Κατασημάνσεις 

7.1 Τύποι κατασημάνσεων 

Η κατασήμανση ενεργεί ως συμπύκνωση του ορισμού. Μια κατασήμανση είναι παράσταση μιας έννοιας με 
γλωσσικά ή μη γλωσσικά μέσα. Για τους σκοπούς τούτου του Ελληνικού Προτύπου, οι κατασημάνσεις 
κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

–  όροι, που κατασημαίνουν γενικές έννοιες, 

–  ονόματα, που κατασημαίνουν ατομικές έννοιες και 

–  σύμβολα, που κατασημαίνουν τόσο ατομικές έννοιες όσο και γενικές έννοιες.  

Πρέπει να σημειωθεί δεν είναι όλα τα σύμβολα κατασημάνσεις. 

7.2 Όροι 

7.2.1 Σχέσεις όρων-εννοιών 

Ένας όρος είναι κατασήμανση που αποτελείται από μία ή περισσότερες λέξεις και παριστάνει μια γενική 
έννοια σε μια ειδική γλώσσα. Όταν ο όρος περιέχει μόνο μία ρίζα λέγεται απλός όρος, ενώ όταν περιέχει δύο 
ή περισσότερες ρίζες λέγεται σύμπλοκος όρος. 

Ένας όρος πρέπει να είναι αποδεκτός και να χρησιμοποιείται από τους ειδικούς του θεματικού πεδίου. Ένας 
νέος όρος που δημιουργείται για να κατασημάνει μια έννοια λέγεται νεοόρος. Αν και οι περισσότεροι νεοόροι 
κατασημαίνουν νέες έννοιες, μερικοί κατασημαίνουν καθιερωμένες έννοιες. 

Ιδανικά, ο αντικειμενικός σκοπός της εκχώρησης όρων σε έννοιες σε δεδομένη ειδική γλώσσα είναι να 
εξασφαλίζεται ότι δεδομένος όρος αποδίδει μία και μόνο έννοια (συνθήκη που λέγεται μονωνυμία) και ότι 
δεδομένη έννοια παριστάνεται με έναν και μόνο όρο (συνθήκη που λέγεται μονοσημία). Αυτές οι συνθήκες 
μειώνουν την αμφισημία, σε αντίθεση με την ομωνυμία και την συνωνυμία που μπορούν να οδηγήσουν σε 
αμφισημία. 

7.2.2 Μονοσημία 

Μονοσημία είναι η σχέση μεταξύ κατασημάνσεων και εννοιών στην οποία μία κατασήμανση παριστάνει μόνο 
μία έννοια. Οι κατασημάνσεις σε αυτήν τη σχέση λέγονται μονόσημα·για παράδειγμα οι όροι φυσικός 
λογάριθμος, ηλεκτρόνιο. 

7.2.3 Ομωνυμία 

Η ομωνυμία περιλαμβάνει τη σχέση μεταξύ κατασημάνσεων και εννοιών στην οποία κατασημάνσεις 
δεδομένης γλώσσας έχουν ταυτιζόμενες μορφές, φωνητικές ή γραπτές, αλλά κατασημαίνουν διαφορετικές 
και άσχετες μεταξύ τους έννοιες. 

Όροι που ταυτίζονται φωνητικά, αλλά γράφονται διαφορετικά, λέγονται ομόφωνα, ενώ όροι που έχουν 
ταυτιζόμενες γραπτές μορφές, αλλά προφέρονται διαφορετικά λέγονται ομόγραφα. Τα πλήρη ομώνυμα ή 
ταυτώνυμα καί γράφονται καί προφέρονται με τον ίδιο τρόπο. (Ορθότερο είναι να λέγονται ομώνυμα όχι οι 
κατασημάνσεις αλλά οι αντίστοιχες διαφορετικές έννοιες). 
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ομόφωνα τοίχος (ο) – τείχος (το) 

ομόγραφα παιδιά (τα) [pe-δγiá] (δισύλλαβο) – παιδιά (η) [pe-δi-á] (τρισύλλαβο) 

πλήρη ομώνυμα, ταυτώνυμα κλίμακα (ενός χάρτη) – κλίμακα (της μουσικής)  

 

7.2.4 Συνωνυμία 

Συνωνυμία είναι η σχέση μεταξύ διαφορετικών κατασημάνσεων οι οποίες κατασημαίνουν την ίδια έννοια, 
δηλαδή έχουν το ίδιο πλάτος, σε δεδομένη γλώσσα. Οι κατασημάνσεις αυτές λέγονται συνώνυμα. Με 
δεδομένη την ίδια γλωσσική στάθμη, τα συνώνυμα είναι εναλλάξιμα. Αν δύο ή περισσότεροι όροι 
αποδίδονται σε έννοιες των οποίων τα πλάτη σχεδόν ταυτίζονται, οι όροι αυτοί λέγονται οιονεί συνώνυμα και 
είναι εναλλάξιμοι μόνο σε κάποια συγκείμενα. 
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συνώνυμα  τράπεζα όρων = τράπεζα ορολογικών δεδομένων  

οιονεί συνώνυμα  κυλικείο ≈ καφενείο 

 

7.3 Σχηματισμός όρων 

7.3.1 Αρχές σχηματισμού όρων 

Επειδή οι μορφές σχηματισμού όρων εξαρτώνται από τις λεξικές, μορφοσυντακτικές και φωνολογικές δομές 
της συγκεκριμένης γλώσσας, οι αρχές που προσιδιάζουν στην κάθε γλώσσα περιγράφονται σε εθνικά και 
περιφερειακά πρότυπα που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη γλώσσα, και όχι σε Διεθνή Πρότυπα. Στο 
κεφάλαιο αυτό αναγράφονται αρχές που έχουν διαγλωσσικό χαρακτήρα, ενώ στο Παράρτημα Α αναλύονται 
οι βασικοί μηχανισμοί σχηματισμού όρων στην ελληνική γλώσσα. 

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. 

Οι αρχές που ακολουθούν, έστω και αν δεν εφαρμόζονται για κάθε όρο, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά 
στη δημιουργία νέων όρων ή στη συστηματοποίηση υπαρχόντων ορολογίων. 

7.3.2 Διαφάνεια 

Ένας όρος θεωρείται διαφανής, όταν από αυτόν μπορεί να συναχθεί, έστω και μερικώς, η κατασημαινόμενη 
έννοια, χωρίς κανέναν ορισμό. Δηλαδή η έννοια την οποία αντιπροσωπεύει ο όρος διαφαίνεται  από τη 
μορφολογία του. Για να γίνει ένας όρος διαφανής χρησιμοποιείται στο σχηματισμό του ίδιου του όρου κάποιο 
βασικό χαρακτηριστικό, συνήθως ένα διακριτικό χαρακτηριστικό.  

Συνιστάται η χρήση μόνο ουσιωδών χαρακτηριστικών ή διακριτικών χαρακτηριστικών που δεν είναι 
ενδεχόμενο να αλλάξουν σύντομα με την τεχνολογική εξέλιξη· ειδάλλως, θα υπάρξει ανάγκη σύντομα να 
μετονομαστεί η έννοια καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 43  

1. θυρεοειδής χόνδρος αντί του μήλο του Αδάμ 

Ο όρος θυρεοειδής χόνδρος φανερώνει σε μεγάλο βαθμό την έννοια «χόνδρος που προεξέχει στο πρόσθιο 
μέρος του λαιμού του ανθρώπου» (συνώνυμο: το καρύδι), αφού περιέχει τον όρο της υπερτασσόμενης έννοιας 
(δηλαδή ότι πρόκειται για χόνδρο) ενώ ο όρος μήλο του Αδάμ όχι μόνο είναι αδιαφανής, αλλά και 
παραπειστικός. 

2. θερμικός θόρυβος αντί του θόρυβος Johnson 

Ο όρος θερμικός θόρυβος φανερώνει αμέσως το διακριτικό χαρακτηριστικό του υπόψη θορύβου (ότι οφείλεται 
στη θερμοκρασία ενός αντιστάτη) ενώ για τον όρο θόρυβος Johnson δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 

 

7.3.3 Συνέπεια 

Το ορολόγιο κάθε θεματικού πεδίου δεν θα πρέπει να είναι μια αυθαίρετη και τυχαία συλλογή όρων, αλλά 
ένα συνεκτικό σύστημα όρων που αντιστοιχεί στο σύστημα εννοιών του πεδίου. Τόσο οι υπάρχοντες όσο και 
οι νέοι όροι του θεματικού πεδίου πρέπει να εντάσσονται στο σύστημα εννοιών του πεδίου και να είναι 
συνεπείς με αυτό. Για παράδειγμα, νέα είδη ή μέρη θα οροδοτούνται με τρόπο ανάλογο προς τα υπάρχοντα 
είδη ή μέρη, εφόσον ενδείκνυται τέτοια αναλογία. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 44  

〈ιατρική〉 είδη φλεγμονής με βάση το μέρος του σώματος που φλεγμαίνει (υφίσταται τη φλεγμονή): λαρυγγίτιδα, 
φαρυγγίτιδα, ηπατίτιδα, αμυγδαλίτιδα κτλ.  

Η μονολεκτική κατασήμανση της φλεγμονής ενός μέρους του σώματος η οποία ως τώρα δεν είχε κατασημανθεί 
μονολεκτικά θα είναι συνεπές να ακολουθήσει το σχήμα Χ-ίτιδα, όπου Χ συνθετικό που δηλώνει το μέρος του 
σώματος που φλεγμαίνει. 

 

7.3.4 Γλωσσική καταλληλότητα 

Οι προτεινόμενοι όροι πρέπει να ακολουθούν οικεία και καθιερωμένα σημασιολογικά σχήματα μέσα στη 
γλωσσική κοινότητα στην οποία απευθύνονται. Πρέπει να αποφεύγονται οι σχηματισμοί όρων που 
προκαλούν σύγχυση. Για παράδειγμα, στις οικογένειες λέξεων δεν πρέπει να παραβιάζονται οι μεταξύ των 
συγγενών σχέσεις, όπως π.χ. με τη λανθασμένη χρήση παραγωγικών καταλήξεων ή συνθετικών. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 45  

1. Ο όρος ατομική ενέργεια προκαλεί σύγχυση διότι υποδηλώνει ότι πρόκειται για ενέργεια που δημιουργεί το άτομο, 
πράγμα που είναι λάθος. Επιστημονικά ορθότερος και γλωσσικά καταλληλότερος όρος είναι ο όρος πυρηνική 
ενέργεια. 

2. Πριν από την καθιέρωση του όρου αερόφερτος ήχος της Ακουστικής (αγγλικός όρος airborne sound), είχε 
χρησιμοποιηθεί ο όρος αερογενής ήχος. Αλλά το δεύτερο συνθετικό -γενής σημαίνει αυτόν που γίνεται, γεννιέται, 
δημιουργείται, προέρχεται και όχι μεταφέρεται. Ο airborne sound φυσικά δεν γίνεται ούτε δημιουργείται από τον 
αέρα αλλά μεταφέρεται από αυτόν.  

3. Μια συνήθης λανθασμένη χρήση του δεύτερου συνθετικού -γενής είναι η σύγχυσή του με το -γόνος, που σημαίνει 
αυτόν που γεννά, δημιουργεί, παράγει, προκαλεί, και ιδιαίτερα στον όρο σεισμογενής περιοχή αντί του ορθού 
όρου σεισμογόνος περιοχή. Εδώ παραβιάζεται η σχέση μεταξύ των συγγενών σεισμός – σεισμογενής (που είναι 
δύο μέλη της οικογένειας λέξεων: σεισμός, σεισμικός, αντισεισμικός, σεισμικότητα, σεισμολογία, σεισμολόγος, 
σεισμολογικός, σεισμογενής, σεισμογόνος, σεισμοπαθής, σεισμόπληκτος, σεισμογράφος, ...). Δηλαδή μια περιοχή 
λέγεται σεισμογενής και υπονοείται σεισμογόνος. 
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Οι όροι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτεροι. Δεν θα πρέπει να έχουν συνδηλώσεις και ιδιαίτερα 
αρνητικές. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 46  

βλαμμένη συσκευή ή συσκευή σε βλάβη, χαλασμένη συσκευή; 

Από παλιά στις 〈τηλεπικοινωνίες〉 ο όρος βεβλαμμένη συσκευή εσήμαινε «συσκευή που έχει υποστεί βλάβη». Η 
παράλειψη του αναδιπλασιασμού βε-, λόγω δημοτικής, οδήγησε στον όρο βλαμμένη συσκευή που έχει εμφανώς 
πρόβλημα αρνητικών συνδηλώσεων. Για την άρση των συνδηλώσεων αυτών δόθηκαν και τα δύο συνώνυμα ως δεκτοί 
όροι.  

 

7.3.5 Γλωσσική οικονομία 

Σύμφωνα με την αρχή της γλωσσικής οικονομίας, ο όρος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός. Το 
υπερβολικό μήκος είναι σοβαρό μειονέκτημα και συχνά οδηγεί σε παράλειψη μέρους του όρου κατά τη 
χρήση. 

Γλωσσικός μηχανισμός που οδηγεί σε σύντομους όρους είναι η συνεκδοχική επέκταση [2] [3] [4] (βλέπε και 
Παράρτημα Α). 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 47  

αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός αντί προγραμματισμός προσανατολισμένος στα αντικείμενα 

κινητή τηλεφωνία αντί τηλεφωνία με κινητά τηλέφωνα (συνεκδοχική επέκταση) 

 

Η απαίτηση της συνοπτικότητας έρχεται συχνά σε σύγκρουση με την απαίτηση ορθότητας και διαφάνειας. 
Όσο περισσότερα χαρακτηριστικά εμπεριέχονται σε έναν όρο τόσο μεγαλύτερη η ορθότητα και η διαφάνειά 
του. Η αύξηση των χαρακτηριστικών, όμως, κάνει συχνά έναν όρο μακροσκελή και δύσχρηστο. Η πράξη θα 
πρέπει να υποδεικνύει την απόφαση να προτιμηθεί ένας σχηματισμός όρου έναντι ενός άλλου. Οι σύντομες 
μορφές λ.χ. προτιμώνται σε περιπτώσεις όπου ένας μακροσκελής ακριβής όρος δεν είναι κατάλληλος (π.χ. 
στην επικοινωνία μέσα σε ένα εργοστάσιο). Αντίθετα, στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, είναι αποδεκτοί 
σύμπλοκοι όροι που αποτελούνται ακόμα και από πέντε ή έξι λέξεις. 

7.3.6 Παραγωγικότητα και συνθετικότητα 

Πρέπει να προτιμώνται σχηματισμοί όρων που ευνοούν την περαιτέρω παραγωγή και σύνθεση για τη 
δημιουργία άλλων όρων που υπάγονται στην ίδια οικογένεια όρων· δηλαδή σχηματισμοί που επιτρέπουν τη 
δημιουργία παραγώγων και συνθέτων, σύμφωνα με τους κανόνες παραγωγής και σύνθεσης της ελληνικής 
γλώσσας.  



ΕΛΟΤ 402 

 40

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 48  

Για την απόδοση του αγγλικού όρου chip 〈υλισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών〉 προτιμήθηκε ο όρος πλινθίο έναντι 
άλλων όπως οι όροι πλακάκι ή πλακίδιο γιατί έχει λιγότερες συλλαβές και σχηματίζει πιο σύντομα και εύηχα 
παράγωγα και σύνθετα. Ετσι: 

chip {ουσιαστικό} = πλινθίο 
chip {επιθετ. προσδ.} = πλινθιακός, πλινθιο-, -πλίνθιος (ανάλογα με την περίπτωση) 
chip {επίρρημα} = πλινθιακά, πλινθιο- 
chip card = πλινθιοκάρτα 
chipset = πλινθιοσύνολο 
chip frequency  = πλινθιακή συχνότητα 
multichip {ουσιαστικό} = πολυπλινθίο 
multichip {επιθετ. προσδ.} = πολυπλίνθιος, πολυπλινθιακός  
 

 

7.3.7 Γλωσσική ορθότητα 

Ο όρος πρέπει να συμμορφώνεται με τα μορφολογικά, μορφοσυντακτικά και φωνολογικά πρότυπα της 
αντίστοιχης γλώσσας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 49 

1. Χαρακτηριστική περίπτωση για την ελληνική ως κλιτή γλώσσα είναι το άκλιτο ευρώ. 

2. Για την απόδοση του αγγλικού όρου geogrid 〈Γεωσυνθετικά〉 ο όρος γεώπλεγμα είναι μορφολογικά ορθότερος 
από τον όρο γεωπλέγμα 

3. Ο ελληνικός όρος πλαίσιο Β για την απόδοση του αγγλικού όρου 〈Τηλεπικοινωνίες〉 B-frame είναι 
μορφοσυντακτικά ορθότερος από τον όρο B πλαίσιο ή B-πλαίσιο. 

 

7.3.8 Γλωσσική εντοπιότητα 

Ακόμα και αν ο άμεσος δανεισμός από άλλες γλώσσες είναι αποδεκτή μορφή δημιουργίας όρου, θα πρέπει, 
έναντι των άμεσων δανείων, να δίνεται προτεραιότητα στη γλώσσα του τόπου όπου θα χρησιμοποιηθεί ο 
όρος, εν προκειμένω στην ελληνική γλώσσα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 50 

Ο ελληνικός όρος εκτυπωτής για την απόδοση του αγγλικού όρου 〈Πληροφορική〉 printer είναι προτιμότερος από τον 
δάνειο όρο πρίντερ και πολύ περισσότερο από τον όρο  printer (με λατινικούς χαρακτήρες). 

 

7.4 Ονόματα 

Το όνομα ή κατονομασία κατασημαίνει μια ατομική έννοια, δηλαδή μια έννοια της οποίας το πλάτος έχει ένα 
μόνο αντικείμενο. Η Ορολογία εστιάζει μάλλον στα ονόματα ατομικών εννοιών που αντιπροσωπεύουν 
αντικείμενα τα οποία είναι μέλη ενός συνόλου αλλά εμφανίζουν κάποια ατομικότητα, παρά σε ονόματα 
προσώπων ιδιωτών (π.χ. Μαρία, Γιώργος). Στα ειδογονικά συστήματα εννοιών οι έννοιες αυτές 
καταλαμβάνουν τη χαμηλότερη στάθμη της ιεραρχίας (το μεγαλύτερο βάθος, το μικρότερο πλάτος). 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 51  

Υπουργείο Εξωτερικών, Βουλή –  συγκεκριμένοι κρατικοί ή πολιτειακοί φορείς 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών –  συγκεκριμένοι οργανισμοί 

Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, Βραβείο Όσκαρ –  συγκεκριμένα βραβεία 

Κρόνος, Σελήνη –  συγκεκριμένα ουράνια σώματα 

Νεσκαφέ, Άζαξ, Άμστελ –  συγκεκριμένα εμπορικά ονόματα 

ταχύτητα του ήχου στον αέρα, τετραγωνική 
ρίζα του 2, ηχητική πίεση αναφοράς, βολτ 

–  συγκεκριμένα φυσικά, μαθηματικά ή άλλα μεγέθη 

 

Ο σχηματισμός των ονομάτων ακολουθεί τις ίδιες αρχές και διεργασίες σχηματισμού που χρησιμοποιούνται για τους 
όρους.  

7.5 Σύμβολα 

Τα σύμβολα είναι σημαντικό βοήθημα στη διεθνή επικοινωνία δεδομένου ότι η οπτική παράσταση των 
εννοιών λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε γλώσσα. Μπορούν να παράσχουν πληροφορίες με άμεσο 
τρόπο υπό δυσχερείς συνθήκες (π.χ. τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας). 

Τα εικονοσύμβολα θα πρέπει να έχουν κάποια οπτική ομοιότητα προς την έννοια που παριστάνουν. Γενικά, 
η σημασία τους πρέπει να είναι προφανής χωρίς καμιά επεξήγηση. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως η οπτική 
ομοιότητα του συμβόλου δεν είναι τόσο εμφανής ή έχει χαθεί εντελώς. Τότε η σημασία του συμβόλου μπορεί 
να μην είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και μπορεί να υποστηρίζεται μόνο με γενική συμφωνία. 

Όροι που περιέχουν γράμματα του αλφαβήτου ως εικονοσύμβολα για να δηλώσουν το σχήμα του ίδιου του 
γράμματος και όχι τον ήχο του δεν πρέπει να θεωρούνται σύμβολα (βλέπε παράδειγμα 50). 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 52  

δικτύωμα Π – δικτύωμα που έχει το σχήμα του γράμματος Π 

κεραία Τ – κεραία που έχει το σχήμα του γράμματος Τ 

 

Χαρακτήρες που αντικαθιστούν λέξεις ή τμήματα λέξεων, όπως μαθηματικά σύμβολα ή σύμβολα 
νομισμάτων θεωρούνται σύμβολα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 53  

§, $, ₤, &, @, %, #, =, <, - (ενωτικό), – (παύλα) 

 

Σημειώνεται ότι οι μη λεκτικές κατασημάνσεις των μονάδων SI είναι σύμβολα, αφού δεν αλλάζουν από 
γλώσσα σε γλώσσα, δεν έχουν πληθυντικό αριθμό και ποτέ δεν γράφονται με τελείες εκτός από την κανονική 
στίξη του κειμένου και το σύμβολο του πολλαπλασιασμού (·) που συνήθως παραλείπεται. Οι λεκτικές 
κατασημάνσεις των μονάδων, όμως, είναι ονόματα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 54  

m = μέτρο s = δευτερόλεπτο min = λεπτό mV = χιλιοστοβόλτ 

m/s2 = μέτρο ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο °  = μοίρα 

kW·h = kWh = χιλιοβατώριο 
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Αλφαριθμικοί κωδικοί που αποτελούνται από συνδυασμούς γραμμάτων, αριθμών ή και τα δύο θεωρούνται 
σύμβολα, αν δεν παριστάνουν λέξεις σε μια φυσική γλώσσα ή συντομομορφές. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 55  

C2H5OH  (η χημική ένωση αιθυλική αλκοόλη) 

Α4  (μορφότυπο χαρτιού, 210 mm × 297 mm) 

 

Το σύμβολο θα πρέπει να είναι 

– απλό και εύκολα αναγνωρίσιμο και, αν είναι δυνατό, να είναι αυτεξήγητο, 

– μονόσημο σε είδιο συγκείμενο, 

– αναμφίσημο, 

– απλό και εύκολο στην αναπαραγωγή του, 

– συνεπές και κατάλληλο, δηλαδή να επιτρέπει την ομαδοποίησή του με, αλλά συγχρόνως και τη 
διαφοροποίησή του από, άλλα συναφή σύμβολα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 56  

1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να κατασημάνουν αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

 
 

2. Η ταινία μέμπιους (Möbius) στο θεματικό πεδίο 〈περιβάλλον〉 για να κατασημάνει ανακυκλωσιμότητα 

 
 

8 Τυποποίηση των ορολογίων 

8.1 Διαβάθμιση αποδεκτότητας των όρων6 

Τα τυποποιημένα ορολόγια οφείλουν να κατοπτρίζουν ένα συνεκτικό σύστημα όρων που αντιστοιχεί στο 
σύστημα εννοιών του υπόψη θεματικού πεδίου. Τα ορολόγια που ορίζονται στα πρότυπα (εθνικά όπως στα 
Ελληνικά Πρότυπα του ΕΛΟΤ, περιφερειακά όπως στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα των CEN7, CENELEC8 και 
ETSI9 ή παγκόσμια όπως στα Διεθνή Πρότυπα του ISO10 και της IEC11) πρέπει να είναι ακριβή και να 
                                                      
6  ή των ονομάτων 
7  CEN: Comité Européen de Normalisation – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
8  CENELEC: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
9  ETSI: European Telecommunications Standards Institute – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 
10  ISO: International Organization for Standardization – Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 
11  IEC: International Electrotechnical Commission – Δειθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή 
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προσδίδουν μεγαλύτερη σαφήνεια στην επικοινωνία (σε εθνικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο, 
αντίστοιχα). 

Πρωτεύουσα λειτουργία ενός τυποποιημένου ορολογίου είναι να δηλώνει τον προτιμώμενο όρο, καθώς και 
τους δεκτούς όρους και τους αδόκιμους όρους. Ο όρος που συνιστάται από μια τεχνική επιτροπή 
τυποποίησης θεωρείται προτιμώμενος όρος, ενώ τα αποδεκτά συνώνυμά του θεωρούνται δεκτοί όροι για την 
ίδια έννοια. Οι αδόκιμοι όροι είναι όροι που έχουν απορριφθεί και πρέπει να αποφεύγονται.  

Οι όροι απορρίπτονται ή χαρακτηρίζονται αδόκιμοι για διάφορους λόγους. Ένας όρος μπορεί να είναι 
συνώνυμο ενός προτιμώμενου όρου αλλά να χαρακτηριστεί αδόκιμος για χάρη της μονοσημίας. Άλλος όρος 
μπορεί να είναι ελαττωματικός ή ανακριβής. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 57  

1. Ο όρος μνήμη τυχαίας πρόσβασης (αγγλικός όρος: random access memory) έχει χαρακτηριστεί αδόκιμος ως 
ανακριβής και παραπλανητικός και έχει αντικατασταθεί με τον όρο μνήμη άμεσης πρόσβασης (αγγλικός όρος: direct 
access memory). Εδώ η αντικατάσταση προηγήθηκε στον αγγλικό ισοδύναμο όρο. 

2. Εδώ και δεκαετίες το όνομα κύκλος ανά δευτερόλεπτο της μονάδας μέτρησης της συχνότητας έχει χαρακτηριστεί 
αδόκιμο διεθνώς ως παραπλανητικό και έχει αντικατασταθεί με το όνομα χερτζ το οποίο δεν επιδέχεται παρερμηνείες. 

 

Ένας όρος μπορεί να δεσμευτεί για να χρησιμοποιηθεί για κατασήμανση άλλης έννοιας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 58  

Ο όρος φορτίο αποδοκιμάζεται ως συνώνυμο του όρου δύναμη, αλλά χρησιμοποιείται για να παραστήσει τη συναφή 
έννοια «εφαρμογή δύναμης». 

 

Η συμπερίληψη ενός όρου σε πρότυπο ορολογίας συνεπάγεται αποδοκιμασία των άλλων κατασημάνσεων 
που μπορεί να χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα στο υπόψη θεματικό πεδίο. Για το λόγο αυτό είναι φρόνιμο 
να μελετώνται αυτοί οι όροι και να χαρακτηρίζονται ρητά ως δεκτοί όροι ή αδόκιμοι όροι και, αν είναι δυνατό, 
να εξηγούνται οι λόγοι της αποδοκιμασίας. 

8.2 Εναρμόνιση 

Η τυποποίηση των ορολογίων σε διάφορα θεματικά πεδία συχνά οδηγεί σε εναρμόνιση μέσα σε ένα θεματικό 
πεδίο, μεταξύ διάφορων θεματικών πεδίων ή μεταξύ διάφορων γλωσσών. Για αποφυγή της διπλής εργασίας 
και ελάττωση του κόστους της Ορολογίας καλό είναι να γίνονται προσπάθειες εναρμόνισης οσάκις πρόκειται 
για μικρές δευτερεύουσας σημασίας διαφορές (βλέπε ISO 860). 

8.3 Μεταγραμματισμός και μεταγραφή 

Στη διάδοση των τυποποιημένων ορολογίων, χρειάζεται μερικές φορές να αποδοθεί ένας όρος γραμμένος 
σε ένα αλφάβητο με χαρακτήρες ενός διαφορετικού αλφαβήτου. Σε τέτοιες περιπτώσεις εφαρμόζονται οι 
τελευταίες εκδόσεις των Διεθνών Προτύπων μεταγραμματισμού ή λατινογράφησης (π.χ. των Διεθνών 
Προτύπων ISO 9, ISO 233, ISO 259, ISO 843, ISO 3602 και ISO 7098). 

Για τη μεταγραφή και τον μεταγραμματισμό του ελληνικού αλφαβήτου με λατινικούς χαρακτήρες εφαρμόζεται 
το ISO 843 που ισχύει στην Ελλάδα ως ΕΛΟΤ 743. 

Σε περίπτωση φωνητικής μεταγραφής, πρέπει να χρησιμοποιείται το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (IPA) της 
Διεθνούς Φωνητικής Ένωσης.  
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(Κενή σελίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
(Πληροφοριακό) 

 
Παραδείγματα μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων12 

Α.0  Εισαγωγή 

Στο κείμενο και στα παραδείγματα όρων του παρόντος παραρτήματος δεν εφαρμόζεται ο συμβολισμός 
της παραγράφου 0.2 της Εισαγωγής του προτύπου, αλλά τα ακόλουθα: 

– όταν γίνεται αναφορά σε έννοιες, αυτές γράφονται μέσα σε εισαγωγικά («...») με κανονικούς 
χαρακτήρες, 

– οι ελληνικοί όροι που επιδιώκεται να τονιστούν ως όροι γράφονται εντονότυπα και πλαγιότυπα, 

– οι αγγλικοί και λοιποί ξενόγλωσσοι όροι που επιδιώκεται να τονιστούν ως όροι γράφονται 
εντονότυπα, 

– όλο το υπόλοιπο κείμενο γράφεται με κανονικούς χαρακτήρες, εκτός από μέρη του (όροι, ορισμοί 
κ.ά.) που επιδιώκεται να τονιστούν, τα οποία γράφονται, αδιακρίτως, πλαγιότυπα. 

Α.1  Γενικά 

Με τον όρο σχηματισμός όρου αποδίδεται η έννοια: «διεργασία κατασήμανσης13 κατά την οποία 
δημιουργείται ή επιλέγεται λέξη ή σύνολο λέξεων μιας φυσικής γλώσσας ως ο όρος ή το όνομα για την 
γλωσσική έκφραση μιας14 έννοιας σε ορισμένο θεματικό πεδίο». Ο σχηματισμός όρου αποτελεί μέρος της 
οροδοσίας/ονοματοδοσίας, κατά την οποία γίνεται επιλογή μεταξύ υποψήφιων όρων, ονομάτων ή 
συμβόλων και σύμβαση υιοθέτησης ενός ή περισσότερων από αυτά. 

Με τον όρο μηχανισμός σχηματισμού (όρου) αποδίδεται η έννοια «ιδιαίτερος τρόπος πραγμάτωσης του 
σχηματισμού όρου». 

O σχηματισμός των όρων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον [8], π.χ. σε ένα 
ερευνητικό εργαστήριο, σε μια επιστημονική μελέτη, σε μια κατασκευαστική εταιρεία, σε ένα συνέδριο, σε μια 
βιομηχανία κτλ. Συνήθως, ο σχηματισμός όρων επηρεάζεται από το θεματικό πεδίο στο οποίο 
πραγματοποιείται, από την ιδιότητα των ανθρώπων που εμπλέκονται στη διεργασία της κατασήμανσης, από 
το προεξάρχον χαρακτηριστικό της προς κατασήμανση έννοιας που προκαλεί το σχηματισμό του όρου και, 
βεβαίως, από τις φωνολογικές, μορφοσυντακτικές και λεξικές δομές της γλώσσας στην οποία εκφράζεται 
γλωσσικά η νέα έννοια. 

Διακρίνονται δύο είδη σχηματισμού όρων σε σχέση με τις πραγματολογικές συνθήκες δημιουργίας τους: ο 
πρωτογενής σχηματισμός (όρου) και ο δευτερογενής σχηματισμός όρου [9].  

Ο πρωτογενής σχηματισμός συνοδεύει τη δημιουργία της έννοιας και είναι μονογλωσσικός.  

Ο δευτερογενής σχηματισμός συμβαίνει όταν δημιουργείται ένας νέος όρος για υπάρχουσα έννοια στις εξής 
δύο περιπτώσεις: 

α. ως αποτέλεσμα αναθεώρησης του όρου ή των όρων που κατασημαίνουν την ίδια έννοια στο πλαίσιο 
της ίδιας μονογλωσσικής κοινότητας, π.χ. η δημιουργία νέου όρου στο πλαίσιο ενός τυποποιητικού 

                                                      
12  Το μεγαλύτερο μέρος του παρόντος παραρτήματος βασίζεται στo κείμενο της εργασίας [8]. 
13  Ο όρος κατασήμανση  έχει δύο σημασίες: είναι ο όρος, το όνομα ή το σύμβολο μιας έννοιας (ΕΛΟΤ 561.1) και η ενέργεια της 

δημιουργίας του όρου, του ονόματος ή του συμβόλου μιας έννοιας από κάποιον που ονομάζεται ονοματοθέτης. 
14  συνήθως νέας 
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εγγράφου (π.χ. προτύπου) ή ο αναβαπτισμός [10] μιας έννοιας ως αποτέλεσμα 
ανακάλυψης/επινόησης νέων αντικειμένων στο ίδιο θεματικό πεδίο (π.χ. η έννοια που είχε αρχικά 
κατασημανθεί με τον όρο τηλέφωνο αναβαπτίστηκε και αποδίδεται σήμερα με τον όρο σταθερό 
τηλέφωνο, ή και απλώς σταθερό)15. 

β. ως αποτέλεσμα της μεταφοράς γνώσης σε άλλη γλωσσική κοινότητα, στην οποία πρέπει να 
δημιουργηθεί αντίστοιχος ισοδύναμος όρος. Η περίπτωση αυτή είναι σήμερα και η πιο συχνή κατά 
την παραγωγή όρων στην ελληνική γλώσσα. 

Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής σχηματισμός διέπονται από διαφορετικά κίνητρα και παρουσιάζουν τις 
ακόλουθες διαφορές μεταξύ τους: 

• Στον πρωτογενή σχηματισμό ενός όρου δεν προϋπάρχει – σε καμία γλώσσα – συγκεκριμένη 
γλωσσική οντότητα η οποία να κατασημαίνει τη νέα έννοια, αφού πρόκειται ακριβώς για νέα έννοια· 
υπάρχουν όμως κανόνες σχηματισμού κατάλληλων όρων. Αντίθετα, στο δευτερογενή σχηματισμό 
υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένας όρος, που είναι ο όρος της γλώσσας πηγής, και στον οποίο μπορεί 
να βασιστεί ο δευτερογενής σχηματισμός. Για την άμβλυνση των διαφορών μεταξύ του πρωτογενούς 
και του δευτερογενούς σχηματισμού όρων διατυπώθηκε [10] και εφαρμόζεται ο Αναλογικός Κανόνας, 
ο οποίος παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο Α.5.  

• Ο πρωτογενής σχηματισμός γίνεται αρκετές φορές αυθόρμητα, ενώ ο δευτερογενής 
υπόκειται πιο συχνά σε προδιαγραφές και μπορεί να είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού. 

Σε τούτο το Παράρτημα δίνονται παραδείγματα μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων – τόσο 
πρωτογενούς όσο και δευτερογενούς – οι οποίοι είτε αποτελούν συνήθεις τρόπους που χρησιμοποιούνται 
αυθόρμητα είτε αποτελούν μεθόδους που εφαρμόζονται σκόπιμα και μελετημένα. Μια παραστατική 
επισκόπηση των μηχανισμών αυτών παρέχει το εννοιοδιάγραμμα του σχήματος Α1. 

                                                      
15 Ο αναβαπτισμός του κλασικού τηλεφώνου σε σταθερό προέκυψε μετά την επινόηση-δημιουργία αντικειμένων (συσκευών) που 

εμφανίζουν περισσότερα χαρακτηριστικά από το αρχικό «τηλέφωνο» και που καλύπτονται από μια νέα έννοια η οποία 
κατασημάνθηκε με τον όρο κινητό τηλέφωνο· η νέα, πλέον, έννοια «τηλέφωνο» είναι γένος των δύο εννοιών «σταθερό 
τηλέφωνο» και «κινητό τηλέφωνο». 
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Σχήμα Α1   Εννοιοδιάγραμμα μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων 

πρωτογενής 
σχηματισμός όρου 

δευτερογενής 
σχηματισμός όρου 

μηχανισμός σχηματισμού 
ελλ. όρου με δημιουργία 
νέας μορφής (νεοόρου) 

σχηματισμός όρου 

σύμμειξη 
(δημιουργία 

συμμείγματος) 

μηχανισμός σχηματισμού 
όρου 

μηχανισμός σχηματισμού 
ελληνικού όρου 

μηχανισμός σχηματισμού 
ελλ. όρου με  

διαγλωσσικό δανεισμό 

μηχανισμός σχηματισμού
ελλ. όρου με χρήση 

υπαρχουσών μορφών 

ιδιώνυμο 

νεοόρος 

δημιουργία 
πολυλεκτικού
σύμπλοκου 

όρου 

συνεκδοχή –  
συνεκδοχική 
επέκταση 

δημιουργία
ακρωνύμου 

παρομοίωση 

σύνθεση συντόμευση παραγωγή 

δημιουργία
συντετμημένης 

μορφής 

δημιουργία
συνοπτικής
μορφής 

δημιουργία
συντομογρα-

φίας 

σημασιολογική
μεταφορά 

διαθεματικός
δανεισμός 

οροποίησημετατροπή 

δημιουργία 
αρκτικολέξου 

μεταφραστικός 
δανεισμός 

άμεσος 
δανεισμός 

δημιουργία 
μονολεκτικού 
σύμπλοκου 

όρου 

σύμπλεξη 
(δημιουργία 
σύμπλοκου 

όρου) 

όνομα 

Αναλογικός Κανόνας 

όρος 

νεολογισμός 
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Α.2 Μηχανισμοί σχηματισμού ελληνικών όρων 

Οι γενικοί τρόποι σχηματισμού όρων που εφαρμόζονται στην αγγλική και γαλλική – σύμφωνα με το ISΟ 704 
Annex A16 ισχύουν και για την ελληνική γλώσσα και είναι: 

1. η δημιουργία νέων μορφών (νεοόρων) 

2. η χρήση υπαρχουσών μορφών και 

3. ο διαγλωσσικός δανεισμός. 

Στα παρακάτω, για λόγους διαγλωσσικής αντιστοίχισης και αναλογίας σε μερικούς μηχανισμούς 
σχηματισμού εκτός από τα ελληνικά παραδείγματα δίνουμε και παραδείγματα από την αγγλική γλώσσα. 

Α.2.1 Δημιουργία νέων μορφών (νεοόρων) 

Η νέα μορφή (νεοόρος) είναι νέα λεξική οντότητα που δεν υπήρχε προηγουμένως και αποτελεί είδος 
νεολογισμού. Κατά κανόνα, ένας όρος που στην αρχή είναι νεοόρος, μετά από ένα χρονικό διάστημα 
διάδοσης και χρήσης, και ιδιαίτερα εάν λεξικογραφηθεί στη γενική γλώσσα, παύει να θεωρείται νεοόρος. 
Μερικοί από τους μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν – είτε μόνοι τους είτε συνδυασμένα είτε 
και σε συνδυασμό με υπάρχουσες μορφές – για τη δημιουργία νεοόρων είναι: η παραγωγή, η σύνθεση και η 
συντόμευση. 

Α.2.1.1 Παραγωγή 

Η παραγωγή είναι διεργασία σχηματισμού νέου μονολεκτικού όρου με την προσθήκη ενός ή 
περισσότερων προσφυμάτων, σε μια ρίζα ή σε μια λέξη. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Η παραγωγή εδώ συμπεριλαμβάνει και την παρασύνθεση, που είναι σχηματισμός νέας λέξης με τον ίδιο μηχανισμό, αλλά 
από σύνθετη πρωτότυπη λέξη. Της πρώτης το αποτέλεσμα είναι παράγωγη λέξη ή παράγωγο, ενώ της δεύτερης το αποτέλεσμα 
είναι παρασύνθετη λέξη ή παρασύνθετο [12]. 

Παραδείγματα παραγώγων: 

Ελληνικά: 

Κλασικά παράγωγα Παρασύνθετα 

ροφ(ώ) + -ηση = ρόφηση απορροφ(ώ) + -ηση = απορρόφηση 

αριθμ(ός) + -ικός = αριθμικός λογάριθμ(ος) + -ικός = λογαριθμικός 

πλινθί(ο) + -ακός = πλινθιακός πολυπλινθί(ο) + -ακός = πολυπλινθιακός 

τύπ(ος) + -ικός = τυπικός τηλέτυπ(ο) + -ικός = τηλετυπικός 

τόν(ος) + -ικός = τονικός άτον(ος) + -ικός = ατονικός 

 

Αγγλικά: 

phosphor + ous = phosphorous 

co- + education- + al = co-educational 

de- + toxi(n) + fi + -cation = detoxification 

 

                                                      
16  στην αγγλική και γαλλική έκδοση, αντίστοιχα 
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Α.2.1.2 Σύνθεση 

Η σύνθεση είναι διεργασία σχηματισμού νέας μορφής με συνδυασμό δύο ή περισσότερων λέξεων ή 
λεξικών στοιχείων που ήδη υπάρχουν. 

Η σύνθεση εδώ αποτελεί γενίκευση της κλασικής σύνθεσης της γραμματικής. Στα σύνθετα που προκύπτουν 
από αυτήν τη διεργασία συμπεριλαμβάνονται μονολεκτικοί σύμπλοκοι όροι, πολυλεκτικοί (σύμπλοκοι) 
όροι και συμμείγματα17. Στους μονολεκτικούς σύμπλοκους όρους περιλαμβάνονται τα κλασικά σύνθετα 
(που αποτελούνται από δύο απλά συνθετικά [12]) ή πολυσύνθετα (που αποτελούνται από περισσότερα των 
δύο απλά συνθετικά [12] ή επισύνθετα (που αποτελούνται από δύο συνθετικά από τα οποία τουλάχιστον το 
ένα είναι ήδη κλασικό σύνθετο ή πολυσύνθετο [13]). 

Παραδείγματα 

Ελληνικά: 

απλοί όροι (μονολεκτικοί όροι 
που περιέχουν μία ρίζα) 

εργασία, κάμψη, λόχος, ψηφίο, θάλαμος, μέσο, θυρεός, τύπος, 
λέξη, κλειδί 

μονολεκτικοί σύμπλοκοι όροι 
(μονολεκτικοί όροι που 
περιέχουν περισσότερες από μία 
ρίζες) 

κλασικά σύνθετα 
(αποτελούνται από δύο απλά συνθετικά): 
συνεργασία, δυσκαμψία, λοχαγός, ψηφιοσειρά, ημιθάλαμος, 
πολυμέσα, θυρεοειδής, τηλετυπία, λέξη-κλειδί18 
πολυσύνθετα 
(αποτελούνται από περισσότερα των δύο απλά συνθετικά): 
ωτορινολαρυγγολόγος 
επισύνθετα 
(αποτελούνται από δύο συνθετικά από τα οποία τουλάχιστον το ένα είναι ήδη 
κλασικό σύνθετο ή πολυσύνθετο): 
διασυνεργασία, υπολοχαγός, ψηφιοανάλυση, παθολογοανατόμος 

πολυλεκτικοί (σύμπλοκοι) 
όροι: 

επιστημονική εργασία, βέλος κάμψης, λοχίας σιτιστής, ανοιχτός 
τηλεφωνικός θάλαμος, μέσο κυματικής διάδοσης, θυρεοειδής 
χόνδρος, τυπική απόκλιση, κράτος μέλος, εξεταστική των 
πραγμάτων επιτροπή, σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή 

συμμείγματα:  ΠΡΟγνωστικά + ΠΟδοσφαίρου = ΠΡΟΠΟ 
 ευρωπαϊκό + κοινοβούλιο = ευρωκοινοβούλιο 

                                                      

17 Τα συμμείγματα σχηματίζονται με δύο διαδοχικές διεργασίες: πρώτα σύντμηση και στη συνέχεια σύνθεση. Το μειονέκτημα 
των συμμειγμάτων είναι ότι εμποδίζουν τη διαφανή και αναμφίσημη πρόσβαση στα χαρακτηριστικά της έννοιας. Ενώ τα 
συμμείγματα είναι αρκετά συχνά στα αγγλικά, δε συμβαίνει το ίδιο και στα ελληνικά, όπου ο αριθμός τους  είναι αρκετά 
μικρότερος τόσο στη γενική γλώσσα όσο και στην ορολογία. Στην ορολογία αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι στην περίπτωση 
των αγγλικών η σύμμειξη λαμβάνει χώρα κατά την πρωτογενή, άρα και πιο αυθόρμητη φάση της δημιουργίας των όρων, ενώ 
αντίθετα στα ελληνικά, η δημιουργία όρων είναι πιο σχεδιασμένη, αφού γίνεται σε δευτερογενές επίπεδο, οπότε παρατηρείται 
μια επί τούτω (ad hoc) προσπάθεια για αποφυγή της.  

18  Στους σύμπλοκους όρους οι οποίοι, στην ονομαστική τους, σχηματίζονται με απλή παράθεση δύο ουσιαστικών σε πτώση 
ονομαστική το δεύτερο από αυτά προδιορίζει το πρώτο. Τα δύο συνθετικά (προσδιοριζόμενο και προσδιοριστικό) είτε 
συνδέονται μεταξύ τους με ενωτικό (-) είτε χωρίζονται με διάστημα, χωρίς καμιά εννοιολογική διαφορά. Ορογραφικά, στην 
πρώτη περίπτωση ο όρος θεωρείται μονολεκτικός ενώ στη δεύτερη διλεκτικός· π.χ. λέξη-κλειδί, παιδί-θαύμα, λοχίας 
σιτιστής, κράτος μέλος. 

 Το ενωτικό (-) δεν πρέπει να συγχέεται με την παύλα (–). Το ενωτικό αντιστοιχεί στο πλήκτρο που βρίσκεται ανάμεσα στο 
μηδέν (0) και στο ίσον (=) του κοινού (αλφαριθμικού) πληκτρολογίου, ενώ η παύλα αντιστοιχεί στο πλήκτρο (–) που βρίσκεται 
στο άνω δεξιό άκρο του αριθμικού πληκτρολογίου πιεζόμενο μαζί με το πλήκτρο ελέγχου (Ctrl). Στο γραπτό κείμενο η 
σύνδεση δύο λέξεων με ενωτικό (ενωτίκευση) χωρίς διαστήματα ανάμεσα σ’ αυτές και στο ενωτικό τις μετατρέπει σε ενιαία 
χαρακτηροσειρά (ΕΛΟΤ 561.2) η οποία, στην επεξεργασία κειμένου, αντιμετωπίζεται ως μία λέξη.  

 Στις περιπτώσεις, όμως, όπου τα συνδεόμενα στοιχεία εξακολουθούν και μετά τη σύνδεση να κατασημαίνουν χωριστές 
έννοιες οι οποίες δεν «ενώνονται», αλλά συσχετίζονται ή συναρτώνται ή αντιπαρατίθενται – όταν δηλαδή το ενωτικό 
σημαίνει «μεταξύ», «έναντι», «ως προς», «σε σχέση με», «σε συνάρτηση με» κ.τ.τ. – τότε είναι απαραίτητα τα διαστήματα 
εκατέρωθέν του· π.χ. στους όρους: χαρακτηριστική πλάτους - συχνότητας, διεπαφή κινητού σταθμού - συστήματος 
σταθμών βάσης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι, εάν το ηλεκτρονικό σύστημα το επιτρέπει, στη θέση του ενωτικού να 
χρησιμοποιηθεί παύλα. 
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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν κατά τη σύνθεση χρησιμοποιείται ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό από το 
βάθος της ονοματοδοτούμενης έννοιας ώστε να εξυπηρετείται η αρχή της διαφάνειας (7.3.2). 

Α.2.1.3 Συντόμευση 

Η συντόμευση είναι δημιουργία μορφής (είτε γραπτής είτε γραπτής και προφορικής) πιο σύντομης από την 
πλήρη μορφή ενός όρου ή ενός ονόματος. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Αποτέλεσμα της συντόμευσης είναι η συντομομορφή ή συντομευμένη μορφή. Κατά κανόνα, η συντομομορφή προκύπτει 
από τα μορφολογικά στοιχεία της πλήρους μορφής (εξηρτημένη συντομομορφή). Η συντομομορφή που επιλέγεται ως συνώνυμο της 
πλήρους μορφής βάσει κάποιου χαρακτηριστικού της έννοιας και δεν προκύπτει από τα μορφολογικά στοιχεία της πλήρους μορφής 
λέγεται ανεξάρτητη συντομομορφή19 και υπακούει στους κανόνες σχηματισμού οποιουδήποτε όρου [13].  

Η χρήση των συντομομορφών αποσκοπεί κυρίως στη μείωση του χρόνου επικοινωνίας μεταξύ των μελών 
της γλωσσικής κοινότητας. Με τη συντόμευση δημιουργούνται αφενός συντομομορφές πολύχρηστων όρων ή 
ονομάτων με μακροσκελή πλήρη μορφή και αφετέρου ευμνημόνευτες συντομομορφές μακροσκελών όρων ή 
ονομάτων που δεν μπορούν να αναγνωριστούν εύκολα ως ορολογικές μονάδες.  

Στο γραπτό κείμενο, την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται μια συντομομορφή ενός όρου ή ονόματος καλό 
είναι να αναγράφεται και η πλήρης μορφή του όρου ή του ονόματος για διευκόλυνση του αναγνώστη. 

Διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι συντομομορφής: 

• συντομογραφία: γραπτή συντομομορφή που προκύπτει με παράλειψη λέξεων και/ή τμημάτων 
λέξεων της πλήρους μορφής, αλλά προφέρεται όπως ακριβώς η πλήρης μορφή 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Συχνά το μέρος που παραλείπεται αντικαθιστάται με μια βακτηρία (/) (δεξιοπλαγία). 

Παραδείγματα: 

Ελληνικά: 

πλήρης μορφή:  σελίδα και τα λοιπά Άγιος Διεύθυνση 

συντομογραφία:  σ. κτλ. Άγ. Δ/νση 

 

Αγγλικά: 

πλήρης μορφή:  page et cetera department 

συντομογραφία:  p. etc. dept. 

 

• συνοπτική μορφή: συντομομορφή ενός πολυλεκτικού όρου ή ονόματος που περιλαμβάνει 
λιγότερες λέξεις από την πλήρη μορφή για την απόδοση της ίδιας έννοιας 

Παραδείγματα: 

Ελληνικά: 

πλήρης μορφή:  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

συνοπτική μορφή:  Γενικό Λογιστήριο 

 

                                                      
19  Ανεξάρτητες συντομομορφές είναι π.χ. α) η μορφή «ISO» του International Organization for Standardization (Διεθνούς 

Οργανισμού Τυποποίησης), σε όλες τις γλώσσες  β) η μορφή «ΣΙΑ» στην ελληνική γλώσσα, για την Κεντρική Υπηρεσία 
Πληροφοριών (Central Intelligence Agency – CIA) των ΗΠΑ  γ) η μορφή «ELOT» στην αγγλική γλώσσα για τον Hellenic 
Organization for Standardization (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης – ΕΛΟΤ). 
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Αγγλικά: 

πλήρης μορφή:  Court of Justice of the European Communities 

συνοπτική μορφή:  Court 

 

• συντετμημένη μορφή: συντομομορφή ενός μονολεκτικού όρου ή ονόματος που σχηματίζεται με 
παράλειψη του πρώτου, του μεσαίου, ή του τελευταίου τμήματος του όρου ή ονόματος 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Το αποτέλεσμα είναι ένας συντετμημένος όρος ή ένα συντετμημένο όνομα. 

Παραδείγματα: 

Ελληνικά: 

πλήρης μορφή: εσοδεία πέρυσι προκατασκευασμένος 

συντετμ. μορφή:  σοδειά πέρσι προκάτ 

 

Αγγλικά: 

πλήρης μορφή:  parachute, influenza, prefabricated house 

συντετμ. μορφή:  chute, flu, prefab 

 

• αρκτικόλεξο (βλέπε ορισμό στο πρότυπο ΕΛΟΤ 561.01). Το χαρακτηριστικό του αρκτικολέξου, ως 
συντομομορφής ενός σύμπλοκου όρου ή ονόματος που σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα 
καθενός από τα στοιχεία της πλήρους μορφής του όρου ή ονόματος, είναι ότι προφέρεται με 
διαδοχική απαγγελία των ονομάτων των γραμμάτων του. 

Παραδείγματα: 

Ελληνικά: 

πλήρης μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 

αρκτικόλεξο: ΑΕ ΚΚΕ 

 

Αγγλικά: 

πλήρης μορφή:  United Nations personal computer 

αρκτικόλεξο: U.N. PC 

 

• ακρώνυμο (βλέπε ορισμό στο πρότυπο ΕΛΟΤ 561.01). Το ακρώνυμο σχηματίζεται από τα αρχικά 
γράμματα ή συλλαβές όλων ή μερικών από τα στοιχεία της πλήρους μορφής ενός σύμπλοκου 
όρου ή ονόματος και προφέρεται πάντοτε συλλαβικά σαν κανονική λέξη. 

Παραδείγματα: 

Ελληνικά: 

πλήρης μορφή:  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ακρώνυμο: ΑΕΠ ΔΕΗ 
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Αγγλικά: 

πλήρης μορφή: light amplification by stimulated emission of radiation 

ακρώνυμο:  laser 

πλήρης μορφή: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 

ακρώνυμο:  UNESCO 

 

Α.2.2 Χρήση υπαρχουσών μορφών 

Για τη δημιουργία νέων όρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες μορφές με τις διεργασίες της 
μετατροπής, της οροποίησης, του διαθεματικού δανεισμού και της σημασιολογικής μεταφοράς. Πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ότι η χρησιμοποίηση υπαρχουσών μορφών ως έχουν μπορεί να οδηγήσει σε 
ομωνυμία (π.χ. στην οροποίηση και στον διαθεματικό δανεισμό) με αποτέλεσμα σύγχυση ή αμφισημία. Η 
χρήση, όμως, υπαρχουσών μορφών σε νέους συνδυασμούς, όπως μέσω παραγωγής (Α.2.1.1) ή της 
σύνθεσης (Α.2.1.2) είναι χρησιμότατη στη δημιουργία νέων μορφών (νεοόρων). 

A.2.2.1 Μετατροπή 

Ως μετατροπή θεωρείται η μορφοσυντακτικά διαφοροποιημένη χρήση της ίδιας μορφής, π.χ. όταν ένα 
επίθετο χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό (συνηθισμένη περίπτωση στα ελληνικά) ή όταν ένα ουσιαστικό 
χρησιμοποιείται ως ρήμα (συνηθισμένη περίπτωση  στα αγγλικά). 

Παραδείγματα: 

Ελληνικά: 

κάθετος (ΕΠΙΘ)  η κάθετος (ΟΥΣ), καλών (ΜΕΤ)  ο καλών (ΟΥΣ) 

 
Αγγλικά: 

output (ΟΥΣ)  output (ΡΗΜΑ),  Google (Κύριο Όνομα), google (ΡΗΜΑ) 

 
 

A.2.2.2 Οροποίηση 

Η οροποίηση είναι διεργασία με την οποία μια λέξη ή φράση της γενικής γλώσσας μετατρέπεται σε όρο 
που κατασημαίνει έννοια σε ειδική γλώσσα.  

Παραδείγματα: 

Ελληνικά: 

αποθήκευση  

〈γενική γλώσσα〉: τοποθέτηση πραγμάτων ή υλικών σε αποθήκη για φύλαξη 

〈πληροφορική〉: εγγραφή ενεργού εγγράφου σε μαγνητικό ή άλλο μέσο (π.χ. σε  σκληρό δίσκο) 

 

Αγγλικά: 

circuit  

〈γενική γλώσσα〉: γραμμή που περικλείει μια επιφάνεια 

〈ηλεκτροτεχνία〉: διευθέτηση διατάξεων ή μέσων μέσα από την οποία μπορεί να περάσει ηλεκτρικό 
ρεύμα 
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A.2.2.3 Διαθεματικός δανεισμός 

Ο διαθεματικός δανεισμός, που είναι γνωστός και ως εσωτερικός δανεισμός, αναφέρεται στις περιπτώσεις 
εκείνες όπου μία ειδική κατασήμανση σε ένα θεματικό πεδίο επαναχρησιμοποιείται σε άλλο θεματικό 
πεδίο για να παραστήσει μια διαφορετική έννοια. Τα χαρακτηριστικά που αποτελούν το βάθος των δύο 
εννοιών στα δύο θεματικά πεδία είναι συχνά συγκρίσιμα και εμφανίζουν αναλογία.  

Παραδείγματα: 

Όρος 〈Χημεία〉 〈Φυσική〉 〈Φυσιολογία〉 

ελληνικός:  
αντίδραση 

αγγλικός: 
reaction 

αλληλεπίδραση μεταξύ δύο 
περισσότερων χημικών στοιχείων ή 
ενώσεων, που έχει ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία άλλης χημικής 
ένωσης 

δύναμη ίσου μέτρου και 
αντίθετης κατεύθυνσης που 
αναπτύσσεται λόγω της 
επίδρασης μιας οποιασδήποτε 
δύναμης 

η απόκριση του οργανισμού 
σε λειτουργική ανωμαλία ή 
εξωτερικό ερέθισμα 

 

 

A.2.2.4 Σημασιολογική μεταφορά στην ίδια ειδική γλώσσα 

Η σημασιολογική μεταφορά είναι διεργασία μέσω της οποίας υπάρχων όρος σε μια ειδική γλώσσα 
χρησιμοποιείται για να κατασημάνει άλλη έννοια με λογική επέκταση. Τρόποι σημασιολογικής μεταφοράς 
μπορούν να θεωρηθούν: 

• Η παρομοίωση20, όπως π.χ. η κατασήμανση μιας έννοιας αναλογικά προς άλλη πιο γνωστή ή πιο 
οικεία. Στα ελληνικά η παρομοίωση εκφράζεται με ποικίλους τρόπους (π.χ. με παραγωγικά ή συνθετικά 
μορφήματα όπως -ειδής, -μορφος, -σχημος, ή με επιρρήματα ή επιρρηματικές λέξεις, π.χ. τύπου, εν 
είδει, δίκην). Στα αγγλικά εκφράζεται, συνήθως, με επιθήματα όπως -like, -style, -type κτλ.  

Παραδείγματα: 

Ελληνικά: 

〈Ηλεκτρονική〉: διεπαφή τύπου αρτηρίας δικτύωμα Π 

 

Αγγλικά: 

〈Ηλεκτρονική〉: bus-type interface Π network 

 

Ελληνικά: 

〈Τηλεπικοινωνίες〉: θορυβοειδές σφάλμα διεπαφή δίκην Έθερνετ 

 

Αγγλικά: 

〈Τηλεπικοινωνίες〉: noise-like error Ethernet-like interface 

 

                                                      

20 Συνήθως, οι συγκρίσεις μέσω της παρομοίωσης χρησιμοποιούνται στο προκαταρκτικό στάδιο της δημιουργίας ενός όρου και 
βοηθούν μέχρι τη σταθεροποίηση της έννοιας [9]. 
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• Η συνεκδοχή και η συνεκδoχική επέκταση21. Πρόκειται για μια πολύ παραγωγική τεχνική 
αξιοποίησης υπαρχουσών μορφών η οποία στη σύγχρονη γλωσσολογική θεωρία της σημασιολογίας 
ονομάζεται συστηματική πολυσημία. Κατά τη συνεκδοχή, ως σχήματος λόγου της γραμματικής, το 
όλον δηλώνεται με το μέρος και αντίστροφα, το υλικό με το πράγμα και αντίστροφα, το κτίριο με τους 
ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό κ.ά. Η συνεκδοχική επέκταση είναι λογική επέκταση σε μια 
έννοια προσδιορισμού που προσιδιάζει σε άλλη έννοια συναφή με την πρώτη και βασικής 
σπουδαιότητας για εκείνη. Τόσο η συνεκδοχή όσο και η συνεκδοχική επέκταση δεν αποτελούν χωριστό 
μηχανισμό σχηματισμού, αλλά έχουν ευρεία εφαρμογή και μπορούν να θεωρηθούν οριζόντιος 
μηχανισμός που επηρεάζει τόσο την οροποίηση όσο και το διαθεματικό δανεισμό και συχνά 
εξασφαλίζουν γλωσσική οικονομία στην ορολογία του αντίστοιχου πεδίου. 

Παράδειγμα συνεκδοχής (ελληνικό και αγγλικό): 

οθόνη (αγγλικά: screen):  

συγκεκριμένο: τμήμα του Η/Υ πάνω στο οποίο παρουσιάζονται οι  
πληροφορίες 

αφηρημένο: οι πληροφορίες που παρουσιάζονται πάνω στο τμήμα αυτό 

 

Παραδείγματα συνεκδοχικής επέκτασης (ελληνικά και αγγλικά): 

κινητό τερματικό  
(αγγλικά: mobile terminal) 

τερματικό που μπορεί να μετακινείται είτε ως φορητή συσκευή 
είτε πάνω σε όχημα 

κινητή επικοινωνία 
(αγγλικά: mobile communication) 

επικοινωνία με κινητά τερματικά 

κινητό δίκτυο 
(αγγλικά: mobile network) 

δίκτυο επικοινωνίας με κινητά τερματικά 

κινητή υπηρεσία 
(αγγλικά: mobile service) 

υπηρεσία παρεχόμενη μέσω δίκτυου επικοινωνίας με κινητά 
τερματικά 

Ο προσδιορισμός «κινητό» προσιδιάζει – και χρησιμοποιήθηκε πρωταρχικά – στο τερματικό, το 
οποίο πράγματι μπορεί να μετακινείται (μπορεί να φέρεται, να μεταφέρεται, να περιάγεται κτλ.). Η 
επικοινωνία (αφηρημένη οντότητα), το δίκτυο (συγκεκριμένη οντότητα), η υπηρεσία (αφηρημένη 
οντότητα) προσδιορίζονται ως «κινητά» χωρίς να έχουν τα ίδια καμιά ιδιότητα «κινητότητας», αλλά 
μόνο επειδή πραγματοποιούνται, λειτουργούν ή παρέχονται με κινητά τερματικά. 

 
 
Α.2.3 Διαγλωσσικός δανεισμός 

Σύμφωνα και με την αρχή της γλωσσικής εντοπιότητας (παράγραφος 7.3.8) ο διαγλωσσικός δανεισμός καλό 
είναι να αποφεύγεται. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπως στους όρους που είναι ή περιέχουν 
ξενόγλωσσο κύριο όνομα (π.χ. οι μονάδες μέτρησης) όπου ο διαγλωσσικός δανεισμός είναι μονόδρομος. Ο 
διαγλωσσικός δανεισμός είναι είτε άμεσος δανεισμός είτε μεταφραστικός δανεισμός: 

A.2.3.1 Άμεσος δανεισμός 

Ο άμεσος δανεισμός είναι η πλήρης υιοθέτηση όρων από σύγχρονες γλώσσες κατά τη διαδικασία του 
δευτερογενούς σχηματισμού όρων. Κάποια δάνεια αυτής της μορφής είναι επιτυχημένα και ενσωματώνονται 
πλήρως στη δανειζόμενη γλώσσα. Σε άλλες περιπτώσεις το αρχικό δάνειο αντικαθίσταται σε μεταγενέστερη 

                                                      
21  Οι διεργασίες αυτές, παρ’ ότι δεν αναφέρονται στο πρότυπο ISO 704:2000, ισχύουν και για την αγγλική γλώσσα. 
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φάση από κάποιο σχηματισμό περισσότερο κατάλληλο στις γλωσσικές δομές της γλώσσας στόχου. Για 
παράδειγμα, η νέα έννοια που είχε ονοματοδοτηθεί με το νεολογισμό FAX, ως σύντμηση του σύμπλοκου 
facsimile transmission, αποδόθηκε στις άλλες γλώσσες με πιο διαφανείς όρους, π.χ. στα γαλλικά με το 
ουσιαστικό télécopie  και στα ελληνικά με το ουσιαστικό τηλεομοιοτυπία. Ο δάνειος όρος μπορεί να 
διαφέρει στη δανειζόμενη γλώσσα (γλώσσα στόχου) ως προς την προφορά, την ορθογραφία και την κλίση 
από εκείνα της δανείζουσας γλώσσας (γλώσσας πηγής). 

Στην ελληνική τα άμεσα δάνεια, κατά κανόνα, μεταγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες στην κοντινότερη 
απόδοση της προφοράς του ξενόγλωσσου όρου – με τον απλούστερο δυνατό τρόπο – και εντάσσονται στο 
φωνολογικό σύστημα της ελληνικής (δηλαδή δεν προφέρονται με φθόγγους που δεν έχει η ελληνική 
γλώσσα). Από αυτά τα άμεσα δάνεια άλλα είναι αφομοιωμένα και στο κλιτικό σύστημα της ελληνικής (κλιτά) 
και άλλα όχι (άκλιτα). Συχνή εξαίρεση ως προς τη φωνολογική αφομοίωση αποτελεί η προφορά των 
δίψηφων συμφώνων μπ, ντ, γκ στο εσωτερικό των λέξεων όταν τα δίψηφα αυτά αποδίδουν τα ξενόγλωσσα 
b, d, g όπου προφέρονται χωρίς ρινικοποίηση του πρώτου μέλους των διψήφων ή όταν τα δίψηφα μπ, ντ 
αποδίδουν τα συμπλέγματα mp, nt, όπου προφέρονται χωρίς ηχηροποίηση του δεύτερου μέλους τους 
(δηλαδή χωρίς τις μετατροπές π b, τ d). 

Παραδείγματα: 

Ελληνικά: 

Ξενόγλωσσος όρος Ελληνικό 
δάνειο 

Κλιτό Άκλιτο Φωνολογικά 
αφομοιωμένο 

(προφορά) 

Φωνολογικά 
αναφομοίωτο

(προφορά) 
modello (ιταλ.) μοντέλο του μοντέλου, 

τα μοντέλα, ... 
  [μοdέλο] 

pigment (αγγλ.) πιγμέντο του πιγμέντου, 
τα πιγμέντα, ... 

  [πιγμέntο] 

campus (λατ.) κάμπος του κάμπου, …  [κάμbος]  
rente (γαλλ.) ρέντα της ρέντας, …  [ρένdα]  
studio (ιταλ.) στούντιο  του στούντιο, τα 

στούντιο, ... 
 [στούdιο] 

tempo (ιταλ.) τέμπο  του τέμπο, ...  [τέmpο] 
Zhivago (ρωσ.) ζιβάγκο  του ζιβάγκο, τα 

ζιβάγκο, ... 
[ζιβάŋgο]  

ampere (SI22) (από 
το κύριο όνομα 
Ampere) 

αμπέρ  του αμπέρ, τα 
αμπέρ, ... 

 [αmpέρ] 

 
 

A.2.3.2 Μεταφραστικός δανεισμός 

Κατά τον μεταφραστικό δανεισμό τα μορφολογικά στοιχεία (μορφήματα ή ολόκληρες λέξεις) ενός όρου της 
γλώσσας πηγής μεταφράζονται στοιχείο προς στοιχείο για να σχηματίσουν έναν νέο όρο στη γλώσσα 
στόχου. 

Παραδείγματα: 

Όρος της γλώσσας πηγής Αγγλικό δάνειο Γαλλικό δάνειο Ελληνικό δάνειο 

Weltanschauung (γερμ. ουσ.) worldview   κοσμοθεωρία, 
κοσμοαντίληψη 

online (αγγλ.επίρρ.)  en ligne επί γραμμής 

politically correct  (αγγλ.επίθ.)   πολιτικά ορθός 

 
                                                      
22  Système International d’Unités (Διεθνές Σύστημα Μονάδων) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Πρέπει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της δευτερογενούς ονοματοδοσίας και του Αναλογικού Κανόνα (βλέπε κεφ. Α.5 
παρακάτω) πολλά από τα θεωρούμενα ως μεταφραστικά δάνεια δεν είναι τέτοια, εφόσον τα οροσυνθετικά του πρωτογενούς όρου 
εξετάζονται όχι επιφανειακά και κυριολεκτικά αλλά με γνώση και σε σχέση με την έννοια και τα χαρακτηριστικά της καθώς και με το 
υποκείμενο σύστημα εννοιών. 

 
Α.3 Η δημιουργία ιδιωνύμου 

Πολλές φορές, σε θεματικά πεδία όπως 〈τηλεπικοινωνίες〉, 〈πληροφορική〉, υπάρχουν κατασημάνσεις 
εννοιών που διέπονται από ιδιάζοντες μορφοσυντακτικούς κανόνες. Συγκεκριμένα όταν αυτές 
χρησιμοποιούνται, η αναφορά γίνεται άμεσα σε αυτές τις ίδιες ως ονόματα των εννοιών που κατασημαίνουν 
και – έμμεσα – σε δεύτερη μοίρα στις κατασημαινόμενες έννοιες. Οι κατασημάνσεις αυτές έχουν ονομαστεί 
ιδιώνυμα [15].  

Το ιδιώνυμο αντιμετωπίζεται και γράφεται ως κύριο όνομα. Όταν χρησιμοποιείται μόνο του κλίνεται σαν 
κανονικό ουσιαστικό, ενώ, όταν αποτελεί προσδιοριστικό συνθετικό (π.χ. ενός διλέκτου), τότε μένει 
αμετάβλητο σε πτώση ονομαστική. 

Παραδείγματα: 

Ελληνικό ιδιώνυμο Παραδείγματα σύνταξης Αγγλικό ισοδύναμο ιδιώνυμο 
Απόλυση (στο σύμπλοκο 
όρο: μήνυμα Απόλυση) 

«Δεν μπορούν να σταλούν δύο 
μηνύματα Απόλυση διαδοχικά» 
«Αποτέλεσμα της Απόλυσης που 
έστειλε ο καλών ήταν να διακοπεί η 
επικοινωνία». 

Release (στο σύμπλοκο όρο: 
Release message) 

Εκκίνηση (στο σύμπλοκο 
όρο: κουμπί Εκκίνηση) 

«Για να κλείσετε τον υπολογιστή σας το 
πρώτο που θα κάνετε είναι να πατήσετε 
με το ποντίκι το κουμπί Εκκίνηση».΄ 
«Για να επανεκκινήσετε23 τον 
υπολογιστή σας το πρώτο που θα 
κάνετε είναι – και πάλι! – να πατήσετε  
το κουμπί Εκκίνηση.» 
«Πατώντας Εκκίνηση βρίσκεστε στην 
κοινή αρχή μερικών διαδικασιών μια 
από τις οποίες είναι το σταμάτημα του 
υπολογιστή σας και μια άλλη είναι η 
επανεκκίνησή του.» 

Start (στο σύμπλοκο όρο: Start 
button) 

Ξενοκράτης (στο σύμπλοκο 
όνομα: Σχέδιο Ξενοκράτης) 

«Εάν χρειαστούν περαιτέρω μέτρα, 
επειδή όπως σας είπα και πάλι λόγω 
της εφαρμογής του Σχεδίου 
Ξενοκράτης συνεδριάζουν όλα τα 
αρμόδια όργανα και της Περιφέρειας και 
της Νομαρχίας, θα ληφθούν πρόσθετα 
μέτρα.» (Από την ομιλία του Υπ. 
Εσωτερικών της 8-6-08). 
«Ο “Ξενοκράτης” προβλέπει τη 
σύγκληση του Συντονιστικού 
Διυπουργικού Οργάνου (ΣΔΟ) 
προκειμένου να οργανώνονται 
καλύτερα οι προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση μιας καταστροφής και να 
υπάρχει έγκυρη ενημέρωση της κοινής 
γνώμης.» 

 

 

                                                      

23  Εδώ επανεκκινώ = σταματώ και αμέσως – αυτόματα – ξεκινώ (ουσιαστικό: επανεκκίνηση). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Στο δεύτερο παράδειγμα, το όνομα κουμπί Εκκίνηση, του οποίου το δεύτερο συνθετικό είναι ιδιώνυμο, σημαίνει «το 
κουμπί που ονομάζεται Εκκίνηση» (ο καθένας θα συμπεράνει ότι με αυτό το κουμπί ξεκινά ο υπολογιστής· όμως, με αυτό σταματά ή 
σταματά και ξεκινά πάλι αμέσως, ή κάνει και μερικές άλλες εργασίες). Στην περίπτωση αυτή αν λεγόταν «...το κουμπί εκκίνησης» θα 
δινόταν λάθος οδηγία: Θα επρόκειτο για το (φυσικό και όχι λογισμικό) κουμπί (πλήκτρο) που πρέπει να πιεστεί στην αρχή για να τεθεί ο 
υπολογιστής από την κατάσταση της μη λειτουργίας στην κατάσταση λειτουργίας. 

Τα ιδιώνυμα σχηματίζονται με τους ίδιους μηχανισμούς σχηματισμού, όπως και οι συνήθεις όροι. 
 

Α.4 Ο «Αναλογικός Κανόνας» της oνοματοδοσίας 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι διεργασίες που ακολουθούνται κατά τον πρωτογενή σχηματισμό όρων στη 
γλώσσα πηγής μπορούν να αποτελέσουν έναν πολύτιμο οδηγό για τη δημιουργία όρων σε δευτερογενές 
επίπεδο. Οι διεργασίες κατασήμανσης μιας έννοιας στη γλώσσα στόχου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
αντίστοιχες διεργασίες στη γλώσσα πηγής, έτσι όπως αυτές αντανακλώνται στη μορφή του πρωτογενούς 
όρου. Από τη συστηματική μελέτη των διεργασιών αυτών προέκυψε ένας κανόνας της δευτερογενούς 
ονοματοδοσίας, που ονομάστηκε «Αναλογικός Κανόνας» [3] [4] και εφαρμόζεται παράλληλα με τις αρχές 
σχηματισμού όρων (7.3). 

Σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα: 

«Κατά τον σχηματισμό ενός όρου σε μια γλώσσα στόχου, για 
την ονοματοδότηση μιας νέας έννοιας που έχει ονοματοδοτηθεί 
πρωτογενώς στη γλώσσα πηγής, πρώτη επιλογή του 
ονοματοθέτη πρέπει να είναι η εφαρμογή μηχανισμού ανάλογου 
προς τον μηχανισμό σχηματισμού του όρου στη γλώσσα 
πηγής».  

Στο Σχήμα Α2 δίνονται διαγραμματικά οι διεργασίες ονοματοδοσίας στη γλώσσα πηγής και στη γλώσσα 
στόχου και το σημείο εφαρμογής του Αναλογικού Κανόνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα Α2 – Η εφαρμογή του «Αναλογικού Κανόνα» για την ονοματοδότηση μιας νέας έννοιας στη 
γλώσσα στόχου λαμβάνει υπόψη τρία στοιχεία: τον ορισμό της έννοιας, τον όρο που την 

κατασημαίνει στη γλώσσα πηγής και τον μηχανισμό σχηματισμού του όρου αυτού. 

έννοια 
που ορίζεται μέσω: 

γνωστών 
όρων της 
γλώσσας 
πηγής 

που έχουν ήδη 
αποδοθεί με 
γνωστούς 
όρους της 
γλώσσας στόχου 

Μηχανισμός 
σχηματισμού όρου 

στη γλώσσα πηγής 

όρος (Χ) 
στη γλώσσα πηγής 

όρος (Υ) 
στη γλώσσα στόχου 

 Γλώσσα πηγής Γλώσσα στόχου 
 (π.χ. αγγλική) (π.χ. ελληνική) 

Εφαρμογή του 
Αναλογικού Κανόνα 

Μηχανισμός 
σχηματισμού όρου 

στη γλώσσα στόχου 
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Στον Πίνακα Α124 παρουσιάζεται μια αντιστοιχία στοιχείων του μηχανισμού σχηματισμού όρων που 
εξετάζονται σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα. 

 

Πίνακας Α1 – Αντιστοιχία στοιχείων του μηχανισμού σχηματισμού όρων  
που εξετάζονται σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα 

Αρ. Στη γλώσσα πηγής Στη γλώσσα στόχου 

1 Έχει δημιουργηθεί μια μονολεκτική νέα 
μορφή Χ  

α. μονολεκτικός απλός όρος Χ (ΑΟ) 

β. μονολεκτικός σύμπλοκος όρος Χ 
(πΠ ή Ππ), όπου  
π είναι το προσδιοριστικό συνθετικό 
και Π το προσδιοριζόμενο συνθετικό 
του όρου) 

γ. σύμμειγμα Χ (ΣΥ) 

Εξετάζεται η δημιουργία μονολεκτικού όρου Υ, απλού ή 
σύμπλοκου αντίστοιχα, ή συμμείγματος25.  

Σε περίπτωση σύμπλοκου όρου εξετάζεται η 
αντιστοίχιση των άμεσων συνθετικών του προς εκείνα 
του Χ (δηλαδή το Προσδιοριζόμενο συνθετικό του Χ με 
το Προσδιοριζόμενο συνθετικό του Υ και το 
προσδιοριστικό συνθετικό του Χ με το προσδιοριστικό 
συνθετικό του Υ: ΠΧ ΠΥ  και πΧ πΥ ) 

2 Έχει δημιουργηθεί μια πολυλεκτική νέα 
μορφή Χ (πολυλεκτικός σύμπλοκος 
όρος) 

Εξετάζεται η δημιουργία πολυλεκτικού σύμπλοκου όρου 
Υ με αντιστοίχιση των άμεσων συνθετικών του (ΠΥ, πΥ ) 
προς εκείνα του Χ (ΠΧ,πΧ) 

3 Ο όρος Χ έχει προέλθει από μετατροπή Εξετάζεται η ανάλογη μετατροπή για να προκύψει ο 
ισοδύναμος όρος Υ 

4 Έχει γίνει οροποίηση του κοινού όρου 
(της γενικής γλώσσας) Χ 

Εξετάζεται η οροποίηση του ισοδύναμου κοινού όρου ή 
άλλου κατάλληλου κοινού όρου, Υ 

5 Έχει γίνει διαθεματικός δανεισμός του 
όρου Χ από το θεματικό πεδίο ΘΠ 

Εξετάζεται αν μπορεί να γίνει διαθεματικός δανεισμός του 
ισοδύναμου όρου Υ από το ίδιο θεματικό πεδίο ΘΠ 

6 Ο όρος Χ είναι συντομομορφή της 
πλήρους μορφής x 

Εξετάζεται η δημιουργία συντομομορφής Y της πλήρους 
μορφής y 

7 Στον όρο Χ έχει εφαρμοστεί 
παρομοίωση ή συνεκδοχική επέκταση 

Εξετάζεται η εφαρμογή ανάλογης παρομοίωσης ή 
συνεκδοχικής επέκτασης και στον ισοδύναμο όρο Υ 

8 Ο όρος Χ έχει προέλθει από 
διαγλωσσικό δανεισμό 

Εξετάζεται εάν επιβάλλεται και ο όρος Υ να σχηματιστεί 
με διαγλωσσικό δανεισμό 

 

Ο Αναλογικός Κανόνας [3] δεν επιβάλλει, αλλά απλώς δίνει προτεραιότητα στην εξέταση του ανάλογου 
μηχανισμού σχηματισμού όρου της γλώσσας στόχου προς εκείνον της γλώσσας πηγής και μ’ αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζει: 

• την αξιοποίηση της εργασίας η οποία έγινε στη γλώσσα πηγής, όπου δημιουργήθηκε η νέα γνώση (νέα 

έννοια), και η οποία εργασία δεν θα πρέπει να αγνοηθεί· 

• τον περιορισμό της αυθαιρεσίας στην επιλογή μηχανισμών σχηματισμού όρων άσχετων ενδεχομένως ή 

ασύμβατων προς τους μηχανισμούς σχηματισμού όρων για τις άλλες έννοιες του ίδιου συστήματος 

                                                      
24  Ο Πίνακας Α1 περιλαμβάνει κάποιες τροποποιήσεις σε σχέση με τον πίνακα 1 της εργασίας [8]: α) η σύμμειξη έχει υπαχθεί 

στη σύνθεση και όχι στη συντόμευση όπως ήταν στην προηγούμενη έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 704 και β) 
προστέθηκε η οριζόντια γραμμή 8 ώστε να καλύπτονται και οι περιπτώσεις όπου επιβάλλεται ο διαγλωσσικός δανεισμός 
(βλέπε Α.2.3). 

25 Η απόδοση μονολεκτικού όρου της γλώσσας πηγής με ισοδύναμο μονολεκτικό όρο της γλώσσας στόχου (εν προκειμένω της 
ελληνικής) – ανεξάρτητα αν ο τελευταίος είναι απλός ή σύμπλοκος – έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μεταφορά της μελλοντικής 
ανάπτυξης του σχετικού συστήματος εννοιών του θεματικού πεδίου στη γλώσσα στόχου, δεδομένου ότι παρέχει τη 
δυνατότητα πολυποίκιλης περαιτέρω σύνθεσης με άλλα στοιχεία για την κατασήμανση νεότερων εννοιών. 
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εννοιών όπου εντάσσεται η υπό ονοματοδότηση νέα έννοια· 

• την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων από μελλοντικές τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις, οι οποίες είναι 

φυσικό να συντελεστούν στη γλώσσα πηγής (δεδομένου ότι η γνώση από τη μελλοντική ανάπτυξη του 

υπό θεώρηση θεματικού πεδίου πιθανότατα θα παραμείνει εισαγόμενη γνώση για τη γλώσσα στόχου). 

Παραδείγματα εφαρμογής του Αναλογικού Κανόνα: 

Παράδειγμα 1: 

Στο θεματικό πεδίο 〈ηλεκτρονική〉 ο αγγλικός όρος chip σχηματίστηκε στη γλώσσα πηγής, ως απλός 
μονολεκτικός όρος (ΑΟ), με οροποίηση του κοινού όρου chip που σημαίνει «πολύ λεπτή φέτα ξύλου, 
τροφής κ.ά.» για να αποδώσει την έννοια «ολοκληρωμένο κύκλωμα με τη μορφή λεπτού ορθογώνιου 
πλακιδίου από ημιαγωγό». Στα ελληνικά, η ΜΟΤΟ26 εφάρμοσε ανάλογο μηχανισμό με οροποίηση του 
κοινού ελληνικού όρου πλινθίο (= τουβλάκι). Η απόδοση αυτή έδωσε τη δυνατότητα να αποδοθούν με 
επιτυχία όροι όπως αυτοί του ακόλουθου πίνακα. 

 

Πίνακας Α2 – Μερικοί αγγλικοί όροι που περιέχουν το συνθετικό chip  
και οι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι σύμφωνα με τον αναλογικό κανόνα 

Αγγλικός όρος Περίπτωση του 
Πίνακα Α1 

Ελληνικός όρος 

chip AO 4 πλινθίο   ΑΟ 

chip-carrier πΠ 1β πλινθιοβάση   πΠ 

silicon chip πΠ 2 πλινθίο πυριτίου    Ππ 

multichip {n.} πΠ 1β πολυπλινθίο   πΠ 

multichip {adj.} πΠ 1β πολυπλίνθιος   πΠ 

multichip module πΠ 2 πολυπλίνθιο δομοστοιχείο   πΠ 

chip frequency πΠ 2 συχνότητα πλινθίου   Ππ 
 

Παράδειγμα 2: 

Στα θεματικά πεδία 〈πληροφορική〉 και 〈τηλεπικοινωνίες〉 ο αγγλικός όρος bit σχηματίστηκε στη γλώσσα 
πηγής ως νέα μονολεκτική μορφή με σύνθεση (σύμμειξη) της πλήρους μορφής binary digit χωρίς αλλαγή 
στην έννοια της πλήρους μορφής: «ψηφίο του δυαδικού συστήματος αρίθμησης». 

Οι Ομάδες ΜΟΤΟ 〈τηλεπικοινωνίες〉 και ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ127 〈πληροφορική〉 πρότειναν τρεις ελληνικές 
αποδόσεις του bit υποψήφιες για τον ελληνικό ισοδύναμο όρο, τις οποίες έθεσε σε ψηφοφορία η ΕΛΕΤΟ 
(Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας). 

Υπερψηφίστηκε, εγκρίθηκε και έχει ήδη καθιερωθεί ως ελληνικός ισοδύναμος όρος το ελληνικό σύμμειγμα 
δυφίο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόστηκε σύμμειξη του ισοδύναμου ελληνικού πλήρους όρου (δυαδικό 
ψηφίο) ανάλογη με εκείνη του αγγλικού όρου: 

b(inary) (dig)it    bit 

δυ(αδικό) (ψη)φίο    δυφίο 
                                                      

26  ΜΟΤΟ: Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας, Ομάδα Εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής “Τηλεπικοινωνίες” (ΤΕ-Τ), 
Συλλογικό Μέλος της ΕΛΕΤΟ. Λειτουργεί με την ευθύνη και υποστήριξη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), 
στα πλαίσια επίσημης συνεργασίας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

27  ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1: Ομάδα Εργασίας 1 “Ορολογία Πληροφορικής” της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ48 «Ηλεκτρονική 
Επεξεργασία Πληροφοριών», του ΕΛΟΤ. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ. 
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Η καθιέρωση του δυφίου συνετέλεσε στην αναθεώρηση πολλών ελληνικών σύμπλοκων όρων που 
περιείχαν την πλήρη μορφή δυαδικό ψηφίο ως απόδοση του όρου bit της γλώσσας πηγής. Μερικοί από 
τους όρους αυτούς δίνονται στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας Α3 – Μερικοί αγγλικοί όροι που περιέχουν το συνθετικό bit και  
οι ισοδύναμοι ελληνικοί όροι σύμφωνα με τον Αναλογικό Κανόνα 

Αγγλικός όρος Περίπτωση του 
Πίνακα Α1 

Ελληνικός όρος 

bit {n.} ΣΥ 1γ δυφίο ΣΥ 
bit {adj.} ΣΥ 1γ δυφιακός ΑΟ 
bit number πΠ 2 αριθμός δυφίου Ππ 
bit sequence πΠ 2 ακολουθία δυφίων Ππ 
bit error πΠ 2 δυφιακό σφάλμα πΠ 
bit error ratio πΠ 2 λόγος δυφιακών σφαλμάτων  Ππ 
bit-oriented protocol πΠ 2 δυφιοστρεφές πρωτόκολλο πΠ 
data bit πΠ 2 δυφίο δεδομένων Ππ 
field extension bit πΠ 2 δυφίο επέκτασης πεδίου Ππ 
dibit πΠ 1β διδυφίο, δίδυφο πΠ 

 
Παράδειγμα 3: 

Στο θεματικό πεδίο 〈ποιότητα〉, ο αγγλικός όρος accreditation, για την κατασήμανση της έννοιας 
«διαδικασία παροχής επίσημης αναγνώρισης ότι ένας οργανισμός ή ένα πρόσωπο έχει την ικανότητα να 
πραγματοποιεί ειδικά έργα», προήλθε με διαθεματικό δανεισμό από την 〈διπλωματία〉. Ανάλογα και ο ΕΛΟΤ 
δανείστηκε τον ελληνικό διπλωματικό όρο  διαπίστευση ως ελληνικό όρο ισοδύναμο με τον όρο 
accreditation (βλέπε και Πίνακα Α4). 

 

Πίνακας Α4 – Απόδοση μερικών αγγλικών όρων του θεματικού πεδίου 〈ποιότητα〉  
που περιέχουν τον όρο accreditation 

Αγγλικός όρος Περίπτωση του 
Πίνακα Α1 

Ελληνικός όρος 

accreditation  AO 5 διαπίστευση ΑΟ 

laboratory accreditation πΠ 2 διαπίστευση εργαστηρίου Ππ 

accreditation criteria πΠ 2 κριτήρια διαπίστευσης Ππ 

accredited laboratory πΠ 2 διαπιστευμένο εργαστήριο πΠ 

accreditation body πΠ 2 οργανισμός διαπίστευσης Ππ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
(Πληροφοριακό) 

 
Αλφαβητικό ευρετήριο όρων και θεμάτων 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
αδόκιμος όρος 8.1 
αίσθηση 4 
αίτιο και αποτέλεσμα (αιτιατό) 5.4.3 
άκλιτο δάνειο Α.2.3.1 
ακολουθία εννοιών 5.4.2.2 
ακρώνυμο Α.2.1.3 
αλφάβητο 8.3 
αλφαριθμικός κωδικός 7.5 
άμεσο δάνειο 7.3.8, Α.2.3.1 
άμεσος δανεισμός 7.3.8, Σχ.Α1, Α.2.3, 

Α.2.3.1 
αμφισημία 7.2.1, Α.2.2 
αναβαπτισμός έννοιας  Α.1 
αναγνώριση εννοιών 0.1 
αναγνώριση σχέσεων εννοιών 0.1 
αναγνώριση των αντικειμένων 5.3.1 
αναγνώριση των χαρακτηριστικών 5.3.1 
αναθεώρηση 2 
αναθεώρηση όρου Α.1 
ανακατασκευή του συστήματος 
εννοιών 

6.3.2 

ανακριβής όρος 8.1 
ανάλογη μετατροπή Α.4 
ανάλογη παρομοίωση Α.4 
ανάλογη σύμμειξη Α.4 
ανάλογη συνεκδοχική επέκταση Α.4 
αναλογία 7.3.3, Α.2, Α.2.2.3 
Αναλογικός Κανόνας (της 
oνοματοδοσίας) 

Α.1, Σχ.Α1, Α.2.3.2, 
Α.4 

ανάλογος μηχανισμός σχηματισμού 
όρου 

Α.4 

ανάλογος τρόπος 7.3.3 
ανάλυση 5.3.1, 5.3.3 
ανάλυση έννοιας 5.4.2.3 
ανάλυση εννοιών 5.3.1 
ανάλυση ορολογίων 5.3.1 
ανάλυση συστημάτων εννοιών 0.1 
ανάλυση του βάθους και του 
πλάτους 

5.6 

αναμφίσημο σύμβολο 7.5 
αναπαραγωγή συμβόλου 7.5 
ανάπτυξη συστημάτων εννοιών 5.6 
ανεξάρτητη συντομομορφή Α.2.1.3 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
ανθρώπινη γνώση 5.1, 5.3.1 
ανθρώπινη επικοινωνία 5.1 
ανθρώπινο σώμα 5.1 
αντίθεση 6.4.3 
αντίθετη έννοια 6.4.3 
αντίθετη κατεύθυνση 6.4.3 
αντικείμενα 4, 6.2.2 
αντικείμενο 0.1, 0.2, 1, 4, 5.1, 

5.3.1, 5.5.1, 5.5.1, 
6.4.2, 7.4 

αντιληπτός (μέσω των αισθήσεων) 4 
αντίληψη (με τις αισθήσεις) 0.2 
αντιπροσώπευση 0.2 
αντιπροσώπευση ενός μόνο 
αντικειμένου 

5.2 

αντιπροσώπευση ενός συνόλου 
αντικειμένων 

5.2 

αντιπροσωπευτικά αντικείμενα 5.3.1 
αντιπροσωπευτικά στοιχεία 6.5 
αντιστοίχηση 0.2 
αντιστοίχηση σε αντικείμενα 5.3.1 
αντιστοίχηση σε έννοια 5.3.1 
αντιστοιχία στοιχείων του 
μηχανισμού σχηματισμού όρων 

Α.4 

αντιστοίχιση των άμεσων 
συνθετικών 

Α.4 

αντίστροφη σχέση μεταξύ βάθους 
και πλάτους μιας έννοιας 

5.4.2.2 

αντίφαση 6.4.3 
αντιφατική έννοια 6.4.3 
απαγγελία των ονομάτων των 
γραμμάτων  

Α.2.1.3 

απαίτηση διαφάνειας 7.3.5 
απαίτηση ορθότητας 7.3.5 
απαίτηση συνοπτικότητας 7.3.5 
απλά συνθετικά Α.2.1.2 
απλοποιημένος μεταγραμματισμός 2 
απλός όρος 7.2.1 
αποδεκτή μορφή δημιουργίας όρου 7.3.8 
αποδεκτό συνώνυμο 8.1 
αποδεκτός όρος 7.2.1 
αποδοκιμασία κατασημάνσεων 8.1 
απόδοση ιδιοτήτων σε αντικείμενο 5.3.1 
απόδοση κατασημάνσεων 0.1 
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Όρος ή θέμα Παράγραφος 
απόδοση κατασήμανσης (σε έννοια) 5.1 
απόδοση κατασήμανσης σε έννοια 0.2, 5.6 
απόδοση όρων 0.1 
αποθέματα ορολογικών δεδομένων 0.1 
απομονωμένη μονάδα σκέψης 5.4.1 
απώλεια σημασίας 6.3.5 
αραβική γλώσσα 2 
αραβικοί χαρακτηρες 2 
αριθμημένος και εδαφιοποιημένος 
κατάλογος 

0.2 

αρκτικόλεξο Α.2.1.3 
άρνηση 6.4.3 
αρνητική συνδήλωση 7.3.4 
αρνητικό στοιχείο 6.4.3 
αρνητικοί ορισμοί 6.4.3 
αρνητικός ορισμός 6.4.1 
αρχές για τη γραφή των ορισμών 6.3.1 
αρχές σχηματισμού όρων 7.3.1, 7.4 
αρχή της γλωσσικής εντοπιότητας Α.2.3 
αρχή της γλωσσικής οικονομίας 7.3.5 
αρχή της υποκατάστασης 6.3.5 
αρχή της υποκατάστασης 6.4.1 
αρχή του πλησιέστερου γένους 6.3.1 
αρχικά γράμματα Α.2.1.3 
αρχικές συλλαβές Α.2.1.3 
αρχικό δάνειο Α.2.3.1 
άσχετα χαρακτηριστικά 6.4.2 
άσχετες έννοιες 7.2.3 
ατομικές και γενικές έννοιες 5.2 
ατομική έννοια 5.2, 6.2.2, 7.1, 7.4 
ατομικό αντικείμενο 5.1, 5.3.1 
ατομικότητα 7.4 
αυθαίρετη συλλογή όρων 7.3.3 
άυλο αντικείμενο 4 
αυτεξήγητο σύμβολο 7.5 
αυτοκυκλικότητα 6.4.1 
αφαίρεση 0.1, 0.2, 5.1, 5.3.1, 

6.4.3 
αφαίρεση χαρακτηριστικών 5.3.1 
αφηρημένα διαγράμματα 6.6 
αφηρημένες απεικονίσεις 6.6 
αφηρημένο αντικείμενο 4, 5.1 
αφηρημένος μαθηματικός τύπος 5.5.1 
αφομοιωμένο δάνειο Α.2.3.1 
βάθος (έννοιας) 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 

5.4.2.2, 5.4.2.3, 
5.5.1, 6.1, 7.4, 
Α.2.1.2,  

βάθος και πλάτος 5.3.2 
βακτηρία Α.2.1.3 
βασικές αρχές και μέθοδοι 1 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
βασικές έννοιες 6.3.1 
βασική δομή συστήματος εννοιών 5.3.4 
βασικό χαρακτηριστικό 7.3.2 
βασικοί μηχανισμοί σχηματισμού 
όρων 

7.3.1 

βασικοί μηχανισμοί σχηματισμού 
όρων στην ελληνική γλώσσα 

7.3.1 

βελοδιάγραμμα 0.2 
βιομηχανικά πεδία γνώσης 1 
γειτνίασή στο χρόνο 5.4.3 
γειτνίασή στο χώρο 5.4.3 
γένια έννοια 5.4.2.2, 5.5.2, 6.2.1, 

6.3.1 
γενίκευση 5.3.1 
γενική γλώσσα 3, Α.2.1, Α.4, Α.2.2.2 
γενική έννοια 5.2, 6.2.2, 7.1, 7.2.1 
γενική συμφωνία 7.5 
γενικοί τρόποι σχηματισμού όρων Α.2 
γένος 5.4.2.2 
γλώσσα 5.1 
γλώσσα πηγής Α.2.3.1, Α.4 
γλώσσα στόχου Α.2.3.1, Α.4 
γλώσσα του σώματος 5.1 
γλωσσικά μέσα 7.1 
γλωσσική δομή Α.2.3.1 
γλωσσική έκφραση έννοιας Α.1 
γλωσσική εντοπιότητα 7.3.8 
γλωσσική καταλληλότητα 7.3.4 
γλωσσική κοινότητα 7.3.4, Α.1, Α.2.1.3 
γλωσσική μορφή 5.1 
γλωσσική οικονομία 7.3.5, Α.2.2.4,  
γλωσσική οντότητα  Α.1 
γλωσσική ορθότητα 7.3.7 
γλωσσική στάθμη 7.2.4 
γλωσσικός μηχανισμός 7.3.5 
γλωσσολογία 0.1 
γνωσιακές επιστήμες 0.1 
γράμμα του αλφαβήτου 7.5 
γραμματική Α.2.1.2 
γραμμοδιαγράμματα 6.6 
γραπτή μορφή Α.2.1.3 
γραπτή συντομομορφή Α.2.1.3 
γραφή ορισμών 6.3 
γραφικά 5.1 
γραφικές παραστάσεις 6.6 
γραφική παράσταση 0.2 
γραφική παράσταση 5.1, 6.1, 6.6,  
γωνιώδεις αγκύλες 6.3.4 
δανειζόμενη γλώσσα Α.2.3.1 
δανείζουσα γλώσσα Α.2.3.1 
δάνειο Α.2.3.1 
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Όρος ή θέμα Παράγραφος 
δάνειος όρος Α.2.3.1 
δεκτός όρος 8.1 
δενδροδιάγραμμα 0.2 
δεξιοπλαγία Α.2.1.3 
δευτερεύουσες πληροφορίες 6.5 
δεύτερο μέλος διψήφου Α.2.3.1 
δεύτερο μέλος λογικής ισότητας 6.3.1 
δεύτερο συνθετικό Α.3 
δευτερογενές επίπεδο Α.4 
δευτερογενής ονοματοδοσία Α.2.3.2 
δευτερογενής σχηματισμός όρου  Α.1, Σχ.Α1 
δευτερογενής σχηματισμός όρων Α.2.3.1 
δεύτερος κανόνας του ορισμού 6.3.1 
δήλωση 6.3.1 
δημιουργία ακρωνύμου Σχ.Α1 
δημιουργία αρκτικολέξου Σχ.Α1 
δημιουργία έννοιας 5.3.1, Α.1 
δημιουργία ιδιωνύμου Α.3 
δημιουργία μονολεκτικού 
σύμπλοκου όρου 

Σχ.Α1 

δημιουργία νεοόρων Α.2.1 
δημιουργία νέου όρου  Α.1 
δημιουργία νέων μορφών (νεοόρων) Α.2, Α.2.1, Α.2.2 
δημιουργία νέων όρων 7.3.1 
δημιουργία όρων  7.3.6, Α.4 
δημιουργία πολυλεκτικού 
σύμπλοκου όρου 

Σχ.Α1 

δημιουργία συμμείγματος Σχ.Α1 
δημιουργία σύμπλοκου όρου Σχ.Α1 
δημιουργία συνοπτικής μορφής Σχ.Α1 
δημιουργία συντετμημένης μορφής Σχ.Α1 
δημιουργία συντομογραφίας Σχ.Α1 
διαβάθμιση αποδεκτότητας των 
όρων 

8.1 

διαγλωσσική αντιστοίχιση Α.2 
διαγλωσσικό χαρακτήρα 7.3.1 
διαγλωσσικός δανεισμός Α.2, Α.2.3, Α.4 
διάγραμμα 5.1 
διαγράμματα 6.6 
Διαδίκτυο 5.2 
διαθεματικός δανεισμός Σχ.Α1, Α.2.2, 

Α.2.2.3, Α.4 
διαθεματικός δανεισμός του 
ισοδύναμου όρου 

Α.4 

διακριτικά χαρακτηριστικά 5.3.4, 5.4.2.2, 6.2.1 
διακριτικό μέρος 5.4.2.3 
διακριτικό χαρακτηριστικό 5.3.4, 5.4.2.2, 6.4.3, 

7.3.2 
διάσταση 5.4.2.1, 5.4.2.2, 

5.4.2.3, 6.2.1, 6.2.2 
διάσταση 6.2.2 
διάταξη 2 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
διατύπωση και αξιολόγηση ορισμών 5.6 
διατύπωση ορισμών 1, 5.3.1 
διαφάνεια 7.3.2, 7.3.5 
διαφανής όρος 7.3.2, Α.2.3.1 
διαφορετικά χαρακτηριστικά 5.3.4 
διαφοροποίηση (ατομικού 
αντικειμένου) 

5.1 

διαφοροποίηση συμβόλου 7.5 
διαχείριση αποθεμάτων ορολογικών 
δεδομένων 

0.1 

διαχείριση ορολογίας 0.1 
Διεθνές Πρότυπο 2, 6.3.1 
Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, IPA 8.3 
Διεθνή Πρότυπα 7.3.1, 8.1,  
Διεθνή Προτύπα μεταγραμματισμού 
ή λατινογράφησης 

8.3 

διεθνή πρότυπα ορολογίας 2 
διεθνής επικοινωνία 7.5 
Διεθνής Φωνητική Ένωση 8.3 
διεργασία  5.4.3 
διεργασία αφαίρεσης 5.1 
διεργασία εννοιοποίησης 5.3.1 
διεργασία κατασήμανσης Α.1 
διεργασία ονοματοδοσίας Α.4 
διεργασία παραγωγής 5.5.1 
διεργασία σχηματισμού Α.2.1.2 
διεργασία της μετατροπής Α.2.2 
διεργασία της οροποίησης Α.2.2 
διεργασία της σημασιολογικής 
μεταφοράς 

Α.2.2 

διεργασία της σκέψης 5.4.1 
διεργασία του διαθεματικού 
δανεισμού 

Α.2.2 

διεργασίες κατασήμανσης Α.4 
διεργασίες σχηματισμού 7.4 
δίκτυο σχετιζόμενων εννοιών 5.3.4 
δικτυοδιαγράμματα 6.6 
δίλεκτο Α.3 
διοικητικά πεδία γνώσης 1 
δίστιγμο 6.3.1 
δίψηφο Α.2.3.1 
δοκιμή της εγκυρότητας ενός 
ορισμού 

6.3.5 

δομή γνώσης θεματικού πεδίου 5.5.1 
δομή συστήματος εννοιών 5.6 
δύσχρηστος όρος 7.3.5 
εβραϊκοί χαρακτηρες 2 
εγγραφή ορολογικών δεδομένων 0.1 
έγκυρος ορισμός 6.3.5 
εγκυρότητα ορισμού 6.3.5 
εδαφιοποιημένη οπτική παρουσίαση 5.4.2.3 
εδαφιοποιημένος κατάλογος 5.4.2.3 
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Όρος ή θέμα Παράγραφος 
εδαφιοποίηση 6.5 
εθνικά πρότυπα 7.3.1, 8.1 
είδια έννοια 5.4.2.2, 5.5.2 
ειδική γλώσσα 0.1, 5.2, 5.3.1, 7.2.1, 

Α.2.2.2, Α.2.2.4 
ειδική γλώσσα (ενός θεματικού 
πεδίου) 

5.1, 5.2 

ειδικοί του θεματικού πεδίου 6.2.2, 7.2.1 
είδιο θεματικό πεδίο 0.1, 5.6, 6.3.4 
είδιο συγκείμενο 7.5 
ειδογονικές σχέσεις 5.4.1, 5.4.2.2 
ειδογονική σχέση 5.4.2.1, 5.4.2.2, 

6.2.1, 6.2.2 
ειδογονική σχέση εννοιών 0.2 
ειδογονικό σύστημα εννοιών 5.4.2.2, 5.5.2, 6.2.1, 

7.4 
είδος 5.4.2.2 
εικόνα 5.1 
εικόνες αντικειμένων 6.6 
εικονίδιο 5.1 
εικονοπαραστάσεις 6.6 
εικονοσύμβολο 7.5 
εισαγόμενη γνώση για τη γλώσσα 
στόχου 

Α.4 

εισαγωγικά 0.2, Α.0 
εκλατινισμός 2 
εκλατινισμός της ιαπωνικής (γραφή 
κάνα) 

2 

εκλατινισμός της κινεζικής 2 
εκπόνηση και κατάστρωση διεθνών 
προτύπων ορολογίας 

2 

έκταση 6.3.4, 5.5.1 
εκτατικοί ορισμοί 6.2.2 
εκτατικός ορισμός 6.1, 6.2.2, 6.4.2 
εκφράσεις του προσώπου 5.1 
έκφραση έννοιας 5.1 
έκφραση έννοιας με μια γλωσσική 
μορφή 

5.1 

έκφραση έννοιας με όνομα 5.1 
έκφραση έννοιας με ορισμό 5.1 
έκφραση έννοιας με όρο 5.1 
εκχώρηση όρων σε έννοιες 7.2.1 
ελαττωματικοί ορισμοί 6.4 
ελαττωματικός ορισμός 6.4.1 
ελαττωματικός όρος 8.1 
ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία 
Ορολογίας) 

Α.4 

έλλειψη 6.4.3 
Ελληνικά Πρότυπα 8.1 
Ελληνικό Πρότυπο 3 
ελληνικό σύμμειγμα Α.4 
ελληνικοί όροι Α.0 
ελληνικός πλήρης όρος Α.4 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
ελληνικός σύμπλοκος όρος Α.4 
ελλιπείς ορισμοί 6.4.2 
ελλιπής ορισμός 6.4.1, 6.4.2 
ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Ομάδα εργασίας 
«Ορολογία Πληροφορικής») 

Α.4 

εναλλάξιμα 7.2.4 
εναρμόνιση 8.2 
εναρμόνιση εννοιών και όρων 2 
ενδιάμεσες έννοιες 6.4.3 
ενδιάμεσες ιδιότητες 6.4.3 
ενδιάμεσες καταστάσεις 6.4.3 
ενδιάμεσος βαθμός 6.4.3 
ενέργεια – ενεργών  5.4.3 
ενέργεια – εξοπλισμός/εργαλείο 5.4.3 
ενέργεια – στόχος 5.4.3 
ενέργεια – τόπος/θέση 5.4.3 
ενιαίος κανόνας ονοματοδοσίας Α.4 
έννοια 0.1, 0.2, 1, 5.1, 5.2, 

5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 
5.4.1, 5.5.1, 6.3.1, 
6.3.4, 6.4.1, 6.4.2, 
6.5, 7.2.1, 7.2.2, 
7.2.3, 7.2.4, 7.3.1, 
7.3.2, 7.4, 8.1, 
Α.2.1.3, Α.2.2.2, 
Α.2.2.4, Α.2.3.2 

έννοια προσδιορισμού Α.2.2.4 
έννοιες 5 
εννοιοδιάγραμμα 0.1, Α.1 
εννοιοδιάγραμμα μηχανισμών 
σχηματισμού ελληνικών όρων 

Σχ.Α1 

εννοιοποίηση 0.2, 5.1 
ένταση 5.5.1 
εντατικοί ορισμοί 6.2.1, 6.2.2 
εντατικός ορισμός 6.1 
εντονότυπος 0.2 
έντυπα μέσα 0.1 
εξαρτημένες προτάσεις 6.3.3 
εξειδικευμένα ορολογικά έγγραφα 6.2.2 
εξειδικευμένη γνώση 5.5.1 
εξειδικευμένη έννοια 6.2.1 
εξειδικευμένο πεδίο 5.1 
εξειδικευμένο συγκείμενο 5.1 
εξέταση με φυσικό τρόπο 5.3.1 
εξηρτημένη συντομομορφή Α.2.1.3 
επεξηγηματικές πληροφορίες 6.5 
επεξήγηση συμβόλου  7.5 
επίθετο Α.2.2.1 
επίθημα 6.4.3, Α.2.2.4 
επικοινωνία 4, 5.1 
επιλογή μεταξύ υποψήφιων όρων, 
ονομάτων ή συμβόλων 

Α.1 

επιμερής έννοια 5.4.2.3 
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Όρος ή θέμα Παράγραφος 
επιρρήματα Α.2.2.4 
επιρρηματικές λέξεις Α.2.2.4 
επίσημος ορισμός 5.6 
επιστήμη της πληροφορίας 0.1 
επιστημολογία 0.1 
επιστημονικά πεδία γνώσης 1 
επιστημονική δημοσίευση 7.3.5 
επισύνθετα Α.2.1.2 
επουσιώδες μέρος 5.4.2.3 
επουσιώδες χαρακτηριστικό 5.3.3 
επουσιώδη χαρακτηριστικά 6.4.2 
εσωτερικός δανεισμός Α.2.2.3 
ετεροκυκλικότητα 6.4.1 
εύκολα αναγνωρίσιμο σύμβολο 7.5 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα 8.1 
ηλεκτρονικά μέσα 0.1 
ηχηροποίηση Α.2.3.1 
θεματική περιοχή 5.1 
θεματική σύνδεση εννοιών 5.4.3 
θεματικό πεδίο 5.1, 5.3.1, 5.3.3, 

5.5.1, 6.3.4, 6.4.3, 
8.1, 8.2, Α.1, 
Α.2.2.3, Α.4 

θέση 5.3.1 
θεωρία και εφαρμογή 2 
ιδιαίτερη ερμηνεία 6.4.2 
ιδιαίτερο αντικείμενο 5.3.1 
ιδιαίτερο πεδίο γνώσης 5.3.3 
ιδιαίτερο συγκείμενο 6.4.2 
ιδιότητα 5.3.1 
ιδιότητα αντικειμένου 5.3.3 
ιδιότητες αντικειμένου 5.3.1 
ιδιώνυμο Σχ.Α1, Α.3 
ιεραρχία 5.4.2.1 
ιεραρχικές σχέσεις 5.4.2 
ιεραρχική στάθμη 5.4.2.1 
ιεραρχική σχέση 5.4.1, 5.4.2.1, 

5.4.2.3 
ισοδύναμος ελληνικός όρος Α.4 
ισοδύναμος όρος Α.1, Α.4 
καθιερωμένη έννοια 7.2.1 
καθιερωμένη κατασήμανση 5.4.2.2 
καθιερωμένη χρήση 7.3.1 
κανόνες παραγωγής και σύνθεσης 7.3.6 
κανόνες σχηματισμού όρων Α.1 
κανονική στίξη κειμένου 7.5 
κανονικοί χαρακτήρες Α.0 
κατακόρυφη σειρά εννοιών 5.4.2.2, 5.4.2.3 
κατάλογος 0.2 
κατάλογος των υποτασσόμενων 
εννοιών 

6.2.2 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
κατανόηση της έννοιας  5.3.3 
κατάρτιση λεξιλογίου 5.6 
κατασημαινόμενη έννοια 7.3.2, Α.3 
κατασημάνσεις 7, 7.3.1 
κατασήμανση 0.1, 0.2, 5.1, 5.2, 

5.3.1, 5.4.2.2, 6.1, 
6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 
6.4.1, 6.4.3, 6.5, 7.1, 
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 
Α.2.2.3 

κατασήμανση αντιφατικής έννοιας 6.4.3 
κατασήμανση έννοιας Α.3, Α.2.2.4 
κατάστρωση 6.5 
κατευθυντήριες αρχές 0.1 
κατηγορία αντικειμένων 5.3.1 
κατηγοριοποίηση (αντικειμένων) 5.1 
κατηγορούμενο 6.3.1 
κατονομασία 7.4 
κειμενικές περιγραφές 6.6 
κεντρικός ρόλος 5.3.1 
κεφάλαιο 6.4.2 
κινήσεις του σώματος 5.1 
κίνητρα πρωτογενούς και 
δευτερογενούς σχηματισμού 

Α.1 

κλάδος της ανθρώπινης γνώσης 5.3.1 
κλασικά σύνθετα Α.2.1.2 
κλασική λογική 6.3.1 
κλασική σύνθεση Α.2.1.2 
κλίση Α.2.3.1 
κλιτικό σύστημα της ελληνικής  Α.2.3.1 
κλιτό δάνειο Α.2.3.1 
κοινά χαρακτηριστικά 5.3.4 
κοινές ιδιότητες  5.3.1 
κοινωνική αλληλεπίδραση 5.5.1 
κοινωνιολογία 5.5.1 
κόμβος 5.4.2.2 
κόσμος 5.1 
κριτήριο υποδιαίρεσης 5.4.2.1 
κρυμμένος ορισμός 6.3.3 
κτενοδιάγραμμα 0.2, 5.4.2.3 
κυκλικοί ορισμοί 6.4.1 
κυκλικότητα 6.2.1 
κυκλικότητα μέσα σε έναν ορισμό 6.4.1 
κυκλικότητα σε ένα σύστημα 
εννοιών 

6.4.1 

κύκλος 6.4.1 
κυριλλικοί χαρακτήρες 2 
κύριο όνομα Α.3 
κωδικός 5.1 
λακωνικότητα των ορισμών 6.3.3 
λανθασμένη κατανόηση έννοιας 5.3.3 
λατινικοί χαρακτηρες 2 
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Όρος ή θέμα Παράγραφος 
λειτουργία 5.3.1 
λεκτική κατασήμανση μονάδας 7.5 
λέξη 6.4.3, 7.5, Α.1, 

Α.2.1.1, Α.2.1.2, 
Α.2.2.2, Α.2.3.2 

λεξικές δομές 7.3.1, Α.1 
λεξική οντότητα Α.2.1 
λεξικό στοιχείο Α.2.1.2 
λεξιλόγιο 2 
λήψη αποφάσεων 0.1 
λογική 0.1 
λογική επέκταση Α.2.2.4 
λογική ισότητα 6.3.1 
λόγοι της αποδοκιμασίας 8.1 
μαθηματικά 5.5.1 
μαθηματικό σύμβολο 7.5 
μακροσκελείς όροι 6.1 
μακροσκελές όνομα Α.2.1.3 
μακροσκελής όρος 7.3.5, Α.2.1.3 
μεγάλο βάθος 5.4.2.2 
μεγαλύτερο πλάτος 5.4.2.2 
μέγεθος – μονάδα μέτρησης 5.4.3 
μεθοδολογία 5.3.1 
μεικτά σχήματα 6.6 
μεικτό σύστημα εννοιών 5.5.2, 6.2.1 
μέλη του ορισμού 6.3.4 
μελλοντικές τροποποιήσεις ή 
αναθεωρήσεις όρου 

Α.4 

μελλοντική ανάπτυξη θεματικού 
πεδίου 

Α.4 

μέλος συνόλου 7.4 
μεριζόμενα χαρακτηριστικά 5.3.4 
μεριστικές σχέσεις 5.4.2.3 
μεριστική ανάλυση 6.2.1 
μεριστική σχέση 5.4.1, 5.4.2.1, 

5.4.2.3, 6.2.1, 6.2.2, 
6.4.2 

μεριστική σχέση εννοιών 0.2 
μεριστικό σύστημα εννοιών 5.5.2 
μεριστικός ορισμός 6.2.1 
μέρος 5.4.2.3, 5.5.2, 

Α.2.2.4 
μεταβολή σημασίας 6.3.5 
μεταγραμματισμός 2 
μεταγραμματισμός και μεταγραφή 8.3 
μεταγραμματισμός του ελληνικού 
αλφαβήτου με λατινικούς 
χαρακτήρες 

8.3 

μεταγραφή με ελληνικούς 
χαρακτήρες 

Α.2.3.1 

μεταγραφή του ελληνικού 
αλφαβήτου με λατινικούς 
χαρακτήρες 

8.3 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
σχέσεις μεταξύ κατασημάνσεων και 
εννοιών 

7.2.2 

σχέσεις μεταξύ των συγγενών 7.3.4 
μετατροπή Σχ.Α1, Α.2.2, 

Α.2.2.1, Α.4 
μετατροπή των ελληνικών 
χαρακτήρων σε λατινικούς 
χαρακτήρες 

2 

μεταφορά γνώσης Α.1 
μεταφραστικό δάνειο Α.2.3.2 
μεταφραστικός δανεισμός Σχ.Α1, Α.2.3, Α.2.3.2 
μη γλωσσικά μέσα 7.1 
μη ιεραρχική σχέση 5.4.3 
μη λεκτική κατασήμανση 7.5 
μη πλήρης κατάλογος 6.4.2 
μη σλαβική γλώσσα 2 
μη χρονολογημένη παραπομπή 2 
μητροδιαγράμματα 6.6 
μηχανίκευση 5.5.1 
μηχανισμoί σχηματισμού ελληνικών 
όρων 

0.2, Α, Σχ.Α1, Α.2 

μηχανισμός σχηματισμού (όρου)  Α.1, Σχ.Α1, Α.2.2.4, 
Α.3, Α.4 

μηχανισμός σχηματισμού ελληνικού 
όρου με δημιουργία νέας μορφής 

Σχ.Α1 

μηχανισμός σχηματισμού ελληνικού 
όρου με διαγλωσσικό δανεισμό 

Σχ.Α1 

μηχανισμός σχηματισμού ελληνικού 
όρου με χρήση υπαρχουσών 
μορφών 

Σχ.Α1 

μηχανισμός σχηματισμού όρου στη 
γλώσσα πηγής  

Α.4 

μηχανισμός σχηματισμού όρου στη 
γλώσσα στόχου 

Α.4 

μικρό βάθος 5.4.2.2 
μικρότερο πλάτος 5.4.2.2 
μονάδα SI  7.5 
μονάδα γνώσης 5.1, 5.5.1 
μονάδα σκέψης 5.1, 5.4.1 
μονάδες μέτρησης Α.2.3 
μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών 5.3.4 
μοναδικός συνδυασμός 
χαρακτηριστικών 

5.3.4, 6.1 

μονογλωσσική κοινότητα Α.1 
μονογλωσσικός σχηματισμός όρου Α.1 
μονοδιάστατη ιεραρχική σχέση 5.4.2.3 
μονολεκτική νέα μορφή Α.4 
μονολεκτικό όνομα Α.2.1.3 
μονολεκτικοί σύμπλοκοι όροι Α.2.1.2 
μονολεκτικός απλός όρος Α.4 
μονολεκτικός όρος Α.2.1.1 
μονολεκτικός όρος Α.2.1.3 
μονολεκτικός σύμπλοκος όρος Α.4 
μονόσημα 7.2.2 
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Όρος ή θέμα Παράγραφος 
μονοσημία 7.2.1, 7.2.2, 8.1,  
μονόσημο σύμβολο 7.5 
μοντέλο εννοιών 5.6 
μοντελοποίηση συστήματος εννοιών 5.4.2.2 
μοντελοποίηση συστημάτων 
εννοιών 

0.1, 5.3.1, 5.6 

μονωνυμία 7.2.1 
μόριο 6.4.3 
μορφές σχηματισμού όρων 7.3.1 
μορφή 5.1, 5.2 
μορφή 5.2 
μορφή πρωτογενούς όρου Α.4 
μόρφημα Α.2.3.2 
μορφολογία 7.3.2 
μορφολογικά πρότυπα 7.3.7 
μορφολογικά στοιχεία Α.2.1.3 
μορφολογικό στοιχείο Α.2.3.2 
μορφοσυντακτικά διαφοροποιημένη 
χρήση 

Α.2.2.1 

μορφοσυντακτικά πρότυπα 7.3.7 
μορφοσυντακτικές δομές (της 
γλώσσας) 

7.3.1, Α.1 

μορφοσυντακτικός κανόνας Α.3 
ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα 
Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) 

Α.4 

νέα αντικείμενα Α.1 
νέα γνώση Α.4 
νέα είδη 7.3.3 
νέα έννοια 7.2.1, Α.1 
νέα λέξη Α.2.1.1 
νέα μέρη 7.3.3 
νέα μορφή (νεοόρος) Α.2.1 
νέοι όροι 7.3.3 
νέοι συνδυασμοί Α.2.2 
νεολογισμός 7.2.1, Σχ.Α1, Α.2.1 
νεοόρος 7.2.1, Σχ.Α1, Α.2.1, 

Α.2.2 
νέος όρος 7.2.1, 7.3.1, Α.1, 

Α.2.2 
νοηματική γλώσσα 5.1 
νοηματοφόρα μονάδα σκέψης 5.3.1 
νοητική εννοιοποίηση (αντικειμένων) 5.1 
νοητική παράσταση (αντικειμένου) 5.1 
νοητικό δόμημα 5.1 
νοητικός αντιπρόσωπος 5.1 
νομική 5.5.1 
νομική ευθύνη 5.5.1 
νους 4 
ξενόγλωσσο κύριο όνομα Α.2.3 
ξενόγλωσσος όρος Α.2.3.1 
οικείες έννοιες 6.3.1 
οικείο και καθιερωμένο 7.3.4 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
σημασιολογικό σχήμα 
οικογένεια λέξεων 7.3.4 
οιονεί συνώνυμα 7.2.4 
ολομερής έννοια 5.4.2.3, 6.2.1, 6.3.1, 

6.4.2 
όλον 5.4.2.3, 5.5.2, 

Α.2.2.4 
ομάδα παρατασσόμενων εννοιών 5.4.2.2 
ομάδα χρηστών 5.6 
ομαδοποίηση σε μονάδες 5.3.1 
ομαδοποίηση συμβόλου 7.5 
ομαδοποίηση των αντικειμένων 5.3.1 
ομόγραφα 7.2.3 
ομοιόμορφη και τυποποιημένη 
ορολογία 

5.5.1 

ομοιότητες μεταξύ των εννοιών 5.3.4 
ομόφωνα 7.2.3 
ομώνυμα  7.2.3 
ομωνυμία 7.2.1, 7.2.3, Α.2.2 
όνομα 0.2, 5.2, 5.3.1, 7.1, 

7.4, Α.1, Σχ.Α1 
όνομα γράμματος Α.2.1.3 
όνομα έννοιας Α.3 
ονομαστική Α.3 
ονόματα 7.4 
ονόματα προσώπων ιδιωτών 7.4 
ονοματοδοσία Α.1, Α.4 
ονοματοδότηση νέας έννοιας Α.4 
ονοματοδοτούμενη έννοια Α.2.1.2 
ονοματοθέτης Α.4 
οπτική ομοιότητα 7.5 
οπτική παράσταση έννοιας 7.5 
οπτικοποίηση 6.6 
οργάνωση εννοιών σε σύστημα 
εννοιών 

5.4.1 

οργάνωση σε συστήματα εννοιών 0.2 
ορθογραφία Α.2.3.1 
ορθότητα 7.3.5 
οριζόμενη έννοια 6.4.1, 6.6 
ορίζον 6.3.4 
ορίζον μέλος 6.3.1 
οριζόντια σειρά εννοιών 5.4.2.2, 5.4.2.3 
οριζόντιος μηχανισμός Α.2.2.4 
οριοθέτηση 6.3.2 
ορισμός 7.3.2 
ορισμός έννοιας Α.4 
ορισμοί 6 
ορισμοί σε νόμους και κανονισμούς 6.4.2 
ορισμοί σε πρότυπα 6.4.2 
ορισμός 0.2, 5.6, 6.2.1, 6.2.2, 

6.3.1, 6.3.4, 6.4.2, 
6.4.3, 6.5 
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Όρος ή θέμα Παράγραφος 
ορισμός εννοιών 0.1 
ορισμός ευρύτερος του δέοντος 6.4.2 
ορισμός στενότερος του δέοντος 6.4.2 
οριστέον 6.3.4 
οριστέον μέλος 6.3.1 
ορογραφία 0.1 
οροδοσία Α.1 
όροι 7.2 
όροι και ορισμοί 3 
Ορολογία 0.1, 0.2, 1, 5.1, 7.4 
ορολογία 0.1, 0.2, 1 
ορολογία θεματικού πεδίου Α.2.2.4 
ορολογικές αρχές και μέθοδοι 0.1 
ορολογικές πληροφορίες 0.1 
ορολογική ανάλυση 5.3.1, 5.3.4 
ορολογική εργασία 1, 2 
ορολογικό λήμμα  6.3.1 
ορολογικό προϊόν 6.1 
ορολόγιο 0.2, 4, 5.1, 8.1 
ορολόγιο θεματικού πεδίου 5.5.1, 7.3.3 
ορολόγος 5.3.1 
οροποίηση Σχ.Α1, Α.2.2.2, 

Α.2.2, Α.2.2.4 
οροποίηση κατάλληλου κοινού όρου Α.4 
οροποίηση κοινού όρου Α.4 
οροποίηση του ισοδύναμου κοινού 
όρου 

Α.4 

όρος 0.2, 5.2, 5.3.1, 6.4.1, 
7.1, 7.2.4, 7.3.1, 
7.3.5, 7.5, 8.1, Α.1, 
Σχ.Α1, Α.2.1, 
Α.2.2.2, Α.2.3.2 

όρος της γλώσσας πηγής Α.1, Α.2.3.2, Α.4 
όρος της γλώσσας στόχου Α.2.3.2, Α.4 
οροστοιχείο 6.4.3 
οροσυνθετικό Α.2.3.2 
ουσιαστικό Α.2.2.1, Α.3 
ουσιώδες μέρος 5.4.2.3, 6.2.1 
ουσιώδες στοιχείο 0.1 
ουσιώδες χαρακτηριστικό 5.3.3, 5.3.4, 5.4.2.3, 

6.4.3, Α.2.1.2 
ουσιώδη και επουσιώδη 
χαρακτηριστικά 

5.3.3 

ουσιώδη χαρακτηριστικά 5.4.2.2, 6.2.1, 6.4.2, 
6.5, 7.3.2 

παραγωγή  7.3.6, Σχ.Α1, Α.2.1, 
Α.2.1.1, Α.2.2 

παράγωγη λέξη Α.2.1.1 
παραγωγή ορολογίου 4, 5.1 
παραγωγή όρων Α.1 
παραγωγικά μορφήματα Α.2.2.4 
παραγωγική κατάληξη 7.3.4 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
παραγωγικότητα 7.3.6 
παραγωγικότητα και συνθετικότητα 7.3.6 
παράγωγο Α.2.1.1 
παράλειψη λέξεων Α.2.1.3 
παράλειψη μέρους όρου 7.3.5 
παράλειψη τμήματος Α.2.1.3 
παραπομπή 2 
παραστάσεις συστημάτων εννοιών 0.1 
παράσταση 0.2, 1, 7.1 
παράσταση με κατασήμανση 5.3.1 
παράσταση με όνομα 5.2 
παράσταση μέσω ενός ορισμού 5.3.1 
παρασύνθεση Α.2.1.1 
παρασύνθετη λέξη Α.2.1.1 
παρασύνθετο Α.2.1.1 
παρατασσόμενες έννοιες 5.4.2.1, 5.4.2.3, 

6.2.1 
παρατήρηση 5.1 
παρατήρηση (αντικειμένων) 5.1 
παρατήρηση με φυσικό τρόπο 5.3.1 
παρόμοια αντικείμενα 5.3.1 
παρόμοια χαρακτηριστικά 5.3.4 
παρομοίωση Σχ.Α1, Α.2.2.4, Α.4 
παύλα 6.3.1 
πεδίο 5.3.1 
πεδίο γνώσης 5.1, 5.4.1 
πεδίο εννοιών 5.4.1, 5.6 
περιγραφές εννοιών 6.2.1 
περιγραφή 0.2 
περιγραφή, διάταξη και μεταφορά 
της γνώσης 

0.1 

περιεκτικός κατάλογος 5.3.1 
περιοχή γνώσης  5.5.1 
περιφερειακά πρότυπα 7.3.1, 8.1 
περσική γλώσσα 2 
πιτοδιαγράμματα 6.6 
πλαγιογραφή 0.2 
πλαγιότυπα Α.0 
πλαγιότυπος όρος 3 
πλάτος 5.3.2, 5.5.1, 6.1, 

6.2.1, 6.2.2, 6.3.4, 
6.4.2, 6.5, 6.6, 7.2.4, 
7.4 

πληθυντικός αριθμός 7.5 
πλήρες βάθος 6.2.1 
πλήρες πλάτος 6.2.1 
πλήρη ομώνυμα 7.2.3 
πλήρης άρνηση 6.4.3 
πλήρης μορφή Α.2.1.3, Α.4 
πλήρης μορφή ονόματος Α.2.1.3 
πλήρης μορφή όρου Α.2.1.3 
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Όρος ή θέμα Παράγραφος 
πλήρης υιοθέτηση όρου Α.2.3.1 
πληροφόρηση και τεκμηρίωση 2 
πληροφορίες προδιαγραφής 6.4.2 
ποιότητα των ορισμών 6.1 
πολιτισμός 5.3.1 
πολλαπλό μέρος 5.4.2.3 
πολυδιάστατη ιεραρχική σχέση 5.4.2.3 
πολυδιάστατο ειδογονικό σύστημα 
εννοιών 

5.4.2.2 

πολυδιάστατο σύστημα εννοιών 5.4.2.1 
πολυλεκτική νέα μορφή Α.4 
πολυλεκτικό όνομα Α.2.1.3 
πολυλεκτικοί (σύμπλοκοι) όροι  Α.2.1.2 
πολυλεκτικός όρος Α.2.1.3 
πολυλεκτικός σύμπλοκος όρος Α.4 
πολυσύνθετα Α.2.1.2 
πράγμα Α.2.2.4 
πραγματικότητα 4 
προαιρετικά μέρη 6.2.1, 6.5 
προαιρετικά μέρη 6.5 
προαιρετικό μέρος 5.4.2.3 
προβλεπόμενος χρήστης 5.4.1 
προδιαγραφή 6.4.2, Α.1 
προεξάρχον χαρακτηριστικό Α.1 
προετοιμασία και σύνταξη 
ορολογίων 

1 

πρόθημα 6.4.3 
προκαταρκτική ανάλυση έννοιας 5.3.1 
προκαταρκτική κατασήμανση 5.6 
προσδιοριζόμενο συνθετικό 6.4.1, Α.4 
προσδιορίζον συνθετικό 6.4.3 
προσδιορισμός ιδιοτήτων 5.3.1 
προσδιοριστικό συνθετικό Α.3, Α.4 
πρόσθετες πληροφορίες 6.5 
πρόσθετη πληροφορία 6.3.3 
πρόσφυμα Α.2.1.1 
προτεινόμενος όρος 7.3.4 
προτιμώμενος όρος 8.1 
πρότυπο 8.1, Α.1 
πρότυπο ορολογίας 8.1 
προφορά Α.2.3.1 
προφορική μορφή Α.2.1.3 
πρωτεύουσα λειτουργία 8.1 
πρώτη ύλη – προϊόν 5.4.3 
πρώτο μέλος διψήφου Α.2.3.1 
πρώτο μέλος λογικής ισότητας 6.3.1 
πρωτογενής όρος Α.2.3.2 
πρωτογενής σχηματισμός (όρου) Α.1, Σχ.Α1, Α.4 
πρώτος κανόνας του ορισμού 6.3.3 
πρωτότυπη λέξη Α.2.1.1 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
ραβδοδιάγραμμα 6.6 
ρήμα Α.2.2.1 
ρίζα 7.2.1, Α.2.1.1 
ρινικοποίηση Α.2.3.1 
σαφήνεια στην επικοινωνία 8.1 
σημασία 3 
σημασία άμεσα αναγνωρίσιμη 7.5 
σημασία συμβόλου  7.5 
σημασιολογία Α.2.2.4 
σημασιολογική μεταφορά Σχ.Α1, Α.2.2, Α.2.2.4 
σημείο εφαρμογής του Αναλογικός 
Κανόνας 

Α.4 

σημείωση 6.1, 6.2.1, 6.3.3, 
6.4.2, 6.5 

σλαβικές γλώσσες 2 
στάθμη 5.4.2.1, 5.4.2.2, 

5.4.2.3, 6.2.1 
στατιστικά δεδομένα 6.6 
στατιστικά διαγράμματα 6.6 
στατιστική 5.5.1 
στοιχεία της πλήρους μορφής Α.2.1.3 
στοιχείο της κατασήμανσης 6.4.1 
στοιχείο του όρου 6.4.1 
συγγενής (λέξη) 7.3.4 
συγγραφή ορισμών 5.5.1 
συγκείμενο 5.1, 5.3.1, 6.2.1, 

6.4.2 
συγκειμενοθέτηση (αντικειμένων) 5.3.1 
συγκειμενοθέτηση σε θεματικό 
πεδίο 

5.3.1 

συγκεκριμένο αντικείμενο 4, 5.1 
συγκεκριμένο αντικείμενο – σχήμα 5.4.3 
συγκεκριμένο αντικείμενο – υλικό 5.4.3 
συγκεκριμένο αντικείμενο, μη 
αφηρημένο αντικείμενο 

5.3.1 

συγκεκριμένο θεματικό πεδίο 0.2 
συγκρίσιμα χαρακτηριστικά Α.2.2.3 
σύγχρονη γλώσσα Α.2.3.1 
σύγχρονη γλωσσολογική θεωρία 
της σημασιολογίας 

Α.2.2.4 

σύγχυση 7.3.4, Α.2.2 
συλλαβικά Α.2.1.3 
συλληπτός (με το νου) 4 
σύλληψη (με το νου) 0.2 
συλλογή κατασημάνσεων 5.5.1 
συλλογή όρων 5.5.1 
συμβάν στο χρόνο  5.4.3 
συμβάσεις και συμβολισμοί 0.2 
σύμβαση 0.2 
σύμβαση διατύπωσης 0.2 
σύμβαση υιοθέτησης όρου, 
ονόματος ή συμβόλου 

Α.1 
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Όρος ή θέμα Παράγραφος 
σύμβολα 7.5 
σύμβολα νομισμάτων  7.5 
συμβολισμός 0.2, Α.0 
σύμβολο 0.2, 5.2, 5.3.1, 7.1, 

7.5 
σύμβολο του πολλαπλασιασμού 7.5 
συμμείγματα Α.2.1.2 
σύμμειξη Σχ.Α1 
σύμπλεξη Σχ.Α1 
σύμπλοκο Α.2.3.1 
σύμπλοκος όρος 7.2.1, 7.3.5, Α.4 
συμφωνία 2 
συναφή σύμβολα 7.5 
συναφής έννοια Α.2.2.4 
σύνδεση μεταξύ των εννοιών 6.3.2 
συνδετικό ρήμα 6.3.1 
συνδήλωση 7.3.4 
συνδυασμός αριθμών 7.5 
συνδυασμός γραμμάτων 7.5 
συνδυασμός μοναδικών συνόλων 
χαρακτηριστικών 

5.3.1 

συνδυασμός σχέσεων εννοιών 5.5.2 
συνδυασμός χαρακτηριστικών 5.3.1, 6.1 
συνεκδοχή Σχ.Α1, Α.2.2.4 
συνεκδοχική επέκταση Α.2.2.4, 6.4.1, 7.3.5, 

Σχ.Α1, Α.2.2.4, Α.4 
συνεκτικό σύστημα εννοιών 5.5.1 
συνεκτικό σύστημα όρων 7.3.3, 8.1 
συνέπεια 7.3.3 
συνήθης όρος Α.3 
σύνθεση  7.3.6, Σχ.Α1, Α.2.1, 

Α.2.1.2, Α.2.2 
σύνθετα 7.3.6, Α.2.1.2 
σύνθετη έννοια 6.6 
συνθετικά μορφήματα Α.2.2.4 
συνθετικό 6.4.3, 7.3.4 
συνθετικότητα 7.3.6 
σύνθετοι ορισμοί 6.3.3 
σύνολο αντικειμένων 0.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 
σύνολο κατασημάνσεων 0.1, 0.2 
σύνολο λέξεων Α.1 
σύνολο χαρακτηριστικών  5.3.2, 5.5.1 
συνοπτική μορφή Α.2.1.3 
συνοπτικός όρος 7.3.5 
συνοπτικότητα 7.3.5 
σύνταξη ενός ορισμού 6.3.1 
σύνταξη ορισμών 5.6 
συντετμημένη μορφή Α.2.1.3 
συντετμημένο όνομα Α.2.1.3 
συντετμημένος όρος Α.2.1.3 
σύντμηση Α.2.3.1 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
συντομευμένη μορφή Α.2.1.3 
συντόμευση Σχ.Α1, Α.2.1, Α.2.1.3 
σύντομη μορφή 7.3.5, Α.2.1.3 
συντομογραφία Α.2.1.3 
σύντομοι ορισμοί 6.1 
συντομομορφή 7.5, Α.2.1.3, Α.4 
σύντομος και σαφής ορισμός 6.3.3 
σύντομος όρος 7.3.5 
συνώνυμα 7.2.4 
συνωνυμία 7.2.1, 7.2.4 
συνώνυμο 8.1 
σύστημα εννοιών 0.2, 5.3.4, 5.4.1, 

5.4.2.1, 5.4.2.3, 
5.5.1, 5.5, 5.6, 6.2.1, 
6.3.2, 6.3.4, 6.4.1, 
7.3.3, 8.1, Α.4 

συστηματική πολυσημία Α.2.2.4 
συστηματική φύση των ορισμών 6.3.2 
συστηματοποίηση υπαρχόντων 
ορολογίων 

7.3.1 

συσχετική σχέση 5.4.1, 5.4.3, 5.5.2, 
6.2.1 

συσχετική σχέση εννοιών 0.2 
συσχετικό σύστημα εννοιών 5.5.2, 6.2.1 
συσχέτιση 5.5.2 
σχέδια 6.6 
σχεδιασμός 0.1, Α.1 
σχέδιο 6.6 
σχέσεις εννοιών 5.4, 5.4.1, 6.2.1 
σχέσεις όρων – εννοιών 7.2.1 
σχέση μεταξύ κατασημάνσεων 7.2.4 
σχέση μεταξύ κατασημάνσεων και 
εννοιών 

7.2.3 

σχέση περιέκτη – περιεχομένου 6.2.1 
σχέση του όλου με τα μέρη του 6.6 
σχετιζόμενες έννοιες 5.3.4, 5.4.1 
σχήμα γράμματος 7.5 
σχήμα λόγου της γραμματικής Α.2.2.4 
σχήματα 6.6 
σχηματικά διαγράμματα 6.6 
σχηματισμό όρου 7.3.2 
σχηματισμοί όρων 7.3.4, 7.3.6 
σχηματισμός εννοιών 5.3.1 
σχηματισμός κατασημάνσεων 1, 5.3.1 
σχηματισμός ονομάτων 7.4 
σχηματισμός όρου 7.3, 7.3.5, Α.1, 

Σχ.Α1 
σχολή σκέψης 5.3.1 
σώμα προτύπου 6.4.2 
ταυτιζόμενες γραπτές μορφές 7.2.3 
ταυτιζόμενες φωνητικές μορφές 7.2.3 
ταυτώνυμα 7.2.3 
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Όρος ή θέμα Παράγραφος 
τελεία 7.5 
τελεστής «ή» 6.2.2 
τελεστής «και» 6.2.2 
τελευταία έκδοση 2 
τέσσερις κανόνες του ορισμού της 
κλασικής λογικής 

6.3.1, 6.3.4, 6.3.4 

τέταρτος κανόνας του ορισμού 6.3.4 
τεχνητή γλώσσα 5.1 
τεχνική επιτροπή τυποποίησης 8.1 
τεχνολογία 5.5.1, 7.3.2 
τεχνολογικά πεδία γνώσης 1 
τεχνολογική εξέλιξη 7.3.2 
τμήμα λέξης 7.5 
τρίτος κανόνας του ορισμού 6.4.1 
τρόποι σημασιολογικής μεταφοράς Α.2.2.4 
τροποποίηση 2 
τρόπος πραγμάτωσης Α.1 
τυπική παράσταση 0.2 
τυπογραφικά στοιχεία 6.5 
τυπογραφικές συμβάσεις 6.3.1 
τύποι ιεραρχικών σχέσεων 5.4.2.1 
τύποι κατασημάνσεων 7.1 
τύποι ορισμών 6.1, 6.2 
τύποι συντομομορφής Α.2.1.3 
τύποι συστημάτων εννοιών 5.5.2 
τύποι σχέσεων εννοιών 5.4.1 
τυποποιημένο ορολόγιο 7.3.1, 8.1, 8.3 
τυποποίηση 0.1, 1 
τυποποίηση των ορολογίων 8, 8.2 
τυποποιητικό έγγραφο 2, Α.1 
τύπος 5.1 
τύπος χαρακτηριστικού 5.3.1, 5.4.2.2 
τυχαία συλλογή όρων 7.3.3 
ύλη/ουσία – κατάσταση 5.4.3 
υλικό Α.2.2.4 
υλικό – ιδιότητα 5.4.3 
υλικό αντικείμενο 4 
ύπαρξη 4 
υπάρχοντα είδη 7.3.3 
υπάρχοντα μέρη 7.3.3 
υπάρχοντες όροι 7.3.3 
υπάρχουσα μορφή Α.2.1, Α.2.2 
υπάρχων όρος Α.2.2.4 
υπερβολικό μήκος όρου 7.3.5 
υπερτασσόμενη έννοια 5.4.2.1, 5.4.2.2, 

5.4.2.3, 6.2.1, 6.3.1, 
6.3.3 

υπερτασσόμενη στάθμη 6.2.1 
υποθετική-παραγωγική προσέγγιση 5.5.1 
υποκείμενο 6.3.1 
υποκείμενο σύστημα εννοιών Α.2.3.2 

Όρος ή θέμα Παράγραφος 
υποτασσόμενη έννοια 5.4.2.1, 5.4.2.2, 

5.4.2.3,  
υποτασσόμενη στάθμη  6.2.1 
υποχρεωτικό μέρος 5.4.2.3 
υψηλότερη στάθμη 6.2.1 
υψηλότερη στάθμη αφαίρεσης 5.1 
φαινόμενα 5.5.1 
φανταστικό αντικείμενο 4, 5.1 
φθόγγος Α.2.3.1 
φιλοσοφία της επιστήμης 0.1 
φιλοσοφική συζήτηση 4 
φράση Α.2.2.2 
φύση των εννοιών  5.1 
φύση των ορισμών 6.1 
φύση των συστημάτων εννοιών 5.5.1 
φύση των χαρακτηριστικών 5.3.1 
φυσικές επιστήμες 5.5.1 
φυσική γλώσσα 5.1, 7.5, Α.1 
φωνητική μεταγραφή 8.3 
φωνολογικά αναφομοίωτο δάνειο Α.2.3.1 
φωνολογικά αφομοιωμένο δάνειο Α.2.3.1 
φωνολογικά πρότυπα 7.3.7 
φωνολογικές δομές (της γλώσσας) 7.3.1, Α.1 
φωνολογικό σύστημα της ελληνικής Α.2.3.1 
φωτογραφίες 6.6 
χαμηλότερη στάθμη της ιεραρχίας 7.4 
χαρακτήρας 7.5, 8.3 
χαρακτηριστικά 5.3, 5.6, 6.1, 6.3.2, 

6.3.4, 6.6, Α.2.3.2 
χαρακτηριστικό 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 

5.5.1, 6.2.1, 6.3.3, 
6.4.1, 7.3.5, Α.2.1.3 

χαρακτικά 6.6 
χρήση υπαρχουσών μορφών Α.2, Α.2.2 
χρήστης 5.4.1 
χρονολογημένη παραπομπή 2 
χρόνος επικοινωνίας Α.2.1.3 
 

 

 

 



ΕΛΟΤ 402 

 72

Βιβλιογραφία 

[ 1] Παπανούτσος Ε. Π., Λογική, Εκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 1974 

[ 2] Βαλεοντής Κ., Ο «Αναλογικός Κανόνας» στην υπηρεσία της σύγχρονης ελληνικής ορολογίας, 
Πρακτικά 1ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα 1997, σ. 33-52 

[ 3] Valeontis K., The “analogue rule” a useful terminological tool in interlingual transfer of knowledge, 2nd 
Terminology Summit, Barcelona, Spain, 26-27 Nov. 2004 

[ 4]  Valeontis K., The “analogue rule” a useful terminological tool in interlingual transfer of knowledge, 
Infoterm Newsletter, issue INL 117, 2005. 

[ 5] Βαλεοντής Κ., Προσοχή στα ζεύγη των εναντίων εννοιών, ΕΛΕΤΟ, Ορόγραμμα αρ. φύλλου 75, Νοέ. – 
Δεκ. 2005 

[ 6] ISO 31-2:1992, Quantities and units – Part 2: Periodic and related phenomena 

[ 7] ISO 31-7:1992, Quantities and units – Part 7: Acoustics 

[ 8] Βαλεοντής Κ., Μάντζαρη Έ. Η γλωσσική διάσταση της ορολογίας: Αρχές και μέθοδοι σχηματισμού των 
όρων, 1st Athens International Conference on Translation and Interpretation : Between Art and Social 
Science, Αθήνα 13-14 Οκτωβρίου 2006 (http://translation.hau.gr/telamon/files/HAU-
speechValeontisMantzari_GR.pdf)  

[ 9] Sager, J.C., 1990. A practical course in terminology processing. Άμστερνταμ: John Benjamins. 

[10] Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ά., 2001. «Αναβαπτισμός», Πρακτικά 3ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και 
Ορολογία». Αθήνα, σ. 63-77. 

[11] Βαλεοντής, Κ., 2003, «Ελληνικά αρκτικόλεξα και ακρώνυμα υπό το πρίσμα των σύγχρονων 
επικοινωνιακών αναγκών», Πρακτικά 4ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Αθήνα, σ. 
125-143 (http://www.eleto.gr/download/Conferences/4th%20Conference/4th_12-39-
ValeontisKostas.pdf). 

[12] Τριανταφυλλίδη Μ., Μικρή Νεοελληνική Γραμματική, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 
1965. 

[13] Βαλεοντής, Κ., 2007, Νεοελληνικά σύνθετα ρήματα που προέρχονται με δύο τρόπους σύνθεσης από 
απλά ρήματα με αρχαιοελληνική προέλευση – Σημασία και χρήση τους στην σύγχρονη 
οροδοσία/ονοματοδοσία, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Αθήνα, σ. 32-52. 

[14] Webster’s, Random House Unabridged Dictionary, V3.0, 1999, Random House Inc.  

[15] Βαλεοντής Κ., Ζερίτη Κ., Νικολάκη Ά., 1999, Το προσδιοριστικό συνθετικό του ελληνικού σύμπλοκου 
όρου και η χρήση της γενικής, Πρακτικά 2ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Αθήνα, σ. 
283-299 

 

 


