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Πεξίιεςε 

 

Σηελ παξνχζα εηζήγεζε πεξηγξάθνληαη νη εξγαζίεο δφκεζεο 

ειιεληθνχ ζεζαπξνχ ζην πιαίζην ηεο Κνηλνπξαμίαο 

Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Ο ζεζαπξφο, ζηελ 

πηινηηθή ηνπ θάζε, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ 

Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε ηελ πξννπηηθή λα θαιχςεη ηηο 

ζπιινγέο φισλ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ κειψλ ηεο 

Κνηλνπξαμίαο. Τα ζέκαηα πνπ έρνπλ ήδε επεμεξγαζζεί είλαη 

απηά ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ςπρνινγίαο 

θαζψο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ,  ηεο παξαγσγήο, ηεο 

βηνκεραλίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο εξγαζίαο.    

 

Σηε εηζήγεζε, αλαιχνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ επηινγή ησλ φξσλ 

πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηα επηκέξνπο επηζηεκνληθά πεδία. 

Αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο ηεο ελλνηνινγηθήο αλάπηπμεο θάζε 

φξνπ κε ηελ αλαδήηεζε θαη παξάζεζε ηεο ηεξαξρίαο ζηελ 

νπνία αλήθεη, ψζηε λα εκθαλίδνληαη νη ηζνδχλακεο, ηεξαξρηθέο 

θαη ζπζρεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ φξσλ.  

Καηά ηελ αλάπηπμε θαη ελλνηνινγηθή ζχλδεζε ησλ φξσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλείο ζεζαπξνί φπσο απηνί ηνπ OΔCD 

θαη ηεο UNESCO θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλνη ζεκαηηθνί 

ζεζαπξνί θαη θαηάινγνη. 

Βάζε ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο ηεο νκάδαο απεηέιεζε ην 

πξφηππν 1321 ηνπ ΔΛΟΤ πνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία 

κνλφγισζζσλ ζεζαπξψλ. Δπηπιένλ, ζε φινπο ηνπο ειιεληθνχο 

φξνπο απνδίδνληαη θαη νη αληίζηνηρνη αγγιηθνί φξνη φπσο 

έρνπλ θαζηεξσζεί ζε αληίζηνηρνπο ζεζαπξνχο, αθνινπζψληαο 

ηηο νδεγίεο ηνπ πξνηχπνπ 5964 ηνπ ISO, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ν ρξήζηεο πνπ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ 

αγγιηθή νξνινγία ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 

θαηαιφγνπο ησλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ. 

 

Ζ εηζήγεζε ζπλνδεχεηαη απφ επίδεημε ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ 

ζεζαπξνχ ν νπνίνο πινπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ TMS-SIS πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εξεπλεηηθή 

νκάδα ηνπ ΗΤΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Τν ινγηζκηθφ 

απηφ αλαπηχρζεθε παξαηηέξσ, κε ηε ζπκβνιή ηεο επηηξνπήο 

ηνπ ζεζαπξνχ, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο, φπσο απηέο 

έρνπλ νξηζηεί απφ ηα αληίζηνηρα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΤ θαη ηνπ 
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ISO θαη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

ζεζαπξψλ.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: ζεζαπξνί, επξεηεξίαζε, νξγάλωζε 

πιεξνθνξηώλ, νξνινγία 

 

Abstract  

 

Thesauri, with the thoroughness of the description of the terms 

included in them, facilitate the subject organization of 

information and increase the precision and the recall rate of the 

research at the information seeking process of information 

systems. A thesaurus of Greek terms, beyond the narrow limits 

of use for which it is intended, constitutes a powerful 

conceptual tool of Greek language, in which few efforts have 

been realized up to now.  

 

In the present paper, the administrative context and the work 

carried out for the compilation of a Greek thesaurus are 

described, in the frame of the Consortium of Greek Academic 

Libraries.  

The thesaurus, in its pilot phase, covers the needs of the 

Library of Panteios University, with the prospect to cover the 

collections of all academic libraries -members of the 

Consortium. The subjects that already have been processed are 

those of international relations, sociology, economics, regional 

growth and psychology as well as of institutional framework, 

production, industry, trade and labour.    

 

In the paper, the problems arisen during the localization and 

the choice of terms, which have been established within the 

individual scientific fields, are analyzed. The difficulties of 

conceptual classification of each term are reported, with the 

search and indication of the hierarchy in which it belongs, so 

that the equivalent, hierarchical and related relations between 

the terms will be developed. 

At the growth and conceptual connection of the terms, 

international thesauri are consulted such as those of OECD and 

UNESCO, as well as specialized thematic thesauri and 

catalogues. 

The standard 1321 of ELOT which refers to the creation of 

monolingual thesauri constituted the working base of the 

thesaurus committee. Moreover, for all the Greek terms, the 

corresponding English terms are also cited, as they have been 

established in related thesauri, according to the guidelines of 

the 5964 standard of ISO, in order to facilitate the users who 

are familiar with English terminology for the information 

retrieval from the catalogues of Greek libraries. 
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The proposal is accompanied by a demonstration of the 

automated thesaurus which was implemented with the TMS-

SIS thesaurus management program, supported by the ITE 

research team of the University of Crete. The program was 

farther developed, with the contribution of the thesaurus 

committee, in order to satisfy the needs, as they have being 

determined by the corresponding standards of ELOT and ISO 

and the international developments on thesauri management 

issues. 

 

Keywords: thesauri, indexing, information organization, 

terminology 

 

 

 

1.  Εηζαγσγή 

Πξηλ κεξηθά ρξφληα, επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη κε ην Γηαδίθηπν ζα είλαη εχθνιε θαη απιή ε 

αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Όηη δελ ζα ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα εξγαιεία θαη φινη ζα 

κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη, λα αλαδεηνχλ θαη λα παίξλνπλ εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη θαη πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη 

θξάζεηο «νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ» θαη «νξγάλσζε ηεο γλψζεο» απαληνχλ φιν θαη πην 

ζπρλά, γεγνλφο πνπ καξηπξεί ηε κεγάιε πιένλ αλάγθε γηα νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, έηζη 

ψζηε λα γίλεηαη ζσζηή αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνληαη ηα 

πξνβιήκαηα απφ ηελ «πιεξνθνξηαθή έθξεμε» θαη ην «πιεξνθνξηαθφ ράνο», δχν έλλνηεο 

ηδηαίηεξα πξνζθηιείο ζην ζρεηηθφ αληηθείκελν (Broughton 2007, Τζάθνπ & Φαηδεκαξή 

2002). 

 

Ζ νξγάλσζε θαη ε ζεκαηηθή ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο ζε 

νπνηνδήπνηε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηε δηαηήξεζε, παξνπζίαζε, αλαδήηεζε θαη 

αλάθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ (Gnoli, 2004). Οη ζεζαπξνί είλαη ηα εξγαιεία πνπ, βαζηζκέλα ζε 

βηβιηνζεθνλνκηθνχο θαη γισζζηθνχο/νξνινγηθνχο θαλφλεο, ζπληεινχλ ζηα παξαπάλσ, 

παξέρνληαο επηπιένλ θαη ηε δπλαηφηεηα δφκεζεο θαη απνδφκεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, έηζη 

ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη επηζηεκνληθέο θαη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηα ηα εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία ζεκαηηθήο νξγάλσζεο 

ηεο γλψζεο είλαη, αλάκεζα ζηα άιια, ε πιεξνθνξηαθή θφξηηζε θαη ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ 

πιεξνθνξηαθή παηδεία ησλ ρξεζηψλ, ε δπζθνιία δειαδή λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο κε 

επέιηθηνπο ηξφπνπο θαη λα έρνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα (Gilchrist, 2003). Δπίζεο, 

ζεκαληηθφο ιφγνο απνηειεί ε αλάγθε γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ε παξνρή δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο λα εμαζθαιίδεηαη αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα εξγαιεία.  

 

Ζ Δπηηξνπή Θεζαπξνχ πνπ έρεη ζπζηαζεί ζην πιαίζην ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέιε: Τζάθνπ Σηακαηίλα 

(ζπληνλίζηξηα), Γεσξγάθε Γαλάε, Τνξάθε Καηεξίλα θαη Φαηδεκαξή Σηέιια. Δπίζεο, ε 

Δπηηξνπή πιαηζηψλεηαη απφ ηνπο Κνπηζηιένπ Σηακαηίλα, Πνιίηε Γηψξγν, Πνπιή Καλέιια 

θαη Σεκαηνπδάθε Αζελά.  



 4 

Σθνπφο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πηινηηθή αλάπηπμε ζεζαπξνχ επηζηεκνληθψλ 

φξσλ.  

Σεκαληηθφ κέξνο απφ ην έξγν ηεο νκάδαο ήηαλ αξρηθά ν νξηζκφο ηνπ έξγνπ θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ ζηα νπνία ζα έπξεπε λα θηλεζεί. Έηζη, ην πεξηερφκελν δνπιεηάο ηεο 

νκάδαο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο: 

 Καζνξηζκφο ηεο κνξθήο, θαζψο θαη ηεο γιψζζαο ή ησλ γισζζψλ ηνπ ζεζαπξνχ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ζεκαηηθψλ πεδίσλ γηα ηελ πξψηε θάζε.  

 Αληηκεηψπηζε εηδηθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε γιψζζα θαη ηελ νξνινγία. 

 Πξνδηαγξαθέο θαη πξφγξακκα ζεζαπξνχ. 

 Γεκηνπξγία ζεζαπξνχ. 

 Γηαηχπσζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ρξήζε απφ ηηο βηβιηνζήθεο. 

 Πξνηάζεηο γηα επφκελα βήκαηα. 

 

Υπνρξέσζε ηεο Οκάδαο είλαη λα παξνπζηάζεη έλα πηινηηθφ ζχζηεκα ζεζαπξνχ, ην νπνίν ζα 

δνζεί ζηηο βηβιηνζήθεο κε ζθνπφ λα δνθηκαζηεί, λα αμηνινγεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έηζη 

φπσο είλαη ή κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα γίλνπλ. Δπηζπκεηφο ζηφρνο είλαη λα ζπκπιεξσζεί γηα ηα 

ππφινηπα ζεκαηηθά πεδία, ψζηε λα πξνθχςεη έλαο πιήξεο ζεζαπξφο επηζηεκνληθψλ φξσλ. 

2. Μνξθή θαη γιώζζα ζεζαπξνύ 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεζαπξνχ αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο θαη ηα πξφηππα ζεκαηηθήο 

επξεηεξίαζεο, δεκηνπξγίαο κνλφγισζζσλ θαη πνιχγισζζσλ ζεζαπξψλ, θαζψο θαη ηα 

πξφηππα νξνινγίαο (Τνξάθε, 2003). Τα πξφηππα απηά είλαη:  

 ΔΛΟΤ 1312: Τεθκεξίσζε - Θεκαηηθή αλάιπζε ηεθκεξίσλ : Μέζνδνη εμέηαζεο 

ηεθκεξίσλ, πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεκάησλ ηνπο θαη επηινγήο ησλ φξσλ επξεηεξίαζεο (ISO 

5963). 

 ΔΛΟΤ 1321: Τεθκεξίσζε-θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη αλάπηπμε 

κνλφγισζζσλ ζεζαπξψλ, 1993 (ISO 2788). 

 ISO 5964: Documentation-guidelines for the establishment and development of 

multilingual thesauri, 1985. 

 ΔΛΟΤ 402: Οξνινγηθή εξγαζία – Αξρέο θαη κέζνδνη (ISO 704). 

 ΔΛΟΤ 561-1 & 2: Οξνινγηθή εξγαζία - Λεμηιφγην (ISO 1087-1 & 2). 

 

Σηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο, δηαηππψζεθαλ νη θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεζαπξνχ, νη νπνίνη παξνπζηάζηεθαλ ζε εκεξίδα ηεο νξηδφληηαο δξάζεο 

(Τζάθνπ
 
θ.ά., 2007). Σην θείκελν απηφ πεξηέρνληαη ηα δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα δεκηνπξγίαο 

ηνπ ζεζαπξνχ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

1. Φαξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο επξεηεξίαζεο θαη αλάθηεζεο 

2. Δχξνο θαη βαζκφο εμεηδίθεπζεο ησλ ζεκάησλ πνπ ζα θαιχςεη  

3. Μέγεζνο θαη είδνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ζα επξεηεξηαζηεί 

4. Αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα εμππεξεηήζεη  

5. Τχπνο ηνπ ζεζαπξνχ 

6. Πξνδηαγξαθέο γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ζεζαπξνχ 

 

Αξρηθά, έγηλε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππαξρφλησλ ζεζαπξψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ αξθεηνί κνλνζεκαηηθνί ζεζαπξνί θαη 

θάπνηνη πνιπζεκαηηθνί. Ο πιένλ αλεπηπγκέλνο πνιπζεκαηηθφο ζεζαπξφο ζε δηεζλέο επίπεδν 

θξίζεθε απηφο ηεο Unesco, ν νπνίνο θαη απνθαζίζηεθε λα απνηειέζεη ηε βάζε ζηελ νπνία ζα 
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ζηεξηρζεί ε δφκεζε ηνπ ειιεληθνχ ζεζαπξνχ. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ φξσλ ζε βάζνο 

απνθαζίζζεθε ε ρξήζε εηδηθεπκέλσλ κνλνζεκαηηθψλ ζεζαπξψλ. 

 

Σρεηηθά κε ηε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο ηνπ ζεζαπξνχ, απνθαζίζηεθε φηη θχξηα γιψζζα ζα 

είλαη ε ειιεληθή θαη φηη ζα απνδνζνχλ φινη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. Σηε θάζε απηή, δελ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ζεζαπξνχ θαη ζηελ αγγιηθή, δειαδή 

ζπζηήκαηνο ζεκαηηθψλ φξσλ κε φιεο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο φξνπο απηνχο, αιιά ζα 

ππάξρνπλ κφλν νη απνδφζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζε άιινπο ζεζαπξνχο ή ειεγρφκελα ζεκαηηθά 

επξεηήξηα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε αλαδήηεζε φξσλ ζηελ ειιεληθή ή/θαη 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

3. Θεκαηηθά πεδία 

Με ζηφρν ηε ρξεζηηθφηεηα ηνπ εξγαιείνπ θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ 

απφ ηηο βηβιηνζήθεο, απνθαζίζηεθε λα δεκηνπξγεζνχλ κηθξνζεζαπξνί κε φξνπο ζε ζεκαηηθά 

πεδία πνπ ζα θαιχπηνπλ αξρηθά ηηο αλάγθεο ηνπ Σπιινγηθνχ Καηαιφγνπ θαη ησλ θαηαιφγσλ 

ησλ επηκέξνπο Βηβιηνζεθψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, επηιέρζεθαλ ηα ζεκαηηθά 

πεδία πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην, δεδνκέλνπ φηη είλαη ην πξψην Ίδξπκα 

ηνπ νπνίνπ ν θαηάινγνο ηεο Βηβιηνζήθεο εληάρζεθε ζην Σπιινγηθφ Καηάινγν. Έηζη, ζε 

πξψην ζηάδην, αλαιχζεθαλ, δνκήζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ αιθαβεηηθά θαη ζε ηεξαξρίεο φξνη 

πνπ θαιχπηνπλ ηα παξαθάησ ζεκαηηθά πεδία:  

 Γηεζλείο ζρέζεηο  

 Κνηλσληνινγία  

 Οηθνλνκία  

 Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 

 Χπρνινγία  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα αλάππμεο ηνπ ζεζαπξνχ, ρξεηάζηεθε λα εηζαρζνχλ 

θαη άιια ζεκαηηθά πεδία πνπ πεξηέρνπλ φξνπο ζρεηηθνχο κε φξνπο απφ ηα παξαπάλσ, ζε 

κηθξφηεξν εχξνο βέβαηα θαη κε πξννπηηθή λα αλαπηπρζνχλ πιεξέζηεξα ζην κέιινλ. Τέηνηα 

πεδία είλαη π.ρ. ε αξρηηεθηνληθή, ε βηνκεραλία, ε εθπαίδεπζε, ην εκπφξην, ε εξγαζία, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην, ε παξαγσγή, ην πεξηβάιινλ θ.ά. 

 Ψο πιηθφ βάζεο απεηέιεζαλ αξρηθά νη ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο θαη 

ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίεο απνδνκήζεθαλ ζε ζεκαηηθνχο 

φξνπο. Σηε ζπλέρεηα, θαη επεηδή νη φξνη πνπ πξνέθπςαλ δελ αξθνχζαλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

παξαπάλσ κηθξνζεζαπξψλ, απφ θάζε ππννκάδα ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο φξνη απφ ηα 

ζεκαηηθά επξεηήξηα άιισλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ (π.ρ. ηνπ ΤΔΔ γηα ηα ζέκαηα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα). 

Ταπηφρξνλα, απφ θάζε νκάδα ρξεζηκνπνηήζεθε σο νδεγφο έλαο ππάξρσλ ζεζαπξφο, δειαδή 

ν ζεζαπξφο ηνπ ΟΟΣΑ
 

(http://168.96.200.17/ar/oecd-macroth/en/) γηα ηα ζέκαηα ηεο 

νηθνλνκίαο, ν ζεζαπξφο ηεο Unesco (http://www2.ulcc.ac.uk/unesco/) γηα ηα ζέκαηα ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηνπ APA γηα ηελ ςπρνινγία θηι. Καη πάιη φκσο ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ρξεηάζηεθε λα ιεθζνχλ ππφςε θαη 

άιινη ζεζαπξνί πνπ αλαιχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα 

π.ρ. ν Γεληθφο Πνιχγισζζνο Πεξηβαιινληηθφο Θεζαπξφο GEMET 

(http://www.eionet.europa.eu/gemet/), θαζψο θαη ην αληίζηνηρν γισζζάξη ηεο Environmental 

Terminology Discovery Service (http://glossary.eea.europa.eu/), παξαγσγή ηεο Δπξσπατθήο 

Υπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο EEA. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη φξνη είλαη ελλνηνινγηθά 

http://168.96.200.17/ar/oecd-macroth/en/
http://www2.ulcc.ac.uk/unesco/
http://www.eionet.europa.eu/gemet/
http://glossary.eea.europa.eu/
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ηζνδχλακνη, γίλεηαη αλαδήηεζε θαη ζην δηαδίθηπν γηα λα ιεθζεί ππφςε θαη ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηνπ θάζε φξνπ. 

Ψο πξνο ηελ απφδνζή ηνπο, νη φξνη γηα λα γίλνπλ απνδεθηνί, ειέγρνληαη ζε γεληθά, εηδηθά θαη 

ηερληθά ιεμηθά θαη εγθπθινπαίδεηεο, ζε ππάξρνληεο ζεζαπξνχο, επξεηήξηα φξσλ θαη 

ηαμηλνκηθά ζπζηήκαηα θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, επηδηψθεηαη ε ζπκβνιή εηδηθψλ. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πεγψλ απηψλ έγηλε βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε θαη ζπληάρζεθε θαηάινγνο 

κε έγθπξνπο δηεζλείο ζεζαπξνχο, ιεμηθά θαη άιια βνεζήκαηα νξνινγίαο ηφζν γεληθά φζν θαη 

αλά ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ πεδίν.  

Τα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ Δπηηξνπή αθνξνχλ ηφζν ηε ρξήζε ησλ επηζηεκνληθψλ 

φξσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε επηινγή ησλ ζσζηψλ/δφθηκσλ ηχπσλ γηα θαζηέξσζε 

(αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο νξνινγίαο θαη ηηο θαζηεξψζεηο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη απφ  

αξκφδηα θέληξα, αιιά θαη ζπκβνπιεπφκελνη εηδηθνχο ζηα ζεκαηηθά πεδία επηζηήκνλεο) φζν 

θαη ηελ απφδνζε ζηελ ειιεληθή αγγιηθψλ φξσλ απφ ηνπο ζεζαπξνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

(αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ηαθηηθή φπσο πξνεγνχκελα). Ηδηαίηεξα απαζρφιεζε ηελ Δπηηξνπή ε 

δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ νκάδσλ θαη ππννκάδσλ θαη ε ππαγσγή ησλ φξσλ ζε απηέο κε ζρέζεηο 

ηεξαξρίαο, ηζνδπλακίαο θαη ζπζρέηηζεο, 

Τα πξνβιήκαηα εδψ είλαη πνιιά θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαθνξεηηθή άπνςε κε  ηελ νπνία 

αληηκεησπίδνληαη ηα ίδηα ζέκαηα απφ δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά ζπζηήκαηα. Τν γεγνλφο απηφ 

κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνξεηηθή αληίιεςε ή κε ην δηαθνξεηηθφ εχξνο θάιπςεο ηνπ 

ζεκαηηθνχ πεδίνπ ζε θάζε πεξίπησζε. Σην παξαθάησ παξάδεηγκα, θαίλεηαη ε δηαθνξεηηθή 

ηνπνζέηεζε ηνπ ίδηνπ αγγιηθνχ φξνπ regional planning (πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο), ζε δχν 

ζεζαπξνχο (Unesco θαη Gemet) θαη ε ζρέζε ηνπ κε άιινπο φξνπο. Ζ δπζθνιία ηεο νκάδαο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ζεζαπξνχ είλαη ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο (ή θαη ζσζηήο) ιχζεο γηα 

πεξηπηψζεηο φπσο π.ρ. ηνπ φξνπ regional development, πνπ ζηνλ έλα ζεζαπξφ ζεσξείηαη 

πιαηχηεξνο θαη ζηνλ άιιν εηδηθφηεξνο ηνπ φξνπ regional planning. Ηδηαίηεξα ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ε νκάδα ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη εηδηθνχο, λα ζέηεη θαλφλεο θαη παξαδνρέο 

θαη λα δηαηππψλεη ηνπο νξηζκνχο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο εξκελεχεηαη ε άπνςή ηεο.  

Αληίζηνηρν πξφβιεκα ζηελ ειιεληθή ππάξρεη κε ηνπο φξνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε πνιενδνκία, 

ρσξνηαμία, ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, αζηηθφ ζρεδηαζκφ θηι. Έηζη, ν 

Σχιινγνο Διιήλσλ Πνιενδφκσλ θαη Φσξνηαθηψλ ΣΔΠΟΦ απνθαιεί ζηνλ ηίηιν ηνπ σο 

urban planners ηνπο πνιενδφκνπο (νη νπνίνη επίζεο απαληνχλ θαη σο town planners θαη city 

planners) θαη σο regional planners ηνπο ρσξνηάθηεο. H αληίζηνηρε Δπξσπατθή Έλσζε 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν spatial planners γεληθά. Φξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη ν γεληθφηεξνο φξνο 

planners. Αληίζηνηρα, γηα ηνπο φξνπο πνιενδνκία, ρσξνηαμία ρξεζηκνπνηνχληαη planning, 

urban planning θηι.  
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Θεζαπξόο Unesco Θεζαπξόο GEMET 

Regional planning  
MT 4.45 Human settlements and land use 

FR Planification régionale 
SP Planificación regional 

SN Refers to regions within a country. 

BT1 Regional development 
RT Development planning 

RT Economic planning 

RT Industrial location 

RT New towns 
RT Regional disparities 

RT Rural planning 

RT Urban planning 

regional planning 

Concept definition:  

The step by step method and process of 

defining, developing and outlining various 
possible courses of actions to meet existing 

or future needs, goals and objectives for a 

designated area or an administrative 
division of a city, county or larger 

geographical area. (Source: RHW / BLD) 

 broader terms 

  planning  

 narrower terms 

  regional development  

   regional structure  

 related terms 

  physical planning  

Scope note:  
scope note is not available 

Themes: 

administration 
Groups: 

ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 

POLICY, POLITICS,  

 

Απφ ηα παξαδείγκαηα απηά, είλαη θαλεξφ φηη ε νκάδα πξέπεη λα θαηαιήμεη ζε κία πξφηαζε 

θαη λα δηαηππψζεη ηνπο νξηζκνχο ησλ φξσλ απηψλ ή/θαη δίλνληαο ηηο πεγέο άληιεζεο ησλ 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ φπνπ ρξεηάδεηαη (ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο παξαδνρήο ιχζεο απφ 

πθηζηάκελν ζχζηεκα νξνινγίαο ή άιιε πεγή). Γίλεηαη επίζεο θαλεξφο ν ξφινο ηνπ ζεζαπξνχ 

σο εξγαιείνπ πνπ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη πιεξνθνξηαθή δηαδηθαζία κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπεξηέρεη θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηγξαθή, ηε δφκεζε θαη ηελ 

απνδφκεζε ηεο γλψζεο.  

 

Γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο εγγξαθήο θάζε φξνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πιήζνο ζρεηηθψλ φξσλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο δελ αλήθνπλ ζηα ππφ επεμεξγαζία ζεκαηηθά 

πεδία ηνπ ζεζαπξνχ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, είηε δεκηνπξγήζεθαλ λέεο ηεξαξρίεο, νη νπνίεο 

ελεκεξψζεθαλ κε ηνπο φξνπο απηνχο θαηά ην δπλαηφλ ή δεκηνπξγήζεθε κηα ηεξαξρία κε ηελ 

έλδεημε «Οξθαλνί φξνη», ζηελ νπνία εληάρζεθαλ φινη νη φξνη γηα ηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

 

Πνιινί πεξηγξαθείο ζπλνδεχνληαη απφ δηεπθξηληζηηθή ζεκείσζε, ε νπνία κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ θαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα άξζε ηπρφλ αζαθεηψλ θαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο θηιηθφηεηαο ηνπ ζεζαπξνχ. Γηα ηηο ζεκεηψζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη πιήζνο 

πεγψλ, νη νπνίεο θαη αλαθέξνληαη (ειιεληθά ιεμηθά,  αληίζηνηρνη μελφγισζζνη ζεζαπξνί, 

ειεθηξνληθά ιεμηθά θαη ηζηνζειίδεο).  Δπίζεο, γηα θάζε φξν δίλνληαη, κε μερσξηζηέο 

ελδείμεηο, νη πεγέο ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ αγγιηθνχ φξνπ (π.ρ. Πάληεην, ΤΔΔ, Unesco, OECD, 

Gemet, IATE θ.ά.). 

  

 

http://www2.ulcc.ac.uk/unesco/terms/list126.htm#Regional%20development
http://www2.ulcc.ac.uk/unesco/terms/list39.htm#Development%20planning
http://www2.ulcc.ac.uk/unesco/terms/list44.htm#Economic%20planning
http://www2.ulcc.ac.uk/unesco/terms/list73.htm#Industrial%20location
http://www2.ulcc.ac.uk/unesco/terms/list103.htm#New%20towns
http://www2.ulcc.ac.uk/unesco/terms/list126.htm#Regional%20disparities
http://www2.ulcc.ac.uk/unesco/terms/list132.htm#Rural%20planning
http://www2.ulcc.ac.uk/unesco/terms/list162.htm#Urban%20planning
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?cp=6287&langcode=en
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?cp=7066&langcode=en
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?cp=7080&langcode=en
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept?cp=6225&langcode=en
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4. Γισζζηθά θαη άιια πξνβιήκαηα. 

Έλαο πνιχγισζζνο ζεζαπξφο κπνξεί λα δνκεζεί κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.   

1. Γφκεζε απφ ηελ αξρή. 

2. Μεηάθξαζε ελφο ππάξρνληνο ζεζαπξνχ απφ κία γιψζζα ζε άιιε κε θαζνξηζκφ ηεο 

ηζνηηκίαο ησλ φξσλ απφ ηελ πξψηε ζηε δεχηεξε γιψζζα θαη  

3. Σπγρψλεπζε ππαξρφλησλ ζεζαπξψλ ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο γιψζζεο  

 

Σηελ παξνχζα πεξίπησζε, γηα ην ζεζαπξφ ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιίγν σο πνιχ θαη νη ηξεηο κέζνδνη. Ψο πξψηε χιε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

φξνη πνπ εμήρζεζαλ απφ ηηο επηθεθαιίδεο ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίεο κάιηζηα 

δίλνληαη ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή, πξάγκα πνπ δηεπθφιπλε ηελ αξρηθή αληηζηνίρηζε 

ησλ φξσλ. Γπζθνιίεο αληηκεησπίδνληαη ζηελ απφδνζε ησλ αγγιηθψλ φξσλ, ηδηαίηεξα ζηελ 

απφδνζε φξσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αθξηβήο αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ δχν γισζζψλ ή 

γηα φξνπο νη νπνίνη ζηε κία απφ ηηο δχν γιψζζεο δελ παξνπζηάδνληαη κνλνιεθηηθά αιιά 

πεξηθξαζηηθά.
 
(Τζάθνπ & Φαηδεκαξή, 2002). Όπσο θάλεθε θαη ζηα παξαδείγκαηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, ζπρλά δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα απφ ηηο δηαθνξέο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ελφο φξνπ ζε δηαθνξεηηθνχο ζεζαπξνχο ή ζηε κε χπαξμε ηνπ 

φξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε βηβιηνζήθε ζε θάπνηνλ ζεζαπξφ.  

 

Πνιιέο θνξέο επίζεο, νη έλλνηεο κπνξεί λα ζπκπίπηνπλ ιεθηηθά ζε επίπεδν κηθξνζεζαπξψλ, 

ηεξαξρηψλ ή φξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην ζεζαπξφ ηεο Unesco, ππάξρεη ε ιεθηηθή κνξθή 

international relations (δηεζλείο ζρέζεηο) σο νλνκαζία ζεκαηηθήο θαηεγνξίαο 

(κηθξνζεζαπξνχ) θαη σο φξνο κέζα ζηελ θαηεγνξία απηή. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

αλάιπζε ηεο έλλνηαο psychology (ςπρνινγία). Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δφζεθε ζηελ ηεξαξρία 

κηα πιαηχηεξε ή πην πεξηθξαζηηθή νλνκαζία.  

 

Έηζη, π.ρ. γηα ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ε ηεξαξρία απνδφζεθε σο «δηεζλείο ππνζέζεηο», άπνςε πνπ 

πηνζεηήζεθε κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηα ιεμηθά Τξηαληαθπιίδε θαη Μπακπηληψηε. 

Σε απηά αλαθέξεηαη φηη ππφζεζε είλαη θάζε ζνβαξφ ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ θνηλή γλψκε. 

Γηεζλείο ζρέζεηο είλαη ηα ζνβαξά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα θξάηε θαη αθνξνχλ ηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο θαη ζηνλ ηξφπν ξχζκηζήο ηνπο. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κπνξεί λα είλαη: 

 Οπδέηεξεο, νπφηε ν φξνο πνπ ηηο πεξηγξάθεη είλαη δηεζλείο ζρέζεηο (international relations) 

 Αξλεηηθέο, νπφηε ν φξνο πνπ ηηο πεξηγξάθεη είλαη δηεζλείο δηελέμεηο (international 

conflicts) 

 Θεηηθέο,  νπφηε ν φξνο πνπ ηηο πεξηγξάθεη είλαη εηξήλε (peace) θηι. 

 

Ζ ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ επηηπγράλεηαη  

 ζηελ πεξίπησζε ησλ νπδεηέξσλ θαη ζεηηθψλ ζρέζεσλ, κε ηε δηεζλή πνιηηηθή θαη ησλ  

 ζηελ πεξίπησζε ησλ αξλεηηθψλ  ζρέζεσλ, κε ηελ άκπλα 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, θάζε φξνο είλαη κνλνζήκαληνο θαη απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε πνπ 

δεκηνπξγεί ε ρξήζε ηνπ ίδηνπ φξνπ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο.  Με βάζε ηα 

παξαπάλσ, ε ηεξαξρία αλαιχεηαη σο εμήο: 

δηεζλείο ππνζέζεηο internatiνnal affairs 

δηεζλείο ζρέζεηο            international relations 

δηεζλείο δηελέμεηο  international conflicts 

εηξήλε peace 

δηεζλήο πνιηηηθή international politics 

άκπλα defense 
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5. Πξόγξακκα ζεζαπξνύ 

Με βάζε ηνπο θαλφλεο γηα ηε δεκηνπξγία ζεζαπξψλ θαη βαζηδφκελνη ζηα πξφηππα πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δηαηππψζεθαλ αλαιπηηθά νη πξνδηαγξαθέο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

πιεξνί ν ειιεληθφο ζεζαπξφο επηζηεκνληθψλ φξσλ. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο έπξεπε λα 

θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα πνπ επηιέρζεθε θαη ην νπνίν ζα έπξεπε λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπή, φζν θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ ζεζαπξνχ ζηε ζπλέρεηα. Οη 

ηδηφηεηεο απηέο κάιηζηα ρξεηάδεηαη λα θαιχπηνπλ φρη κία αιιά νζεζδήπνηε βηβιηνζήθεο καδί 

ή θάζε κία ρσξηζηά. 

 

Οη πξνδηαγξαθέο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 10 κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

εληάρζεθαλ αληίζηνηρα δεηήκαηα. Σπλνιηθά πξνέθπςαλ 61 πξνηάζεηο/πξνδηαγξαθέο, γηα 

θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ζεκεηψζεθε ε έλδεημε επηζπκεηή ή ππνρξεσηηθή, ελψ ππήξρε θαη 

πεδίν γηα εηδηθέο παξαηεξήζεηο. Ο πίλαθαο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 

επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο επηινγήο είραλ ζπκπεξηιεθζεί ε 

ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε φια ηα επίπεδα, ε θάιπςε ησλ ππνρξεσηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζε πεξηβάιινλ δηθηχνπ θαη ε ηερληθή θαη θάζε άιιε 

απαξαίηεηε ππνζηήξημε απφ ηελ εηαηξεία παξαγσγήο/δηάζεζεο ηνπ παθέηνπ. 

 

Βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεζαπξνχ είλαη: 

  

 Η δπλαηόηεηα πηνζέηεζεο ησλ εμειίμεσλ: Δθφζνλ ππάξρνπλ κεηαβνιέο θαη εμειίμεηο 

ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο ελφο (κνλφγισζζνπ ή πνιχγισζζνπ) ζεζαπξνχ, ηφζν ζε 

πξαθηηθά δεηήκαηα φζν θαη ζε δεηήκαηα νπζίαο (π.ρ. κε ηπρφλ αιιαγή ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνηχπσλ), ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο 

ζρεηηθέο εμειίμεηο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο θαη δηαηήξεζεο ηνπ ζεζαπξνύ, λα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εκθάληζεο, εθηύπσζεο θαη ηνπηθήο απνζήθεπζεο κέξνπο ή 

όινπ ηνπ ζεζαπξνύ: Πνιχ ζπρλά ρξεηάδεηαη λα γίλεη έιεγρνο ζε νκάδα φξσλ ρσξηζηά, 

νπφηε, ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα κπνξεί λα γίλεηαη ε απνζήθεπζε κέξνπο απηψλ. 

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε ε δπλαηφηεηα απηή, επεηδή ν ζεζαπξφο ζα απνηειείηαη απφ 

επηκέξνπο κηθξνζεζαπξνχο, ηνπο νπνίνπο ζα κπνξεί κηα βηβιηνζήθε λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεη ρσξηζηά. 

 Ο ζεζαπξόο λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ζύζηεκα αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ: Απηή 

ε δπλαηφηεηα είλαη επηζπκεηή, ζα είλαη δε απαξαίηεηε πνιχ πεξηζζφηεξν ζηηο 

βηβιηνζήθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζεζαπξφ απ΄ επζείαο σο ην ζχζηεκα ζεκαηηθήο 

επξεηεξίαζεο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο. Ζ ελζσκάησζε ζην ζχζηεκα ηεο βηβιηνζήθεο 

εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν θαη ηε ζσζηή θαηαρψξηζε ησλ φξσλ, αιιά θαη ηελ θαιχηεξε 

αλαδήηεζε, εθφζνλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηεξαξρηθέο, παξαπεκπηηθέο θαη άιιεο 

ζρέζεηο ηνπ ζεζαπξνχ. 

 Να ππάξρεη δπλαηόηεηα καδηθήο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ από άιια ζπζηήκαηα: Αλ 

ππάξρεη έλα έηνηκν αξρείν ζεκαηηθψλ φξσλ, κε ή ρσξίο δνκή ζεζαπξνχ, ζα είλαη 

επηζπκεηή ε καδηθή θαηαρψξηζή ηνπ ζην ζχζηεκα ηνπ ζεζαπξνχ θαη ε πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ηνπ, πξνο απνθπγή ηεο αξρηθήο πιεθηξνιφγεζεο ησλ φξσλ. 

 Να εκπνδίδεηαη ε εηζαγσγή πνιιαπιώλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε δύν όξνπο, ε εηζαγσγή 

ηεξαξρηθώλ ή ζπζρεηηθώλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε θαζηεξσκέλνπο θαη κε 

θαζηεξσκέλνπο όξνπο, θαζώο θαη ε εηζαγσγή αληηθαηηθώλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

όξνπο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεξαξρίαο: Οη ιφγνη είλαη πξνθαλείο σο πξνο ηελ νπζία, 

άιισζηε έηζη δηαηππψλεηαη θαη ζην ζρεηηθφ πξφηππν. Δπνκέλσο, ην πξφγξακκα ζα πξέπεη 
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κε θάπνην ηξφπν (πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα ή άιιν) λα κελ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή φξσλ 

ή ζρέζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ αληίθαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. 

 

Οη πξνδηαγξαθέο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο: 

Α. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Β. Καηαζθεπή θαη δηαηήξεζε ηνπ ζεζαπξνχ 

Γ. Πξντφλ ηνπ ζεζαπξνχ 

Γ. Αληαιιαγή, νινθιήξσζε θαη ζπκβαηφηεηα 

Δ. Όξνη θαη πεδία 

ΣΤ. Σρέζεηο 

Ε. Καηαρψξηζε, ηξνπνπνίεζε θαη δηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη ζρέζεσλ 

Ζ. Έιεγρνη ζπλέπεηαο 

Θ. Δκθάληζε ζηελ νζφλε, εθηχπσζε θαη απνζήθεπζε ζε αξρείν 

Η. Δπξεηεξίαζε θαη αλάθηεζε 

 

Ψο παξάδεηγκα δίλεηαη ε θαηεγνξία Ε, φπνπ δίλνληαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε νη ζεκεηψζεηο 

ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο παξέρνπζαο εηαηξείαο: 

Ζ. Καηαχώριζη, ηροποποίηζη και διαγραθή δεδομένων και ζχέζεων 

 
α/α Φαξαθηεξηζηηθά Υπνρξ. Επηζπκ. Παξαηεξήζεηο 

31.  Τν πξφγξακκα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα θαηαρψξηζεο, 

ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηνπο φξνπο ηνπ 

ζεζαπξνχ (απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο). 

ΝΑΗ   

32.  Υπάξρεη δπλαηφηεηα καδηθήο 

εηζαγσγήο δεδνκέλσλ απφ άιια 

ζπζηήκαηα. 

 ΝΑΗ 

Γηεπθξίληζε (Οκάδα): Αλ ππάξρεη έλα έηνηκν 

αξρείν ζεκαηηθώλ όξωλ, κε ή ρωξίο δνκή 

ζεζαπξνύ, ζα είλαη επηζπκεηή ε καδηθή 

θαηαρώξηζή ηνπ ζην ζύζηεκα ηνπ ζεζαπξνύ θαη ε 

επεμεξγαζία ηνπ παξαπέξα, πξνο απνθπγή ηεο 
αξρηθήο πιεθηξνιόγεζεο ηωλ όξωλ. 

Γηεπθξίληζε ΙΠ: (Αξρηθά βιέπε δηεπθξίληζε ΙΠ 

ζην 12). Δπίζεο ε καδηθή εηζαγωγή δεδνκέλωλ 

από άιια ζπζηήκαηα ζα είλαη εθηθηή αλ ηα 

δεδνκέλα απηά αθνινπζνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξόηππν πνπ ζα έρνπκε πξνθαζνξίζεη (π.ρ. 

κνξθόηππνο XML) . Τα δεδνκέλα από άιια 

ζπζηήκαηα πξέπεη πξώηα λα κεηαηξαπνύλ ζηελ 

παξαπάλω πξνθαζνξηζκέλε κνξθή θαη κεηά λα 

θνξηωζνύλ ζην ζύζηεκα.  

33.  Υπάξρεη δπλαηφηεηα 

ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηαγξαθψλ, 
ηφζν ζε καδηθφ επίπεδν, φζν θαη κε 

ηελ πιεθηξνιφγεζε επί κέξνπο 

φξσλ,  ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη 

ζρέζεσλ αλάκεζα ηνπο.  

ΝΑΗ  

Γηεπθξίληζε (Οκάδα): Οη ηξνπνπνηήζεηο θαη 

δηαγξαθέο κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο ηόζν γηα 
ηηο πεξηπηώζεηο δηόξζωζεο ζθαικάηωλ, αιιά θαη 

ζε πεξηπηώζεηο αιιαγήο ηωλ ιεθηηθώλ κνξθώλ 

ηωλ όξωλ (π.ρ. αιιαγή θαζηέξωζεο από CD ζε 

ζύκππθλν δίζθν) ή αιιαγήο ηωλ ζρέζεωλ (π.ρ. 

κεηαπήδεζε ηεο κνξθήο CD από πξνηηκώκελε ζε 

κε πξνηηκώκελε). 

Γηεπθξίληζε ΙΠ:  Η δπλαηόηεηα απηή παξέρεηαη 

ήδε από ην ζύζηεκα πρ α)  λα κπνξεί λα θάλεη 

rename έλα όξν θαη ε αιιαγή απηή λα γίλεηαη ζε 

όιεο ηηο αλαθνξέο απηνύ ηνπ όξνπ, β) λα κπνξεί 

λα γίλεη αιιαγή ζε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 
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θαη ε αιιαγή απηή λα γίλεηαη ζε όιεο ηηο 

εκθαλίζεηο ηεο. 

34.  Καηά ηε δηαγξαθή φξσλ, πξέπεη λα 

δηαγξάθνληαη θαη φιεο νη ζρέζεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε απηνχο. 

ΝΑΗ   

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη εκθάληζε ηνπ ζεζαπξνχ επηιέρηεθε ην πξφγξακκα SIS-TMS 

(http://www.ics.forth.gr/isl/r-d-activities/sis-tms.html) πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη ππνζηεξίδεηαη 

απφ νκάδα επηζηεκφλσλ ηνπ ΗΤΔ ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο κε επηθεθαιήο ηνλ θ. Martin 

Doerr. Φξεηάζηεθε λα γίλνπλ ζπλαληήζεηο ηφζν ζηελ Αζήλα, φζν θαη ζηελ έδξα ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ ζην Ζξάθιεην, κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ είραλ ηεζεί. Ζ Δπηηξνπή ήδε εξγάδεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεζαπξνχ ζε 4 

ρσξηζηέο νκάδεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα έθδνζε ηνπ παθέηνπ, κε ηελ πξννπηηθή 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ πνπ ηειεηψλεη ε παξνχζα πηινηηθή θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα 

έρνπλ ζπγρσλεπζεί φινη νη κηθξνζεζαπξνί ζε έλαλ θαη λα έρνπλ φινη θνξησζεί ζηε λέα 

παξαζπξηθή έθδνζε πνπ εηνηκάδεηαη. 

Τα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αληηκεησπίζηεθαλ απφ θνηλνχ κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Τν ζχζηεκα ζεζαπξνχ 

SIS-TMS έρεη ηελ παξαθάησ δνκή, ε νπνία έρεη θαη ηελ αληίζηνηρε αμηνπνίεζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή: 

 ζεζαπξόο: δίγισζζνο (ειιεληθφο - αγγιηθφο) ζεζαπξφο επηζηεκνληθψλ φξσλ 

 ζέκαηα: εδψ θαηαρσξίδνληαη νη κηθξνζεζαπξνί, π.ρ. νηθνλνκία, ςπρνινγία, πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε θηι. 

 ηεξαξρίεο: εδψ θαηαρσξίδνληαη νη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, π.ρ. ζεζκηθφ πιαίζην, παηδεία - 

εθπαίδεπζε, νηθνδνκηθή – θηίξηα, εκπφξην-αγνξά-ππεξεζίεο, εξγαζία-απαζρφιεζε, 

παξαγσγή-δηαρείξηζε θηι. 

Δίλαη θαλεξφ φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θάζε ππννκάδαο ηεο Δπηηξνπήο, θαη 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ελζσκάησζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ ζε έλα, ζα πξέπεη λα 

ειεγρζνχλ νη ηεξαξρίεο, νη νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζα ζπκπίπηνπλ ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο κηθξνζεζαπξνχο, λα δηαηππσζνχλ θαλφλεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο θάζε 

κηαο, λα επαλειεγρζεί ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη λα γίλεη ε ελζσκάησζε/ζπγρψλεπζε ζην θνηλφ 

πξντφλ. Σηελ παξνχζα έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νζφλεο  γηα ηελ θαηαρψξηζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ φξσλ ηνπ ζεζαπξνχ είλαη φπσο παξαθάησ: 

 

Ζ εκθάληζε αληίζηνηρα κπνξεί λα γίλεη ζε γξαθηθή παξάζηαζε φπσο παξαθάησ:  

http://www.ics.forth.gr/isl/r-d-activities/sis-tms.html
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Γηα ηελ θαηαρψξηζε, πξνο ην παξφλ ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαθάησ νζφλε: 

 

Τν Γειηίν ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη αληίζηνηρα ην παξαθάησ: 

 



 13 

 
Υπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα αιθαβεηηθήο παξνπζίαζεο ησλ φξσλ ηνπ ζεζαπξνχ, φπνπ, 

κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ηνπ ΗΤΔ Κξήηεο, έρεη ζπκθσλεζεί πνηα ζηνηρεία ζα 

εκθαλίδνληαη ζην πξνθχπηνλ αξρείν. Ζ αιθαβεηηθή παξνπζίαζε, έρεη ηελ εμήο κνξθή: 
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6. Φξήζε από ηηο βηβιηνζήθεο - Επόκελα βήκαηα 

 

Έλα εξψηεκα πνπ κπνξεί λα ηεζεί είλαη «ηη θάλνπκε απφ δσ θαη πέξα;». Τν έξγν ηεο 

Δπηηξνπήο φπσο έρεη ζρεδηαζηεί κέρξη ηψξα, ζα παξαδνζεί σο ην ηέινο ηνπ 2008 θαη ζα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, θαηαξρήλ σο εξγαιείν ζηε 

ζεκαηηθή επξεηεξίαζε, γηα ηελ απφδνζε ηνπ ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηεθκεξίσλ ησλ 

ζπιινγψλ ηνπο θαζψο θαη σο εξγαιείν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. Μέρξη ηέινο ηνπ 2008, 

ππάξρεη ε ππνρξέσζε γηα ην ΗΤΔ λα έρεη παξαδψζεη ηε λέα δηαδηθηπαθή έθδνζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ νπνία λα έρεη κεηαθεξζεί φιν ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο, ψζηε απηή ε 

κνξθή λα δνζεί ζηηο βηβιηνζήθεο. 

 

Τν απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο είλαη έλα εξγαιείν ζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο, πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε κηαο εληαίαο γιψζζαο νξγάλσζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ γηα 

ην ζπιινγηθφ θαηάινγν, ηηο ειιεληθέο βηβιηνζήθεο θαη βάζεηο πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθνιχλεη 

ηελ πξφζβαζε ζηηο παξαπάλσ πεγέο απφ ρξήζηεο ηνπ εζσηεξηθνχ αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Με ηελ πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ησλ φξσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ζεζαπξφ, δηεπθνιχλεηαη 

θαη απμάλεη ε αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα ηεο αλάθιεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

Παξαθάησ πξνηείλνπκε έλα ζελάξην, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε πξννπηηθή λα ζπλερηζζνχλ νη 

εξγαζίεο δφκεζεο ηνπ ζεζαπξνχ κε ηελ θάιπςε θαη ησλ άιισλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ θαη παξάιιεια λα ππάξρεη ζπλεξγαζία ηεο Δπηηξνπήο κε ηηο βηβιηνζήθεο 

ηεο θνηλνπξαμίαο. Σχκθσλα κε ην ζελάξην απηφ, ν ζεζαπξφο πνπ ζα έρεη νινθιεξσζεί ζηελ 

πξψηε θάζε ζα δνζεί, σο εληαίν πξντφλ, ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο γηα δνθηκή θαη 

αμηνιφγεζε, αιιά θαη γηα θαζεκεξηλή ρξήζε, ζην βαζκφ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο.  
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Ζ Δπηηξνπή Θεζαπξνχ ζα έρεη ζηελ επφκελε θάζε δηηηφ ξφιν:  

 απφ ηε κηα ζα παξαιακβάλεη ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ ππάξρνληνο ζεζαπξνχ (πνπ ζα γίλνπλ 

κε νξγαλσκέλν ηξφπν θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα) θαη ζα πξνρσξήζεη ζε 

δηνξζψζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ζα έρεη πάξεη.  

 θαη απφ ηελ άιιε, ζα αζρνιεζεί κε λέα ζεκαηηθά πεδία, ηα νπνία ζα ζπκθσλεζνχλ απφ 

ηελ Κνηλνπξαμία, κε πξνηεξαηφηεηα, θαηά πξνηίκεζε ζε γεηηνληθά ή ζρεηηθά κε ηα 

ππάξρνληα (π.ρ. αξρηηεθηνληθή, πεξηβάιινλ, αγξνηηθή αλάπηπμε θηι). 

 

Σε ζρέζε κε ηελ παξέκβαζε/ζπκκεηνρή ησλ βηβιηνζεθψλ ζην έξγν θαη επεηδή ν ζεζαπξφο ζα 

έρεη ηεζεί ζε ρξήζε, εάλ έλαο φξνο (ή θαη νιφθιεξν ζεκαηηθφ πεδίν) δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ 

ππάξρνληα ζεζαπξφ, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε βηβιηνζήθε λα 

ππνβάιεη ηηο πξνηάζεηο ηεο. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ λέσλ φξσλ αιιά θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε 

άιινπο κέζα ζην ζεαζπξφ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε νκνηνκνξθίαο ζηελ απφδνζή ηνπο, νη λένη 

φξνη ζα θαηαρσξνχληαη ζε πξνζσξηλά αξρεία. Ζ Δπηηξνπή Θεζαπξνχ, πιαηζησκέλε θαη απφ 

εηδηθνχο επηζηήκνλεο (εηδηθνχο ζηα ζεκαηηθά πεδία θαη εηδηθνχο ζηελ νξνινγία) ζα ειέγρεη 

θαη ζα εγθξίλεη ηηο λέεο εηζαγσγέο ζην ζχζηεκα. Σεκεηψλεηαη, φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα 

θαζηεξψλεηαη σο λένο φξνο άιιε απφδνζε απφ απηήλ πνπ έρεη πξνηαζεί, ζην ζχζηεκα ζα 

εηζάγεηαη θαη ε πξνηεηλφκελε απφ ηε βηβιηνζήθε κνξθή κε θάπνην ηξφπν (π.ρ. σο 

παξαπεκπηηθή κνξθή κε θαζηεξσκέλνπ φξνπ, σο ζρεηηθφο φξνο θηι). Θα είλαη θαιφ λα 

θνηλνπνηνχληαη ρσξηζηά νη δηαδηθαζίεο κέρξη ηελ έγθξηζε θάζε πξφηαζεο, ζπλνδεπφκελεο θαη 

απφ φιε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ ζα αηηηνινγεί ηε ιχζε πνπ πηνζεηείηαη θάζε θνξά. 

 

Ο ζεκαζηνινγηθφο ηζηφο είλαη ε εμέιημε πνπ κεηαηξέπεη ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ ζε εξγαιείν πνπ αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηφζν ηνπ αλζξψπνπ φζν θαη ησλ κεραλψλ. 

Ο νξηζκφο θαη ε ρξήζε ζεζαπξψλ θαη - ζήκεξα πιένλ - θάλνληαο εθκεηάιιεπζε θαη ησλ 

νληνινγηψλ είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε απηή. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο έλλνηεο απνηειεί ηελ απαξαίηεηε νξνινγηθή/λνεηηθή 

βάζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σε απηφ ην πιαίζην, ε 

δεκηνπξγία ζεζαπξψλ εμαζθαιίδεη ηελ εληαία αληίιεςε θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηηο 

επηκέξνπο βηβιηνζήθεο θαη επνκέλσο, δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο. Ζ ρξήζε ελφο εληαίνπ ζεζαπξνχ εμαζθαιίδεη ηελ νκνηνκνξθία 

ηεο ζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο θαη νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο γιψζζαο αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ. Παξαπέξα φκσο, νη ζεζαπξνί ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε θάζε ηνκέα θαη ηδηαίηεξα ζην Γηαδίθηπν, ελψ ε κεηάβαζε 

ζηηο νληνινγίεο έρεη αλάγθε νπσζδήπνηε απφ ηα απαξαίηεηα ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία γηα λα 

δηαηππσζνχλ νη ξφινη θαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο. 

 

Έλαο ζεζαπξφο ειιεληθψλ φξσλ, πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία 

πξννξίδεηαη, ζπληζηά έλα ηζρπξφ ελλνηνινγηθφ εξγαιείν ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, γηα ηελ 

νπνία ιίγεο πξνζπάζεηεο έρνπλ κέρξη ηψξα νινθιεξσζεί. Θα ήηαλ θξίκα λα κείλεη εκηηειήο ε 

δξάζε πνπ έρεη μεθηλήζεη  απφ ηελ Κνηλνπξαμία ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Θεζαπξνχ Δπηζηεκνληθψλ Όξσλ, φπσο θαη άιιεο παξφκνηεο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζε εζληθφ επίπεδν απφ άιινπο θνξείο. 
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