
Μεηαηξνπή ηνπ ειιεληθνύ αιθαβήηνπ κε ιαηηληθνύο 

ραξαθηήξεο (ΕΛΟΤ 743) 

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλνληαη νη ζπληζηώκελεο από ην πξόηππν 

ΕΛΟΤ 743:1982 κεηαηξνπέο ηωλ ραξαθηήξωλ ηνπ ειιεληθνύ αιθαβήηνπ. Τν 

πξόηππν απηό είλαη ην ειιεληθό αληίζηνηρν ηνπ δηεζλνύο ISO 843:1997. 
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Η κεηαγξαθή (2ε ζηήιε ζηνλ παξαπάλω πίλαθα), αθνξά ζηελ θαηά ην δπλαηό 

αθξηβή θωλεηηθή απόδνζε ηεο ιέμεο κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. Είλαη κε 

αληηζηξεπηή κέζνδνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίωο ζηελ απόδνζε ηνπωλπκίωλ, 

εκπνξηθώλ επωλπκηώλ, νλνκάηωλ, επωλύκωλ θηι. Εηδηθά ε κεηαγξαθή ηωλ θπξίωλ 

νλνκάηωλ κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, είλαη ππνρξεωηηθή ζηα 

επίζεκα έγγξαθα (ηαπηόηεηεο, δηαβαηήξηα θηι.).(
1
) 

Ο κεηαγξακκαηηζκόο, αληίζεηα, απνζθνπεί ζηελ δπλαηόηεηα κνλνζήκαληεο 

επαλόδνπ ζηελ αξρηθή κνξθή γξαθήο ηεο ιέμεο. Ο κεηαγξακκαηηζκόο κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζ' όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, αιιά πξνζηδηάδεη ζηηο πεξηπηώζεηο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ειιεληθνύ θεηκέλνπ από πξόζωπα πνπ δελ γλωξίδνπλ ηελ 

ειιεληθή γιώζζα ή από απηόκαηεο κεραλέο. 

Χξήζηκν: Σηηο ζειίδεο ηεο εηαηξείαο Lexicon AE ζα βξείηε έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

κεηαγξαθήο ειιεληθνύ θεηκέλνπ ζε ΕΛΟΤ 743. 

Άιινη ηξόπνη κεηαηξνπήο ηνπ ειιεληθνύ αιθαβήηνπ: Τα Greeklish 

Τα Greeklish είλαη έλαο δηαθνξεηηθόο ηξόπνο απόδνζεο ηνπ ειιεληθνύ αιθαβήηνπ 

θάλνληαο ρξήζε ηωλ ιαηηληθώλ γξακκαηνζεηξώλ. Η κεηαγξαθή απηή, επεηδή 

πξωηαλαπηύρζεθε ζε πεξηβάιινληα πνπ δελ ππνζηήξηδαλ ηελ ειιεληθή γιώζζα, 

θέξεη έληνλα ηα ζεκάδηα ηεο θαηαγωγήο ηεο: δελ ππαθνύεη ζε θαλόλεο, είλαη απιή 

θαη ζύληνκε. Μέζα από ηε ρξήζε έρνπλ θαζηεξωζεί ηέζζεξηο βαζηθνί ηξόπνη, κε ηνλ 

ηέηαξην λα είλαη ν πιένλ άλαξρνο όιωλ, ζπγθεθξηκέλα: 

1. κε βάζε ηε ζέζε ηωλ γξακκάηωλ ζην πιεθηξνιόγην (π.ρ., ζ <=> u, μ <=> j) 

2. κε βάζε ηελ νπηηθή νκνηόηεηα ηωλ γξακκάηωλ (π.ρ., ζ <=> 8, μ <=> 3) 

3. κε βάζε ηε θωλεηηθή νκνηόηεηα ηωλ γξακκάηωλ (π.ρ., ζ <=> th, μ <=> x), θαη 

4. ζπλδπαζκόο όιωλ ηωλ πξνεγνύκελωλ. 

Αλ θαη θάζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ κπνξεί λα «εθεύξεη» ην δηθό ηνπ greeklish 

αιθάβεην, ην δηαδίθηπν είλαη γεκάην από εξγαιεία κεηαηξνπήο (κηα απιή αλαδήηεζε, 

ζε νπνηαδήπνηε κεραλή αλαδήηεζεο, ζα ζαο πείζεη). Μέζα ζηελ πιεζώξα ηωλ 

κεηαηξνπέωλ έρω μερωξίζεη δύν: Έλα απιό θαη απηόλνκν πξόγξακκα πνπ κπνξείηε 

λα ην θαηεβάζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο από ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ BreeZer, θαη ηνλ 

εύρξεζην "on line" κεηαηξνπέα ζηνλ ηζηνρώξν ηωλ Μεηαθξαζηώλ. 

1. Τν «Πξόηππν ΕΛΟΤ 743» ζεζπίδεη ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο γηα ηελ κεηαγξαθή ειιεληθώλ θεηκέλσλ 

ζηε ιαηηληθή .Τν πξόηππν απηό έρεη θπξσζεί κε ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε ΔΙΕΜ/Φ06.5/ Α 12167/28-9-83, 

ελώ θαζηεξώλεηαη θαη από ηε Σύκβαζε ηεο Δηεζλνύο Επηηξνπήο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο «Πεξί 

θαηαρσξήζεσο επσλύκσλ θαη θπξίσλ νλνκάησλ ζηα ιεμηαξρηθά βηβιία», πνπ έρεη θπξσζεί κε ηνλ Ν. 

1665/86. 

Τα παξαπάλσ λνκνζεηηθά θείκελα είλαη δεζκεπηηθά γηα ηνλ ηξόπν αλαγξαθήο ειιεληθώλ νλνκάησλ κε 

ιαηηληθά ζηνηρεία, πεξηνξίδνληαο ην δηθαίσκα ηνπ πξνζώπνπ λα πξνζδηνξίδεη ηελ αλαγξαθή απηή. 

http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Ergalia/ELOT743.htm#s1
http://www.lexicon.com.gr/
http://www.lexicon.com.gr/el/tools/elot743.php
http://users.hol.gr/~breezer/breezerwork.htm
http://www.translatum.gr/converter/greeklish-converter.htm


 


