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 11    Παράρτηµα : XML DTD για Κωδικοποίηση 
Αρχειακής Περιγραφής 

Ροδούλα Καφτάκη 

 

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 
<!--Generated by Turbo XML 2.4.1.100.--> 
<!-- 
    END ENCODED ARCHIVAL DESCRIPTION DOCUMENT TYPE DEFINITION 
    (EAD DTD) 
                                                                           --> 
<!ENTITY % deprecate "IGNORE"> 
 
<![ %deprecate; [ 
<!ENTITY % m.organization.dep 
  'organization |' 
                                                                             > 
<!ENTITY % m.desc.base.dep 
  'admininfo | add | ' 
                                                                             > 
<!ENTITY % a.ΓλώσσαΥλικού 
  'ΓλώσσαΥλικού 
    CDATA 
    #IMPLIED' 
                                                                             > 
<!ENTITY % a.ΝοµικόΚαθεστώς 
  'ΝοµικόΚαθεστώς 
    (public | private | otherlegalstatus) 
    #IMPLIED 
   otherlegalstatus 
    CDATA 
    #IMPLIED' 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    B. CONDITIONAL SECTION: XML Namespace Attribute 
 
    XML Namespace attribute on ΚΑΠ element and ΣύνολοΚΑΠ element 
    Entity Όνοµα: namespace 
    Default: IGNORE 
                                                                           --> 
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<!--
===========================================================
============--> 

<!ENTITY % namespace "IGNORE"> 
 
<![ %namespace; [ 
<!ENTITY % a.ns 
   'xmlns CDATA  #FIXED "urn:isbn:1-931666-00-8"' 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    C. CONDITIONAL SECTION: Tabular Elements and Attributes 
 
    Tabular elements and attributes on ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών and relevant 

ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών subelements 
    Entity Όνοµα: tabular 
    Default: IGNORE 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!ENTITY % tabular "IGNORE"> 
 
<!-- 
    Conditional sections controlled by %tabular; will be found in element 
    and attribute sections below. 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    D. CONDITIONAL SECTION: SGML SDATA Character Entities 
 
    Entity Όνοµα: sgmlchar 
    Default: IGNORE 
 
    NOTE: if keyword changed to INCLUDE, then XML character entities 
    conditional section controlled by %xmlchar; will be changed to IGNORE 
    without further modifications. 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!ENTITY % sgmlchar "IGNORE"> 
 
<![ %sgmlchar; [ 
 
<!ENTITY % xmlchar 
  'IGNORE' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isolat1 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN' 
  'isolat1.gml' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isolat2 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 2//EN' 
  'isolat2.gml' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isonum PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Numeric and Special Graphic//EN' 
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  'isonum.gml' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isopub PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Publishing//EN' 
  'isopub.gml' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isotech PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES General Technical//EN' 
  'isotech.gml' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isodia PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Diacritical Marks//EN' 
  'isodia.gml' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isocyr1 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Russian Cyrillic//EN' 
  'isocyr1.gml' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isocyr2 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Non-Russian Cyrillic//EN' 
  'isocyr2.gml' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isogrk1 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Greek Letters//EN' 
  'isogrk1.gml' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isogrk2 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Monotoniko Greek//EN' 
  'isogrk2.gml' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isogrk3 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Greek Symbols//EN' 
  'isogrk3.gml' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isogrk4 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Alternative Greek Symbols//EN' 
   'isogrk4.gml' 
                                                                             > 
<!-- 
    Character Entity References 
      By default, all declared sets are referenced. Sets that are not 
      needed can be removed our "commented" 
                                                                           --> 
                                                                           ]]> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    E. CONDITIONAL SECTION: XML Character Entities 
    Entity Όνοµα: xmlchar 
    Default: IGNORE 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!ENTITY % xmlchar "IGNORE"> 
 
<![ %xmlchar; [ 
 
<!ENTITY % isolat1 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 1//EN//XML' 
  'iso-lat1.ent' 
                                                                             > 
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<!ENTITY % isolat2 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Added Latin 2//EN//XML' 
  'iso-lat2.ent' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isonum PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Numeric and Special Graphic//EN//XML' 
  'iso-num.ent' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isopub PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Publishing//EN//XML' 
  'iso-pub.ent' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isotech PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES General Technical//EN//XML' 
  'iso-tech.ent' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isodia PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Diacritical Marks//EN//XML' 
  'iso-dia.ent' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isocyr1 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Russian Cyrillic//EN//XML' 
  'iso-cyr1.ent' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isocyr2 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Non-Russian Cyrillic//EN//XML' 
  'iso-cyr2.ent' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isogrk1 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Greek Letters//EN//XML' 
  'iso-grk1.ent' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isogrk2 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Monotoniko Greek//EN//XML' 
  'iso-grk2.ent' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isogrk3 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Greek Symbols//EN//XML' 
  'iso-grk3.ent' 
                                                                             > 
<!ENTITY % isogrk4 PUBLIC 
  'ISO 8879:1986//ENTITIES Alternative Greek Symbols//EN//XML' 
  'iso-grk4.ent' 
                                                                             > 
<!-- 
    Character Entity References 
      By default, all declared sets are referenced. Sets that are not 
      needed can be removed our "commented" 
                                                                           --> 
                                                                           ]]> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    F. CONDITIONAL SECTION: Notation Declarations 
 
    Entity Όνοµα: notation 
    Default: INCLUDE 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!ENTITY % notation "INCLUDE"> 
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<![ %notation; [ 
<!-- 
    The following declarations are for ISO standard notations. 
                                                                           --> 
<!NOTATION sgml PUBLIC "ISO 8879:1986//NOTATION Information processing - Text and 

office 
   systems - Standard Generalized Markup Language (SGML)//EN"> 
 
<!NOTATION jpeg PUBLIC "ISO/IEC 10918:1993//NOTATION Digital Compression and Coding 

of 
   Continuous-tone Still Images (JPEG)//EN"> 
 
<!NOTATION mpeg1vid PUBLIC "ISO/IEC 11172-2:1993//NOTATION Information technology - 

Coding 
   of moving pictures and associated audio for digital storage media 
   at up to about 1,5 Mbit/s - Part 2: Video//EN"> 
 
<!NOTATION mpeg1aud PUBLIC "ISO/IEC 11172-3:1993//NOTATION Information technology 

- Coding 
   of moving pictures and associated audio for digital storage 
   media at up to about 1,5 Mbit/s - Part 3: Audio//EN"> 
 
<!NOTATION mpeg2vid PUBLIC "ISO/IEC 13818-2:1995//NOTATION Information technology - 

Coding 
   of moving pictures and associated audio: Part 2. Video//EN"> 
 
<!NOTATION mpeg2aud PUBLIC "ISO/IEC 13818-3:1995//NOTATION Coding of moving 

pictures and 
   associated audio: Part 3. Audio//EN"> 
 
<!NOTATION xml PUBLIC "ISO 8879:1986//NOTATION Extensible Markup Language (XML) 

1.0//EN"> 
 
<!-- 
    The following notation declarations are for proprietary notations. These 
    declarations are taken from _Making Hypermedia Work: A User's Guide to 
    Hytime / Steven J. DeRose and David G. Durand (Boston: Kluwer Academic 
    Publishers), pp. 322ff. (ISBN 0-7923-9432-1). If owners of these notations 
    register FPI's, it is recommended that these be used instead of those 
    listed below. 
                                                                            --> 
<!NOTATION pcx PUBLIC "+//ISBN 0-7923-9432-1::Graphic Notation//NOTATION ZSoft PCX 

bitmap//EN"> 
 
<!NOTATION gif PUBLIC "+//ISBN 0-7923-9432-1::Graphic Notation//NOTATION 

CompuServe Graphic 
   Interchange Format//EN"> 
 
<!NOTATION tiff PUBLIC "+//ISBN 0-7923-9432-1::Graphic Notation//NOTATION 

Aldus/Microsoft Tagged 
   Interchange File Format//EN"> 
 
<!NOTATION eps PUBLIC "+//ISBN 0-7923-9432-1::Graphic Notation//NOTATION Adobe 

Systems 
   Encapulated PostScript//EN"> 
 
<!NOTATION pict PUBLIC "+//ISBN 0-7923-9432-1::Graphic Notation//NOTATION Apple 

Computer 
   Quickdraw Picture//EN"> 
 
<!-- 
    The following are EAD declared notations, that is, notations considered 
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    to be important to the archival community, though not formally declared 
    by an authoritative body. 
                                                                           --> 
<!NOTATION html SYSTEM "http://www.w3.org/MarkUp/"> 
 
<!-- 
    Email Address 
                                                                           --> 
<!NOTATION email SYSTEM "http://www.ietf.org/rfc/rfc2368.txt"> 
 
<!-- 
    Metadata Encoding & Transmission Standard 
                                                                           --> 
<!NOTATION mets SYSTEM "http://www.loc.gov/standards/mets/"> 
 
<!-- 
    Encoded Archival Description 
                                                                           --> 
<!NOTATION ΚΑΠ SYSTEM "urn:isbn:1-931666-00-8"> 
 
<!-- 
    Metadata Object Description Schema 
                                                                           --> 
<!NOTATION mods SYSTEM "http://www.loc.gov/standards/mods/"> 
 
<!-- 
    Scalable Vector Graphics 
                                                                           --> 
<!NOTATION svg SYSTEM "http://www.w3.org/TR/SVG/"> 
 
<!-- 
    Portable Network Graphics 
                                                                           --> 
<!NOTATION pdf SYSTEM "http://www.w3.org/TR/REC-png"> 
 
]]> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    G. CONDITIONAL SECTION: EADGRP elements and attributes 
 
    Entity Όνοµα: ΣύνολοΚΑΠ 
    Default: IGNORE 
 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!ENTITY % ΣύνολοΚΑΠ "IGNORE"> 
 
<!-- 
    Conditional sections controlled by %ΣύνολοΚΑΠ; will be found in element and 
    attribute declaration sections below. 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    H. CONDITIONAL SECTION: Local Attribute Modification 
 
    References local file containing local modification of modifiable 
     attributes 
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    Entity Όνοµα: eadlocal 
    Default: IGNORE 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!ENTITY % eadlocal "IGNORE"> 
 
<![ %eadlocal; [ 
 
<!ENTITY % attrsmod 
  SYSTEM 'eadlocal.ent' 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<!--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--> 
<!--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--> 
<!-- 
    PART II 
    PARAMETER ENTITIES FOR ELEMENT AND ATTRIBUTE MODELS 
     A. Parameter Entities for Element Models 
     B. Parameter Entities for Modifiable Attributes 
     C. Parameter Entities for Unmodifiable Attributes 
                                                                           --> 
<!--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--> 
<!--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--> 
<!-- 
    A. Parameter Entities for Element Models 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    Basic Building Blocks 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!ENTITY % m.παρουσίαση "Έµφαση | ΑλλαγήΓραµµής"> 
 
<!ENTITY % m.ptrs "∆είκτης | Εξωτερικός∆είκτης"> 
 
<!ENTITY % m.refs "Παραποµπή | ΕξωτερικήΠαραποµπή | ΟµάδαΣυνδετικώνΣτοιχείων | 

ΒιβλιογραφικήΠαραποµπή | Τίτλος | ΑρχειακήΠαραποµπή"> 
 
<!ENTITY % m.access "Φορέας | ΌνοµαΟικογένειας | ΓεωγραφικόΌνοµα | Όνοµα | 

Ενασχόληση | ΌνοµαΠροσώπου | Θέµα | ΎφοςΜορφήΦυσικάΧαρακτηριστικά | Λειτουργία"> 
 
<!ENTITY % m.access.Τίτλος "%m.access; | Τίτλος"> 
 
<!ENTITY % m.data "%m.access; | Ηµεροµηνία | Αριθµός | Προέλευση | Αρχειοστάσιο | 

ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής | ΤίτλοςΕνότηατςΠεριγραφής"> 
 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Phrase Components 
 
    Phrase component models are widely used groups of elements. 
    The models are defined progressively, the models progress from 
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    the least complex to the most complex. 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Bare Phrase 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.phrase.bare "%m.ptrs; | %m.παρουσίαση;"> 
 
<!-- 
    Basic Phrase 
 
    m.phrase.basic.norefs is used in content model of ΒιβλιογραφικήΠαραποµπή 
    and ΑρχειακήΠαραποµπή, and in the model used by Παραποµπή and ΑρχειακήΠαραποµπή, 
    where inclusion of Παραποµπή elements is selective 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.phrase.basic.norefs "%m.phrase.bare; | Συντοµογραφία | ΠλήρηςΟνοµασία"> 
 
<!ENTITY % m.phrase.basic "%m.phrase.basic.norefs; | %m.refs;"> 
 
<!-- 
    Phrase Plus 
 
    m.phrase.plus.norefs used in content model of 
    para.content.norefs which is used in content model of Παραποµπή 
    and ΑρχειακήΠαραποµπή, where inclusion of Παραποµπή elements is selective. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.phrase.plus.norefs "%m.phrase.basic.norefs; | %m.data;"> 
 
<!ENTITY % m.phrase.plus "%m.phrase.basic.norefs; | %m.data; | %m.refs;"> 
 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Intermediate-level Components 
 
    Elements that can occur within paragraphs. 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!ENTITY % m.inter.noquote "∆ιεύθυνση | ΧρονολογικόςΚατάλογος | Κατάλογος | Σηµείωση | 
Πίνακας"> 

 
<!ENTITY % m.inter "%m.inter.noquote; | Απόσπασµα"> 
 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Paragraph-level Components 
 
    Paragraph and elements that can occur at the same level as 
    paragraph. 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!ENTITY % m.blocks "%m.inter; | Παράγραφος"> 
 
<!-- 
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    m.block.noquote used in content model of Απόσπασµα 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.blocks.noquote "%m.inter.noquote; | Παράγραφος"> 
 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Components for Descriptive Elements 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Descriptive Identification Elements 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός "Σύνοψη | Θήκη | ΨηφιακόΑρχειακόΑντικείµενο | 

ΟµάδαΨηφιακώνΑρχειακώνΑντικειµένων | ΓλώσσαΥλικού | ΕξειδικευµένεςΠληροφορίεςΥλικού | 
Σηµείωση | Προέλευση | ΦυσικήΠεριγραφή | Εντοπισµός | Αρχειοστάσιο | 
ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής | ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής | ΤίτλοςΕνότηατςΠεριγραφής"> 

 
<!-- 
    Descriptive Elements 
                                                                           --> 
<!-- 
    m.desc.base.dep enables deprecating add and admininfo 
    overridden by conditional section 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.desc.base.dep ""> 
 
<!-- 
    m.organization.dep, also deprecated, is treated exceptionally 
    because it is a member of both the descriptive elements and 
    in the content model of ΠαρουσίασηΠεριεχοµένου 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.organization.dep ""> 
 
<!-- 
    m.desc.base used in ΣύνολοΠεριγραφής, dentry (DEPRECATED) and 

ΣύνολοΑρχειακήςΠεριγραφής. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.desc.base "%m.desc.base.dep; %m.organization.dep; ΌροιΠρόσβασης 

|ΠροσθήκεςΥλικού | Πρόσκτηση | ΕναλλακτικήΜορφή |Εκκαθάριση | Ταξινόµηση | Βιβλιογραφία | 
ΒιογραφίαΙστορικό | ΕλεγχόµενηΠρόσβαση | ΙστορικόΦύλαξης | ΣύνολοΠεριγραφής | 
ΣχέδιοΑρχειοθέτησης | Ευρετήριο | ΆλλαΠεριγραφικά∆εδοµένα | ΕντοπισµόςΠρωτοτύπων | 
ΕναλλακτικόΕργαλείοΈρευνας | ΦυσικάΧαρακτηριστικάΤεχνικέςΠροϋποθέσεις | 
ΠροτεινόµενηΠαραποµπή | Πληροφορία Επεξεργασίας | ΣυναφέςΥλικό | 
ΠαρουσίασηΠεριεχοµένου | ΣχετικέςΕνότητεςΠεριγραφής | ΌροιΧρήσης"> 

 
<!-- 
    m.desc.full used in ΑρχειακήΠεριγραφή and c's. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.desc.full "%m.desc.base; | ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών | 

ΨηφιακόΑρχειακόΑντικείµενο | ΟµάδαΨηφιακώνΑρχειακώνΑντικειµένων | Σηµείωση"> 
 
<!-- 
    m.ΠαρουσίασηΠεριεχοµένου is used to overcome parsing error reported 
    XMetal 3.0 RulesMaker, though no other parser tested reports 
    the same error. XMetal reports error for parameter entity 
    referenced directly in an element declaration content model 
    with a preceding or trailing connector, e.g. 'organization |'. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.ΠαρουσίασηΠεριεχοµένου "%m.organization.dep; %m.blocks;"> 
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<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Phrase and Block Elements Combined 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    m.para.content used in p, Συµβάν, and Στοιχείο. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.para.content "%m.phrase.plus; | %m.inter;"> 
 
<!-- 
    para.content.norefs used in Παραποµπή elements, where inclusion of 
    Παραποµπή elements is selective. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.para.content.norefs "%m.phrase.plus.norefs; | %m.inter;"> 
 
<!-- 
    m.Πίνακας.ΚελίΠίνακα used in ΚελίΠίνακα subelement of Πίνακας. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % m.Πίνακας.ΚελίΠίνακα "%m.phrase.plus; | ∆ιεύθυνση | Κατάλογος | Σηµείωση"> 
 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    B. Parameter Entities for Modifiable Attributes 
 
    Entity Όνοµα components: 
      am = attribute-modifiable 
      element Όνοµα 
      attribute Όνοµα 
    Exception: access and xlink elements treated as groups. 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!ENTITY % am.access.κανόνες " κανόνες NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.access.πηγή " πηγή NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.dates.ηµερολόγιο " ηµερολόγιο NMTOKEN  'gregorian'"> 
 
<!ENTITY % am.dates.περίοδος " περίοδος NMTOKEN  'ce'"> 
 
<!ENTITY % am.dsctab.υπόδειγµα " υπόδειγµα NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Σύνοψη.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Σύνοψη.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Σύνοψη.κωδικόςγλώσσας " κωδικόςγλώσσας NMTOKEN  #IMPLIED"> 
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<!ENTITY % am.Σύνοψη.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΌροιΠρόσβασης.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΌροιΠρόσβασης.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΠροσθήκεςΥλικού.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Πρόσκτηση.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕναλλακτικήΜορφή.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕναλλακτικήΜορφή.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Εκκαθάριση.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΑρχειακήΠεριγραφή.σχετικήκωδικοποίηση " σχετικήκωδικοποίηση CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΑρχειακήΠεριγραφή.τύπος " τύπος NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<![ %ΣύνολοΚΑΠ; [ 
<!ENTITY % am.ΣύνολοΑρχειακήςΠεριγραφής.σχετικήκωδικοποίηση 
  'σχετικήκωδικοποίηση 
    CDATA 
    #IMPLIED' 
                                                                             > 
<!ENTITY % am.ΣύνολοΑρχειακήςΠεριγραφής.τύπος 
  'τύπος 
    CDATA 
    #IMPLIED' 
                                                                            > 
                                                                           ]]> 
<!ENTITY % am.Ταξινόµηση.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Συγγραφέας.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Βιβλιογραφία.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΒιβλιογραφικήΠαραποµπή.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΒιβλιογραφικήΣειρά.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΒιογραφίαΙστορικό.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Αλλαγή.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΧρονολογικόςΚατάλογος.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
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<!ENTITY % am.Θήκη.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Θήκη.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Θήκη.τύπος " τύπος NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕλεγχόµενηΠρόσβαση.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Φορέας.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Φορέας.ρόλος " ρόλος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.∆ηµιουργία.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΙστορικόΦύλαξης.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Ηµεροµηνία.βεβαιότητα " βεβαιότητα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Ηµεροµηνία.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Ηµεροµηνία.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.desc.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.desc.άλλοεπίπεδο " άλλοεπίπεδο NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΣύνολοΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΣύνολοΠεριγραφής.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΚανόνεςΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.∆ιαστάσεις.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.∆ιαστάσεις.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.∆ιαστάσεις.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.∆ιαστάσεις.µονάδα " µονάδα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών.ανάλογοκωδικοποίησης " 

ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών.άλλοςτύπος " άλλοςτύπος NMTOKEN  

#IMPLIED"> 
 
<![ %ΣύνολοΚΑΠ; [ 
 
<!ENTITY % am.ΣύνολοΠεριγραφώνΥφισταµένωνΣυστατικών.ανάλογοκωδικοποίησης 
  'ανάλογοκωδικοποίησης 
    CDATA 
    #IMPLIED' 
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                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<!ENTITY % am.ΚΑΠ.σχετικήκωδικοποίηση " σχετικήκωδικοποίηση CDATA  #IMPLIED"> 
 
<![ %ΣύνολοΚΑΠ; [ 
 
<!ENTITY % am.ΣύνολοΚΑΠ.σχετικήκωδικοποίηση 
  'σχετικήκωδικοποίηση 
    CDATA 
    #IMPLIED' 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<!ENTITY % am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.κωδικοποίησηχώρας " κωδικοποίησηχώρας NMTOKEN  

'iso3166-1'"> 
 
<!ENTITY % am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.κωδικοποίησηηµεροµηνίας " κωδικοποίησηηµεροµηνίας 

NMTOKEN  'iso8601'"> 
 
<!ENTITY % am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.κατάστασηεργαλείουέρευνας " κατάστασηεργαλείουέρευνας 

NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.Κωδικοποίησηγλώσσας " Κωδικοποίησηγλώσσας NMTOKEN  

'iso639-2b'"> 
 
<!ENTITY % am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.σχετικήκωδικοποίηση " σχετικήκωδικοποίηση CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.κωδικοποίησηαρχειοστάσιου " κωδικοποίησηαρχειοστάσιου 

NMTOKEN  'iso15511'"> 
 
<!ENTITY % am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.κωδικοποίησηαλφάβητου " κωδικοποίησηαλφάβητου 

NMTOKEN  'iso15924'"> 
 
<!ENTITY % am.ΚωδικόςΚΑΠ.κωδικόςχώρας " κωδικόςχώρας NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΚωδικόςΚΑΠ.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΚωδικόςΚΑΠ.κωδικόςφορέα " κωδικόςφορέα NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Έκδοση.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.∆ήλωσηΈκδοσης.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Πλήθος.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Πλήθος.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Πλήθος.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Πλήθος.µονάδα " µονάδα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΌνοµαΟικογένειας.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΌνοµαΟικογένειας.ρόλος " ρόλος CDATA  #IMPLIED"> 
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<!ENTITY % am.ΠεριγραφήΦακέλου.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  
#IMPLIED"> 

 
<!ENTITY % am.ΣχέδιοΑρχειοθέτησης.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Λειτουργία.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΎφοςΜορφήΦυσικάΧαρακτηριστικά.ανάλογοκωδικοποίησης " 

ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΎφοςΜορφήΦυσικάΧαρακτηριστικά.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΓεωγραφικόΌνοµα.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΓεωγραφικόΌνοµα.ρόλος " ρόλος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΣτοιχείαΈκδοσης.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Ευρετήριο.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΓλώσσαΥλικού.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΓλώσσαΥλικού.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Γλώσσα.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Γλώσσα.κωδικόςγλώσσας " κωδικόςγλώσσας NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Γλώσσα.κωδικόςαλφάβητου " κωδικόςαλφάβητου NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΧρήσηΓλώσσας.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΝοµικόΚαθεστώς.τύπος " τύπος NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Κατάλογος.σηµάδι " σηµάδι CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕξειδικευµένεςΠληροφορίεςΥλικού.ανάλογοκωδικοποίησης " 

ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕξειδικευµένεςΠληροφορίεςΥλικού.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕξειδικευµένεςΠληροφορίεςΥλικού.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Όνοµα.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Όνοµα.ρόλος " ρόλος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Σηµείωση.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Σηµείωση.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Σηµείωση.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
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<!ENTITY % am.∆ήλωσηΣηµειώσεων.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  
#IMPLIED"> 

 
<!ENTITY % am.Αριθµός.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Αριθµός.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Ενασχόληση.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΆλλαΠεριγραφικά∆εδοµένα.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΆλλαΠεριγραφικά∆εδοµένα.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕντοπισµόςΠρωτοτύπων.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕντοπισµόςΠρωτοτύπων.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Προέλευση.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Προέλευση.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΕναλλακτικόΕργαλείοΈρευνας.ανάλογοκωδικοποίησης " 

ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΌνοµαΠροσώπου.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΌνοµαΠροσώπου.ρόλος " ρόλος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΦυσικήΠεριγραφή.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΦυσικήΠεριγραφή.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΦυσικήΠεριγραφή.κανόνες " κανόνες NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΦυσικήΠεριγραφή.πηγή " πηγή NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΦυσικήΌψη.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΦυσικήΌψη.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΦυσικήΌψη.κανόνες " κανόνες NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΦυσικήΌψη.πηγή " πηγή NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΦυσικήΌψη.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΦυσικήΌψη.µονάδα " µονάδα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Εντοπισµός.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Εντοπισµός.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Εντοπισµός.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
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<!ENTITY % am.ΦυσικάΧαρακτηριστικάΤεχνικέςΠροϋποθέσεις.ανάλογοκωδικοποίησης " 
ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 

 
<!ENTITY % am.ΦυσικάΧαρακτηριστικάΤεχνικέςΠροϋποθέσεις.τύπος " τύπος CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΠροτεινόµενηΠαραποµπή.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΠληροφορίαΕπεξεργασίας.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΠληροφορίαΕπεξεργασίας.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΣύντοµηΠεριγραφή.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.∆ήλωση∆ηµοσίευσης.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Εκδότης.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΣυναφέςΥλικό.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΣυναφέςΥλικό.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Αρχειοστάσιο.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Αρχειοστάσιο.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΠεριγραφήΑναθεώρησης.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΣχόλιαΠεριθωρίουΣελίδας.ρόλος " ρόλος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΠαρουσίασηΠεριεχοµένου.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΣχετικέςΕνότητεςΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης " 

ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΣχετικέςΕνότητεςΠεριγραφής.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.∆ήλωσηΣειράς.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Χορηγός.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Υπηρεσία.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Θέµα.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Υπότιτλος.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Τίτλος.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.Τίτλος.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
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<!ENTITY % am.ΤίτλοςΕργαλείουΈρευνας.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΤίτλοςΕργαλείουΈρευνας.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.∆ήλωσηΤίτλου.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής.βεβαιότητα " βεβαιότητα CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής.είδοςηµεροµηνίας " είδοςηµεροµηνίας 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης " 

ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής.κωδικόςχώρας " κωδικόςχώρας NMTOKEN  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης " 

ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής.κωδικόςαρχειοστάσιου " κωδικόςαρχειοστάσιου 

NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΤίτλοςΕνότηατςΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης 

CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΤίτλοςΕνότηατςΠεριγραφής.ετικέτα " ετικέτα CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΤίτλοςΕνότηατςΠεριγραφής.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΌροιΧρήσης.ανάλογοκωδικοποίησης " ανάλογοκωδικοποίησης CDATA  

#IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % am.ΌροιΧρήσης.τύπος " τύπος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    C. Parameter Entities for Unmodifiable Attributes 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    XML Namespace 
                                                                           --> 
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<!ENTITY % a.ns ""> 
 
<!-- 
    Binary 
 
    Used in Oasis xml table model: zero(s) = no; anything 
    else = yes 
                                                                           --> 
<!ENTITY % yesorno "NMTOKEN"> 
 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    "Semi-closed" Attribute Value Lists 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    av.επίπεδο used on ΑρχειακήΠεριγραφή, ΣύνολοΑρχειακήςΠεριγραφής, and c's. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % av.επίπεδο "κατηγορία | συλλογή | φάκελος | αρχείο |τεκµήριο | άλλοεπίπεδο | 
   οµάδααρχείων | σειρά | υποαρχείο | υποοµάδα | υποσειρά"> 
 
<!-- 
    av.παρουσίαση used on Έµφαση and Τίτλος. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % av.παρουσίαση "εναλλακτικήπαρουσίαση | bold | bolddoublequote | bolditalic | 
   boldsinglequote | boldsmcaps | boldunderline | doublequote | 
   italic | nonproport | singlequote | smcaps | sub | super | 
   underline"> 
 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Shared Attributes 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Common Attributes 
 
    Used on most ead elements. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % a.common " κωδικός               ID     #IMPLIED 
   εναλλακτικήπαρουσίαση CDATA  #IMPLIED 
   κοινό                  (εξωτερικό | εσωτερικό )  #IMPLIED"> 
 
<!-- 
    Access Attributes 
 
    Used on all access elements. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % a.access " %am.access.πηγή; 
   %am.access.κανόνες; 
   αριθµόςκαθιερωµένουαρχείου CDATA  #IMPLIED 
   πρότυπο                    CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!-- 
    Description attributes 
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    Note: Both a.ΓλώσσαΥλικού and a.ΝοµικόΚαθεστώς deprecated in 
    version 2002 
                                                                           --> 
<!ENTITY % a.ΓλώσσαΥλικού ""> 
 
<!ENTITY % a.ΝοµικόΚαθεστώς ""> 
 
<!-- 
    Attributes shared by both ΑρχειακήΠεριγραφή, ΣύνολοΑρχειακήςΠεριγραφής, and c's. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % a.desc.base " %am.desc.άλλοεπίπεδο; 
   %a.ΓλώσσαΥλικού; 
   %a.ΝοµικόΚαθεστώς; 
   %am.desc.ανάλογοκωδικοποίησης;"> 
 
<!-- 
    a.desc.επάνω used on ΑρχειακήΠεριγραφή and ΣύνολοΑρχειακήςΠεριγραφής 
 
    Note: επίπεδο attribute is #REQUIRED 
                                                                           --> 
<!ENTITY % a.desc.επάνω " %a.common; 
   επίπεδο      (%av.επίπεδο; )  #REQUIRED 
   %a.desc.base;"> 
 
<!-- 
    a.desc.Συστατικό used on c's 
 
    Note: επίπεδο attribute is #IMPLIED 
                                                                           --> 
<!ENTITY % a.desc.Συστατικό " %a.common; 
   επίπεδο              (%av.επίπεδο; )  #IMPLIED 
   %a.desc.base; 
   %am.dsctab.υπόδειγµα;"> 
 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Linking Element Attributes 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    XLink Attribute Sets 
                                                                           --> 
<!ENTITY % a.απλός " τύποςσυνδέσµου  (απλός )  #FIXED 'απλός'"> 
 
<!ENTITY % a.εκτεταµένος " τύποςσυνδέσµου  (εκτεταµένος )  #FIXED 'εκτεταµένος'"> 
 
<!ENTITY % a.εντοπιστής " τύποςσυνδέσµου  (εντοπιστής )  #FIXED 'εντοπιστής'"> 
 
<!ENTITY % a.Τροχιά " τύποςσυνδέσµου  (Τροχιά )  #FIXED 'Τροχιά'"> 
 
<!ENTITY % a.πόρος " τύποςσυνδέσµου  (πόρος )  #FIXED 'πόρος'"> 
 
<!ENTITY % a.href " href CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % a.action " επίδειξη      (νέα | αντικατάσταση | ενσωµάτωση | άλλη | καµία )  

#IMPLIED 
   ενεργοποίηση  (αυτόµατη | µεαίτηση | άλλη | καµία )  #IMPLIED"> 
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<!ENTITY % a.Τίτλος " Τίτλος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % a.ρόλοςσυνδέσµου " ρόλοςσυνδέσµου CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % a.ρόλος " ρόλος CDATA  #IMPLIED"> 
 
<!ENTITY % a.ετικέτα " ετικέτα NMTOKEN  #IMPLIED"> 
 
<!-- 
    Shared Combinations of XLink Attributes 
                                                                           --> 
<!ENTITY % a.εσωτερικό.∆είκτης " στόχος           IDREF  #IMPLIED 
   xpointer         CDATA  #IMPLIED 
   %a.απλός; 
   %a.href; 
   %a.ρόλος; 
   %a.ρόλοςσυνδέσµου; 
   %a.Τίτλος; 
   %a.action;"> 
 
<!ENTITY % a.εξωτερικό.∆είκτης " αναφοράοντότητας ENTITY  #IMPLIED 
   xpointer         CDATA   #IMPLIED 
   %a.απλός; 
   %a.href; 
   %a.ρόλος; 
   %a.ρόλοςσυνδέσµου; 
   %a.Τίτλος; 
   %a.action;"> 
 
<!ENTITY % a.ΟµάδαΣυνδετικώνΣτοιχείων " %a.εκτεταµένος; 
   %a.ρόλος; 
   %a.Τίτλος;"> 
 
<!ENTITY % a.loc.εσωτερικό.∆είκτης " στόχος       IDREF  #IMPLIED 
   xpointer     CDATA  #IMPLIED 
   %a.εντοπιστής; 
   %a.href; 
   %a.ρόλος; 
   %a.Τίτλος; 
   %a.ετικέτα;"> 
 
<!ENTITY % a.loc.εξωτερικό.∆είκτης " αναφοράοντότητας ENTITY  #IMPLIED 
   xpointer         CDATA   #IMPLIED 
   %a.εντοπιστής; 
   %a.href; 
   %a.ρόλος; 
   %a.Τίτλος; 
   %a.ετικέτα;"> 
 
<!--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--> 
<!--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--> 
<!-- 
    PART III 
    ENCODED ARCHIVAL DESCRIPTION ELEMENT AND ATTRIBUTE DECLARATIONS 
                                                                           --> 
<!--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--> 
<!--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--> 
<!-- 
    ROOT ELEMENT DECLARATIONS: ΚΑΠ and ΣύνολοΚΑΠ 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 
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<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    EAD 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΚΑΠ (ΕπικεφαλίδαΚΑΠ , Εισαγωγή? , ΑρχειακήΠεριγραφή)> 
 
<!ATTLIST ΚΑΠ  %a.ns; 
                 %a.common; 
                 %am.ΚΑΠ.σχετικήκωδικοποίηση; > 
<![ %ΣύνολοΚΑΠ; [ 
<!-- 
    EAD Group 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT ΣύνολοΚΑΠ 
   (ΕπικεφαλίδαΚΑΠ, Εισαγωγή?, ΣύνολοΑρχειακήςΠεριγραφής+) 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΣύνολοΚΑΠ 
   %a.ns;%a.ns;%a.ns;%a.ns;%a.ns;%a.ns;%a.ns;%a.ns;%a.ns;%a.ns;%a.ns; 
   %a.common; 
   %am.ΣύνολοΚΑΠ.σχετικήκωδικοποίηση; 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    EAD Header Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    EAD Header 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕπικεφαλίδαΚΑΠ (ΚωδικόςΚΑΠ , ΠεριγραφήΦακέλου , ΣύντοµηΠεριγραφή? , 

ΠεριγραφήΑναθεώρησης?)> 
 
<!ATTLIST ΕπικεφαλίδαΚΑΠ  %a.common; 
                            %am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.Κωδικοποίησηγλώσσας; 
                            %am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.κωδικοποίησηαλφάβητου; 
                            %am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.κωδικοποίησηηµεροµηνίας; 
                            %am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.κωδικοποίησηχώρας; 
                            %am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.κωδικοποίησηαρχειοστάσιου; 
                            %am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.σχετικήκωδικοποίηση; 
                            %am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.κατάστασηεργαλείουέρευνας; 
                            %am.ΕπικεφαλίδαΚΑΠ.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    EAD Identifier 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΚωδικόςΚΑΠ (#PCDATA)> 
 
<!ATTLIST ΚωδικόςΚΑΠ  δηµόσιοςκωδικός                    CDATA  #IMPLIED 
                        urn                                CDATA  #IMPLIED 
                        url                                CDATA  #IMPLIED 
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                        %am.ΚωδικόςΚΑΠ.κωδικόςχώρας; 
                        %am.ΚωδικόςΚΑΠ.κωδικόςφορέα; 
                        αναγνωριστικό                      CDATA  #IMPLIED 
                        %am.ΚωδικόςΚΑΠ.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    File Description Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    File Description 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΠεριγραφήΦακέλου (∆ήλωσηΤίτλου , ∆ήλωσηΈκδοσης? , ∆ήλωση∆ηµοσίευσης? , 

∆ήλωσηΣειράς? , ∆ήλωσηΣηµειώσεων?)> 
 
<!ATTLIST ΠεριγραφήΦακέλου  %a.common; 
                              %am.ΠεριγραφήΦακέλου.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Title Statement 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ∆ήλωσηΤίτλου (ΤίτλοςΕργαλείουΈρευνας+ , Υπότιτλος* , Συγγραφέας? , 

Χορηγός?)> 
 
<!ATTLIST ∆ήλωσηΤίτλου  %a.common; 
                          %am.∆ήλωσηΤίτλου.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Title Proper 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΤίτλοςΕργαλείουΈρευνας 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare; | Συντοµογραφία | Ηµεροµηνία | ΠλήρηςΟνοµασία | 

Αριθµός)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΤίτλοςΕργαλείουΈρευνας  %a.common; 
                                    παρουσίαση                                      (%av.παρουσίαση; )  

#IMPLIED 
                                    %am.ΤίτλοςΕργαλείουΈρευνας.τύπος; 
                                    %am.ΤίτλοςΕργαλείουΈρευνας.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Subtitle 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Υπότιτλος 
  (#PCDATA | %m.phrase.bare; | Συντοµογραφία | Ηµεροµηνία | ΠλήρηςΟνοµασία | 

Αριθµός)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Υπότιτλος  %a.common; 
                       %am.Υπότιτλος.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Author 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Συγγραφέας 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Συγγραφέας  %a.common; 
                        %am.Συγγραφέας.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Sponsor 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Χορηγός 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
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                                                                             > 
<!ATTLIST Χορηγός  %a.common; 
                     %am.Χορηγός.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Edition Statement 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ∆ήλωσηΈκδοσης (Έκδοση | Παράγραφος)+> 
 
<!ATTLIST ∆ήλωσηΈκδοσης  %a.common; 
                           %am.∆ήλωσηΈκδοσης.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Publication Statement 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ∆ήλωση∆ηµοσίευσης (Εκδότης | Ηµεροµηνία | ∆ιεύθυνση | Αριθµός | 

Παράγραφος)+> 
 
<!ATTLIST ∆ήλωση∆ηµοσίευσης  %a.common; 
                               %am.∆ήλωση∆ηµοσίευσης.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Series Statement 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ∆ήλωσηΣειράς (ΤίτλοςΕργαλείουΈρευνας | Αριθµός | Παράγραφος)+> 
 
<!ATTLIST ∆ήλωσηΣειράς  %a.common; 
                          %am.∆ήλωσηΣειράς.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Note Statement 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ∆ήλωσηΣηµειώσεων (Σηµείωση)+> 
 
<!ATTLIST ∆ήλωσηΣηµειώσεων  %a.common; 
                              %am.∆ήλωσηΣηµειώσεων.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Profile Description Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Profile Description 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΣύντοµηΠεριγραφή (∆ηµιουργία? , ΧρήσηΓλώσσας? , ΚανόνεςΠεριγραφής?)> 
 
<!ATTLIST ΣύντοµηΠεριγραφή  %a.common; 
                              %am.ΣύντοµηΠεριγραφή.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Creation 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ∆ηµιουργία 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic; | Ηµεροµηνία)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ∆ηµιουργία  %a.common; 
                        %am.∆ηµιουργία.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Language Usage 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΧρήσηΓλώσσας 
    (#PCDATA | %m.phrase.basic; | Γλώσσα)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΧρήσηΓλώσσας  %a.common; 
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                          %am.ΧρήσηΓλώσσας.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Descriptive Rules 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΚανόνεςΠεριγραφής 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΚανόνεςΠεριγραφής  %a.common; 
                               %am.ΚανόνεςΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Revision Description 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΠεριγραφήΑναθεώρησης (Κατάλογος | Αλλαγή+)> 
 
<!ATTLIST ΠεριγραφήΑναθεώρησης  %a.common; 
                                  %am.ΠεριγραφήΑναθεώρησης.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Change 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Αλλαγή (Ηµεροµηνία , Στοιχείο+)> 
 
<!ATTLIST Αλλαγή  %a.common; 
                    %am.Αλλαγή.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    Front Matter Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    Front Matter 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Εισαγωγή (ΣελίδαΤίτλου? , ΥποδιαίρεσηΚειµένου*)> 
 
<!ATTLIST Εισαγωγή  %a.common; > 
<!-- 
    Title Page 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΣελίδαΤίτλου (%m.blocks; | Συγγραφέας | Ηµεροµηνία | Έκδοση | Αριθµός | 

Εκδότης | ΒιβλιογραφικήΣειρά | Χορηγός | ΤίτλοςΕργαλείουΈρευνας | Υπότιτλος)+> 
 
<!ATTLIST ΣελίδαΤίτλου  %a.common; > 
<!-- 
    Division 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΥποδιαίρεσηΚειµένου (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks;)* , ΥποδιαίρεσηΚειµένου*)> 
 
<!ATTLIST ΥποδιαίρεσηΚειµένου  %a.common; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 
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<!-- 
    Archival Description Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    Archival Description 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΑρχειακήΠεριγραφή (ΣχόλιαΠεριθωρίουΣελίδας* , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , 

(%m.desc.full;)*)> 
 
<!ATTLIST ΑρχειακήΠεριγραφή  %a.desc.επάνω; 
                               %am.ΑρχειακήΠεριγραφή.τύπος; 
                               %am.ΑρχειακήΠεριγραφή.σχετικήκωδικοποίηση; > 
<![ %ΣύνολοΚΑΠ; [ 
 
<!-- 
    Archival Description Group 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT ΣύνολοΑρχειακήςΠεριγραφής 
   (ΣχόλιαΠεριθωρίουΣελίδας*, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.base;%m.desc.base;%m.desc.base;%m.desc.base;%m.desc.base;%m.desc.base;%
m.desc.base;%m.desc.base;%m.desc.base;%m.desc.base;%m.desc.base; | 
ΣύνολοΠεριγραφώνΥφισταµένωνΣυστατικών | ΨηφιακόΑρχειακόΑντικείµενο | 
ΟµάδαΨηφιακώνΑρχειακώνΑντικειµένων | Σηµείωση)*) 

                                                                             > 
<!ATTLIST ΣύνολοΑρχειακήςΠεριγραφής 
   

%a.desc.επάνω;%a.desc.επάνω;%a.desc.επάνω;%a.desc.επάνω;%a.desc.επάνω;%a.desc.επάν
ω;%a.desc.επάνω;%a.desc.επάνω;%a.desc.επάνω;%a.desc.επάνω;%a.desc.επάνω; 

   %am.ΣύνολοΑρχειακήςΠεριγραφής.τύπος; 
   %am.ΣύνολοΑρχειακήςΠεριγραφής.σχετικήκωδικοποίηση; 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<!-- 
    Runner 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΣχόλιαΠεριθωρίουΣελίδας 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΣχόλιαΠεριθωρίουΣελίδας  %a.common; 
                                     θέση                              (header |  
                                                                        footer |  
                                                                        watermark )  #IMPLIED 
                                     %am.ΣχόλιαΠεριθωρίουΣελίδας.ρόλος; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Descriptive Identification Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!ELEMENT ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός (Επικεφαλίδα? , 
(%m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός;)+)> 

 
<!ATTLIST ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός  %a.common; 
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                                       %am.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Physical Description 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΦυσικήΠεριγραφή 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic; | ∆ιαστάσεις | ΦυσικήΌψη | Πλήθος | 
    Ηµεροµηνία | %m.access;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΦυσικήΠεριγραφή  %a.common; 
                             %am.ΦυσικήΠεριγραφή.ετικέτα; 
                             %am.ΦυσικήΠεριγραφή.ανάλογοκωδικοποίησης; 
                             %am.ΦυσικήΠεριγραφή.πηγή; 
                             %am.ΦυσικήΠεριγραφή.κανόνες; > 
<!-- 
    Dimensions 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ∆ιαστάσεις 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic; | ∆ιαστάσεις)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ∆ιαστάσεις  %a.common; 
                        %am.∆ιαστάσεις.ετικέτα; 
                        %am.∆ιαστάσεις.τύπος; 
                        %am.∆ιαστάσεις.µονάδα; 
                        %am.∆ιαστάσεις.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Physical Facet 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΦυσικήΌψη 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic; | %m.access; | Ηµεροµηνία)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΦυσικήΌψη  %a.common; 
                       %am.ΦυσικήΌψη.ετικέτα; 
                       %am.ΦυσικήΌψη.τύπος; 
                       %am.ΦυσικήΌψη.µονάδα; 
                       %am.ΦυσικήΌψη.πηγή; 
                       %am.ΦυσικήΌψη.κανόνες; 
                       %am.ΦυσικήΌψη.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Extent 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Πλήθος 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Πλήθος  %a.common; 
                    %am.Πλήθος.ετικέτα; 
                    %am.Πλήθος.τύπος; 
                    %am.Πλήθος.µονάδα; 
                    %am.Πλήθος.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Origination 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Προέλευση 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic;| Φορέας | ΌνοµαΟικογένειας | Όνοµα | 
    ΌνοµαΠροσώπου)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Προέλευση  %a.common; 
                       %am.Προέλευση.ετικέτα; 
                       %am.Προέλευση.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Repository 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Αρχειοστάσιο 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic; | ∆ιεύθυνση | Φορέας | Όνοµα | 
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    Υπηρεσία)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Αρχειοστάσιο  %a.common; 
                          %am.Αρχειοστάσιο.ετικέτα; 
                          %am.Αρχειοστάσιο.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Subordinate Area 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Υπηρεσία 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Υπηρεσία  %a.common; 
                      %am.Υπηρεσία.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Unit Date 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής  %a.common; 
                                          %am.ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής.ετικέτα; 
                                          τύπος                                                 (bulk |  
                                                                                                 inclusive )  #IMPLIED 
                                          %am.ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής.είδοςηµεροµηνίας; 
                                          %am.dates.περίοδος; 
                                          %am.dates.ηµερολόγιο; 
                                          πρότυπο                                              CDATA  #IMPLIED 
                                          %am.ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής.βεβαιότητα; 
                                          %am.ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Unit Identifier 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής  %a.common; 
                                       %am.ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής.ετικέτα; 
                                       %am.ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής.τύπος; 
                                       %am.ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής.κωδικόςχώρας; 
                                       %am.ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής.κωδικόςαρχειοστάσιου; 
                                       αναγνωριστικό                                     CDATA  #IMPLIED 
                                       %am.ΚωδικόςΕνότηταςΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Container 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Θήκη 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Θήκη  %a.common; 
                  %am.Θήκη.ετικέτα; 
                  %am.Θήκη.τύπος; 
                  %am.Θήκη.ανάλογοκωδικοποίησης; 
                  περιέχον                     IDREFS  #IMPLIED > 
<!-- 
    Physical Location 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Εντοπισµός 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Εντοπισµός  %a.common; 
                        %am.Εντοπισµός.ετικέτα; 
                        %am.Εντοπισµός.τύπος; 
                        %am.Εντοπισµός.ανάλογοκωδικοποίησης; 
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                        περιέχον                           IDREFS  #IMPLIED > 
<!-- 
    Unit Title 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΤίτλοςΕνότηατςΠεριγραφής 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic; | %m.access; | ΧρονολογίαΕνότηταςΠεριγραφής | Αριθµός | 
    Ηµεροµηνία | ΒιβλιογραφικήΣειρά | Έκδοση | ΣτοιχείαΈκδοσης)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΤίτλοςΕνότηατςΠεριγραφής  %a.common; 
                                      %am.ΤίτλοςΕνότηατςΠεριγραφής.ετικέτα; 
                                      %am.ΤίτλοςΕνότηατςΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης; 
                                      %am.ΤίτλοςΕνότηατςΠεριγραφής.τύπος; > 
<!-- 
    Abstract 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Σύνοψη 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Σύνοψη  %a.common; 
                    %am.Σύνοψη.ετικέτα; 
                    %am.Σύνοψη.ανάλογοκωδικοποίησης; 
                    %am.Σύνοψη.τύπος; 
                    %am.Σύνοψη.κωδικόςγλώσσας; > 
<!-- 
    Language of Material 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΓλώσσαΥλικού 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic; | Γλώσσα)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΓλώσσαΥλικού  %a.common; 
                          %am.ΓλώσσαΥλικού.ετικέτα; 
                          %am.ΓλώσσαΥλικού.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Language 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Γλώσσα 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Γλώσσα  %a.common; 
                    %am.Γλώσσα.κωδικόςγλώσσας; 
                    %am.Γλώσσα.κωδικόςαλφάβητου; 
                    %am.Γλώσσα.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Material Specification 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕξειδικευµένεςΠληροφορίεςΥλικού 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic; | Αριθµός | ΕξειδικευµένεςΠληροφορίεςΥλικού)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΕξειδικευµένεςΠληροφορίεςΥλικού  %a.common; 
                                             %am.ΕξειδικευµένεςΠληροφορίεςΥλικού.ετικέτα; 
                                             %am.ΕξειδικευµένεςΠληροφορίεςΥλικού.τύπος; 
                                             

%am.ΕξειδικευµένεςΠληροφορίεςΥλικού.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Descriptive Block Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
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    Descriptive Group 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΣύνολοΠεριγραφής (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | %m.desc.base;)+)> 
 
<!ATTLIST ΣύνολοΠεριγραφής  %a.common; 
                              %am.ΣύνολοΠεριγραφής.τύπος; 
                              %am.ΣύνολοΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<![ %deprecate; [ 
 
<!-- 
    Administrative Information (DEPRECATED) 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT admininfo 
   (Επικεφαλίδα?, 

(%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;
%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks; | ΌροιΠρόσβασης | Πρόσκτηση | ΕναλλακτικήΜορφή | 

    Εκκαθάριση | ΙστορικόΦύλαξης | ΠροτεινόµενηΠαραποµπή | Πληροφορία Επεξεργασίας | 
    ΌροιΧρήσης | ΠροσθήκεςΥλικού | admininfo)+) 
                                                                             > 
<!ATTLIST admininfo 
   

%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%
a.common;%a.common;%a.common;%a.common; 

 
   τύπος 
    CDATA 
    #IMPLIED 
 
   ανάλογοκωδικοποίησης 
    CDATA 
    #IMPLIED 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<!-- 
    Accruals 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΠροσθήκεςΥλικού (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | ΠροσθήκεςΥλικού)+)> 
 
<!ATTLIST ΠροσθήκεςΥλικού  %a.common; 
                             %am.ΠροσθήκεςΥλικού.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Access Restrictions 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΌροιΠρόσβασης (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | ΝοµικόΚαθεστώς | 

ΌροιΠρόσβασης)+)> 
 
<!ATTLIST ΌροιΠρόσβασης  %a.common; 
                           %am.ΌροιΠρόσβασης.ανάλογοκωδικοποίησης; 
                           %am.ΌροιΠρόσβασης.τύπος; > 
<!-- 
    Legal Status 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΝοµικόΚαθεστώς 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare; | Ηµεροµηνία)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΝοµικόΚαθεστώς  %a.common; 
                            %am.ΝοµικόΚαθεστώς.τύπος; > 
<!-- 
    Acquisitions Information 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Πρόσκτηση (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | Πρόσκτηση)+)> 
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<!ATTLIST Πρόσκτηση  %a.common; 
                       %am.Πρόσκτηση.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Alternative Form Available 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕναλλακτικήΜορφή (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | ΕναλλακτικήΜορφή)+)> 
 
<!ATTLIST ΕναλλακτικήΜορφή  %a.common; 
                              %am.ΕναλλακτικήΜορφή.ανάλογοκωδικοποίησης; 
                              %am.ΕναλλακτικήΜορφή.τύπος; > 
<!-- 
    Originals Location 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕντοπισµόςΠρωτοτύπων (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | 

ΕντοπισµόςΠρωτοτύπων)+)> 
 
<!ATTLIST ΕντοπισµόςΠρωτοτύπων  %a.common; 
                                  %am.ΕντοπισµόςΠρωτοτύπων.ανάλογοκωδικοποίησης; 
                                  %am.ΕντοπισµόςΠρωτοτύπων.τύπος; > 
<!-- 
    Physical Characteristics and Technical Requirements 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΦυσικάΧαρακτηριστικάΤεχνικέςΠροϋποθέσεις (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | 

ΦυσικάΧαρακτηριστικάΤεχνικέςΠροϋποθέσεις)+)> 
 
<!ATTLIST ΦυσικάΧαρακτηριστικάΤεχνικέςΠροϋποθέσεις  %a.common; 
                                                      

%am.ΦυσικάΧαρακτηριστικάΤεχνικέςΠροϋποθέσεις.ανάλογοκωδικοποίησης; 
                                                      

%am.ΦυσικάΧαρακτηριστικάΤεχνικέςΠροϋποθέσεις.τύπος; > 
<!-- 
    Appraisal 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Εκκαθάριση (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | Εκκαθάριση)+)> 
 
<!ATTLIST Εκκαθάριση  %a.common; 
                        %am.Εκκαθάριση.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Custodial History 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΙστορικόΦύλαξης (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | ΙστορικόΦύλαξης | 

Πρόσκτηση)+)> 
 
<!ATTLIST ΙστορικόΦύλαξης  %a.common; 
                             %am.ΙστορικόΦύλαξης.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Preferred Citation 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΠροτεινόµενηΠαραποµπή (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | 

ΠροτεινόµενηΠαραποµπή)+)> 
 
<!ATTLIST ΠροτεινόµενηΠαραποµπή  %a.common; 
                                   %am.ΠροτεινόµενηΠαραποµπή.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Processing Information 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΠληροφορίαΕπεξεργασίας (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | 

ΠληροφορίαΕπεξεργασίας)+)> 
 
<!ATTLIST ΠληροφορίαΕπεξεργασίας  %a.common; 
                                    %am.ΠληροφορίαΕπεξεργασίας.τύπος; 
                                    %am.ΠληροφορίαΕπεξεργασίας.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
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    Use Restrictions 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΌροιΧρήσης (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | ΌροιΧρήσης)+)> 
 
<!ATTLIST ΌροιΧρήσης  %a.common; 
                        %am.ΌροιΧρήσης.ανάλογοκωδικοποίησης; 
                        %am.ΌροιΧρήσης.τύπος; > 
<!-- 
    Biography or History 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΒιογραφίαΙστορικό (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | ΒιογραφίαΙστορικό | 

ΨηφιακόΑρχειακόΑντικείµενο | ΟµάδαΨηφιακώνΑρχειακώνΑντικειµένων)+)> 
 
<!ATTLIST ΒιογραφίαΙστορικό  %a.common; 
                               %am.ΒιογραφίαΙστορικό.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Controlled Access 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕλεγχόµενηΠρόσβαση (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | %m.access.Τίτλος; | 

ΕλεγχόµενηΠρόσβαση)+)> 
 
<!ATTLIST ΕλεγχόµενηΠρόσβαση  %a.common; 
                                %am.ΕλεγχόµενηΠρόσβαση.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Other Descriptive Data 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΆλλαΠεριγραφικά∆εδοµένα (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | 

ΨηφιακόΑρχειακόΑντικείµενο | ΟµάδαΨηφιακώνΑρχειακώνΑντικειµένων | 
ΆλλαΠεριγραφικά∆εδοµένα)+)> 

 
<!ATTLIST ΆλλαΠεριγραφικά∆εδοµένα  %a.common; 
                                     %am.ΆλλαΠεριγραφικά∆εδοµένα.τύπος; 
                                     %am.ΆλλαΠεριγραφικά∆εδοµένα.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Scope and Content 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΠαρουσίασηΠεριεχοµένου (Επικεφαλίδα? , (%m.ΠαρουσίασηΠεριεχοµένου; | 

Ταξινόµηση | ΠαρουσίασηΠεριεχοµένου | ΨηφιακόΑρχειακόΑντικείµενο | 
ΟµάδαΨηφιακώνΑρχειακώνΑντικειµένων)+)> 

 
<!ATTLIST ΠαρουσίασηΠεριεχοµένου  %a.common; 
                                    %am.ΠαρουσίασηΠεριεχοµένου.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Arrangement 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Ταξινόµηση (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | Ταξινόµηση)+)> 
 
<!ATTLIST Ταξινόµηση  %a.common; 
                        %am.Ταξινόµηση.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<![ %deprecate; [ 
<!-- 
    Organization (DEPRECATED) 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT organization 
   (Επικεφαλίδα?, 

(%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;
%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks; | organization)+) 

                                                                             > 
<!ATTLIST organization 
   

%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%
a.common;%a.common;%a.common;%a.common; 
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   ανάλογοκωδικοποίησης 
    CDATA 
    #IMPLIED 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %deprecate; [ 
 
<!-- 
    Adjunct Descriptive Data (DEPRECATED) 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT add 
   (Επικεφαλίδα?, 

(%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;
%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks; | Βιβλιογραφία | ΣχέδιοΑρχειοθέτησης | Ευρετήριο | 

    ΣυναφέςΥλικό | ΣχετικέςΕνότητεςΠεριγραφής | add | ΕναλλακτικόΕργαλείοΈρευνας)+) 
                                                                             > 
<!ATTLIST add 
   

%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%
a.common;%a.common;%a.common;%a.common; 

 
   τύπος 
    CDATA 
    #IMPLIED 
 
   ανάλογοκωδικοποίησης 
    CDATA 
    #IMPLIED 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<!-- 
    Bibliography 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Βιβλιογραφία (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | %m.refs; | Βιβλιογραφία)+)> 
 
<!ATTLIST Βιβλιογραφία  %a.common; 
                          %am.Βιβλιογραφία.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    File Plan 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΣχέδιοΑρχειοθέτησης (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | ΣχέδιοΑρχειοθέτησης)+)> 
 
<!ATTLIST ΣχέδιοΑρχειοθέτησης  %a.common; 
                                 %am.ΣχέδιοΑρχειοθέτησης.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Related Material 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΣυναφέςΥλικό (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | %m.refs; | ΣυναφέςΥλικό)+)> 
 
<!ATTLIST ΣυναφέςΥλικό  %a.common; 
                          %am.ΣυναφέςΥλικό.τύπος; 
                          %am.ΣυναφέςΥλικό.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Separated Material 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΣχετικέςΕνότητεςΠεριγραφής (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | %m.refs; | 

ΣχετικέςΕνότητεςΠεριγραφής)+)> 
 
<!ATTLIST ΣχετικέςΕνότητεςΠεριγραφής  %a.common; 
                                        %am.ΣχετικέςΕνότητεςΠεριγραφής.τύπος; 
                                        %am.ΣχετικέςΕνότητεςΠεριγραφής.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
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<!-- 
    Other Finding Aid 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕναλλακτικόΕργαλείοΈρευνας (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks; | %m.refs; | 

ΕναλλακτικόΕργαλείοΈρευνας)+)> 
 
<!ATTLIST ΕναλλακτικόΕργαλείοΈρευνας  %a.common; 
                                        %am.ΕναλλακτικόΕργαλείοΈρευνας.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Index Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Index 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Ευρετήριο (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks;)* , ((ΕπικεφαλίδαΚαταλόγου? , 

ΚαταχώρισηΕυρετηρίου+) | Ευρετήριο+))> 
 
<!ATTLIST Ευρετήριο  %a.common; 
                       %am.Ευρετήριο.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Index Entry 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΚαταχώρισηΕυρετηρίου 
   ((ΟµάδαΟνοµάτων | %m.access.Τίτλος;), (Οµάδα∆εικτών | ∆είκτης | Παραποµπή)?, 

ΚαταχώρισηΕυρετηρίου*) 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΚαταχώρισηΕυρετηρίου  %a.common; > 
<!-- 
    Name Group 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΟµάδαΟνοµάτων (%m.access.Τίτλος; | Σηµείωση)+> 
 
<!ATTLIST ΟµάδαΟνοµάτων  %a.common; > 
<!-- 
    Pointer Group 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Οµάδα∆εικτών (∆είκτης | Παραποµπή)+> 
 
<!ATTLIST Οµάδα∆εικτών  %a.common; > 
<![ %tabular; [ 
 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    Description of Subordinate Components Element Declarations 
 
    Conditional sections are used for "tabular" and "nontabular" 
    models for dsc and all c's. 
 
    Tabular elements are DEPRECATED. 
                                                                           --> 
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<!--
===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

 
<!-- 
    Note: if %tabular; is INCLUDE, then %nontabular is IGNORE by 
    default. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % nontabular 
  'IGNORE' 
                                                                             > 
<!-- 
    Description of Subordinate Components 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών 
   ((Επικεφαλίδα?, tspec?, 

(%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;
%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;)*), 

    (((ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, ((c, ΕπικεφαλίδαΠίνακα?)+ | (Συστατικό01, 
ΕπικεφαλίδαΠίνακα?)+)) | ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών*))) 

                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<!-- 
    Note: when %nontabulr; is INCLUDE, then the following entity 
    is overridden with the value IGNORE. 
                                                                           --> 
<!ENTITY % nontabular "INCLUDE"> 
 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών ((Επικεφαλίδα? , (%m.blocks;)*) , 

(((ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , ((Συστατικό , ΕπικεφαλίδαΠίνακα?)+ | (Συστατικό01 , 
ΕπικεφαλίδαΠίνακα?)+)) | ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών*)))> 

 
<!ATTLIST ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών  %a.common; 
                                            τύπος                                                   (analyticover |  
                                                                                                     combined |  
                                                                                                     in-depth |  
                                                                                                     άλλοςτύπος )  

#IMPLIED 
                                            %am.ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών.άλλοςτύπος; 
                                            

%am.ΠεριγραφήΥφισταµένωνΣυστατικών.ανάλογοκωδικοποίησης; 
                                            %am.dsctab.υπόδειγµα; > 
]]> 
<![ %ΣύνολοΚΑΠ; [ 
 
<!-- 
    Description of Subordinate Components Group 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT ΣύνολοΠεριγραφώνΥφισταµένωνΣυστατικών 
   (Επικεφαλίδα?, 

(%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;
%m.blocks;%m.blocks;%m.blocks;)*,ΚΑΠ+) 

                                                                             > 
<!ATTLIST ΣύνολοΠεριγραφώνΥφισταµένωνΣυστατικών 
   

%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%
a.common;%a.common;%a.common;%a.common; 

   %am.ΣύνολοΠεριγραφώνΥφισταµένωνΣυστατικών.ανάλογοκωδικοποίησης; 
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                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %tabular; [ 
 
<!-- 
    Table Specification 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT tspec 
   (ΟρισµόςΣτήλης+) 
                                                                             > 
<!-- 
    Descriptive Row 
                                                                           --> 
<!ELEMENT drow 
   (dentry+) 
                                                                             > 
<!ATTLIST drow 
   

%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%
a.common;%a.common;%a.common;%a.common; 

 
   διαχωρισµόςγραµµών 
    %yesorno; 
    #IMPLIED 
 
   κάθετηστοίχιση 
    (επάνω|µέση|κάτω) 
    #IMPLIED 
                                                                             > 
<!-- 
    Descriptive Entry 
                                                                           --> 
<!ELEMENT dentry 
   

(%m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός;%m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός;%m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορι
σµός;%m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός;%m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός;%m.ΠεριγραφικόςΠροσ
διορισµός;%m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός;%m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός;%m.Περιγραφικός
Προσδιορισµός;%m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός;%m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός; | 
%m.desc.base;)* 

                                                                             > 
<!ATTLIST dentry 
   

%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%a.common;%
a.common;%a.common;%a.common;%a.common; 

 
   όνοµαστήλης 
    NMTOKEN 
    #IMPLIED 
 
   στήληαρχής 
    NMTOKEN 
    #IMPLIED 
 
   στήλητέλους 
    NMTOKEN 
    #IMPLIED 
 
   επιπλέονγραµµές 
    NMTOKEN 
    '0' 
 
   διαχωρισµόςστηλών 
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    %yesorno; 
    #IMPLIED 
 
   διαχωρισµόςγραµµών 
    %yesorno; 
    #IMPLIED 
 
   κάθετηστοίχιση 
    (επάνω|µέση|κάτω) 
    #IMPLIED 
 
   στοίχιση 
    (left | right | center | justify | χαρακτήρας) 
    #IMPLIED 
 
   µετάθεσηχαρακτήρα 
    NMTOKEN 
    #IMPLIED 
 
   χαρακτήρας 
    CDATA 
    #IMPLIED 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %tabular; [ 
 
<!-- 
    Component Description (Recursive) 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό+)*) | (drow+, Συστατικό*)) 

                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<![ %tabular; [ 
 
<!-- 
    Component Description 1 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό01 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό02+)*) | 

    (drow+, c02*)) 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό01 (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό02+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό01  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
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<![ %tabular; [ 
 
<!-- 
    Component Description 2 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό02 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό03+)*) | 

    (drow+, Συστατικό03*)) 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό02 (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό03+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό02  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<![ %tabular; [ 
 
<!-- 
    Component Description 3 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό03 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό04+)*) | 

    (drow+, c04*)) 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό03 (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό04+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό03  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<![ %tabular; [ 
 
 
<!-- 
    Component Description 4 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό04 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό05+)*) | 

   (drow+, Συστατικό05*)) 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό04 (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό05+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό04  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<![ %tabular; [ 
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<!-- 
    Component Description 5 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό05 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό06+)*) | 

   (drow+, Συστατικό06*)) 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό05 (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό06+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό05  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<![ %tabular; [ 
 
 
<!-- 
    Component Description 6 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό06 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό07+)*) | 

   (drow+, Συστατικό07*)) 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό06 (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό07+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό06  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<![ %tabular; [ 
 
<!-- 
    Component Description 7 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό07 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό08+)*) | 

   (drow+, Συστατικό08*)) 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό07 (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό08+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό07  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<![ %tabular; [ 
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<!-- 
    Component Description 8 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό08 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό09+)*) | 

   (drow+, Συστατικό09*)) 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό08 (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό09+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό08  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<![ %tabular; [ 
 
<!-- 
    Component Description 9 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό09 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό10+)*) | 

   (drow+, Συστατικό10*)) 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό09 (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό10+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό09  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<![ %tabular; [ 
 
<!-- 
    Component Description 10 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό10 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό11+)*) | 

   (drow+, Συστατικό11*)) 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό10 (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό11+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό10  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<![ %tabular; [ 
 
<!-- 
    Component Description 11 
                                                                           --> 
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<!ELEMENT Συστατικό11 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*, (ΕπικεφαλίδαΠίνακα?, 
Συστατικό12+)*) | 

   (drow+, Συστατικό12*)) 
                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό11 (Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)* , 

(ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , Συστατικό12+)*)> 
 
<!ATTLIST Συστατικό11  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<![ %tabular; [ 
 
<!-- 
    Component Description 12 
                                                                           --> 
 
<!ELEMENT Συστατικό12 
   ((Επικεφαλίδα?, ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός, 

(%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.ful
l;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;%m.desc.full;)*) | (drow+)) 

                                                                             > 
                                                                           ]]> 
<![ %nontabular; [ 
<!ELEMENT Συστατικό12 ((Επικεφαλίδα? , ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός , (%m.desc.full;)*))> 
 
<!ATTLIST Συστατικό12  %a.desc.Συστατικό; > 
]]> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    Shared Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    Head 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Επικεφαλίδα 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Επικεφαλίδα  %a.common; 
                         εναλλακτικήεπικεφαλίδα CDATA  #IMPLIED > 
<!-- 
    Paragraph 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Παράγραφος 
   (#PCDATA | %m.para.content;)* 
                                                                             > 
<!-- 
    Emphasis 



                                    Πληροφοριακές δοµές τεκµηρίωσης 

     ΚτΠ     Οδηγός πολιτισµικής τεκµηρίωσης και διαλειτουργικότητας    ΙΤΕ-ΙΠ 

41

                                                                           --> 
<!ELEMENT Έµφαση 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Έµφαση  παρουσίαση             (%av.παρουσίαση; )  #IMPLIED 
                    κωδικός               ID     #IMPLIED 
                    εναλλακτικήπαρουσίαση CDATA  #IMPLIED > 
<!-- 
    Line Break 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΑλλαγήΓραµµής EMPTY> 
 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Linking Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Digital Archival Object (xlink type 'απλός') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΨηφιακόΑρχειακόΑντικείµενο (ΠεριγραφήΨηφιακούΑρχειακούΑντικειµένου?)> 
 
<!ATTLIST ΨηφιακόΑρχειακόΑντικείµενο  %a.common; 
                                        %a.εξωτερικό.∆είκτης; > 
<!-- 
    Digital Archival Object Locator (xlink type 'εντοπιστής') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕντοπισµόςΨηφιακούΑρχειακούΑντικειµένου 

(ΠεριγραφήΨηφιακούΑρχειακούΑντικειµένου?)> 
 
<!ATTLIST ΕντοπισµόςΨηφιακούΑρχειακούΑντικειµένου  %a.common; 
                                                     %a.loc.εξωτερικό.∆είκτης; > 
<!-- 
    Digital Archival Object Description 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΠεριγραφήΨηφιακούΑρχειακούΑντικειµένου (Επικεφαλίδα? , (%m.blocks;)+)> 
 
<!ATTLIST ΠεριγραφήΨηφιακούΑρχειακούΑντικειµένου  %a.common; > 
<!-- 
    Digital Archival Object Group (xlink type: 'εκτεταµένος') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΟµάδαΨηφιακώνΑρχειακώνΑντικειµένων 

(ΠεριγραφήΨηφιακούΑρχειακούΑντικειµένου? , (ΕντοπισµόςΨηφιακούΑρχειακούΑντικειµένου | 
Θέση∆είκτη | ΕντοπισµόςΕξωτερικού∆είκτη | ΕντοπισµόςΠαραποµπής | 
ΕντοπισµόςΕξωτερικήςΠαραποµπής | Τροχιά | Πόρος)+)> 

 
<!ATTLIST ΟµάδαΨηφιακώνΑρχειακώνΑντικειµένων  %a.common; 
                                                %a.ΟµάδαΣυνδετικώνΣτοιχείων; > 
<!-- 
    Arc (xlink type: 'Τροχιά') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Τροχιά EMPTY> 
 
<!ATTLIST Τροχιά  %a.common; 
                    %a.Τροχιά; 
                    %a.ρόλοςσυνδέσµου; 
                    %a.Τίτλος; 
                    %a.action; 
                    από              NMTOKEN  #IMPLIED 
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                    πρός             NMTOKEN  #IMPLIED > 
<!-- 
    Resource (xlink type 'Πόρος') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Πόρος (#PCDATA | %m.παρουσίαση;)*> 
 
<!ATTLIST Πόρος  %a.common; 
                   %a.πόρος; 
                   %a.ρόλος; 
                   %a.Τίτλος; 
                   %a.ετικέτα; > 
<!-- 
    Pointer (xlink type 'απλός') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ∆είκτης EMPTY> 
 
<!ATTLIST ∆είκτης  %a.common; 
                     %a.εσωτερικό.∆είκτης; > 
<!-- 
    Pointer Locator (xlink type 'εντοπιστής') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Θέση∆είκτη EMPTY> 
 
<!ATTLIST Θέση∆είκτη  %a.common; 
                        %a.loc.εσωτερικό.∆είκτης; > 
<!-- 
    External Pointer (xlink type 'απλός') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Εξωτερικός∆είκτης EMPTY> 
 
<!ATTLIST Εξωτερικός∆είκτης  %a.common; 
                               %a.εξωτερικό.∆είκτης; > 
<!-- 
    External Pointer Locator (xlink type 'εντοπιστής') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕντοπισµόςΕξωτερικού∆είκτη EMPTY> 
 
<!ATTLIST ΕντοπισµόςΕξωτερικού∆είκτη  %a.common; 
                                        %a.loc.εξωτερικό.∆είκτης; > 
<!-- 
    Reference (xlink type 'απλός') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Παραποµπή 
   (#PCDATA | %m.para.content.norefs; | ΒιβλιογραφικήΠαραποµπή | Τίτλος | 

ΕξωτερικήΠαραποµπή | 
    ΑρχειακήΠαραποµπή)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Παραποµπή  %a.common; 
                       %a.εσωτερικό.∆είκτης; > 
<!-- 
    Reference Locator (xlink type 'εντοπιστής') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕντοπισµόςΠαραποµπής 
   (#PCDATA | %m.para.content.norefs;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΕντοπισµόςΠαραποµπής  %a.common; 
                                  %a.loc.εσωτερικό.∆είκτης; > 
<!-- 
    External Reference (xlink type 'απλός') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕξωτερικήΠαραποµπή 
   (#PCDATA | %m.para.content.norefs; | ΒιβλιογραφικήΠαραποµπή | Τίτλος | 

ΑρχειακήΠαραποµπή | 
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    Παραποµπή)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΕξωτερικήΠαραποµπή  %a.common; 
                                %a.εξωτερικό.∆είκτης; > 
<!-- 
    External Reference Locator (xlink type 'εντοπιστής') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕντοπισµόςΕξωτερικήςΠαραποµπής 
   (#PCDATA | %m.para.content.norefs;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΕντοπισµόςΕξωτερικήςΠαραποµπής  %a.common; 
                                            %a.loc.εξωτερικό.∆είκτης; > 
<!-- 
    Link Group (xlink type 'εκτεταµένος') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΟµάδαΣυνδετικώνΣτοιχείων (Θέση∆είκτη | ΕντοπισµόςΕξωτερικού∆είκτη | 

ΕντοπισµόςΠαραποµπής | ΕντοπισµόςΕξωτερικήςΠαραποµπής | Τροχιά | Πόρος)+> 
 
<!ATTLIST ΟµάδαΣυνδετικώνΣτοιχείων  %a.common; 
                                      %a.ΟµάδαΣυνδετικώνΣτοιχείων; > 
<!-- 
    Title (xlink type 'απλός') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Τίτλος 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare; | Ηµεροµηνία | Αριθµός)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Τίτλος  %a.common; 
                    %am.Τίτλος.τύπος; 
                    παρουσίαση                      (%av.παρουσίαση; )  #IMPLIED 
                    %a.access; 
                    %a.εξωτερικό.∆είκτης; 
                    %am.Τίτλος.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Archival Reference (xlink type 'απλός') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΑρχειακήΠαραποµπή 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic.norefs; | ΒιβλιογραφικήΠαραποµπή | Παραποµπή | Τίτλος | 
    ΕξωτερικήΠαραποµπή | %m.ΠεριγραφικόςΠροσδιορισµός;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΑρχειακήΠαραποµπή  %a.common; 
                               %a.εξωτερικό.∆είκτης; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Bibliographic Reference Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Bibliographic Reference (xlink type 'απλός') 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΒιβλιογραφικήΠαραποµπή 
   (#PCDATA | %m.phrase.basic.norefs; | Έκδοση | ΣτοιχείαΈκδοσης | 
    Όνοµα | Αριθµός | ΒιβλιογραφικήΣειρά | Παραποµπή | Τίτλος | ΌνοµαΟικογένειας | 

ΌνοµαΠροσώπου | 
    Φορέας | ΕξωτερικήΠαραποµπή | ΑρχειακήΠαραποµπή)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΒιβλιογραφικήΠαραποµπή  %a.common; 
                                    %a.εξωτερικό.∆είκτης; 
                                    %am.ΒιβλιογραφικήΠαραποµπή.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
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    Edition 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Έκδοση 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Έκδοση  %a.common; 
                    %am.Έκδοση.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Bibliographic Series 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΒιβλιογραφικήΣειρά 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare; | Τίτλος | Αριθµός)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΒιβλιογραφικήΣειρά  %a.common; 
                                %am.ΒιβλιογραφικήΣειρά.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Imprint 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΣτοιχείαΈκδοσης 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare; | Εκδότης | ΓεωγραφικόΌνοµα | Ηµεροµηνία)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΣτοιχείαΈκδοσης  %a.common; 
                             %am.ΣτοιχείαΈκδοσης.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Publisher 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Εκδότης 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Εκδότης  %a.common; 
                     %am.Εκδότης.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Access Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Corporate Name 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Φορέας 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare; | Υπηρεσία)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Φορέας  %a.common; 
                    %a.access; 
                    %am.Φορέας.ρόλος; 
                    %am.Φορέας.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Family Name 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΌνοµαΟικογένειας 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΌνοµαΟικογένειας  %a.common; 
                              %a.access; 
                              %am.ΌνοµαΟικογένειας.ρόλος; 
                              %am.ΌνοµαΟικογένειας.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Geographic Name 
                                                                           --> 
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<!ELEMENT ΓεωγραφικόΌνοµα 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΓεωγραφικόΌνοµα  %a.common; 
                             %a.access; 
                             %am.ΓεωγραφικόΌνοµα.ρόλος; 
                             %am.ΓεωγραφικόΌνοµα.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Genre or Form 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΎφοςΜορφήΦυσικάΧαρακτηριστικά 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΎφοςΜορφήΦυσικάΧαρακτηριστικά  %a.common; 
                                           %am.ΎφοςΜορφήΦυσικάΧαρακτηριστικά.τύπος; 
                                           %a.access; 
                                           

%am.ΎφοςΜορφήΦυσικάΧαρακτηριστικά.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Name 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Όνοµα 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Όνοµα  %a.common; 
                   %a.access; 
                   %am.Όνοµα.ρόλος; 
                   %am.Όνοµα.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Occupation 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Ενασχόληση 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Ενασχόληση  %a.common; 
                        %a.access; 
                        %am.Ενασχόληση.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Function 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Λειτουργία 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Λειτουργία  %a.common; 
                        %a.access; 
                        %am.Λειτουργία.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Personal Name 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΌνοµαΠροσώπου 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΌνοµαΠροσώπου  %a.common; 
                           %a.access; 
                           %am.ΌνοµαΠροσώπου.ρόλος; 
                           %am.ΌνοµαΠροσώπου.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Subject 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Θέµα 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Θέµα  %a.common; 
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                  %a.access; 
                  %am.Θέµα.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Date 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Ηµεροµηνία 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Ηµεροµηνία  %a.common; 
                        %am.Ηµεροµηνία.τύπος; 
                        %am.dates.περίοδος; 
                        %am.dates.ηµερολόγιο; 
                        πρότυπο                            CDATA  #IMPLIED 
                        %am.Ηµεροµηνία.βεβαιότητα; 
                        %am.Ηµεροµηνία.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Number 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Αριθµός 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Αριθµός  %a.common; 
                     %am.Αριθµός.τύπος; 
                     %am.Αριθµός.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Abbreviation 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Συντοµογραφία (#PCDATA)> 
 
<!ATTLIST Συντοµογραφία  %a.common; 
                           ΠλήρηςΟνοµασία CDATA  #IMPLIED > 
<!-- 
    Expansion 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΠλήρηςΟνοµασία (#PCDATA)> 
 
<!ATTLIST ΠλήρηςΟνοµασία  %a.common; 
                            Συντοµογραφία CDATA  #IMPLIED > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Address Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Address 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ∆ιεύθυνση (Στοιχείο∆ιεύθυνσης+)> 
 
<!ATTLIST ∆ιεύθυνση  %a.common; > 
<!-- 
    Address Line 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Στοιχείο∆ιεύθυνσης 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Στοιχείο∆ιεύθυνσης  %a.common; > 
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<!--
===========================================================
============--> 

<!-- 
    Chronological List Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Chronological List 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΧρονολογικόςΚατάλογος (Επικεφαλίδα? , (ΕπικεφαλίδαΚαταλόγου)? , 

(ΣτοιχείοΧρονολογικούΚαταλόγου)+)> 
 
<!ATTLIST ΧρονολογικόςΚατάλογος  %a.common; 
                                   %am.ΧρονολογικόςΚατάλογος.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!-- 
    Chronological Item 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΣτοιχείοΧρονολογικούΚαταλόγου (Ηµεροµηνία , (Συµβάν | ΟµάδαΣυµβάντων))> 
 
<!ATTLIST ΣτοιχείοΧρονολογικούΚαταλόγου  %a.common; > 
<!-- 
    Event 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Συµβάν 
   (#PCDATA | %m.para.content;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Συµβάν  %a.common; > 
<!-- 
    Event Group 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΟµάδαΣυµβάντων (Συµβάν+)> 
 
<!ATTLIST ΟµάδαΣυµβάντων  %a.common; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    List Element Declarations 
                                                                           --> 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    List 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Κατάλογος (Επικεφαλίδα? , (Στοιχείο+ | (ΕπικεφαλίδαΚαταλόγου? , 

ΚαταχώρισηΚαταλόγου+)))> 
 
<!ATTLIST Κατάλογος  %a.common; 
                       τύπος                (απλός | deflist | marked | ordered )  #IMPLIED 
                       %am.Κατάλογος.σηµάδι; 
                       αρίθµηση             (αραβικοίαρ |  
                                             ελληνικοίαρκεφαλαία |  
                                             ελληνικοίαρµικρά |  
                                             λατινικοίαρκεφαλαία |  
                                             λατινικοίαρµικρά )  #IMPLIED 
                       συνέχεια             (συνεχίζει | εξαρχής )  #IMPLIED > 
<!-- 
    List Head 
                                                                           --> 
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<!ELEMENT ΕπικεφαλίδαΚαταλόγου (Επικεφαλίδα01? , Επικεφαλίδα02?)> 
 
<!ATTLIST ΕπικεφαλίδαΚαταλόγου  %a.common; > 
<!-- 
    Head 1 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Επικεφαλίδα01 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Επικεφαλίδα01  %a.common; > 
<!-- 
    Head 2 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Επικεφαλίδα02 
   (#PCDATA | %m.phrase.bare;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Επικεφαλίδα02  %a.common; > 
<!-- 
    Item 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Στοιχείο 
   (#PCDATA | %m.para.content;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Στοιχείο  %a.common; > 
<!-- 
    Label 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Ετικέτα 
   (#PCDATA | %m.phrase.plus;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST Ετικέτα  %a.common; > 
<!-- 
    Definition Item 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΚαταχώρισηΚαταλόγου (Ετικέτα , Στοιχείο)> 
 
<!ATTLIST ΚαταχώρισηΚαταλόγου  %a.common; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!-- 
    Block Quote 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Απόσπασµα (%m.blocks.noquote;)+> 
 
<!ATTLIST Απόσπασµα  %a.common; > 
<!-- 
    Note 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Σηµείωση (%m.blocks;)+> 
 
<!ATTLIST Σηµείωση  %a.common; 
                      %am.Σηµείωση.τύπος; 
                      %am.Σηµείωση.ετικέτα; 
                      επίδειξη                          (ενσωµάτωση | νέα )  #IMPLIED 
                      ενεργοποίηση                      (αυτόµατη | µεαίτηση )  #IMPLIED 
                      %am.Σηµείωση.ανάλογοκωδικοποίησης; > 
<!--

===========================================================
============--> 

<!--
===========================================================
============--> 
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<!-- 
    Table Element Declarations 
 
    Oasis XML Exchange Table Model 
 
    Note: Modified by expanding parameter entities; adding a.common 
    attributes to non-empty elements; Τίτλος element is ΚΑΠ head 
    element. entry content is defined in parameter entity section 
    Parameter Entities for Elements above. 
                                                                           --> 
<!-- 
    Table 
                                                                           --> 
<!ELEMENT Πίνακας (Επικεφαλίδα? , ΟµάδαΓραµµώνΠίνακα+)> 
 
<!ATTLIST Πίνακας  %a.common; 
                     περιγραµµα          (επάνω |  
                                          κάτω |  
                                          επάνω-κάτω |  
                                          πλαίσιο |  
                                          δεξιά-αριστερά |  
                                          κανένα )  #IMPLIED 
                     διαχωρισµόςστηλών  %yesorno;  #IMPLIED 
                     διαχωρισµόςγραµµών %yesorno;  #IMPLIED 
                     εύρος              %yesorno;  #IMPLIED > 
<!-- 
    Table Group                                                     --> 
<!ELEMENT ΟµάδαΓραµµώνΠίνακα (ΟρισµόςΣτήλης* , ΕπικεφαλίδαΠίνακα? , 

ΠεριεχόµενοΠίνακα)> 
<!ATTLIST ΟµάδαΓραµµώνΠίνακα  %a.common; 
                                στήλες             NMTOKEN    #REQUIRED 
                                διαχωρισµόςστηλών  %yesorno;  #IMPLIED 
                                διαχωρισµόςγραµµών %yesorno;  #IMPLIED 
                                στοίχιση            (left |  
                                                     right |  
                                                     center |  
                                                     justify |  
                                                     χαρακτήρας )  #IMPLIED >  
<!-- 
    Column Specification                                                --> 
<!ELEMENT ΟρισµόςΣτήλης EMPTY> 
 
<!ATTLIST ΟρισµόςΣτήλης  αριθµόςστήλης      NMTOKEN    #IMPLIED 
                           όνοµαστήλης        NMTOKEN    #IMPLIED 
                           πλάτοςστήλης       CDATA      #IMPLIED 
                           διαχωρισµόςστηλών  %yesorno;  #IMPLIED 
                           διαχωρισµόςγραµµών %yesorno;  #IMPLIED 
                           στοίχιση            (left |  
                                                right |  
                                                center |  
                                                justify |  
                                                χαρακτήρας )  #IMPLIED 
                           χαρακτήρας         CDATA      #IMPLIED 
                           µετάθεσηχαρακτήρα  NMTOKEN    #IMPLIED > 
<!-- 
    Table Head 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΕπικεφαλίδαΠίνακα (ΓραµµήΠίνακα+)> 
 
<!ATTLIST ΕπικεφαλίδαΠίνακα  %a.common; 
                               κάθετηστοίχιση  (επάνω | µέση | κάτω )  #IMPLIED > 
<!-- 
    Table Body 
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                                                                           --> 
<!ELEMENT ΠεριεχόµενοΠίνακα (ΓραµµήΠίνακα+)> 
 
<!ATTLIST ΠεριεχόµενοΠίνακα  %a.common; 
                               κάθετηστοίχιση  (επάνω | µέση | κάτω )  #IMPLIED > 
<!-- 
    Row 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΓραµµήΠίνακα (ΚελίΠίνακα+)> 
 
<!ATTLIST ΓραµµήΠίνακα  %a.common; 
                          διαχωρισµόςγραµµών %yesorno;  #IMPLIED 
                          κάθετηστοίχιση      (επάνω | µέση | κάτω )  #IMPLIED > 
<!-- 
    Entry 
                                                                           --> 
<!ELEMENT ΚελίΠίνακα 
   (#PCDATA | %m.Πίνακας.ΚελίΠίνακα;)* 
                                                                             > 
<!ATTLIST ΚελίΠίνακα  %a.common; 
                        όνοµαστήλης        NMTOKEN    #IMPLIED 
                        στήληαρχής         NMTOKEN    #IMPLIED 
                        στήλητέλους        NMTOKEN    #IMPLIED 
                        επιπλέονγραµµές    NMTOKEN    #IMPLIED 
                        διαχωρισµόςστηλών  %yesorno;  #IMPLIED 
                        διαχωρισµόςγραµµών %yesorno;  #IMPLIED 
                        στοίχιση            (left |  
                                             right |  
                                             center |  
                                             justify |  
                                             χαρακτήρας )  #IMPLIED 
                        χαρακτήρας         CDATA      #IMPLIED 
                        µετάθεσηχαρακτήρα  NMTOKEN    #IMPLIED 
                        κάθετηστοίχιση      (επάνω | µέση | κάτω )  #IMPLIED > 


