
Η ΕΛΛΗΝΙΚΒ ΕΤΑΙΡΒΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ( ΒΛΒΤΟ) 

Κ.Βαλεοντ.ής, Μ.Κapδούλη καL Β.Α.ΦLλόπουλος 

ΕπLσημαί.νετ.αL η ανάγκη η οποί.ο οδήγησε στ.ην ί.δρυση τ.ης 
ΕλληνLκής ΕταLpεί.ας Ορολογί.ας ( ΒΛΕΤΟ) ως επLστ.ημονLκού 
σωματ.ε ί.ου γLa τ.ην Ορολογί.a. Ανaλύοντ.aL ο m<οπός τ.ης ΕΛΕΤΟ κaL 
τ.a μέσα γLa τ.ην επ ί.τ.εuξή τ.οu. Τονί.ζοντ.aL η συλλογLκή 
προσπάθεLα κaL η συναLνετ.Lκή δLaδLκασί.α ως κύpLOL μοχλοί. γLα 
τ.Lς εργασ ί.ες ορολογί.ας ποu θα επLτ.ελεί. ή θα υποστ.ηρί.ζεL η 
ΕΛΕΤΟ. l.ί.νοντ.αL βασLκά στ.οLχεί.a γLα τ.α μέλη κοL τ.ο όργανο 
δLοί.κησης καL τ.η λεL τ.οuργί.ο τ.οuς. ΣκLογροφούντ.οL οpLσμένες 
προοπτ.Lκές γLα τ.ο άμεσο καL μεσοπρόθεσμο μέλλον. 

ΤΗΒ HELLBNI C SOCI ΒΤΥ FOR TBRXI NOLOGY ( ELBTO) 

c. Valeontis, Μ. Kardouli, and v. Α. Filopoulos 

SUMMARY 

The necessity of establishing the Hellenic Society for 
Terminoloqy (ELETO), as a scientific association for 
Terminology i n Greece, is pointed out. ELETO's objectives and 
means for their fulfilment are anal-yzed. The co-operative 
effort and the idea of consensus are stressed as the main 
pivots for the terminology work to b e accomplished or 
supported by ELETO. Basic data are gi ven about members and 
administration boards and their operation. Certain 
perspectives for the short and medium-term f uture are 
o utlined. 
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1 ΒΙΣΑΓΩΓΒ 

Η Βλληνι.κή Βτ.αι.ρεί.α Ορολογί.ας ( ΕΛΒΤΟ) εί.ναι. προί.όν τ.ης 
κο~ύφωσης τ.ων ~νησυχι.ών τ.ου πυρήνα τ.ων ι.δρυτ.ι.κών μελών τ.ης, 
ατ.ομων που εργαστ.ηκαν και. εργάζοντ.αι., σε δι.άφορους τ.ομεί.ς, 
όχι. τ.όσο ατ.ομι.κά αλλά κυρί.ως συλλογι.κά πλαι.σι.ώνοντ.ας Ομάδες 
και. Βπι. τ.ροπές Ορολογί.ας ή Τυποποί.ησης ( ΕΛΟΤ/ΤΕ21, ΕΛΟΤ/ΤΕ36, 
ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5, ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, ΗΟΤΟ, ΗΕΠΟ κ. ά. ) οι. οποί.ες 
λει. τ.ουργούν σε δι.άφορους Οργανι.σμούς/Υπηρεσί.ες ( ΕΛΟΤ, 
ΕΙΣ/ΙΑΤΡΟΤΕΚ, ΕΛΚΕΠΑ/ΙΠ, ΟΤΕ/ ΚΤΗΛΑ, ΠΣaΗ-Η, ΤΕΕ, ΕΕΧ, Eκaa). 

Το κενό που έρχετ.αι. να καλύψε ι. η 
παρουσ ί.α ενός ακόμα οργάνου ανάμεσα 
υπάρχοντ.α, που θα εκπονεί. ορολογί.α, 
αντ.ι.μετ.ωπί.σει. τ.ο πρόβλημα τ.ης Ελληνι.κής 

και. ολοκληρωμένα. 

ΕΛΕΤΟ δεν εί.ναι. η 
στ.α λί.γα σχετ.ι.κώς 
αλλά έρχετ.αι. να 

Ορολογί.ας ορθολογι.κά 

Ως τ.ώρα υπήρχαν, εκτ.ός από τ.ι.ς μεμονωμένες πρωτ.οπόρες 
ατ.ομι.κές προσπάθει.ες, δρόμοι. μοναχι.κοί. κόποι.ων συλλογι.κών 

οργάνων (Επι.τ.ροπών, Ομάδων, Υπηρεσι.ών, Φορέων) όπως 
παραστ.ατ.ι.κά περι.γράφετ.αι. στ.ην Τελι.κή Εκθεση τ.ης Ομάδας 
" Απόδοση Ορολογ ί.ας " τ.ης ΓΓΕΤ< 1 ) , όπου επι.σημα ί.νοντ.αι. οι. 
βασι. κέc;; ανάγκες 

υποστ.ήρι.ξη με πόρους και. μέσα 
γλωσσολογι.κή υποστ.ήρι.ξη υποδομής 
ενι.αί.ο σύστ.ημα συντ.ονι.σμού τ.ων εργασι.ών και. 
" αποθήκευσης" 
βαθμι.αί.α εναρμόνι.ση τ.ης ορολογί.ας 
θεσμοθέτ.ηση μηχανι.σμού δι.άδοσης και. εφαρμογής" 

και. κατ.αγράφοντ.αι. μερι.κές 
τ.ον γενι.κό ή και. μερι.κό 
ελληνι.κής ορολογί.ας ( λ. χ. 
κ. ά.) 

μεμονωμένες "προσπάθε ι. ες" με στ.όχο 
συντ.ονι.σμο τ.ων οργάνων εκπόνησης 
ενέργει.ες τ.ης ΗΟΤΟ< 2

) , τ.ης MEno< 3 ) 

Η ΕΛΕΤΟ με τ.ην ί.δρυσή ~ης απετ.έλεσε τ.ον πυρήνα τ.ηc;; 
σύγκλι.σηc;; και. σε σύντ.ομο χρονο ελπί.ζετ.αι. ότ.ι. θα αναπτ.υχθεί. 
σύστ.ημα συνολι.κής αντ.ι.μετ.ώπι.σης τ.ου προβλήματ.ος τ.ης ελληνι.κήc;; 
ορολογί.ας με τ.ην ΕΛΕΤΟ σε κύρι.ο ρόλο, δεδομένου ότ.ι. η δομή, η 
οργάνωση και. η λει.τ.ουργί.α τ.ης μπορούν να δι.ασφαλί.σουν τ.α 
αναγκαί.α χαρακτ.ηρι.στ.ι.κά ενός Μόνι.μου Εθνι.κού Συστ.ήματ.ος 
Ορολογ ί.ας< "-) . 

Η ΕΛΕΤΟ δεν ήρθε να κατ.αλύσει. τ.α υπάρχοντ.α όργανα και. τ.ι.c;; 
δραστ.ηρι.ότ.ητ.ές τ.ους, αλλά να επι.δι.ώξει. να συμπληρωθούν τ.α 
πολυάρι.θμα κενά με νέα όργανα και. να πραγματ.οποι.ήσει. τ.ον τ.όσο 
αναγκαί.ο συντ.ονι.σμό χωρί.ς ουσι.αστ.ι.κά να παρεμβαί.νει. σ·c.ην 
αυτ.οδύναμη λει.τ.ουργί.α τ.ων επι.μέρους οργάνων. 

2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

2.1 Σκοπόc;; 

Η πρόοδος και. η 
και.νούργι.α θεματ.ι.κά 
" πεδί.ζετ.αι." κα ι. από 

εμπέδωση .τ.ης γνώσης, ι.δι.αί.τ.ερα σε 
πεδ ί.α, εκτ.ος από άλλους παράγοντ.εc;;, 
τ.ην έλλει.ψη ορολογί.ας. Στ.ην Ελλάδα, 



ανάλογα με άλλες χώρες με μει.ονοτ.ι. κές γλώσσες, η μετ.αφορά 
γνώσης γί.νετ.αι. από ξενόγλωσσα κεί.μενα στ.ην ελληνι.κή γλώσσα. 
Ομως, η έλλει.ψη ορολογί.ας αποτ.ελεί. ανασχετ.ι.κό παράγοντ.α σε 
κάθε μετ.αφραστ.ι.κή προσπάθει.α και. δυσχεραί.νει. τ.ην αμι.γή 
έκφραση, με αποτ.έλεσμα τ.η δυσκολί.α κατ.ανόησης και. επομένως 
τ.η δυσκολί.α τ.ης εμπέδωσης τ.ης γνώσης. Οσοι. ασχολούντ.αι. με τ.η 
συγγραφή και. τ.η μετ.άφραση αντ.ι.μετ.ωπί.ζουν ανυπέρβλητ.α 
προβλήματ.α ορολογί.ας μην έχοντ.ας τ.α απαραί.τ.ητ.α βοηθήματ.α 
και. τ.ο έργο ορολογί.ας που παράγετ.αι. από αυτ.ούς πολύ λί.γο 
αξι.οποι.εί.τ.αι. μέσα από τ.α κεί.μενά τ.ους και. ουσι.αστ.ι.κά μένει. 

ανεκμετ.άλλευτ.ο. 

Επί.σης πολύ λί.γη συλλογι.κή δουλει.ά γί.νετ.αι. στ.ο πεδί.ο τ.ης 
ορολογί.ας. Πολύ λί.γα συλλογι.κά όργανα δραστ.ηρι.οποι.ούντ.αι. στ.ην 
ορολογί.α και. αυτ.ά δεν συνεργάζοντ.αι. μετ.οξύ τ.ους και. κατ.ά 
κανόνα τ.ο ένα αγνοεί. τ.ο άλλο. 

Οι. προηγούμενες δι.απι.στ.ώσει.ς, σε συνδυασμό · με τ.ην 
ανυπαρξί.α κόποι.ου συντ.ονι.στ.ι.κού οργάνου γι.ο τ.ην ανάπτ.υξη τ.ης 
ορολογί.ας, οδήγησαν στ.ην απόφαση γι.ο τ.ην ί.δρυση τ.ης Βλληνι.χής 
Βτ.αι.ρεί.ας Ορολογί.ας ( ΒΛΕΤΟ). 

Η χύρι.α φι.λοδοξί.α τ.ης ΕΛΕΤΟ εί.ναι. να παροτ.ρύνει. να 
δημι.ουργηθούν χαι. άλλα συλλογι.χά όργανα ορολογί.ας, που να 
καλύπτ.ουν κάθε γνωστ.ι.κό πεδί.ο στ.ο οποί.ο αναπτ.ύσσετ.αι. 
δραστ.ηρι.ότ.ητ.α στ.η χώρα μας, να υnοστ.ηρί.ζει. τ.ο έργο τ.ους και. 
να τ.ο κάνει. nροσι. τ.ό σε κάθε ενδι.αφερόμενο τ.όσο μέσα στ.ην 
Ελλάδα όσο και. σε άλλες χώρες. Με αυτ.ό θα επι.τ.ευχθεί. ο σχοnός 
τ.ης ΕΛΕΤΟ που εί.ναι. "η μελέτ.η, εκπόνηση, απόδοση, 
επεξεργασί.α, συγκέντ.ρωση, συστ.ηματ.οποι.ηση, δι.άδοση, 
αξι.οποί.ηση και. με οnοι.οδήnοτ.ε τ.ρόnο ανάnτ.υξη τ.ης ελληνι.χής 

ορολογί.ας τ.όσο στ.ον ευρύτ.ερο εθνι.κό χώρο (Ελλάδα, Κύπρο, 
Ομογενεί.ς τ.ης δι.ασποράς) όσο και. στ.ι.ς Υπηρεσί.ες και. τ.α Οργανα 
τ.ης ΕΟΚ και. τ.ων ευρωπαϊ.κών, ή άλλων περι.φερει.ακών, και. 
δι.εθνών Οργανι.σμών ή Οργανώσεων". 

Επί.σης, σχοnός τ.ης ΕΛΕΤΟ εί.ναι. "η συμβολή στ.η συνεχή και. 
σύμμετ.ρη ανάπτ.υξη τ.ης ελληνι.κής γλώσσας γι.ο τ.ην κάλυψη τ.ων 
πολύπλευρων και. επ ι. τ.ακτ.ι.κών σύγχρονων αναγκών, όπως γι.ο τ.η 
βελτ.ί.ωση τ.ης επι.κοι.νωνί.ας", ώστ.ε με τ.η συνεχή αύξηση τ.ης 
γνώσης να μην περι.θωρι.οποι.εί.τ.αι. η γλώσσα μας . 

Ακόμα, στ.ο σχοnό τ.ης ΕΛΕΤΟ περι.λαμβάνετ.αι. "η κατ.άδει.ξη, 
προς κάθε κατ.εύθυνση, τ.ου θεμελι.ακού ρόλου τ.ης ελλ ηνι.κής 
γλώσσας ως υλι.κού συνάμα και. εργαλεί.ου, στ.α οnοί.α οφεί.λει., σε 
πολύ μεγάλο μέρος, τ.ην ύπαρξή τ.ου τ.ο δι.εθνές ορολογι.κό 
υπόβαθρο" και. " η προώθηση και. προαγωγή αυτ.ού τ.ου ρόλου γι.ο 
τ.ην κάλυψη σημερι.νών και. μελλοντ.ι.κών αναγκών τ.ης δι.εθνούς 
ορολογ ί.ας" . 

2.2 Σχοnούμενη δραστ.ηρι.ότ.ητ.α 

Η εχπλήρωση τ.ου σχοπού τ.ης ΕΛΕΤΟ απαι.τ.εί. ποι.κι.λόμορφη 
δραστ.ηρι.ότ.ητ.α που αρχί.ζει. με τ.ην προσπάθει.α ενημέρωσης γι.ο τ.η 
σημασί.α τ.ης ελληνι.κής ορολογί.ας και. τ.ην κατ.άστ.αση στ.ην οποί.ο 
βρί.σκετ.αι.. Χρει.άζετ.αι. να γί.νει. κοι.νή αντ.ί.ληψη ότ.ι. η 
χαθυστ.έρηση στ.ην εξέλι.ξη τ.ης ελληνι.κής επι.στ.ημονι.κής και. 

• 

183 



184 

τ:εχνι.κής ορολογί..ας έναντ:ι. τ:ης αντ:ί..στ:οι.χης ορολογί..ας τ:ων 
κύρι.ων γλωσσών, εγκυμονεί.. κι.νδύνους γι.ο τ:ην ελληνι.κή γλώσσα. 
Εφόσον συνεχι.στ:εί.. αυτ:ή η καθυστ:έρηση η ελληνι.κή γλώσσα δεν θα 
χρησι.μοποι.εί..τ:αι. αποτ:ελεσματ:ι.κά γι.ο τ:η νέα γνώση με ολέθρι.α 
συνέπει.α τ:η συρρί..κνωσή τ:ης σε περι.θwρι.ακή γλώσσα τ:ου σπι.τ:ι.ού. 
Πρέπει. να συνει.δητ:οποι.ηθεί.. από όλους ότ:ι. αν συνεχι.στ:εί.. η 
υπάρχουσα κατ:άστ:αση η επι.κοι.νωνί..α σε κάθε τ:ομέα δεν θα 
γί..νετ:αι. στ:ην ελληνι.κή γλώσσα αλλά σε κόποι.ο από τ:ι.ς κυρί..αρχες 
γλώσσες. Γι.ο τ:ο σκοπό αυτ:ό θα δι.οργανώνοντ:αι. από τ:ην ΕΛΕΤΟ 
ενημερwτ:ι.κές εκδηλώσει.ς, όπως συζητ:ήσει.ς, δι.αλέξει.ς, 
ημερί..δες, συμπόσι.α και. συνέδρι.α, όπου θα συμμετ:έχουν πρόσωπα 
από τ:ην ημεδαπή και. τ:ην αλλοδαπή. Ελπί..ζετ:αι. ότ:ι. τ:έτ:οι.ες 
εκδηλώσει.ς θα οδηγήσουν σε κι.νητοποί..ηση γι.ο τ:ην ορολογί..α. 
Προσδοκάτ:αι. ότ:ι. τ:ο ενδι.αφέρον γι.ο συμμετ:οχή θα εί..ναι. αυξημένο 
και. πέρα από τ:ο μόχθο που απαι.τεί..τ.αι. γι.ο δι.οργάνωση θα 
υπάρχει. οι.κονομι.κή εφι.κτ.ότ.ητ.α. 

Η συστηματι.κή ορολογί..α, οι. αρχές που πρέπει. να 
ακολουθούνται. κατ:ά τ:ην παραγωγή όρων, δι.ατ:ύπωση ορι.σμών, 
κατ:άρτ:ι.ση σuστ:ήματ:ος εννοι.ών καθώς και. η αναζήτ:ηση ορολογί..ας 
δεν εί..ναι. γνωστ:ά σε πολλούς και. γι.' αυτ:ό η_ ΕΛΕΤΟ 
προσανατ:ολί..ζετ:αι. να αναπτ:ύξει. δραστ:ηρι.ότ:ητ:ες επι.μορφωσης. 
Σχεδι.άζοντ:αι. προγράμματα επι.μορφwτ:ι.κών σεμι.ναρί..ων, στ:α οποί.ο 
θα δι.δάσκουν έλληνες και. αλλοδαποί.. επι.στ:ήμονες. Εφόσον δεν 
εξασφαλί..ζετ:αι. χρηματ:οδότ.ηση από τ:ρί..τ:ους, ο βαθμός 
πραγματ:οποί..ησης τ.ων σεμι.ναρί..ων θα εξαρτ:ηθεί.. από τ:ην 
αντ:απόκρι.ση που θα υπάρξει., αφού, ως γνωστ:όν, η οργάνωση και. 
πραγματ:οποί..ηση επι.τ:υχών προγραμμάτ:ων προϋποθέτ:ει. σημαντ:ι.κό 
κόστ:ος. Πι.στ:εύετ:αι. ότ.ι. εκδηλώσει.ς αuτ.ού τ.ου εί..δους 
χρησι.μεύουν γι.ο τ:ην προαγωγή, σε σημαντ:ι.κό βαθμό, τ.ης 
τ:ης Ορολογί..ας με τ:ην ενεργοποίηση όσων ενδι.αφέροντ:αι.. Αηλαδή 
δημι.ουργεί..τ:αι. έπι.στ:ημονι.κό υπόβαθρο και. παροτ.ρύνοντ.αι. τ.α 
κατ:άλληλα πρόσωπα γι.ο πραγματ.οποί..ηση ή συμμετ:οχή σε εθνι.κά, 
ευρωπαϊκά, ή δι.εθνή προγράμματα έρευνας, μελέτ:ης, ανάπτ:υξης 
αρχών και. μεθόδων ορολογί..ας καθώς και. εκπόνησης, τ:υποποί..ησης, 
συγκρι.τ.ι.κής μελέτ:ης και. συστ.ηματ.οποί..ησης ορολογί..ας, που 
συνι.στ:ούν τ.η βάση γι.ο τ:ην πρόοδο τ.ης ελληνι.κής ορολογί..ας και. 

γλώσσας. 

Η ΕΛΕΤΟ θεωρεί. ότ:ι. τ:ο παραγωγι.κό έργο ορολογί..ας πρέπει. να 
πραγματ:οποι.εί..τ:αι. από συλλογι.κά όργανα, που μπορεί. να εί..ναι. 
επι.τ:ροπές, ομάδες ή όργανα τ.υποποί..ησης. Γι.' αυτ:ό θα 
ενθαρρύνει. και. θα υποστ.ηρί..ξει. ηθι.κά και. οι.κονομι.κά, καθώς και. 
με κάθε πρόσφορο τ:ρόπο τ:έτ:οι.α συλλογι.κά όργανα που να 
καλύπτ:ουν όσο τ:ο δυνατ:ό πι.ο πολλά γνwστ:ι.κά πεδί..α. Η Ετ.αι.ρεί..α 
έχοντ:ας επαφή με τ:α συλλογι.κά όργανα εκπόνησης ορολογίας θα 
εί..ναι. σε θέση να αναλάβει. συντ:ονι.στ:ι.κή δράση. Αυτ:ό θα 
δι.ευκολύνει. τ:ο έργο τ:ων ί..δι.ων τ.ων συλλογι.κών οργάνων, αλλά 
και. θα συντ:ελέσει. στ:ην εξέλι.ξη ενι.αί..ας ορολογί..ας. Το έργο 
προϋποθέτει. σημαντ:ι. κή οργάνωση και. προπαντ:ός εξασφάλι.ση 
πόρων. θα πρέπει. να ληφθεί. υπόψη ότ:ι. συλλογι.κά όργανα μπορεί. 
να δραστ:ηρι.οποι.ούντ:αι. και. στ:ι.ς εσχατ:ι.ές τ:ης ελληνι.κής 
Επι.κράτ:ει.ας, αλλά και. στ:ο εξωτ:ερι.κό. 
Επι.τ:υχής αντ:ι.μετ:ώπι.ση θα επι.τ:ευχθεί.. εφόσον αποκτ:ηθούν 
ηλεκτ:ρονι.κά μέσα και. δημι.ουργηθεί.. Τράπεζα Ορwν Ελληνι.κής 
Ορολογί..ας. 



Η παραγωγή ελληνι.κής ορολογίας αποτ.ελεί. σχεδόν "νεκρό 
γράμμα" αν αυτ.ή δεν δι.αδί.δετ.αι. ώστ.ε να εμπεδώνετ.αι. στ.η 
γλώσσα. Γι.' αυτ.ό η ΕΛΕΤΟ θα αναπτ.ύξει. εκδοτι.κή δραστηρι.ότητα. 
θα προετ.οι.μάζοντ.αι. και. θα δι.αθέτ.οντ.αι. βι.βλί.α σχετ.ι.κά με τ.η 
γλώσσα και. τ.ην ορολογία, καθώς και. λεξι.κά και. λεξι.λόγι.α. 
Εχοντ.ας υπόψη τ.η σχετ.ι.κά μεγάλη αγοραστ.ι.κή ζήτ.ηση που υπάρχει. 
γι.ο λεξι.κά και. σχετ.ι.κές εργασίες, προβλέπετ.αι. ότ.ι. οι. εκδόσει.ς 
τ.ης Ετ.αι.ρεί.ας, ενώ θα είναι. σε προσι.τ.ές τ.ι.μές, θα είναι. 
τ.ελι.κά επι.κερδεί.ς. Παράλληλ~ η δι.άδοση τ.ης ορολογίας και. η 
δημι.ουργί.α επαφής με τ.ον κάθε ενδι.αφερόμενο θα επι.δι.ωχθεί. με 
τ.ην έκδοση περι.οδι.κού που στ.ην αρχή θα είναι. δι.μηνι.αί.ο και. 
αργότ.ερα μηνι.αί.ο. Ευελπι.στ.ε ί.τ.αι. ότ.ι. τ.ο περι.οδι.κό θα 
κυκλοφορεί. όχι. μόνο στ.α μέλη και. στ.ους συνδρομητ.ές, αλλά και. 
από πρακτ.ορεί.ο γι.ο τ.ο γενι.κό κοι.νό. 

Γι.ο να αναπτ.υχθεί. άμι.λλα, που συνι.στ.ά σημαντ.ι.κό κί.νητ.ρο, 
στ.ον τ.ομέα τ.ης ορολογίας, η ΕΛΕΤΟ θα δι.ενεργεί. επι.στημονLκόύς 
δι.αγωνι.σμούς σχετ.ι.κούς με τ.ο σκοπό τ.ης. Το μέσο αυτ.ό γι.α τ.ην 
ανάπτ.υξη τ.ης Ορολογίας αποσκοπεί. στ.ην καθι.έρωση βραβείων, που 
εκτ.ός τ.ων άλλων συντ.ελούν και. στ.η δημοσι.ότ.ητ.α τ.ης Ετ.αι.ρεί.ας. 
Οι. δι.αγωνι.σμοί. θα δι.εξάγοντ.αι. ύστ.ερα από, αθλοθέτ.ηση βραβείων 
από όποι.ον επι.θυμεί. να συμβάλει. στ.ην ανύψωση τ.ης ορολογίας 
τ.ης ελληνι.κής γλώσσας. Τα βραβεία μπορεί. να είναι. χρηματ.ι.κά ή 
άλλά, λ. χ. έκδοση εργασίας. Εφόσον εξασφαλί.ζοντ.αι. υποτ.ροφί.ες 
ή υποστ.ήρι.ξη γι.α σπουδές οι. δι.αγωνι.σμοί. θα γί.νοντ.αι. γι.ο 
εκπαίδευση, μετ.εκπαίδευση ή εκπόνηση ερευνητ.ι.κής εργασίας στ.ο 
πεδίο τ.ης ορολογίας. Επίσης θα κατ.αβάλλοντ.αι. προσπάθει.ες γι.α 
να περι.λαμβάνετ.αι. τ.ο θέμα τ.ης ορολογίας σε δι.αγωνι.σμούς 
υποτ.ροφι.ών άλλων φορέων. 

Β ΕΛΕΤΟ σχεδι.άζει. να αποτ.ελέσει. τ.ο κέντρο γι.α την επίλυση 
nροβλημά~ ορολογίας που αντ.ι.μετ.wπί.ζουν δημόσι.ες υπηρεσίες, 
οργανι.σμοι., ερευνητ.ι.κά ι.δρύματ.α, ετ.αι.ρεί.ες, αλλά και. ι.δι.ώτ.ες, 

στ.ην Ελλάδα και. στ.ην αλλοδαπή. Η ύπαρξη ενός μόνο σημείου γι.ο 
τ.ην επίλυση προβλημάτ.ων ορολογίας, πέρα από τ.η εξυπηρέτ.ηση 
που προσφέρει., συμβάλλει. εξάπαντ.ος στ.ην ενοποίηση της 
ορολογίας που χρησι.μοποι.εί.τ.αι.. Γι.α τ.ο σκοπό αυτ.ό 
δημι.ουργεί.τ.αι. βι.βλι.οθήκη με έργα ορολογίας, λεξι.κά κ. ά. Ο 
αρχι.κός πυρήνας, που εμπλουτ.ί.ζετ.αι. με έργα μελών τ.ης 
Ετ.αι.ρείας, επι.βάλλετ.αι. να εξελι.χθεί. σε πλήρη βι.βλι.οθήκη που 
να συγκεντ.ρώνει. κάθε ελληνι.κό έργο και. τ.α σημαντ.ι.κά 
αλλόγλωσσα. Γι.ο τ.ο σκοπό αυτ.ό εκτ.ός από δωρεές θα δαπανάτ.αι. 
και. μέρος από τ.ους πόρους τ.ης Ετ.αι.ρεί.ας. 

Οι. πληροφορίες και. οι. γνωματ.εύσει.ς γι.ο ορολογία θα δί.νοντ.αι. 
αρχι.κά με αλληλογραφία ή με τ.ηλεπι.κοι.νwνι.ακά μέσα, αλλά ότ.αν 
δημι.ουργηθούν οι. προϋποθέσει.ς θα υπάρχει. και. δυνατ.ότ.ητ.α 
πρόσβασης στ.ην Τράπεζα Ορολογίας. Γι.ο τ.ο θέμα αυτ.ό εκτ.ός από 
τ.η χρήση τ.ης βι.βλι.οθήκης θα μετ.αβι.βάζοντ.αι. ερωτ.ήματ.α στ.α 
αρμόδι.α συλλογι.κά όργανα. Αυτ.ή η εξυπηρέτ.ηση, εφόσον 
ζ ητ.ι.έτ.αι., θα συστ.ηματ.οποι. ηθε ί. και. θα προσφέρετ.αι. με αμοι.βή 
που να καλύπ τ.ει. τ.α λει.τ.ουργι.κά έξοδα. 

Οσα επι.σημαίνοντ.αι. στ.α προηγούμενα γι.ο τ.ους κι.νδύνους πο υ 
aντ.ι.μετ.ωπί.ζει. η ελληνι.κή · γλώσσα από τ.ην έλλει.ψη ορολογίας, 
έχουν γίνει. κaτ.aνοητ.ά από άλλους λαούς γι.α τ.ι.ς γλώσσες τ.ους. 
Το αποτ.έλεσμa εί.νaι. σε άλλες χώρες να έχουν συατ.αθεί κρατ.ι.κές 
υπηρεσίες, οργανι.σμοί., επι.στ.ημονι.κές ετ.αι.ρεί.ες που εργάζοντ.aι. 
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ΎLα την ανάπτυξη τη5 ορολογtας στη γλώσσα τους. Αυτά τα 
οργανα έχουν κατανοησεL τα προβλήματα της δLαγλc..ισσLκής 
συνεργασtας στην ορολογtα καL αυτό ακρLβώς θα επLδLώξεL καL η 
ΕΛΕΤΟ. Εχουν αρχtσεL επαφές γLα να υπάρξεL συνεργασtα με 
εθνLκές καL δLεθνεtς οργανώσεLς, σωματεtα, επLστημονLκές 
εταLρεtες, που έχουν σχετLκό σκοπό καL δραστηρLότητες. 
Με τέτοLες συνεργασtες θα υπάρξουν πολλά οφέλη γLα την 
ελληνLκή ορολογtα, αλλά καL θα μπορεL να υποστηρLζεταL η 
παραγωγή ελληνογενών όρων σε ξένες γλώσσες. Ως σήμερα η 
δLεθνοποtηση ελληνLκών λέξεων οφεtλεταL κυρtως σε αλλοεθνεtς 
καL σε αποσπασματLκές προσπάθεLες · Ελλήνων που καλούνταL να 
προσφέρουν βοήθεLα σε ενδLαφερόμενους αλλοδαπούς επLστήμονες. 

3 ΒΑΣΙΚΒΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η ~ολύχρο':'η εμπεLρtα μερLκών από το LδρυτLκά μέλη καL η 
συνεχης επαφη τους με το ευρωπαί.κό αλλά καL το γενLκότερο 
δLεθνές τεχνολογLκό γtγνεσθαL οδήγησαν σε κα~σταλαγμένες 
Lδέες ως προς τLς αρχές γLα την ενδεδεLγμένη αντLμετώπLση του 

προβλήματος της ελληνLκής τεχνLκής ορολογtας. Αρχές βάσεL των 
οποtων συντάχθηκε το ΚαταστατLκό της ΕΛΕΤΟ που υLοθετήθηκε 
από το σύνολο των 46 LδρυτLκών μελών της. 

OL αρχές αυτές δεν εtναL καLνοφανεtς. ΕLναL OL αρχές που 
δLασφαλLζουν στο μέγLστο βαθμό την κοLνή αποδοχή, OL αρχές 
που δLασφαλLζουν τη συναtνεση. Σ' αυτές βασtζεταL η αρκετά 
παλLά πρακτLκή της Τυποποtηση~ αλλά καL η σημερLνή πλατεLά 
δLαδεδομένη δLεθνής καL LδLαLτερα ευρωπαί.κή πρακτLκή. 
Σήμερα υπάρχουν πολλές καL δημLουργούνταL συνεχώς 
περLσσότερες - ευρωπαLκές οργανώσεLς (σε τομεtς όπως η 
ΤυποποLηση, η ΠLστοποtηση, η ΠοLότητα, τα ΕργαστήρLα ΔοκLμών, 
η Ερευνα καL Ανάπτυξη κτλ.) των οποtων η δομή καL λεLτουργLα 
βασtζονταL στLς αρχές αυτές. 

OL αρχές αυτές, συνοψtζονταL στα ακόλουθα: 
ΕμπερLστ.ατωμένη γνώση 
ΣυλλογLκότη~-ΔLαφάνεLα-ΔημοσLότη~ 
ΔLασφάλLση δυνατότη~ς ανάδρασης 
ΔLασφάλLση συναtνεσης με LδανLκό στόχο την κοLνή αποδοχή 
ΔLασφάλLση συμμετοχLκού γενLκού συντονLσμού. 

Αναλύουμε αμέσως, γLα την περtπτωση της ορολογtας, τLς 
αρχές αυτές "που αποτελούν καL άξονες δράσης γLα την ΕΛΕΤΟ. 

ΕtναL βασLκή αρχή της Ορολογtας< •> ότL η ονοματοδότηση 
μLας έννοLας ξεκL νά πάντα από τον ορLσμό της δεδομένου ότL 
"δεν εLναL δυνατό να γtνεL επLλογή ή αναζήτηση κατάλληλου 
όρου γLα την απόδοση μLας έννοLας πρLν δLασαφηνLστεt καL 
προσδLορLστεt αυτή η έννοLα" (ΕΛΟΤ 4Q2<"'>-7η Αρχή). ΚάτοχοL, 
όμως, εμnερι.στ.ατωμένης γνώσης ενός τομέα, ή κλάδου ή 
γνωατLκού πεδtου γενι.κότερα, εtνόL κατ' εξοχήν οι. ει.δι.κοt του 
πεδtου. Αυτο L εtναι. OL γνώστες, οι. ερευνητές, oL μελετητές 
αλλά και. OL πρώτοι. χρήστες των ει.δι.κών εννοι.ών του τομέα, 
ακόμα KL όταν αυτές OL έννοLες δεν έχουν όνομα (στα 
ελληνLκά) . Κατά συνέπεLα, η εμπερι.στατωμένη γνώση γLα τη 



δημι.ουργί.α, επεξεργασί.α, τ.υποποί.ηση ή ενοποί.ηση ελληνι.κής 
ορολογί.ας εξασφαλί.ζετ.αι. μόνο μέσω τ.ης αξι.οπόι.ησης 
εμπει.ρογνωμόνων τ.ου αντ.ί.στ.οι.χου τ.ομέα. Αυτ.οί. πρέπει. να 
αποτ.ελέσουν τ.ον κύρι.ο όγκο τ.ου "εργατ.ι.κού δυναμι.κο~" τ.ης 
ελληνι.κής ορολογί.ας και. αυτ.ούς προσπαθεί. να συναγει.ρει. η 
ΕΛΕΤΟ, μαζί. με τ.ους εμπει.ρογνώμονες τ.ης Ορολογί.ας ( ει.δι. κούς 
γλωσσολόγους και. εξει.δι. κευμένους επι.στ.ήμονες). 

Μεμονωμένα, όμως, ο κάθε ει.δι.κός σί.γουρα δεν έχει. πρόβλημα 
κατ.ανόησης ή εφαρμογής τ.ων εννοι.ών τ.ου τ.ομέα τ.ου, ακόμα κι. αν 
αυτ.ές δεν έχουν αποδοθεί. στ.α ελλην ι.κά, εφόσον οι. πηγές τ.ου 
εί.ναι., τ.ι.ς πι.ο πολλές φορές, ξενόγλωσσες. Το πρόβλημα αρχί.ζει. 
από τ.ην ανάγκη τ.ης μετ.άδοσης τ.ης νέας γνώσης εί.τ.ε μετ.οξύ τ.ων 
ει.δι.κών εί.τ.ε από τ.ους ει.δι.κούς στ.ο γενι.κό επι.στ.ημονι.κό κοι.νό, 
πολύ εντ.ονότ.ερα δε από τ.ους ει.δι.κούς στ.ο ευρύ κοι.νό. Εί.ναι. 
κατ.' εξοχήν πρόβλημα επι.κοι.νωνί.ας, η λύση τ.ου τ.αυτ.ί.ζετ.αι. με 
τ.ην ανάπτ.υξη τ.ης ί.δι.ας τ.ης γλώσσας μας wς σύγχρονης ζωντ.ανής 
γλώσσας, και. αφορά όλους τ.ους ει.δι.κούς αλλά και. τ.ον καθένα 
μας. Από αυτ.ό τ.ο γεγονός ακρι.βώς προκύπτ.ουν οι. ανάγκες τ.ης 
συλλογι.κής εργασ ί.ας τ.ων ει.δι.κών και. τ.ης ενεργού συμμετ.οχής 
όλων τ.ων ενδι.αφερομένων στ.ην εκπόνηση, επεξεργασί.α, καθι.έρωση 
και. εφαρμογή κοι.νά αποδεκτ.ής ελληνι.κής ορολογί.ας. 

Βργασί.α συλλογι.κή, εν προκει.μένω, σημαί.νει. αξι.οποί.ηση και. 
πρόσδοση γενι.κότ.ερου κύρους στ.ην κάθε μεμονωμένη ατ.ομι.κή 
συμβολή τ.ων ει.δι.κών τ.ου τ.ομέα. Εί.ναι. ο δοκι.μασμένος γι.ο 
πολλές δεκαετ.ί.ες και. κατ.αξι.ωμένος τ.ρόπος εργασί.ας τ.ης 
Τυποποί.ησης, μέσω τ.εχνι.κών επι. τ.ροπών και. _ομάδων ~ργασί.ας . . 
Στ.ην εκπόνηση ή επ εξεργασί.α ορολογί.ας ο τ.ροπος αυτ.ος αποκτ.α 
ι.δι.αί.τ.ερη σημασί.α δεδομένου ότ.ι. η καθι.έρωση κοι.νής γλώσσας 
επ ι.κοι.νωνί.ας, σε κάθε τ.ομέα, εί.ναι. αδι.ανόητ.ο ότ.ι. μπορε ί. να 
επι.τ.ευχθεί. από μεμονωμένες και. ασυντ.όνι.στ.ες ατ.ομι.κές 
προσπάθει.ες. Η εφαρμογή τ.ης αρχής τ.ης συλλογι.κότ.ητ.ας στ.η 
δράση τ.ης ΕΛΕΤΟ γί.νετ.αι. κυρί.ως μέσω τ.ου θεσμού τ.ων συλλογι.κών 
μελών τ.ης. Στ.α μέλη αυτ.ά κατ.' εξοχήν, αλλά και. σε άλλα 
συλλογι.κά όργανα, η ΕΛΕΤΟ αναθέτ.ει. τ.ην εκτ.έλεση όλων τ.ων 
εργασι.ών ορολογί.ας. 

Η δι.αφάνει.α και. η δημοσι.ότ.ητ.α εί.ναι. στ.οι.χεί.α λει.τ.ουργί.ας 
τ.ων συλλογι.κών μελών, δανει.σμένα κι. αυτ.ά από τ.ην Τυποποί.ηση 
και. εξασφαλί.ζοντ.αι. με τ.ι.ς ανοι.χτ.ές συνεδρι.άσει.ς τ.ων οργάνων 
αυτ.ών και. τ.η δυνατ.ότ.ητ.α συμμετ.οχής στ.ι.ς εργασί.ες ορολογί.ας 
οποι.ουδήποτ.ε ενδι.αφερομένου wς παρατ.ηρητ.ή. 

Η δυνατ.ότ.ητ.α ανάδρα~ης επι.τ.υγχάνετ.αι. μέσω δι.αδι.κασι.ών 
κυκλοφόρησης τ.ης παραγομενης ορολογί._αc; στ.ο στ.άδι.ο τ.ου 
Σχεδ ί.ου, γι.ο δημόσι.α κρί.ση, και. συγκεντ.ρwσης, μελέτ.ης και. 
αξι.οποί.ησης τ.ων σχετ.ι.κών σχολί.ων από οπουδήποτ.ε αυτ.ά κι. αν 
προέρχοντ.αι.. 

Ιδανι.κός στ.όχος εί.ναι. η κοι.νή αποδοχή εκ μέρους τ.ου 
συνόλου τ.ων ενδι.αφερομένων - τ.ης τ.ελι.κής απόδοσης τ.ω~ όρων 
από τ.ο συλλογι.κό μέλος, αφού τ.ηρηθούν οι. προαναφερομενες 
δι.αδι.κασί.ες. Η κοι.νή αποδοχή όμως προσεγγ ί.ζετ.αι. από τ.ον πι.ο 
ρεαλι.στ.ι. κό στ.όχο: τ.η συναί.νεση με τ.ην έννοι.α που τ.ης 
προσδί.δουν ο ~ι.εθνής Οργανι.σμός Τυποποί.ησης (ISO) και. η 
~ι.εθνής Ηλεκτ.ροτ.εχνι.κή Επι.τ.ροπή (IEC)< 6 >. ~ηλαδή: 
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"Συναί.νεση εί.ναL γενLκή συμφwνί.α που χαρακτηρί.ζεταL 
- από την απουσί.α επί.μονης αντί.θεσης σε ουσLώδη ζ ητήματα εκ 
μέρους οποLουδήποτε από τα σημαντLκά μέρη των ενδLαφερομέ
νων καL 

- από κατάλληλη δLεργασί.α που επLδLώκεL να λαμβάνονταL υπόψη 
OL απόψεLς όλων των ενδLαφερόμενων μερών καL να συμβLβάζο
νταL τυχόν συγκρουόμενα επ LχεLρήματα. 

(Η συναί.νεση δεν συνεπάγεταL απαραί.τητα ομοφwνί.α) ". 

Οταν, κατά τη δημόσLα κρί.ση λ. χ. ενός ΛεξLλογί.ου Ορολογί.ας 
δεν εμφανLστούν ουσLώδεLς καL ε π ί.μονες αντLρρήσεLς από 
σημαντLκό ενδLαφερόμενο μέρος ( λ. χ . έντονες αντLρρησεLς της 
~ΕΗ σε ένα λεξLλόγLο ηλεκτρολογLκών όρων) καL κατά την τελLκή 
επεξεργασί.α του Λεξ L λογί.ου από το συλλογLκό μέλος εξεταστούν 
μLα-μLα όλες OL απόψεLς καL τεκμηρLωμένα άλλες υLοθετηθούν 
καL άλλες απορρLφθούν, υπάρχεL συναί.νεση. 

ΦLλοδοξί.α της ΕΛΕΤΟ εί.ναL , όπως έχεL προαναφερθε ί., νq 
καλύψεL κάθε τομέα ενδ Lαφέροντος ΚLνητοποιώντας τους εLδLΊ<ούς 
και ενθαρρύνοντας τη δημLουργί.α συλλογικών οργάνων (επιτροπών 
/ομάδων) που θα συνεργαστούν μ' αυτήν ως συλλογLκά μέλη ή ΚΟL 
να δημLουργήσεL καL λεLτουργήσεL η ί.δLα τέτοLο όργανα, που θα 
εί.ναL επ ί.σης συλλογLκά μέλη της, γLα την κάλυψη τομέων που 
δεν καλύπτονταL από υπάρχοντα όργανα. Η λεL τουργί.α, όμως, 
τόσων συλλογLκών μελών αναδεLκνύεL άμεσα την ανάγκη ενός 
γενLκού συντονLσμού. Το συντονισμό αυτό εξασφαλί.ζεL η 
οργάνωση της ΕΛΕΤΟ. Το ΓενLκό ΕπLστημονLκό ΣυμβούλLο κaL "Lo 
ΕLδLκά ΕπLστημονLκά ΣυμβούλLα εί.ναL όργανα "Lης ΕΛΕΤΟ σ"Lα 
οποί.ο συμμετέχουν ως μέλη οι επί.σημοι εκπρόσωποι "Lων 
συλλογικών μελών. Με τη λει"Lουργί.α αυ"Lών Ί;ων οργάνων ο 
συντονLσμός "Lων εργασLών ορολογί.ας εί.ναL άμεσος. 

ΣυνοπτLκά, OL αρχές λεLτουργί.ας της ΕΛΕΤΟ, σε ό"LL αφορά 
"LLς εργασί.ες ορολογί.ας περLγράφοντοL με "Lην παρακά"Lω πρόταση: 

OL εργασί.ες ορολογ ί.ας επLτελούνταL από άμεσα 
συντονLζόμενα καL αλληλοεναρμονLζόμενα συλλο
γLκά μέλη, που αποτελούνταL από εμπεLρογνώμονες 
τών σχετLκών τομέων καL λεLτουργούν με ανοLχτές 
δLαδLκασ ί.ες, εξασφαλ ί.ζοντας τη δυνατότητα έκφρα
σης γνώμης από κάθε ενδLαφερόμενο με στόχο την 
ευρύτερη δυνατή συναί.νεση. 

4 ΜΕΛΒ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ~ΙΟΙΚΒΣΒΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 

4.1 Μέλη της ΕΛΕΤΟ 

Κατά το ΙσοκράτεLο πρότυπο "Lης σκέψης "Ελληνες καλούνταL 
OL της ημετέρας παLδεί.ας μετέχοντες" θα λέγαμε ότL " Μέλη, 
ατομι κά ή συλλογικά, της ΕΛΕΤΟ καλούνται OL του πνεύματος κaL 
του γράμματος των Αρχών αυτής μετέχοντες (σεβόμενοL κοL 
υπηρετούντες) " . 

ΣυγκεκρLμένα, σύμφwνα 
οποLοσδήποτε συγκεντρώνεL 

με 

τLς 

το ΚαταστατLκό της ΕΛΕΤΟ, 
προϋποθέσεLς εποLκοδομητLκής 



συνεLσφοράς γLα την υλοποLηση του σκοπού της ΕταLρε(ας, 
καL αποδέχεταL το ΚαταστατLκό μπορε ( να γ(νεL μέλος. 'Δεν 
χρεLάζεταL να τονLστε( LδLα(τερα ότL το σύνολο των ανθρώπων 
που συγκεντρώνουν τέτοLες προϋποθέσεLς έχουν μLα βασLκή ΚΟLνή 
LδLότητα: το πάθος γLα την ελληνLκή γλώσσα καL ορολογ(α. 

Τα μέλη δLακρ(νονταL σε τ.ακτ.Lκά, αντ.επLστ.έλλοντ.α, συλλο
γLκά, επ(τ.Lμα, καL αρωγό. 

Τακτ.Lκά μέλη. Το 'ΔLοLκητLκό ΣυμβούλLο ανακηρύσσεL τακτLκά 
μέλη , μετά από πρόταση δύο τακτLκών μελών, πτυχLούχους ΑΕΙ 
OL oπoLOL ασχολούνταL ενεργά καL αποδεδεLγμένα με την έρευνα, 
μελέτη, παραγωγή ή επεξεργασ(α ορολογ(ας σε οποLοδήποτε 
γνwστLκό πεδ(ο ( επLστήμονες με εLδLκές σπουδές ή με 
ερευνητLκό - μελετητLκό ή παραγωγLκό έργο Ορολογ(ας, μέλη 
οργάνων ή στελέχη υπηρεσLών που ασχολούνταL με την ορολογ(α 
οποLουδήποτε τομέα κτλ.). 

Αντ.επLστ.έλλοντ.α μέλη. Το °ΔLΟLκητLκό ΣυμβούλLο ανακηρύοσεL 

αντεπLστέλλοντα μέλη, μετά από πρόταση δύο τακτLκών μελών, 
πρόσωπα τα οπο(α δLαθέτουν έργο καL LδLα(τερο ενδLαφέρον γLα 
την Ορολογ(α καL γLα την προώθηση του σκοπού της ΕταLρε(ας, 
υπολε(πονταL δε των τυπLκών προσόντων των τακτLκών μελών. 

ΣυλλογLκά μέλη. Μετά από πρόταση του ΓενLκού ΕπLστημονLκού 
Συμβουλ(ου το °ΔLΟLκητLκό ΣυμβούλLο ανακηρύσσεL συλλογLκά 
μέλη: επώνυμα όργανα (λ.χ. επLτροπές, ομάδες) που 

α. αποτελούνταL από επώνυμα μέλη καL λεLτουργούν με την 
ευθύνη ή υπό την αLγLδα νομLκού προσώπου 

β. το αντLκε(μενο έρευνάς τους έχεL σαφώς καθορLστε( από την 

(δρυσή τους καL ε(ναL εκπόνηση ελληνLκής ορολογ(ας σε έναν 
ή περLσσότερους τομε(ς ή ελληνLκή τ.υποπο(ηση ( όργανα του 
ΕΛΟΤ), δεδομένου ότL η τυποπο(ηση συνεπάγεταL άμεσα καL 
την εκπόνηση σχετLκής ορολογ(ας. 

γ. το αποτέλεσμα της εργασ(ας τους δημοσLοποLε(ταL καL 
υπόκεL ταL σε σχολLασμό από οποLονδήποτε ενδLαφερόμενο (ο 
οπο(ος τεκμηρLωμένα θα στηρ(ξεL την αντ(θετη ή συμπληρwμα
τL κή άποψη) . 

Η LδLα η ΕΛΕΤΟ μπορε( να 
της ευθύνη καL με τα 
λεLτουργήσουν προς κάλυψη 
από υπάρχοντα όργανα. 

συγκροτήσεL συλλογLκά μέλη με δLκή 

ΠLοπάνω χαρακτηρLστLκά γLα να 
τομέων oL oπoLoL δεν καλύπτονταL 

Τα συλλογLκά μέλη δεν έχουν δLκα(ωμα εκλέγεLν καL εκλέγεσθαL, 
αλλά έναντL οποLουδήποτε Οργάνου της ΕταLρε(ας εκπροσωπούνταL 
από επ(σημα ορLσμένο εκπρόσωπό τους. Στη ΓενLκή Συνέλευση 
έχουν εLδLκό δLκα(ωμα γνώμης καL συμμετέχουν στLς εLδLκές 
συλλογLκές ψηφοφορ(ες γLα θέματα που τα αφορούν, σύμφωνα με 
το σχετLκό ΚανονLσμό ΛεLτουργ(ας. 

Επ(τ.Lμα μέλη. Ως επLτLμα μέλη ανακηρύσσονταL από τη ΓενLκή 
Συνέλευση, μετά από πρόταση του 'ΔLΟLκητLκού Συμβουλ(ου, 
πρόσωπα που πρόσφεραν η προσφέρουν δLακεκρLμένες υπηρεσ(ες 
γLα την υλοπο(ηση του σκοπού της ΕταLρε(ας. Τα μέλη αυτά, 
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καθαρά τ.ι.μητ.ι.κού χαρακτ.ήρα, δεν έχοvν δι.καί.ωμα εκλέγει.ν και. 
εκλέγεσθαι.. 

Αρωγό μέλη. Τα αρwγά μέλη ονακηρύσσοντ.αι. από τ.ο l1ι.οι.κητ.ι.κό 
Συμβούλι.ο και. εί.ναι. φυσι.κά ή νομι.κά πρόσωπα με ι.δι.α ί.τ.ερο 
ενδι.αφέρον γι.ο τ.ην Ορολογί.α που υποστ.ηρί.ζοvν τ.ην Ετ.αι.ρε ί.α με 
σοβαρές οι.κονομι.κές ενι.σχύσει.ς. 

Υποχρεώσει.ς των μελών. Τα μέλη τ.ης Ετ.οι.ρεί.ος έχουν υποχρέωση 
να τ.ηρούν τ.ι.ς δι.ατ.άξει.ς τ.οv Κατ.ασι:ατ.ι. κού, να συμμορφώνοντ.αι. 
προς τ.ι.ς αποφάσει.ς τ.ης Γενι.κής Συνέλευσης και. τ.ου l1ι.οι.κητ.ι.κού 
Συμβουλί.ου και. να εκπληρώνουν τ.ι.ς οι.κονομι.κές υποχρεώσει.ς 
τ.ους προς τ.ην Ετ.οι.ρεί.α. 

Σημεί.wση - Τα συλλογι.κά, τ.α επί.τ.ι.μα και. τ.α αρωγό μέλη δεν 
κατ.αβάλλουν ετ.ήσι.α ει.σφορά ούτ.ε δι.καί.ωμα εγγραφής. 

Δι.και.ώματ.α των μελών. 

Πρώτο. Τα τ.ακτ.ι. κά και. οντ.επ ι.στ.έλλοντ.α τ.αμει.οκά εντ.άξει. μέλη 
δι.και.ούντ.αι. να μετ.έχουν στ.η Γενι.κή Σvνέλεvση δι.ά λόγοv και. 
ψήφοv. Τα μέλη τ.ων άλλων κοτ.ηγορι.ών μετ.έχουν στ.η Γενι.κή 
Σvνέλεvση μόνο δι.ά λόγοv, με εξαί.ρεση τ.ων ει.δι.κών συλλογι.κών 
ψηφοφορι.ών όπου έχουν δι.καί.ωμα ψήφοv και. τ.ο συλλογι.κά μέλη 
μέσω τ.ων εκπροσώπων τ.οvς. 

Δεύτ.ερο. Το τ.οκτ.ι.1<ά και. οντ.επι.στ.έλλοντ.α μέλη δι.και.ούντ.α ι. να 
εκλέγουν 1<οι. να εκλέγοντ.αι. μέλη τ.ου l1ι.οι. κητ. ι. κού Σvμβουλ ί.οv, 
τ.ης Ελεγκτ.ι.κής Επι.τ.ροπής και. τ.ης Εφορεvτ.ι.κής Επι.τ.ροπής. 

Τρί.τ.ο. Τα τ.ακτ.ι.κά και. αντ.επι.στ.έλλοντ.α μέλ η δι.κοι.ούντ.οι. να 
ε πι.λέγοντ.αι. από τ.ο Γενι.κό Επι. στ.ημονι.κό Σvμβούλι.ο ως μέλη ή ως 
Υπεύθυνοι. λει.τ.οvργί.ας τ.ων vπό τ.ην εvθύνη τ.ης ΕΛΕΤΟ σvγκροτ.ού
μενων επι.τ.ροπών/ομάδων ορολογί.ας (σvλλογι.κών μελών). 

Τέτ.αρτ.ο. Το μέλη όλων τ.ων κοτ.ηγορι.ών να οπολαμβάνοvν κάθε 
wφέλει.ο και. εξvπηρέτ.ηση ποv επι.δι.ώκετ.αι. νόμι.μα από τ.ην 
Ετ.αι.ρεί.α και. να σvμμετ.έχοvν στ.ι.ς εκδηλώσει.ς τ.ης. 

Πέμπτ.ο. Οι. εκπρόσωποι. τ.ων σvλλογι.κών μελών εί.ναι. ex officio 
.. μέλη τ.οv Γενι.κού Επ ι.στ.ημονι.κού Σvμβοvλί.οv τ.ης Ετ.οι.ρεί.ος. 
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Rκτ.ο. Τα σvλλογι.κά μέλη δι.κοι.ούντ.αι. τ.ην ανάληψη τ.οv 
επι.στ.ημονι.κού/μελετ.ητ.ι.κού/παραγωγι.κού έργοv τ.ης Ετ.οι.ρεί.ος, 
τ.ο οποί.ο τ.οvς ονατ.ί.θετ.αι. από τ.ο Γενι. κό Επι.στ.ημονι.κό 
Σvμβούλι.ο, βάσει. σχετ.ι. κού Κανονι.σμού Λει.τ.οvργί.ας. 

Τα τ.vπι.κά χαρακτ.ηρι.στ.ι.κά ποv δι.ακρί.νοvν τ.α μέλη, ατ.ομι.κο η 
σvλλογι.κά, έχοvν αναλvτ.ι.κά περι.γραφεί.. Σημαντ.ι.κότ.ερα, όμως, 
τ.ων τ.vπι.κών εί.ναι. τ.α άτ.vπα, αvτ.ά nov άπτ.οντ.αι. τ.ης λογι.κής τ.ης 
γκρί.ζας περι.οχής ή τ.ης Ασαφούς λογι.κής ή τ.ης Λογι.κής floue. 
l1ηλαδή ανάμεσα στ.ο ορθολογι.κό τ.οv Αρι.στ.οτ.έλη και. τ.ο 
δι.αι.σθητ.ι.κό έχοvμε τ.ον κώδι.κα τ.ης γκρί.ζος π ερι.οχής: 
Συναί.νεση-Δι.αφάνει.α-Συνεργασί.ο-Πει.θαρχί.α nov εκφράζοντ.αι. με 
τ.ο οντ.ι.δάνει.ο synerqy, η απόδοση τ.οv οποί.ου θα ήτ.ον ορθότ.ερη 
με τ.ον όρο " συνενεργεί.ν" αντ.ί. τ.οv ετ.vμολογι.κά προκύπτ.οντ.ος 
όροv " συνέργει.α" . 



4. 2 Οργανα ΔLΟLκησης της ΕΛΕΤΟ 

Τα όργανα δLοί.κησης της ΕταLρεί.ας εLναL η ΓενLκή Συνέλευση 
των μελών, το ΔLοLκητLκό ΣυμβούλLο, το ΓενLκό ΕπLστημονLκό 
ΣυμβούλLο, τα ELδL κά ΕπLστημονLκά ΣυμβούλLα καL η ΕλεγκτL κή 
ΕΠL τροπή. 

ΓενLκή Συνέλευση 

Επτά από τα άρθρα του ΚαταστατLκού της ΕταLρεLας 
καταγράφουν αναλυτLκά τα περ ί. της ΓενLκής Συνέλευσης καL 
εLδLκότερα τLς αρμοδLότητές της να 
- εγκρLνεL ή απορρί.πτεL το Πρόγραμμα καL τον ΑπολογLσμό 

ΕργασLών Ορολογί.ας του ΓενLκού ΕπLστημονLκού ΣυμβουλLου, 
τον ΑπολογLσμό του ΔLΟLκητLκού Συμβουλί.ου καθώς καL την 
έκθεση της ΕλεγκτLκής ΕπLτροπής, 

- εnLκυρώνεL τLς αποφάσεLς του .!Ι.LΟLκητLκού ΣυμβουλLου που 
αφορούν τη σύσταση ΤοπLκών Τμημάτων της ΕταLρεLας καL 

- αποφασLζεL γLα καταστατLκά θέματα. 

ΓLα θέματα της ΓενLκής Συνέλευσης που αφορούν, άμεσα ή 
έμμεσα, τα συλλογLκά μέλη δLενεργούνταL εLδLκές συλλογLκές 
ψηφοφορLες με συμμετοχή των φυσLκών KOL των συλλογLκών μελών. 

OL ΓενLκές ΣυνελεύσεLς των μελών εί.ναL τακτLκές καL έκτακτες. 
ΤακτLκές πραγματοποLούνταL μLα φορά το χρόνο, κατά προτLμηση 
το μήνα ΦεβρουάρLο. 

Το .!Ι.LοLκητLκό ΣυμβούλLο αποτελεLταL από πέντε μέλη καL δύο 
αναπληρωματLκά καL εκλέγεταL κάθε δύο χρόνι.α από τη ΓενLκή 
Συνέλευση με μυστLκή ψηφοφορί.α. Το ΔLοLκητLκό ΣuμβούλLο 
συγκροτεί.ταL σε σώμα καL εκλέγεL ανάμεσα από τα μέλη του, με 
μυστLκή ψηφοφορί.α, τον Πρόεδρο, τον ΑντLπρόεδρο, τον ΓενL'Κό 
Γραμματέα καL τον ΤαμLα του .!Ι.LΟLκητLκού ΣυμβουλLου της 
ΕταLρεί.ας . 

.!Ι.Lκαί.ωμα να εκλεγούν ως μέλη του .!Ι.LοLκητLκού Συμβουλί.ου 
έχουν τα τακτLκά ή αντεnLστ.έλλοντα μέλη που: 

εκπλήρωσαν τLς οLκονομLκές uποχρεώσεLς τους προς την 

ΕταLρεί.α μέχρL την ημέρα που θα υποβάλλουν αί.τηση γLα 
υποψηφLότητα 

- συμπλήρωσαν ένα έτος από την εγγραφή τους ως μελών σύμφωνα 
με την Lσχύουσα νομοθεσί.α (Αυτή η προϋπόθεση δεν LσχύεL γLα 
τLς πρώτες εκλογές . 

Τα μέλη του ΔLοLκητLκού Συμβουλί.ου, του ΓενLκού ΕπLστημονLκού 
Συμβουλί.ου, των ΕLδLκών ΕπLστημονLκών Συμβουλί.ων, της 
ΕλεγκτLκής ΕπLτροπής καL της ΕφορευτLκής ΕπLτροπής εί.ναL 
άμLσθα. 

ΣτLς συνεδρLάσεLς του ΔLΟLΚητLΚΟύ 
παρευρί.σκεταL, χωρί.ς δLκαί.ωμα λόγου 
μέλος της ΕταLρεί.ας. 

Συμβουλί.ου 
καL ψήφου, 

μπορεί. να 
οποLοδήποτε 

191 



192 

Το Ζ'.ι.οι.κητ.ι.κό Συμβούλι.ο δι.οι.κεί. υπεύθυνα τ.ην Ετ.αι.ρεί.α, 
στ.ηρι.ζόμενο στ.ουc;: νόμους: και. στ.ο Κατ.αστ.ατ.ι.κό και. αποφασί.ζει. 
γι.ο κάθε δι.οι.κητ.ι.κό-οι.κονομι.κό θέμα που αφορά τ.ην εκπλήρωση 
τ.ου σκοπού τ.ηc;:, δι.αχει.ρί.ζετ.αι. τ.ην περι.ουσί.α τ.ηc;:, παί.ρνει. όλα 
τ.α μέτ.ρα που επι.βάλλοντ.αι. γι.ο τ.ην αντ.ι.μετ.ώπι.ση και. τ.ην 
επί.λυση τ.ων δι.άφορων ζητ.ημάτ.ων που αφορούν τ.ην Ετ.αι.ρεί.α, 
συγκαλεί. τ.η Γενι.κή Συνέλευση, εκτ.ελεί. τ.ι.c;: αποφάσει.c;: τ.ηc;: 
Γενι.κήc;: Συνέλευσης: και. εφαρμόζει. τ.ο Κατ.αστ.ατ.ι.κό. 

Σε θέματ.α αρμοδι.ότ.ητ.αc;: τ.ου Γενι. κού Επι.στ.ημονι. κού Συμβουλ ί.ου 
(βλέπε πι.οκάτ.ω) τ.ο Ζ'.ι.οι.κητ.ι.κό Συμβούλι.ο εγκρί.νει. ή, σε 
περί.πτ.ωση δι.αφωνί.ας, αναπέμπει. αι.τ.ι.ολογημένα τ.ι.ς αποφάσει.ς 
τ.ου Γενι.κού Επι.στ.ημονι.κού Συμβουλί.ου. 

Κάθε μέλος: τ.ου Ζ'.ι.οι.κητ.ι.κού Συμβουλί.ου, τ.ακτ.ι.κό ή αναπληρωμα
τ.ι.κό, ανεξάρτ.ητ.α από τ.ι.ς απουσί.εc;: τ.ου από μι.ο ή περι.σσότ.ερεc;: 
συνεδρι.άσει.c;:, εί.ναι. αποδέκτ.ης τ.ηc;: τ.εκμηρί.ωσης όλων τ.ων 
θεμάτ.ων που συζητ.ήθηκαν ή πρόκει.τ.αι. να συζητ.ηθούν και. οφεί.λει. 
να εί.ναι. κάθε στ.ι.γμή ενήμερο γι.ο τ.ι.c;: εργασί.εc;: και. αποφάσει.ς 
τ.ου Ζ'.ι.οι.κητ.ι.κού Συμβουλί.ου. 

Το Γενι.κό Επι.στ.ημονι.κό Συμβούλι.ο εί.ναι. τ.ο όργανο ανάθεσης:, 
συντ.ονι.σμού, προώθησης και. δι.άδοσης τ.ων επι.στ.ημονι.κών 
εργασι.ών τ.ης Ετ.αι.ρεί.ας που αφορούν έρευνα, μελέτ.η και. παρα
γωγή ορολογί.αc;:. Αναθέτ.ει., βοηθά και. καθοδηγεί. τ.α έργα ορολο
γί.αc;:, που αναλαμβάνοντ.αι. από συλλογι.κά μέλη τ.ηc;: Ετ.αι.ρεί.αc;:, 
και. εγκρί.νει. τ.ι.c;: δαπάνες τ.ουc;:. 

Το Γενι.κό Επι.στ.ημονι.κό Συμβούλι.ο εί.ναι. τ.ο δι.αρκές όργανο γι.ο 
τ.ην επί.λυση γενι.κών προβλημάτ.ων ορολογί.αc;: (όπωc;: λ.χ. εί.ναι. η 
καθι.έρωση αρχών και. η βελτ.ι.στ.οποί.ηση τ.ης ποι.ότ.ητ.ας τ.ης 
ορολογί.αc;: και. η ευρεί.α δι.άδοσή τ.ης) καθώς: επί.σης και. γι.ο τ.ην 
επί.λυση προβλημάτ.ων γενι.κήc;: ορολογί.αc;: ( όπωc;: λ. χ. εί.ναι. η 
εναρμόνι.ση τ.ης γενι.κής ορολογί.αc;: μέσω τ.ης δι.επι.τ.ροπι.κής 
συνεργασί.ας τ.ων συλλογι.κών μελών). 

Ει.δι.κότ.ερα, τ.ο Γενι.κό Επι.στ.ημονι.κό Συμβούλι.ο: 
αποτ.ελεί. τ.ο ανώτ.ατ.ο επι.στ.ημονι.κό γνωμοδοτ.ι.κό όργανο τ.ης 
Ετ.αι.ρε ί.αc;:, 

- κατ.αρτ.ί.ζει. και. κοστ.ολογεί. τ.ο ετ.ήσι.ο Πρόγραμμα Εργασι.ών 
Ορολογ ί.αc;:, 

- δι.απραγματ.εύετ.αι. και. αποφασί.ζει. γι.ο τ.ην ανάληψη ερευνη
τ.ι.κών/μελετ.ητ.ι.κών/ παραγωγι.κών εργασι.ών ορολογί.αc;: τ.ι.c;: 
οποί.ες αναθέτ.ει. στ.α συλλογι.κά μέλη σε ~ερί.πτ.ωση δε 
αδυναμί.ας σε συλλογι.κά όργανα - και. τ.ι.c;: οποι.ες στ.η συνέ
χει.ο, παρακολουθεί., συντ.ονί.ζει., παραλαμβάνει., αξι.ολογεί., 
εγκρί.νει., καθσρί.ζει. αμοι.βή και. προωθεί. γι.ο τ.ην εφαρμογή 
τ.ουc;:, 

- συντ.άσσει. τ.ον ετ.ήσι.ο Απολογι.σμό Εργασι.ών Ορολογί.αc;: και. τ.ον 
υποβάλλει. στ.ο Ζ'.ι.οι.κητ.ι.κό Συμβούλι.ο. 

Μέλη τ.ου Γενι.κού Επι.στ.ημονι.κού Συμβουλί.ου ε ί.ναι. τ.α μέλη τ.ου 
Ζ'.ι.οι.κητ.ι.κού Συμβουλί.ου και. οι. εκπρόσωποι. τ.ων συλλογι.κών μελών 
τ.ης Ετ.αι.ρεί.ας και. κατ.ά περί.πτ.ωση ένα ή δύο μέλη τ.ης Ετ.αι.ρε ί.ας 
ακόμα, ύστ.ερα από σχετ.ι.κή απόφαση. 



Τι.c;; εργασί.εc;; τ.ου Γενι.κού Επι.στ.ημονι.κού Συμβουλί.ου δι.ευθύνει. 
νει.ι. τ.ρι.μελέc;; Προεδρεί.ο αποτ.ελούμενο από τ.ον Πρόεδρό τ.ου 
Γενι.κού Επι.στ.ημονι.κού Συμβουλί.ου, αναπληρούμενο από τ.ον 
Αντ.ι.πρόεδρο και. βοηθούμενο γραμματ.ει.ακά από τ.ον Γραμματ.έα, 
ενώ με σχετ.ι. κή απόφαση μπορούν να ορι.στ.όύν έναc;; ή περι.σσό
τ.εροι. Ει.δι.κοί. Γραμματ.εί.ς. 

Αν ο αρι.θμόc;; τ.ων μελών τ.ου υπερβεί. τ.α δώδeκα (12), τ.ο γενι.κό 
Επι.στ.ημονι.κό Συμβούλι.ο, με απόφασή τ.ου, ι.δρύει. ένα η 
περι.σσότ.ερα Ει.δι.κά Επι.στ.ημονι.κά Συμβούλι.α, τ.ο καθένα 
αποτ.ελούμενο από τ.ρί.α (3) τ.ουλάχι.στ.ον μέλη, και. τ.ο καθένα με 
επι.κεφολήc;; έναν Ει.δι.κό Γραμματέα τ.ου Γενι.κού Επι.στ.ημονι.κού 
Συμβουλί.ου, στ.α οποί.ο και. εκχωρούντ.αι. οι. αντί.στοι.χες αρμοδι.ό
τητ,ες του Γενι.κού Επ ι. στ.ημονι.κού Συμβουλί.ου. 

5 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Γι.ο το άμεσο και. μεσοπρόθεσμο μέλλον, εκτόc;; από την 
επί.λυση βασι.κών προβλημάτων όπωc;; εί.ναι. η στ.έγαση, η 
δημι.ουργί.α γραφει.ακής υποδομής και. Βι.βλι.οθήκης και. η 
προμήθει.α του απαραί.τ.ητ.ου ηλεκτ.ρονι.κού εξοπλι.σμού, έχουν 
αρχί.σει. ο ι. παρακάτω δραστηρι.ότητ.ες τ.ης ΕΛΕΤΟ: 

α. Ενεργοποί.ηση τ.ων πρώτ.ων συλλογι.κών μελών της που σημαί.νει. 
ενί.σχυση τ.ων εργασι.ών ορολογί.ας στους τ.ομεί.ς των μελών 
αυτών. Οι. τ.ομεί.c;; αυτοί. εί.ναι.: 

Αρχέc;; και. μέθοδοι. ορολογί.ας (ΤΕ21, ΜΕΠΟ) 
Τηλεπι. κοι.νων ί.ες (ΜΟΤΟ) 
Ιατρι.κή (Ομάδα Ορολογί.ας τ.ου ΙΑΤΡΟΤΕΚ) 
Ακουστ.ι.κή (TE2/ 0ES) 
Πληροφορι.κή (ΤΕ48/ΟΕ1) 
δημόσι.α δι.οί.κηση (Ομάδα Ορολογί.ας του ΕΚδδ) 

και. εκπροσωπούνται. ήδη στο πρώτο Γενι.κό Επι.στ.ημονι.κό 
Συμβούλι.ο τηc;; ΕΛΕΤΟ. 

β. Επι.κοι.νωνί.α και. στενή συνεργασί.α με τ.ουc;; επι.στ.ημονι.κούς 
και. άλλους κλαδι.κούc;; ή δι.ακλαδι.κούc;; φορεί.ς, καταγραφή των 
αντί.στ.οι.χων αναγκών ορολογί.ας, και. 

ενθάρρυνση δημι.ουργί.αc;; αντ ί.στοι.χων συλλογι.κών οργάνων 
εκπόνησης ορολογί.ας από κάθε φορέα ή ομάδα φορέων, ή 
συγκρότηση νέων συλλογι.κών μελών από την ί.δι.α την ΕΛΕΤΟ 

ώστε να ενεργοποι. ηθούν όσο τ.ο δυνατό περι.σσότεροι. τομεί.c;;. 

γ. Επι.κοι.νωνί.α και. στ.ενή συνεργασί.α με τι.ς Υπηρεσί.ες 
Ορολογί.ας της ΕΟΚ γι.ο τον προγραμματ.ι.σμό των εργασι.ών α 
και. β και. τον καθορι.σμό των προτεραι.οτήτων, ώστ.ε να 
συμπερι.λαμβάνονται. οπωσδήποτε εργασί.ες που παρουσι.άζουν 
κοι.νοτι.κό ενδι.αφέρον και. μάλι.στα με πρώτη προτεραι.ότητ.α. 

δ. Ως προς τη φύση των εργασι.ών ορολογί.ας που θα υποστηρί.ζει. 
ή εκτελεί. η ΕΛΕΤΟ, τα πονήματα που θα προκύπτουν από αυτές 
μπορεί. να εί.ναι.: 
- κεί.μενα υποστ.ήρι.ξης (πρότ.υπα ή άλλα βοηθήματ.α που 

περι.έχουν γλωσσολογι.κές αρχές ή κανόνες ή οδηγί.ες εν 
γένει. γι.ο εφαρμογή κατ.ά την παραγωγή-εκπόνηση ελληνι.κής 
ορολογί.ac;;) 
δί.γλωσσα ή πολύγλωσσα Λεξ ι.λόγι.α Ορων, σε δι.άφορους 
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τ.ομεί.ς, χωρί.ς τ.ους ορι.σμούς τ.ων αντ.ί.στ.οι.χων εννοι.ών 
- Πρότ.υπ~ ή ΛεξLκ~ ή άλλα Κεί.μενα Ορολογί.ας, με τ.ους 

ορι.σμους τ.ων αντ.ι.στ.οι.χων εννοι.ών και. με δί.γλωσσα ή 
πολύγλωσσα γλωσσάρι.ο αντ.ι.στ.οι.χι.ών 
Ερευνητ.Lκές Εργασί.ες ή Μελέτ.ες που έχουν σχέση με τ.ην 
Ελληνι.κή Ορολογί.α ή Γλώσσα, κ.ά. 

ε. Ιδρυση δι.ακλαδι.κού ΕLδLκού ΕπLστ.~μονLκού Συμβουλί.ου 
ΓλωσσολογLκήc;; Υποστ.ήρLξηc;;, στ.ο οποι.ο θα υπαχθούν οι. 
αρμοδLότ.ητ.ες τ.ου Γενι.κού Επι.στ.ημονLκού Συμβουλί.ου σε ό,τ.ι. 
αφορά εργασί.ες ανάπτ.υξηc;; και. βελτ.ί.ωσηc;; γλωσσολογLκήc;; 
υποδομής κοL υποστ.ήρι.ξηc;; (αρχές, κανόνες και. λοι.πά 
βοηθήματ.α προσαρμοσμένα στ.ι.ς ανάγκες τ.ηc;; Ορολογί.αc;;). 

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Βασι.κή προϋπόθεση γι.α να αναπτ.υχθεί. ορθολογι.κά η Ελληνι.κή 
Ορολογί.α εί.ναι. να υπάρχει. κόποι.ο συντ.ονι.στ.ι.κό όργανο, τ.ο ρόλο 
τ.ου οποί.ου φι.λοδοξεί. να αναλάβει. η ΕΛΕΤΟ. 

Αυτ.ό θα επι.τ.ευχθεί. στ.ο βαθμό που η ΕΛΕΤΟ θα μπορέσει. να 
παροτ.ρύνει. και. να υποστ.ηρί.ξει. όσουc;; ενδι.αφέροντ.αι. γι.α τ.ην 
Ορολογί.α, να εργαστ.ούν γι.ο τ.ην εξέλι.ξη τ.ης Ελληνι.κής 
Ορολογί.ας ακολουθώντ.αc;; ορι.σμένες αρχές και. συνεργαζόμενοι. 
μετ.αξ ύ τ.ους. Ο . αρι. θμός τ.ων θεματ.ι. κών πεδ ί.ων στ.α οπο ί.α θα 

υπάρξει. δραστ.ηρι.οποί.ηση εξαρτ.άτ.αι. από τ.ην αποδοχή τ.ης ΕΛΕΤΟ 
από τ.ο γενι.κό κοι.νό. 

Η ΕΛΕΤΟ δημι.ουργήθηκε γι.ο να καλύψει. υφι.στ.άμενα κενά στ.ο 
π εδί.ο τ.ηc;; Ορολογί.ας. Η επι.δί.ωξη τ.ων σκοπών τ.ης δεν περι.ορί.ζει. 
ούτ.ε υποκαθι.στ.ά οποι.αδήποτ.ε άλλ η υπάρχουσα δραστ.ηρι.ότ.ητ.α. 
Αντ.ί.θετ.α, η δομή και. ο τ.ρόπος λει.τ.ουργί.ας τ.ης αποσκοπούν στ.η 
συνεργασί.α με όλους όσους ασχολούντ.αι. με τ.ην Ορολογί.α. Ακόμα 
και. η πι.θανή δημι.ουργί.α άλλων οργάνων κρατ.ι.κών, ημι.κρατ.ι.κών ή 
συλλογι.κών με παρεμφερεί.ς δραστ.ηρι.ότ.ητ.ες δεν πρόκει.τ.αι. να 
αποτ.ελέσει. αναγωνι.στ.ι.κό παράγοντ.α, αλλά, αντ.ί.θετ.α, 
συναγωνι.στ.ι. κό. 

llηλαδή η ΕΛΕΤΟ εί.ναι. έτ.οι.μη να συνεργαστ.εί. καL να 
προσφέρει. υπηρεσί.εc;; σε κάθε σχετ.ι.κό όργανο. Οπωc;;, γι.α 
παράδει.γμα, ο ενστ.ερνι. σμός τ.ων δι.αδι.κασι.ών τ.ης τ.υποποί.ησης 
από τ.ην ΕΛΕΤΟ δημι.ουργεί. τ.ι.ς προϋποθέσει.ς να εί.ναι. σε θέση να 
προσφέρει. προσχέδι.α προτ.ύπων στ.ον Ελληνι.κό Οργανι.σμό 
Τυποποί.ησης (ΕΛΟΤ). 

ΓΓΒΤ 

ΕΕΧ 

ΕΙΣ/ΙΑΤΡΟΤΕΚ 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Γενι.κή Γραμματ.εί.α Ερευνας και. Τεχνολογί.ας 

Ενωση Ελλήνων Χημι.κών 

Ετ.αι.ρεί.α Ιατ.ρι.κών Σπουδών/Κέντ.ρο Ελληνι.κήc;; 
Ιατ.ρι.κής Πληροφόρησης, Ορολογί.ας και. Τεκμη
ρ i.wnn,.. 



ΕΚΔΔ ~~νLκο Κέντ.ρο ~ημόσLας ~Lοί.κησης 

ΕΛΚΕΠΑ/ΙΠ ΕλληνLκό Κέντ.ρο ΠαραγwγLκότ.ητ.ας/Ινστ.Lτ.ούτ.ο 
ΠληροφοpLκής 

ΕΛΟΤ ΕλληνLκός ΟργανLσμός Τυποποί.ησης 

ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ομάδα Εργασί.ας " Ηχομόνωση" τ.ης ΤεχνLκής ΕπLτ.pο-

ΕΛΟΤ/ΤΕ21 

ΕΛΟΤ/ΤΕ36 

πής " ΠεpLβάλλον" ( λεLτ.ουργεί. με ευθύνη τ.ου 
ΕΛΟΤ) 

ΤεχνLκή EnLτ.ponή "Αρχές ΤεχνLκής Ορολογί.ας" 
(λεLτ.ουργεί. με ευθύνη τ.ου ΤΕΕ) 

ΤεχνLκή ΕπLτ:pοπή "ΧημLκή Ορολογί.α" ( λεLτ:ουργεί. 
με ευθύνη τ:ης ΕΕΧ) 

ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 Ομάδα Εργασί.ας "Ορολογί.α ΠληροφοpLκής" τ:ης Τε
χνLκής ΕrtLτ:ροπής 'Ήλεκτ.ρονLκή Επεξεργασί.α Πλη
ροφορLών" (λεLτ:ουργεί. με ευθύνη τ:ου ΕΛΚΕΠΑ/ΙΠ 

IEC 

ISO 

ΜΕΠΟ 

ΜΟΤΟ 

International Electrotechnical Commission 

International Standards Organization 

' 
ΜόνLμη EnLτ:ponή Ορολογί.ας (λεLτ:ουργεί. με ευθύνη 
τ.ου ΠΣ~-Η) 

ΜόνLμη Ομάδα ΤηλεnLΚΟLνwνLακής Ορολογί.ας 
( λεLτ.ουργεί. με ευθύνη τ:ου ΟΤΕ/ΚΤΗΛΑ) 

ΟΤΕ/ΚΤΒΛΑ ΟργανLσμός ΤηλεnLΚΟLνwνLών Ελλάδος/Κέντ:ρο Τηλε
ΠLΚΟLνwνLακής Ανάπτ.υξης 

ΙΙΑΣΔΜ-Β ΠανελλήνLος Σύλλογος ~Lπλwματ:ούχwν Ηλεκτρολόγων 
- Μηχανολόγων 

ΤΕΕ ΤεχνLκό ΕnLμελητ:ήpLΟ Ελλάδας 

ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ομάδα Εργασί.ας "Ηχομόνωση" τ.ης ΤεχνLκής ΕπLτ.pο-

ΕΛΟΤ/ΤΕ21 

ΕΛΟΤ/ΤΕ36 

πής "ΠερLβάλλον" ( λεL τ:ουργεί. με ευθύνη τ.ου 
ΕΛΟΤ) 

ΤεχνLκή ΕπLτ.pοπή "Αρχές ΤεχνLκής Ορολογί.ας" 
(λεLτ.ουργεί. με ευθύνη τ:ου ΤΕΕ) 

ΤεχνLκή ΕπLτ:ροπή "ΧημLκή Ορολογί.α" (λεLτ:ουργε ί. 
με ευθύνη τ.ης ΕΕΧ) 

ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 Ομάδα Εργασ ί.ας 'Όρολογί.α ΠληροφορLκής" τ:ης Τε
χνLκής ΕπLτ.ροπής " Ηλεκτ:ρονLκή Επεξεργασί.α Πλη
ροφοpLών" (λεLτ:ουργεί. με ευθύνη τ.ου ΕΛΚΕΠΑ/ΙΠ 
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