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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ
(Από 01-01-2007 μέχρι 31-12-2007)
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΤΟ σας καλησπερίζουμε και σας
ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον να συμμετάσχετε στη φετινή Γενική Συνέλευσή της για να
απολογίσουμε μαζί τις δραστηριότητες του 2007, που είναι βέβαια παρελθόν, αλλά και να
συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον.
Το τέλος του έτους 2007 επιφύλασσε άλλη μια μεγάλη απώλεια για την ΕΛΕΤΟ. Στις 18
Δεκεμβρίου έφυγε η Ζωή Ξενάκη-Βαρλά, ιδρυτικό μέλος της ΕΛΕΤΟ και μέλος σε όλα τα ΔΣ και
τα ΓΕΣΥ εκτός από τα σημερινά. Η συμμετοχή της στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων ήταν
ένθερμη, το πάθος της για την ελληνική γλώσσα φλογερό. Τον Νοέμβριο, στο 6ο Συνέδριο, θα την
είδατε όλοι στα πρώτα καθίσματα του αμφιθεάτρου να συμμετέχει με μεγάλο ενδιαφέρον. Μερικές
μέρες πριν τον ξαφνικό θάνατό της συμμετείχε στο ΓΕΣΥ κι ας μην ήταν υποχρεωμένη να έρθει·
ήταν στην ενεργό δράση ως την τελευταία στιγμή. Έχαιρε της αγάπης και της εκτίμησης όλων μας.
Σήμερα, η Ζωή είναι κοντά μας με τα γραπτά της στο Ορόγραμμα. Θα τα πήρατε ήδη
συγκεντρωμένα σε ενιαίο κείμενο, που θα τοποθετηθεί και στον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ
(www.eleto.gr).
Η περιγραφή που ακολουθεί περιλαμβάνει τα πεπραγμένα της ΕΛΕΤΟ κατά το έτος 2007, από
διοικητική σκοπιά. Ειδικά για τα ορολογικά πεπραγμένα του ΓΕΣΥ θα μιλήσει ο Πρόεδρος Κώστας
Βαλεοντής υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του ΓΕΣΥ όπως προβλέπεται από το Καταστατικό.
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Λειτουργία

Τα θεσμικά όργανα της ΕΛΕΤΟ, τα οποία ήταν σε ισχύ το 2007, ήταν η Γενική Συνέλευση (ΓΣ),
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ), η Ελεγκτική
Επιτροπή και η Εφορευτική Επιτροπή.
Στη ΓΣ του 2007, που διεξήχθη στις 18 Ιουνίου 2007, προήδρευσε και πάλι ο «εκ παραδόσεως»
πρόεδρος Παναγιώτης Βαρλάς, οικονομολόγος – ορκωτός εκτιμητής, ενώ χρέη πρακτικογράφων
εκτέλεσαν τα μέλη: Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Χημικός Μηχανικός, Μεταφράστρια και Ναταλία
Βαλεοντή, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος. Η λειτουργία της προηγούμενης ΓΣ έληξε σήμερα με την
διεξαγωγή της παρούσας ΓΣ.
Η σύνθεση του σημερινού ΔΣ, το οποίο αναδείχτηκε από τις αρχαιρεσίες της 8ης Ιουνίου 2006 και
του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα των αρχαιρεσιών του 2009, είναι:
Πρόεδρος:

Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός

Αντιπρόεδρος:

Θεόφιλος Βαμβάκος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γενικός Γραμματέας:

Τζάνος Ορφανός, Φυσικός-Ηλεκτρονικός

Αναπληρώτρια Γεν. Γραμματέας:

Έλενα Μάντζαρη, Γλωσσολόγος-Ερευνήτρια

Ταμίας:

Άννα Λάμπρου-Γκόνου, Χημικός

Βοηθός Ταμία:

Διονύσης Γιαννίμπας, Φιλόλογος, Μεταφραστής

Σύμβουλος:

Μαρία Καρδούλη, Φιλόλογος, Καθηγήτρια ΕΣΔΔ

Αναπλ. Σύμβουλοι:

Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Χημικός Μηχανικός, Μεταφράστρια
Αγγελική Ασημακοπούλου, Χημικός

Η σύνθεση και λειτουργία του ΓΕΣΥ, η θητεία του οποίου λήγει επίσης την ημέρα των αρχαιρεσιών
του 2009, θα αναφερθεί στον απολογισμό του ΓΕΣΥ, που θα ακολουθήσει.
Η σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, που αναδείχτηκε από τις ίδιες προαναφερόμενες
αρχαιρεσίες, λειτούργησε και το 2007 και θα λειτουργεί ως τις επόμενες αρχαιρεσίες, είναι:
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Πρόεδρος:

Σπύρος Βουλόδημος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μέλη:

Δημήτρης Παναγιωτάκος, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ
Νίκος Κωνσταντακάκης, Βιομηχανικός ψυχολόγος

Τέλος, σύμφωνα με το Καταστατικό, ήταν σε ισχύ μέσα στο 2007 και θα εξακολουθήσει να είναι σε
ισχύ ως τις επόμενες αρχαιρεσίες, η Εφορευτική Επιτροπή η οποία διεξήγαγε τις τελευταίες
αρχαιρεσίες και την οποία αποτελούν οι
Πρόεδρος:

Αλέξης Αλεξόπουλος, Οικονομολόγος

Μέλη:

Κώστας Ριζιώτης, Φυσικός-Ηλεκτρονικός
Γιάννης Χοχλιούρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αναπλ. μέλος:

Βασίλης Παπαδόπουλος, Οικονομολόγος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εργάστηκε ανελλιπώς στη διάρκεια του έτους και πραγματοποίησε είκοσι
συνεδριάσεις. Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό (που εγκρίθηκε το 2003) στις συνεδριάσεις του
ΔΣ, εκτός από τα 7 τακτικά μέλη, συμμετέχουν ενεργά και τα δύο αναπληρωματικά, που ανά πάσα
στιγμή αναπληρώνουν όποιο τακτικό μέλος απουσιάζει. Στις περισσότερες από τις συνεδριάσεις
συμμετέχουν και απλά μέλη της ΕΛΕΤΟ συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχία του έργου του.
Μέλη της ΕΛΕΤΟ που δεν είναι μέλη του ΔΣ και παρέστησαν ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου
– όπως προβλέπεται από το Καταστατικό – σε συνεδριάσεις του 2007 είναι:
Παναγιωτάκος Δημήτρης

Μέλος και του ΓΕΣΥ και της Ελεγκτικής Επιτροπής

Πανταζίδου Μαρίνα

Μέλος και του ΓΕΣΥ

Ριζιώτης Κώστας

Μέλος και της Εφορευτικής Επιτροπής

Κατσογιάννου Μαριάννα

Εκπρόσωπος της ΕΛΕΤΟ στο Συμβούλιο της EAFT

Γιάξας Δημήτρης
Παυλάκος Γιώργος
Γραμμενίδου Σωτηρία
Σωτηρόπουλος Μεγακλής.

Πρέπει να θυμίσουμε ότι τα μέλη του ΔΣ είναι άμισθα. Επομένως, τόσο σ’ αυτά όσο και στα απλά
μέλη που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις τους αξίζει τουλάχιστον η ηθική αναγνώριση για τη
διάθεση του πολύτιμου χρόνου τους για τις υποθέσεις της ΕΛΕΤΟ.
Το ΔΣ ενέκρινε, σύμφωνα με το καταστατικό, όλες τις αποφάσεις 2007 του Γενικού Επιστημονικού
Συμβουλίου (ΓΕΣΥ).
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Ανάπτυξη

Κατά την διάρκεια του έτους 2007, υπέβαλαν αίτηση – και εγκρίθηκε η εγγραφή τους – τα
ακόλουθα οκτώ νέα μέλη, επτά τακτικά και ένα ομόλογο:
Τακτικά μέλη:
–

Πελαγία Κομνή, φιλόλογος, ορολόγος, μεταφράστρια

–

Πέτρος Πούγγουρας, φιλόλογος, ορολόγος, μεταφραστής

–

Χρήστος Φλώρος, πολιτικός επιστήμονας, μεταφραστής

–

Βασιλική Βούτσελα, οικονομολόγος, μεταφράστρια

–

Μαρίνα Πανταζίδου, πολιτικός μηχανικός

–

Ελένη Παπαδοπούλου, δικηγόρος

–

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, φιλόλογος

Ομόλογο μέλος:
–

Τατιάνα Βαλεοντή, φοιτήτρια της Ιατρικής.
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Μέσα στο 2008, μέχρι σήμερα, εγκρίθηκε η εγγραφή και των ακόλουθων 2 νέων τακτικών μελών:
–

Μαρίας Χναράκη, εθνομουσικολόγου, ανθρωπολόγου και

–

Μαρίας Ματσίρα, μεταφράστριας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΛΕΤΟ θεωρούνται σε αδράνεια όσα μέλη οφείλουν συνδρομές
για διάστημα μεγαλύτερο από τρία έτη. Έτσι, η σημερινή κατάσταση είναι η ακόλουθη:
Ενεργά μέλη:

110

Αδρανή μέλη:

196

Σύνολο μελών: 306
Με απόφαση του ΔΣ δεν διακόπτεται η αποστολή του Ορογράμματος στα αδρανή μέλη,
δεδομένου ότι το Ορόγραμμα αποστέλλεται δωρεάν και σε πολλές εκατοντάδες αποδέκτες που δεν
είναι καν μέλη.
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Οικονομικά

Από την ταμία Άννα Λάμπρου-Γκόνου θα πληροφορηθείτε για την οικονομική κατάσταση της
ΕΛΕΤΟ και τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2007. Εδώ ας αναφέρουμε ότι στις 31-12-2007
στο ταμείο της ΕΛΕΤΟ υπήρχαν 18.372,65 €.

4

Διεθνείς σχέσεις

Η ΕΛΕΤΟ συνεχίζει να είναι ενεργό μέλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Ορολογίας.
Συγκεκριμένα είναι μέλος του Διεθνούς Κέντρου Πληροφοριών για την Ορολογία (Infoterm), της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας (EAFT) και του Διεθνούς Ινστιτούτου Ορολογικής Έρευνας (IITF).
Και οι τρεις αυτές οργανώσεις ενημερώνουν συνεχώς την ΕΛΕΤΟ για τις εκδηλώσεις ορολογίας
ανά τον κόσμο. Η ΕΛΕΤΟ ενημερώνει με τη σειρά της κάθε ενδιαφερόμενο δημοσιεύοντας διαρκή
κατάλογο των εκδηλώσεων αυτών τόσο στο Ορόγραμμα και όσο και στον ιστότοπό της.
Η ΕΛΕΤΟ συμμετέχει, μέσω της εκπροσώπου της κας Μαριάννας Κατσογιάννου, καθηγήτριας
του Πανεπιστημίου Κύπρου, και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της EAFT, στις
εργασίες του Συμβουλίου και σε άλλες εκδηλώσεις. Τα έξοδα συμμετοχής της μέσα στο 2007
καλύφθηκαν εν μέρει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και εν μέρει από την ΕΛΕΤΟ.
Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της EAFT, στο οποίο η ΕΛΕΤΟ εκπροσωπείται από την κα Έλενα
Μάντζαρη, μέλος του ΔΣ και Γραμματέα του ΓΕΣΥ, δεν έδειξε ιδιαίτερη δραστηριότητα μέσα στο
2007.
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Σχέσεις και συνεργασίες στην Ελλάδα

α.

Η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας (συνεργάτες του τότε Υφυπουργού κ. Γ. Καλού) και
η οριστικοποίηση και υποβολή Σχεδίου νομοθετήματος για τον Εθνικό Φορέα Ορολογίας
(ΕΦΟ) θα αναλυθεί λεπτομερέστερα από τον Πρόεδρο στον απολογισμό του ΓΕΣΥ.

β.

Με πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την επιτροπή ΤΕΕ-ΕΛΟΤ/ΤΕ21 “Αρχές Ορολογίας”,
συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) μαζί με την ΕΛΕΤΟ
διοργάνωσαν, στις 16 Μαΐου 2007 εσπερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του Βασίλη Α.
Φιλόπουλου, διακεκριμένου μέλους του ΤΕΕ και εμπνευστή και προέδρου της ΕΛΕΤΟ, με
τίτλο:
«Τυποποίηση, Ποιότητα, Ορολογία: Η κληρονομιά του Βασίλη Α. Φιλόπουλου
Την Οργανωτική Επιτροπή απετέλεσαν 9 μέλη της ΤΕ21, από τα οποία τα 6 είναι και μέλη
της ΕΛΕΤΟ. Ομιλητές: ο Θεοδόσης Τάσιος, ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, η Κατερίνα Τοράκη,
συντονίστρια της ΤΕ21, η Ειρήνη Φραγκοπούλου, πρώην διευθύντρια του ΕΛΟΤ, ο
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Κώστας Βαλεοντής, πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ, ο Γιάννης Σαριδάκης, στέλεχος του ΕΛΟΤ και
ο Γιώργος Μποχώρης, καθηγητής του Πανεπ. Πειραιώς. Οι ομιλητές κάλυψαν τις διάφορες
πλευρές της δράσης του Β.Α.Φ. σε μια ανασκόπηση των τελευταίων δεκαετιών στους τομείς
τυποποίηση – ποιότητα - ορολογία. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Απολογιστικό κείμενο της
Οργανωτικής Επιτροπής δημοσιεύτηκε στο Ορόγραμμα αρ. 84. Όλα τα έγγραφα και κείμενα
της εκδήλωσης υπάρχουν στους ιστοτόπους του ΤΕΕ και της ΕΛΕΤΟ.
γ.

Κορυφαίο γεγονός του 2007 ήταν το 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» που
πραγματοποιήθηκε στις 1-3 Νοεμβρίου 2007 στην Αθήνα με κύριο συνδιοργανωτή – όπως
και στο 5ο Συνέδριο – το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ως συνδιοργανωτές ήταν και σχεδόν όλοι οι
φορείς που συμετείχαν στη διοργάνωση και των προηγούμενων συνεδρίων. Οι φορείς αυτοί
ήταν οι ακόλουθοι.
•

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

•

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

•

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

•

Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ)

•

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (IFA)

•

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

•

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)

•

Οργανισμός για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)

Η ΕΛΕΤΟ προσπάθησε – και αυτή τη φορά το πέτυχε – να τεθεί το 6ο Συνέδριο υπό την
αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας δέχτηκε σε ακρόαση τριμελή αντιπροσωπεία της ΕΛΕΤΟ (Κώστας
Βαλεοντής, Μαρία Καρδούλη, Άννα Λάμπρου-Γκόνου), άκουσε και συζήτησε με προσοχή
το θέμα του Συνεδρίου, αλλά και τα άλλα θέματα που απασχολούν την ΕΛΕΤΟ και έθεσε υπό
την αιγίδα του το Συνέδριο.
Εκτεταμένη αποτίμηση του 6ου Συνεδρίου έγινε στα φύλλα αρ.86 και 87 του Ορογράμματος.
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι η επιτυχία του Συνεδρίου οφείλεται τόσο στα μέλη
της Οργανωτικής Επιτροπής όσο και στα μελη της Επιστημονικής Επιτροπής η οποία –
υπό την προεδρία της καθ. Μαριάννας Κατσογιάννου – έθεσε και πάλι ψηλά τον πήχη της
αξιολόγησης των ανακοινώσεων ώστε να έχουμε τελικά ένα συνέδριο υψηλής στάθμης.
Σχετικά με τον τόμο των πρακτικών του 6ου Συνεδρίου – όπως και των τριών
προηγουμένων – η εργασία της συγκέντρωσης των κειμένων, της εναρμόνισής τους προς τις
προδιαγραφές, της σύνθεσής τους σε ενιαίο τόμο και της γενικής επιμέλειας έκδοσης έγινε
από τον Πρόεδρο της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής Κώστα Βαλεοντή. Η έκδοση
του τόμου έγινε και πάλι από το ΤΕΕ ως χορηγία για το Συνέδριο.
Στο 6ο Συνέδριο, εκτός από το ΤΕΕ που εξέδωσε τον τόμο των ανακοινώσεων, το IFA που
διέθεσε το αμφιθέατρό του και τον ΟΔΕΓ που κάλυψε τη δαπάνη της αφίσας, ήταν χορηγοί: η
εταιρεία Mc Cain Hellas, η εταιρεία Lexicon ΑΕ, η εταιρεία ORCO SA, ο Γιώργος
Κατσαράκης και ο Δημήτρης Παναγιωτάκος.
Ο ιστότοπος της ΕΛΕΤΟ έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην προβολή και ενημέρωση όλων των
ενδιαφερομένων για το 6ο Συνέδριο, Ελλήνων και ξένων. Όλες οι ανακοινώσεις και τα λοιπά
έγγραφα δημοσιεύονταν εκεί ταχύτατα, με αποτέλεσμα την άψογη διεξαγωγή όλων των
διεργασιών της διοργάνωσης.
Το ΔΣ παρακολούθησε στενά τις εργασίες της Οργανωτικής Επιτροπής, λαμβάνοντας όλες
τις απαραίτητες αποφάσεις και εγκρίνοντας τις σχετικές δαπάνες.
Ενώ από επιστημονικής πλευράς και από πλευράς ενδιαφέροντος και συμμετοχής των
συνέδρων, το 6ο Συνέδριο ήταν εξαιρετικό, από οικονομικής πλευράς, ήταν δαπανηρότερο
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από τα προηγούμενα και δεν κάλυψε τα έξοδά του, όπως θα αναφέρει και η Ταμίας κατά τον
οικονομικό απολογισμό του έτους.
Το ότι θα ήταν δαπανηρότερο αναμενόταν για δύο λόγους:
α.

Το Συνέδριο ήταν μεγαλύτερης διάρκειας από τα προηγούμενα (κατέλαβε και το
απόγευμα του Σαββάτου) με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των διαλειμμάτων
και των γευμάτων (από ένα σε δύο), δηλαδή αύξηση της δαπάνης εστίασης

β.

Περιλάμβανε σημαντικό αριθμό ξένων ομιλητών (12) και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά ταυτόχρονη διερμηνεία μεταξύ των γλωσσών του Συνεδρίου (ελληνικά, αγγλικά,
γαλλικά) η οποία ήταν σημαντική πρόσθετη δαπάνη.

Κάτι που δεν αναμενόταν ήταν ο μειωμένος αριθμός εγγεγραμμένων συνέδρων έναντι του 4ου
Συνεδρίου που είχε γίνει πάλι στην Αθήνα (και αυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε την
Οργανωτική Επιτροπή και το ΔΣ για την παραπέρα πορεία), κυρίως, όμως, δεν
αναμενόταν η δέσμευση της ΕΛΕΤΟ να χρησιμοποιήσει αφενός συγκεκριμένη εταιρεία
εστίασης για την δεξίωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αφετέρου επίσης συγκεκριμένη
εταιρεία εστίασης για τα γεύματα και τα αναψυκτικά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, χωρίς να
μπορεί να επιλέξει από την αγορά, όπου και τα δύο τα έβρισκε πολύ φθηνότερα.
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη εταιρεία ανέκυψε και το ζήτημα της χαμηλής ποιότητας των
εδεσμάτων έναντι της υψηλής τιμής τους αλλά και της πλημμελούς εξυπηρέτησης και της
θρασείας συμπεριφοράς των εκπροσώπων της. Με απόφαση του ΔΣ και συμβουλή
δικηγόρου, η ΕΛΕΤΟ αρνήθηκε να καταβάλει ολόκληρο το ποσό που ζητούσε η εταιρεία και
κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% του ποσού. Η εταιρεία δεν δέχτηκε
να το εισπράξει, αλλά κατέθεσε αγωγή που θα εκδικαστεί τον Οκτώβριο 2008.
δ.

Με το ΤΕΙ Αθηνών συνεχίστηκε η συνεργασία με την φιλοξενία του περιεχομένου του
Ορογράμματος στον ιστότοπο του ιδρύματος. Το έργο αυτό το επιμελείται το μέλος της
ΕΛΕΤΟ Στέλιος Φραγκόπουλος, καθηγητής στο ίδρυμα, τον οποίο και ευχαριστούμε και
από εδώ. Ο ιστότοπος της ΕΛΕΤΟ www.eleto.gr παραπέμπει για το Ορόγραμμα στο ΤΕΙ
Αθηνών.

ε.

Συνεχίστηκε η (από το 2001) συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη
δωρεάν διάθεση στο Ίντερνετ της χρήσης της Βάσης Όρων Πληροφορικής INFORTERM. Η
Βάση φιλοξενείται στο ίδρυμα μερίμνη του μέλους της ΕΛΕΤΟ καθηγητή Γιάννη Κάβουρα.

στ.

Η Βάση TELETERM, που προσφέρεται για δωρεάν χρήση στο Ίντερνετ από την 1η
Δεκεμβρίου 2003, μέσα στο 2007 εμπλουτίστηκε σημαντικά και και με άλλους όρους από το
έργο της ΜΟΤΟ στον ΟΤΕ. Η προσφορά είναι του ΟΤΕ και της ΕΛΕΤΟ.
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Άλλες εκδηλώσεις

Για την σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα στα μέλη της ΕΛΕΤΟ πραγματοποιήθηκε, στις 9
Φεβρουαρίου 2007, η καθιερωμένη εκδήλωση της κοπής της πίτας της ΕΛΕΤΟ, ενώ – όπως
προαναφέρθηκε – στις 18 Ιουνίου 2007 έγινε η Γενική Συνέλευση του 2007. Πληροφορίες και
κείμενα και για τις δύο εκδηλώσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα «Άλλες εκδηλώσεις» του ιστοτόπου
της ΕΛΕΤΟ (http://www.eleto.gr/gr/otherevents.htm).
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Εκδόσεις – Δημοσιεύσεις

Το Ορόγραμμα συνέχισε να εκδίδεται κανονικά κάθε δίμηνο και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε
όλα τα μέλη της ΕΛΕΤΟ καθώς επίσης και σε μεγάλο αριθμό φίλων, συνολικά σε 800 αποδέκτες
περίπου. Σημειώνεται ότι το Ορόγραμμα αποστέλλεται παράλληλα και ηλεκτρονικώς σε 2.000
αποδέκτες και είναι διαθέσιμο (από το πρώτο μέχρι το τελευταίο φύλλο) στον ιστότοπο του ΤΕΙ
Αθηνών, στον οποίο φτάνει κανείς και μέσω του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ όπως προαναφέρθηκε.
Για το Ορόγραμμα, τον Δεκέμβριο 2007 αποφασίστηκε η λειτουργία Εκδοτικής Ομάδας με
Υπεύθυνο τον πρόεδρο Κώστα Βαλεοντή, τα μέλη της οποίας θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά το
δοκίμιο του «Ο» και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα στέλνουν στον πρόεδρο τις τυχόν
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εκδοτικές ή άλλες παρατηρήσεις τους. Μέλη της Ομάδας: Θεόφιλος Βαμβάκος, Άννα Νικολάκη,
Κατερίνα Ζερίτη και Τατιάνα Βαλεοντή.
Από τις 29-1-2007 άρχισε τη λειτουργία του ο ιστότοπος της ΕΛΕΤΟ www.eleto.gr. Ο σχεδιασμός
του ιστοτόπου έγινε από το μέλος Νίκο Βαλεοντή, πληροφορικό υπεύθυνο για τις Βάσεις
TELETERM και INFORTERM, ενώ ο συνεχής εμπλουτισμός του με υλικό γίνεται από τον Πρόεδρο
Κώστα Βαλεοντή.
Ο ιστότοπος παρακολουθείται από την ομάδα ΑΛΣΙΣ «Ανάπτυξη, Λειτουργία και Συντήρηση
ΙΣτοτόπου» που την αποτελούν τα μέλη:
Υπεύθυνος Περιεχομένου: Κώστας Βαλεοντής
Πληροφορικός Υπεύθυνος: Νίκος Βαλεοντής
Μέλη υποστήριξης:

Τζάνος Ορφανός, Κατερίνα Ζερίτη, Άννα Νικολάκη, Θεόφιλος Βαμβάκος

Το ΔΣ αποφάσισε να εκδοθούν ηλεκτρονικά και να τοποθετηθούν στον ιστότοπο όλα τα κείμενα
που έχει αποφασίσει ως τώρα ότι θα εκδοθούν από την ΕΛΕΤΟ· συγκεκριμένα:
α.

η ομιλία του Δημ. Σταθάκου (στην Ελληνογλωσσική Εσπερίδα της 1-2-2002) με θέμα
“ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Αναγκαιότητα και λανθάνοντες κίνδυνοι”

β.

η «Ορολογία των ηλιακών» του αείμνηστου Βασίλη Φιλόπουλου

γ.

«Η εγκαταλειμμένη προφορική Ελληνική Γλώσσα» του
Ελληνογλωσσική Εσπερίδα της 6-4-1998 και της 23-2-1999)

δ.

οι «Αρχές Ορολογίας-Ορογραφίας» του Κώστα Βαλεοντή

ε.

επιλογές από το Ορόγραμμα.

Κώστα

Βαλεοντή

(στην

Στον ιστότοπο, επίσης, θα τοποθετηθούν, βαθμιαία, όλα τα κείμενα των ανακοινώσεων των
Συνεδρίων «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Ήδη έχουν τοποθετηθεί τα κείμενα του 4ου και του
5ου και σύντομα θα τοποθετηθούν τα κείμενα του 6ου), αλλά και κείμενα άλλων εργασιών που
παρουσιάζουν γενικό ορολογικό ενδιαφέρον.
Σήμερα ο ιστότοπος περιλαμβάνει 1455 ηλεκτρονικά αρχεία και έχει μέγεθος 230 ΜΒ.
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Εν κατακλείδι

Συνοπτικά, το 2007 ήταν ένα έτος σημαντικής δράσης, με εξέχουσα εκδήλωση το 6ο Συνέδριο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία των εργασιών της
ΕΛΕΤΟ:
–

τα μέλη του ΓΕΣΥ, των Επιτροπών (ελεγκτικής, εφορευτικής) και των Συλλογικών Μελών

–

τα ενεργά μέλη της ΕΛΕΤΟ, που εκδηλώνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους με την οικονομική
συνεισφορά τους στο ταμείο της ΕΛΕΤΟ

–

τα μέλη των Επιτροπών (Οργανωτικής και Επιστημονικής) του 6ου Συνεδρίου

–

τα αρωγά μέλη και τους χορηγούς του 6ου Συνεδρίου,

–

τους φίλους της ΕΛΕΤΟ και της ελληνικής ορολογίας που συμμετέχουν στις ορολογικές και
άλλες εκδηλώσεις.

–

τους αναγνώστες του Ορογράμματος, που μας δίνουν το κουράγιο να συνεχίζουμε με αμείωτο
ρυθμό την έκδοσή του και

–

τέλος, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, εσάς, που συμμετέχετε ενεργά στο
ανώτατο θεσμικό όργανο της ΕΛΕΤΟ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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