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Σήμερα την 18η Ιουνίου 1992, ημέρα Πέμπτη, οι υπογράφοντες συμφωνούμε και συνιστούμε 
Επιστημονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα και του οποίου ορίσαμε το Καταστατικό ως εξής: 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

'Αρθρο 1ο 
 
Ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία "Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας" 
(συντομογραφούμενη ως ΕΛΕΤΟ) η ξενόγλωσση απόδοση της οποίας είναι "Hellenic Society 
for Terminology" (συντομογραφούμενη ως ELETO). 
 
 

ΕΔΡΑ 

'Αρθρο 2ο 
 
Εδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνιστά, με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευσή της, Τοπικά 
Τμήματα. 

ΣΚΟΠΟΣ 

'Αρθρο 3ο 

Σκοπός της ΕΛΕΤΟ είναι 

 
α.   η μελέτη, εκπόνηση, απόδοση, επεξεργασία, συγκέντρωση, συστηματοποιηση, 

διάδοση, αξιοποίηση και με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη της ελληνικής ορολογίας 
τόσο στον ευρύτερο εθνικό χώρο (Ελλάδα, Κύπρο, Ομογενείς της διασποράς) όσο και 
στις Υπηρεσίες και τα Οργανα της ΕΟΚ και των ευρωπαϊκών, ή άλλων περιφερειακών, 
και διεθνών Οργανισμών ή Οργανώσεων, 



 6

β.   η συμβολή στη συνεχή και σύμμετρη ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας για την κάλυψη 
των πολύπλευρων και επιτακτικών σύγχρονων αναγκών όπως για τη βελτίωση της 
επικοινωνίας, 

γ.   -  η κατάδειξη, προς κάθε κατεύθυνση, του θεμελιακού ρόλου της ελληνικής γλώσσας 
ως υλικού συνάμα και εργαλείου, στα οποία οφείλει, σε πολύ μεγάλο μέρος, την 
ύπαρξή του το διεθνές ορολογικό υπόβαθρο και 

 
 -  η προώθηση και προαγωγή αυτού του ρόλου για την κάλυψη σημερινών και 

μελλοντικών αναγκών της διεθνούς ορολογίας. 

ΜΕΣΑ 

'Αρθρο 4ο 
 

Η εκπλήρωση του σκοπού της ΕΛΕΤΟ επιδιώκεται με τα ακόλουθα μέσα: 
 
α.    Με τη συνεχή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση, προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, για το σοβαρότατο πρόβλημα της καθυστέρησης της ελληνικής 
ορολογίας -  και ιδιαίτερα της ελληνικής επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας - έναντι 
της αντίστοιχης ορολογίας των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών (Διοργάνωση 
ενημερωτικών και επιμορφωτικών "Eκδηλώσεων Oρολογίας": συσκέψεων, διαλέξεων, 
ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, σεμιναρίων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
συναντήσεων σε τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή κλίμακα). 

β.    Με την ενθάρρυνση, οικονομική και ηθική υποστήριξη και με κάθε τρόπο ενίσχυση των 
υπαρχόντων, σε διάφορους τομείς, οργάνων εκπόνησης ελληνικής ορολογίας 
(επιτροπών/ομάδων ορολογίας ή τυποποίησης), με τη δημιουργία ανάλογων οργάνων 
για την κάλυψη και άλλων γνωστικών τομέων και με το συντονισμό όλων των ανωτέρω 
οργάνων. 

 
γ.    Με τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά, μελετητικά ή παραγωγικά 

προγράμματα, που αφορούν ανάπτυξη αρχών και μεθόδων Ορολογίας, ή εκπόνηση, ή 
τυποποίηση, ή συγκριτική μελέτη και συστηματοποίηση ορολογίας, ή με οποιοδήποτε 
τρόπο προώθηση της ελληνικής ορολογίας και γλώσσας. 

δ.    Με την προετοιμασία, σύνταξη, εκτύπωση, δημοσίευση, έκδοση, απόκτηση και 
κυκλοφορία βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών, λεξικών, λεξιλογίων, αναφορών, 
εντύπων, εγκυκλίων και άλλων συναφών δημοσιευμάτων που αφορούν γενικά τον 
τομέα "Γλώσσα και Ορολογία" και ειδικότερα την ελληνική γλώσσα και ορολογία. 

ε.    Με τη διενέργεια επιστημονικών διαγωνισμών, που έχουν σχέση με το σκοπό της 
Εταιρείας, και την καθιέρωση βραβείων. 

ζ.    Με την παροχή υποστήριξης σε Κρατικές Υπηρεσίες και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο 
στα πλαίσια του ρόλου της Εταιρείας ως ειδικού συμβουλευτικού οργάνου επί θεμάτων 
Ορολογίας. 

η.    Με τη συνεργασία με διάφορους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, 
σωματεία , οργανώσεις, εταιρείες, επιτροπές, ομάδες και γενικώς όργανα των οποίων 
ο σκοπός και οι δραστηριότητες μπορούν με τις κατάλληλες ενέργειες να 
εξυπηρετήσουν το σκοπό της Εταιρείας, ώστε η ελληνική γλώσσα και ορολογία να 
προαχθούν και να ανακτήσουν επαξίως την εξέχουσα θέση που τους αρμόζει. 
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ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

'Αρθρο 5ο 

1.   Πόροι της Εταιρείας είναι: 

 
α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ορίζεται σε 1000 δραχμές. 
 
β. Η ετήσια εισφορά των μελών που ορίζεται σε 3000 δραχμές. 
 
γ.  Οι έκτακτες εισφορές που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 
 
δ. Οι προαιρετικές εισφορές μελών ή μη μελών της Εταιρείας που καταβάλλονται 

εφ'άπαξ ή περιοδικά. 
 
ε.  Τα έσοδα που προέρχονται από πωλήσεις των εν γένει δημοσιευμάτων της 

Εταιρείας ή από τη διοργάνωση εκδηλώσεων εκ μέρους της. 
 
ζ. Τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δραστηριότητες 

εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών ερευνητικών, μελετητικών ή παραγωγικών 
προγραμμάτων που εξυπηρετούν το σκοπό της και εν γένει σε εργασίες 
ορολογίας, τις οποίες θα εκτελεί με αναθέσεις σε συλλογικά μέλη της. 

η.  Οι χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες, που προέρχονται από 
τα μέλη της Εταιρείας ή από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 
θ.   Κάθε άλλο σύμφωνα με το νόμο έσοδο. 
 

2. Τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και του δικαιώματος εγγραφής των μελών, μπορούν 
να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 
3. Σχετικά με την περιουσία της Εταιρείας ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

α.  Η εκμετάλλευση της περιουσίας της Εταιρείας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση 
να συνεπάγεται την ανάμειξή της σε κερδοσκοπική επιχείρηση. 

 
β.   Η περιουσία της Εταιρείας δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς 

διαφορετικούς από αυτόν που προβλέπεται από το Καταστατικό. 

γ.  Χορηγίες και δωρεές προς την Εταιρεία γίνονται επώνυμα ή ανώνυμα, μπορεί 
όμως να τηρηθεί δημόσια ανωνυμία με την έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

δ.   Κληρονομίες που αφήνονται στην Εταιρεία γίνονται αποδεκτές με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντοτε "επ' ωφελεία απογραφής'. 

 
ε.   Κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες και δωρεές με καθορισμένο σκοπό έχουν 

ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό της και τα έσοδα που 
προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους του 
διαθέτη ή δωρητή. 
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ΜΕΛΗ 

'Αρθρο 6ο 
 
1.  Μέλος της Εταιρείας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις εποικοδομητικής συνεισφοράς για την 
πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας και αποδέχεται το Καταστατικό της. 

2.   Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, συλλογικά, επίτιμα, και αρωγά. 

3.   Τακτικά μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση δύο 
τακτικών μελών, πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης που αποδεδειγμένα ασχολούνται 
ενεργά με την έρευνα, μελέτη, παραγωγή ή επεξεργασία ορολογίας σε οποιοδήποτε 
τομέα ή κλάδο (επιστήμονες με ειδικές σπουδές ή με ερευνητικό-μελετητικό ή 
παραγωγικό έργο Ορολογίας, μέλη οργάνων ή στελέχη υπηρεσιών που ασχολούνται 
με την ορολογία οποιουδήποτε τομέα κτλ.). 

4.   Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση δύο τακτικών μελών, πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έργο για 
την Ορολογία και για την προώθηση του σκοπού της Εταιρείας, πλην όμως δεν 
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την ανακήρυξή τους ως τακτικών μελών. 

5.   Συλλογικά μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 
πρόταση του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου, όργανα, όπως επιτροπές ή ομάδες, 
τα οποία 

 
α.   είναι επώνυμα, αποτελούνται από επώνυμα μέλη και λειτουργούν με την 

ευθύνη ή υπό την αιγίδα νομικού προσώπου 

β.   το αντικείμενό τους έχει σαφώς καθοριστεί από την ίδρυσή τους και είναι 

β1.  είτε εκπόνηση ελληνικής ορολογίας σε έναν ή περισσότερους τομείς 

β2.  είτε ελληνική τυποποίηση (εκπόνηση ελληνικών προτύπων - δηλαδή όργανο 
του ΕΛΟΤ) που άμεσα συνεπάγεται και την εκπόνηση σχετικής ορολογίας. 

γ.   το αποτέλεσμα της εργασίας τους δημοσιοποιείται και υπόκειται σε σχολιασμό 
από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 

Συλλογικά μελη θεωρούνται και οι επιτροπές ή ομάδες, με τα πιοπάνω 
χαρακτηριστικά, που συγκροτούνται και λειτουργούν με την ευθύνη της ίδιας της 
ΕΛΕΤΟ για την κάλυψη τομέων οι οποίοι δεν καλύπτονται από ήδη υπάρχοντα 
όργανα. 

Τα συλλογικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά έναντι 
οποιουδήποτε Οργάνου της Εταιρείας εκπροσωπούνται από τον Υπεύθυνο 
λειτουργίας τους (Πρόεδρο, Τεχνικό Υπεύθυνο, Συντονιστή κτλ.) ή από ειδικά 
εξουσιοδοτημένο μέλος τους. Στη Γενική Συνέλευση έχουν ειδικό δικαίωμα γνώμης 
και συμμετέχουν στις ειδικές συλλογικές ψηφοφορίες για θέματα που τα αφορούν 
(όπως θα καθοριστεί από το σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας). 

6.    Επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που πρόσφεραν ή προσφέρουν 
διακεκριμένες υπηρεσίες για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Τα μέλη αυτά 
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είναι καθαρά τιμητικού χαρακτήρα και δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

7.    Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ορολογία και υποστηρίζουν την Εταιρεία 
με σοβαρές οικονομικές ενισχύσεις. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

'Αρθρο 7ο 
 
Τα μέλη της Εταιρείας έχουν την υποχρέωση: 
 
α.    Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και να καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. 
 
β.   Να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
γ.    Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. 
 

Τα συλλογικά, τα επίτιμα και τα αρωγά μέλη δεν καταβάλλουν ετήσια εισφορά ούτε 
δικαίωμα εγγραφής. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

'Αρθρο 8ο 
 
 1.   Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει, όσα δηλαδή έχουν 

καταβάλει, ως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όλες τις ετήσιες συνδρομές τους 
μέχρι και του προηγουμένου ημερολογιακού έτους, δικαιούνται: 

 
α.   Να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα λόγου και ψήφου. 

 Τα μέλη των άλλων κατηγοριών δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
μόνο με δικαίωμα λόγου, με εξαίρεση στην περίπτωση των ειδικών συλλογικών 
ψηφοφοριών στις οποίες δικαίωμα ψήφου έχουν και τα συλλογικά μέλη μέσω 
των εκπροσώπων τους. 

β.   Να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής 
Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής. 

γ.   Να επιλέγονται από το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο ως μέλη ή ως 
Υπεύθυνοι λειτουργίας των υπό την ευθύνη της ΕΛΕΤΟ συγκροτούμενων 
επιτροπών/ομάδων ορολογίας (συλλογικών μελών). 

δ.   Να απολαμβάνουν, καθώς και οι άλλες κατηγορίες μελών, κάθε ωφέλεια και 
εξυπηρέτηση που επιδιώκεται νόμιμα από την Εταιρεία και να συμμετέχουν στις 
εκδηλώσεις της. 

 

2.    Τα μέλη δύνανται να αποχωρούν από την Εταιρεία οποτεδήποτε, μετά από υποβολή 
γραπτής δήλωσής τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τακτοποίηση όλων των 
ταμειακών και άλλων υποχρεώσεών τους προς την Εταιρεία. 
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3.    Οι εκπρόσωποι των συλλογικών μελών είναι ex officio μέλη του Γενικού 

Επιστημονικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 
4.  Τα συλλογικά μέλη δικαιούνται να αναλαμβάνουν το επιστημονικό/ 

μελετητικό/παραγωγικό έργο της Εταιρείας, το καθένα στον τομέα του, που θα τους 
ανατίθεται από το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο, βάσει σχετικού Κανονισμού 
Λειτουργίας. 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 

'Αρθρο 9ο 
 
Η διαγραφή μέλους από την Εταιρεία μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που το μέλος 
αντιστρατεύεται στους σκοπούς της Εταιρείας και η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με το 
κύρος και τα συμφέροντά της, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, αφού προηγουμένως 
ειδοποιηθεί με γραπτή κλήση από το Διοικητικό Συμβούλιο και απολογηθεί εγγράφως μέσα 
σε 15 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της κλήσης σε απολογία. 
 
Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει και εφόσον το μέλος καθυστερεί περισσότερο από δύο έτη 
τις ταμειακές υποχρεώσεις του. 
 
Μέλη που διαγράφονται από την Εταιρεία δεν μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των 
συνδρομών τους. 
 
Η επανεγγραφή μέλους που έχει διαγραφεί είναι δυνατή μετά από γραπτή αίτησή του στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση της επόμενης από την υποβολή της αίτησής του Γενικής 
Συνέλευσης. 
 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

'Αρθρο 10ο 

Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι: 
 
α.   Η Γενική Συνέλευση των μελών. 
 
β.   Το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
γ.   Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο. 
 
δ.   Τα Ειδικά Επιστημονικά Συμβούλια. 
 
ε.   Η Ελεγκτική Επιτροπή. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

'Αρθρο 11ο 
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Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας, έχει την 
εποπτεία και τον έλεγχο πάνω σε όλα τα όργανα διοίκησης και αποφασίζει για κάθε υπόθεση 
της Εταιρείας που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.  Ειδικότερα: 

α.   Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και έχει το δικαίωμα 
οποτεδήποτε να παύει τα μέλη των πιοπάνω οργάνων. 

 
β.   Εγκρίνει ή απορρίπτει το Πρόγραμμα και τον Απολογισμό Εργασιών Ορολογίας του 

Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου σχετικά με την επιστημονική δραστηριότητα 
ορολογίας της Εταιρείας, τον Απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη 
διαχείριση των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της Εταιρείας καθώς και την 
έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει την απαλλαγή των πιοπάνω τριών 
οργάνων και των μελών τους από ευθύνες. 

 
γ.   Επικυρώνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τη σύσταση 

Τοπικών Τμημάτων της Εταιρείας. 
 
δ.   Αποφασίζει για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του Καταστατικού της Εταιρείας ή τη 

διάλυσή της. 
 

'Αρθρο 12ο 
 
Η Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που αποστέλλεται σε κάθε μέλος ταχυδρομικώς ή με άλλο ασφαλή τρόπο, επτά 
(7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Στην πρόσκληση περιέχονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα καθώς και τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 
 

'Αρθρο 13ο 
 
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών είναι τακτικές και έκτακτες. Τακτικές πραγματοποιούνται 
μια φορά το χρόνο κατά προτίμηση το μήνα Φεβρουάριο, ενώ έκτακτες όσες φορές το 
Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5 ) τουλάχιστον των 
ταμειακά εντάξει μελών ή το ένα τρίτο (1/3) των συλλογικών μελών μέσω των εκπροσώπων 
τους, με γραπτή αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναγράφονται και τα 
θέματα για συζήτηση. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση, στην περίπτωση αυτή, να 
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) το πολύ ημέρες από την υποβολή της 
αίτησης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα περιεχόμενα στην αίτηση καθώς και άλλα που 
εισάγονται στη Γενική Συνέλευση κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

'Αρθρο 14ο 
 
Στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, στην πρώτη τους σύγκληση, για να υπάρχει απαρτία 
απαιτείται η παρουσία του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα 
ψήφου. 

Αν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση συνέρχεται νέα, χωρίς άλλη πρόσκληση, μετά 
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από δύο εβδομάδες, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα η οποία θεωρείται σε 
απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου εκτός των 
περιπτώσεων όπου απαιτείται εξαιρετική απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία. 

Αν και η δεύτερη Συνέλευση δεν έχει απαρτία, συγκαλείται τρίτη και τελευταία μετά δύο (2) 
εβδομάδες στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα η οποία και είναι σε απαρτία 
ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός 
των περιπτώσεων που απαιτείται εξαιρετική απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία. 
 
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται, αν δε και στη δεύτερη αυτή ψηφοφορία επαναληφθεί η ισοψηφία, οι υπό 
ψήφιση προτάσεις θεωρούνται ότι απορρίφθηκαν ως έχουν. 

Για την ψήφιση θεμάτων που αφορούν, άμεσα ή εμμεσα, τα συλλογικά μέλη και τη 
δραστηριότητά τους (έρευνα, μελέτη, παραγωγή, αξιολόγηση, ανάθεση έργου ορολογίας και 
συναφή θέματα), διενεργούνται ειδικές συλλογικές ψηφοφορίες στις οποίες συμμετέχουν, 
εκτός από τα φυσικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, και τα συλλογικά μέλη μέσω των 
εκπροσώπων τους. Στις ψηφοφορίες αυτές οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (συμπεριλαμβανομένων και των 
συλλογικών μελών). 
 

'Αρθρο 15ο 
 
Στις Γενικές Συνελεύσεις, πριν από την αρχή της συνεδρίασης, εκλέγονται μεταξύ των 
τακτικών ή αντεπιστελλόντων μελών Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και δύο 
πρακτικογράφοι. 

Στον Πρόεδρο της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του 
Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδουν το Γενικό Μητρώο Μελών, τα βιβλία Πρακτικών των 
Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα βιβλία Ταμείου 
και Κατάλογο των ταμειακά εντάξει μελών της Εταιρείας καταρτισμένο και υπογραμμένο από 
τους Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Επίσης στον Πρόεδρο της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Γενικού 
Επιστημονικού Συμβουλίου, παραδίδει το Μητρώο Συλλογικών Μελών και τα βιβλία 
Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου και των Ειδικών 
Επιστημονικών Συμβουλίων. 

Στην τακτική Γενική Συνέλευση: 

- λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, 
 
- υποβάλλονται, και εγκρίνονται ή απορρίπτονται, ο Απολογισμός Εργασιών Ορολογίας 

του προηγούμενου έτους, καθώς και το υπό εξέλιξη και μελλοντικό Πρόγραμμα 
Εργασιών Ορολογίας (ετήσιο και/ή πολυετές), 

 
- διαβάζεται η Εκθεση Ελέγχου που συνέταξε η Ελεγκτική Επιτροπή, 
 
- υποβάλλονται, και εγκρίνονται ή απορρίπτονται, ο Ισολογισμός και Απολογισμός της 

ταμειακής διαχείρισης, 
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- υποβάλλεται, και εγκρίνεται ή απορρίπτεται, ο Γενικός Ετήσιος Προϋπολογισμός για τα 
έξοδα και έσοδα του διανυόμενου έτους. 

 

'Αρθρο 16ο 
 
Για να ληφθεί απόφαση να τροποποιηθεί το Καταστατικό, να διαλυθεί η Εταιρεία, ή να 
ανακληθούν το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή απαιτείται να είναι παρόντα 
στη Γενική Συνέλευση τα μισά (1/2) τουλάχιστον μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και να 
υπάρχει πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) από αυτά. 

'Αρθρο 17ο 
 
Κάθε μέλος της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις 
αυτοπροσώπως και να εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του εκτός από τους εκπροσώπους των 
συλλογικών μελών οι οποίοι εκπροσωπούν τα μέλη αυτά. 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

'Αρθρο 18ο 
 
α.    Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο κάθε δύο έτη 

από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα 
εκλεγεί μ' αυτόν τον τρόπο, αφού συνέλθει σε συνεδρίαση μερίμνη του συμβούλου που 
πλειοψήφισε, και μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή, συγκροτείται σε σώμα και 
εκλέγει ανάμεσα από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει μέσα σε οκτώ 
ημέρες από την εκλογή των μελών του και τελειώνει την ημερομηνία της συγκρότησης 
σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι της Εταιρείας 
για τις τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις πάνω της που θα οφείλονται σε αμέλεια ή 
παράλειψή τους, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πιοπάνω μέλη δεν 
παραστάθηκαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης 
από ανώτερη βία ή διαφώνησαν, οπότε η διαφωνία τους θα πρέπει να έχει βεβαιωθεί 
στα πρακτικά των συνεδριάσεων. 

β.    Εκτός από τα πέντε (5) τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και δύο (2) 
αναπληρωματικά. 

γ.    Δικαίωμα να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα τακτικά ή 
αντεπιστέλλοντα μέλη που: 

(1)   εκπλήρωσαν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία μέχρι την 
ημέρα που θα υποβάλλουν αίτηση για υποψηφιότητα, σύμφωνα με ό,τι ορίζεται 
σε τούτο το Καταστατικό, και 
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(2)   συμπλήρωσαν ένα έτος από την εγγραφή τους ως μελών σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Η προϋπόθεση (2) δεν ισχύει για τις πρώτες εκλογές μετά τη σύσταση της Εταιρείας. 

'Αρθρο 19ο 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου, των Ειδικών 
Επιστημονικών Συμβουλίων, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής είναι 
άμισθα. 

'Αρθρο 20ο 
 
α.   Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει: 
 

(1)   τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα (εκτός θερινών μηνών), μετά από 
έγγραφη προσωπική πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και στέλνεται έγκαιρα στα μέλη 
(τακτικά και αναπληρωματικά) ώστε να την παραλάβουν σαράντα οκτώ (48) 
ώρες το αργότερο πριν από τη συνεδρίαση και στην οποία αναγράφονται τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση παραλείπεται αν η συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σε τακτή ημέρα κάθε μήνα και έχει 
προκαθοριστεί η ημερήσια διάταξη. 

 
(2)   έκτακτα, όσες φορές παραστεί ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι με 
αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία πρέπει να 
αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει, με τον ίδιο 
τρόπο όπως και στις τακτικές συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης. 

 
β.   Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία στην περίπτωση που στη συνεδρίασή του 

παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Παριστάμενο αναπληρωματικό μέλος 
μπορεί να καταλάβει τη θέση απόντος τακτικού μέλους για τη συγκεκριμένη 
συνεδρίαση. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται κατά πλειοψηφία 
από τους παρόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 
παρευρίσκεται, χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου, οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας. 

 

'Αρθρο 21ο 
 
α.  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα την Εταιρεία, στηριζόμενο στους νόμους και 

στο Καταστατικό και αποφασίζει για κάθε διοικητικό-οικονομικό θέμα που αφορά την 
εκπλήρωση του σκοπού της, διαχειρίζεται την περιουσία της, παίρνει όλα τα μέτρα που 
επιβάλλονται για την αντιμετώπιση και την επίλυση των διάφορων ζητημάτων που 
αφορούν την Εταιρεία, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτελεί τις αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης και εφαρμόζει το Καταστατικό. 

Σε θέματα αρμοδιότητας του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου (άρθρο 26) το 
Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ή, σε περίπτωση διαφωνίας, αναπέμπει αιτιολογημένα 
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τις αποφάσεις του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου. 

β.   Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να τηρεί τα απαραίτητα βιβλία. 

'Αρθρο 22ο 
 
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διανέμονται σε όλα τα μέλη φωτοαντίγραφα 
όλων των στοιχείων τεκμηρίωσης (εγράφων κτλ.) βάσει των οποίων θα συζητηθούν τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης και θα ληφθούν αποφάσεις. Τα ίδια αυτά στοιχεία στέλνονται 
(ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο) και στα μέλη που απουσίασαν καθώς και στα 
αναπληρωματικά μέλη. 
 
Σε όλα τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), παρόντα ή απόντα από μια Συνεδρίαση, 
χορηγείται φωτοαντίγραφο του εγκεκριμένου πρακτικού της συνεδρίασης. 
 
Γενικά, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικό ή αναπληρωματικό, ανεξάρτητα από 
τις απουσίες του από μια ή περισσότερες συνεδριάσεις, πρέπει να είναι κάθε στιγμή ενήμερο 
για τις εργασίες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

'Αρθρο 23ο 
 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από 
τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις αντικαθιστάται μερίμνη του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου από τον κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο. 

Παρόμοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για δύο (2) το πολύ συμβούλους. Σε περίπτωση 
χηρεύσεως της θέσης του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία το Διοικητικό Συμβούλιο 
συμπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο, διενεργείται όμως νέα μυστική ψηφοφορία μεταξύ της 
ολομέλειας του Συμβουλίου για την ανάδειξη του προσώπου που πρόκειται να καταλάβει τη 
χηρεύουσα θέση. Η θητεία των εισερχόμενων μ' αυτόν τον τρόπο στο Διοικητικό Συμβούλιο 
μελών λήγει με τη λήξη της κανονικής θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση  
είτε ομαδικής παραίτησης ή από κάποια άλλη αιτία χήρευση τριών θέσεων, και ανακύπτει 
αδυναμία πλήρωσής τους, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και γίνονται 
νέες αρχαιρεσίες. 

'Αρθρο 24ο 
 
Με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε μέλος του, στη 
διάρκεια της θητείας του, άδεια απουσίας από τα καθήκοντά του, για εντελώς δικαιολογημένη 
αιτία, μέχρι έξι (6) μήνες τμηματικά ή εφ' άπαξ. Το μέλος που απουσιάζει προσωρινά και που 
δεν έχει την ιδιότητα του απλού μέλους, αναπληρώνεται στο χρόνο της απουσίας του 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα αυτού του Καταστατικού. 

'Αρθρο 25ο 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μέλος 
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ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανώσεων επιστημονικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο τη 
γλώσσα και/ή την ορολογία και αποτελούν υπερκείμενα όργανα /ενώσεις σωματείων 
ανάλογων προς την Εταιρεία. 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

'Αρθρο 26ο 
 
Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο είναι το όργανο ανάθεσης, συντονισμού προώθησης και 
διάδοσης των επιστημονικών εργασιών της Εταιρείας που αφορούν έρευνα, μελέτη και 
παραγωγή ορολογίας. Αναθέτει, βοηθά και καθοδηγεί τα έργα ορολογίας, που 
αναλαμβάνονται από συλλογικά μέλη της Εταιρείας, και εγκρίνει τις δαπάνες τους. 

Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο είναι το διαρκές όργανο για την επίλυση γενικών 
προβλημάτων ορολογίας (όπως π.χ. είναι η καθιέρωση αρχών και η βελτιστοποίηση της 
ποιότητας της ορολογίας και η ευρεία διάδοσή της) καθώς επίσης και για την επίλυση 
προβλημάτων γενικής ορολογίας (όπως π.χ.  είναι η εναρμόνιση της γενικής ορολογίας μέσω 
της διεπιτροπικής συνεργασίας των συλλογικών μελών). 
 
Ειδικότερα, το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο: 
 
α.    αποτελεί το ανώτατο επιστημονικό γνωμοδοτικό όργανο της Εταιρείας, 
 
β.    καταρτίζει και κοστολογεί το ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών Ορολογίας, το οποίο 

υλοποιείται από τα συλλογικά μέλη της Εταιρείας (τα στοιχεία προϋπολογισμού του 
Προγράμματος αυτού ενσωματώνονται ως ιδιαίτερο κεφάλαιο στον Γενικό Ετήσιο 
Προϋπολογισμό της Εταιρείας), 

 
γ.    διαπραγματεύεται και αποφασίζει για την ανάληψη ερευνητικών/μελετητικών/ 

παραγωγικών εργασιών ορολογίας τις οποίες αναθέτει στα συλλογικά μέλη - σε 
περίπτωση δε αδυναμίας σε συλλογικά όργανα - και τις οποίες στη συνέχεια, 
παρακολουθεί, συντονίζει, παραλαμβάνει, αξιολογεί, εγκρίνει, καθορίζει αμοιβή και 
προωθεί για την εφαρμογή τους, 

 
δ.    συντάσσει τον ετήσιο Απολογισμό Εργασιών Ορολογίας και τον υποβάλλει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

'Αρθρο 27ο 
 
α.   Μέλη του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και οι εκπρόσωποι των συλλογικών μελών της Εταιρείας. 
 
 Με απόφασή του το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί,κατά περίπτωση, να 

διευρύνεται με ένα ή δύο μέλη της Εταιρείας που δεν ανήκουν στις πιοπάνω 
κατηγορίες. 

 
β.   Οι εργασίες του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου διευθύνονται από τριμελές 

Προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρό του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου, 
αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο και βοηθούμενο γραμματειακά από τον 
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Γραμματέα του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου.  Και οι τρεις εκλέγονται κάθε δύο 
έτη με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίασή του Γενικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου μετά τις αρχαιρεσίες. 

 
Με απόφασή του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου μπορούν να οριστούν ένας ή 
περισσότεροι Ειδικοί Γραμματείς. 

 
γ.   Tο Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο συγκαλείται για πρώτη φορά - μετά τις πρώτες 

αρχαιρεσίες με ευθύνη του Προέδρου του πρώτου εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου, 
ενώ μετά τις επόμενες αρχαιρεσίες με ευθύνη του απερχόμενου Προέδρου του Γενικού 
Επιστημονικού Συμβουλίου  - το αργότερο μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα 
συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης 
απαραίτητα την "Εκλογή του πρώτου Προεδρείου του Γενικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου" και την "Ανασκόπηση του Προγράμματος Εργασιών Ορολογίας". 

 
δ.   Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει: 
 
(1)  τακτικά, σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας (Αρθρο 29) - όχι πάντως 

αραιότερα από μια φορά το μήνα (εκτός θερινών μηνών) - μετά από έγγραφη 
προσωπική πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και 
στέλνεται έγκαιρα στα μέλη ώστε να την παραλάβουν σαράντα οκτώ (48) ώρες το 
αργότερο πριν από τη συνεδρίαση και στην οποία αναγράφονται τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση παραλείπεται αν η συνεδρίαση του Γενικού 
Επιστημονικού Συμβουλίου γίνεται σε τακτή ημέρα κάθε μήνα και έχει προκαθοριστεί η 
ημερήσια διάταξη. 

 
(2)   έκτακτα, όσες φορές παραστεί ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου του Γενικού 

Επιστημονικού Συμβουλίου ή αν το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών 
του με αίτησή τους στον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς 
συζήτηση θέματα. Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος του Γενικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να το συγκαλέσει, με τον ίδιο τρόπο όπως και στις 
τακτικές συνεδριάσεις, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το αργότερο από την υποβολή 
της αίτησης. 

 
ε.   Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία στην περίπτωση που στη 

συνεδρίασή του παρίστανται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών του.  
Παριστάμενο αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καταλάβει 
τη θέση απόντος τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκεκριμένη 
συνεδρίαση, ενώ απόντα εκπρόσωπο συλλογικού μέλους μπορεί να τον αναπληρώσει 
αναπληρωτής εξουσιοδοτημένος από το υπόψη συλλογικό μέλος. 

 
 Οι αποφάσεις του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου παίρνονται κατά πλειοψηφία 

από τους παρόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  Στις 
συνεδριάσεις του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου μπορεί να παρευρίσκεται, χωρίς 
δικαίωμα λόγου και ψήφου, οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας. 

'Αρθρο 28ο 
 
Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του υπερβεί τα 
δώδεκα (12), με απόφασή του, ιδρύει ένα ή περισσότερα Ειδικά Επιστημονικά Συμβούλια, το 
καθένα αποτελούμενο από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, και το καθένα με επικεφαλής έναν 
Ειδικό Γραμματέα του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου, στα οποία και εκχωρούνται οι 
αντίστοιχες αρμοδιότητες του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου. 
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'Αρθρο 29ο 
 
Μέρος ή και όλες οι προαναφερόμενες δραστηριότητες του Γενικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου και των Ειδικών Επιστημονικών Συμβουλίων θα επιτελούνται βάσει Γενικού και/ή 
Ειδικών Κανονισμών Λειτουργίας που συντάσσονται μερίμνη του Διοκητικού Συμβουλίου και 
εγκρίνονται από το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

'Αρθρο 30ο 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία στο δικαστήριο και σε 
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, σε όλες της τις σχέσεις και διαφορές, συγκαλεί, 
προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κηρύσσει την αρχή 
και τη λήξη των συζητήσεων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει τα θέματα 
σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνεδρίαση όταν αυτή έχει 
εκτραπεί, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Επιστημονικού 
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα 
εντάλματα πληρωμής, τα αντίγραφα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα 
έγγραφα της Εταιρείας εκτός εκείνων που αφορούν τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις απο-
φάσεις του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο 
του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου και από τον Γραμματέα ή τον αρμόδιο Ειδικό 
Γραμματέα του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου. 
 
Οταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από 
τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δε που κωλύεται και αυτός, από έναν σύμβουλο με 
υπόδειξη του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

'Αρθρο 31ο 
 
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει πλήρως τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όταν ο τελευταίος κωλύεται ή απουσιάζει. 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

'Αρθρο 32ο 
 
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της Εταιρείας, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα 
της , επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης και τηρεί το Γενικό Μητρώο Μελών και το 
Μητρώο Συλλογικών Μελών. Τηρεί λεπτομερή κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών. 
Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τα αντίγραφα των 
πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους 
συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 

'Αρθρο 33ο 
 
Ο Ταμίας εισπράττει τις εισφορές των μελών και όλα γενικά τα έσοδα της Εταιρείας με 
διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και την υπογραφή του. Ο 
Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής 
δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο και που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Γραμματέα και σφραγίζονται με τη σφραγίδα της Εται-
ρείας. Ειναι υπόλογος και έχει αστική και ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή 
πληρωμή χωρίς ένταλμα.  Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις της Εταιρείας, έχει 
όμως το δικαίωμα να κρατά στα χέρια του ποσόν μέχρι το εικοσαπλάσιο της εκάστοτε 
ετήσιας συνδρομής μέλους για τις τυχόν επείγουσες ανάγκες της Εταιρείας. Για μη 
επαναλαμβανόμενες πληρωμές μικρότερες από το πενταπλάσιο της εκάστοτε ετήσιας 
συνδρομής μέλους δεν απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η ανάληψη 
χρημάτων από αυτά που κατατέθηκαν στην Τράπεζα ενεργείται από τον Ταμία ύστερα από 
ειδική εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας. 

Ο Ταμίας τηρεί το Βιβλίο Ταμείου και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλλους όλα τα δικαιολογητικά 
πληρωμής. Κάθε μήνα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση για τα 
έσοδα και έξοδα του προηγούμενου μήνα, στο τέλος δε του έτους τον απολογισμό της 
διαχείρισης, με βάση τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο 
ισολογισμό και απολογισμό της περιουσίας της Εταιρείας. Αν ο Ταμίας δεν συμμορφώνεται 
με το άρθρο αυτό και δεν εκτελεί τα από αυτό οριζόμενα, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της Ελεγκτικής Επιτροπής και 
αντικαθιστάται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Το όλο θέμα δε φέρεται προς συζήτηση στην 
επόμενη Γενική Συνέλευση. 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

'Αρθρο 34ο 
 
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή 
Ελεγκτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τακτικά ή αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας που 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις 
πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές 
συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης. Εχει το δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Εταιρείας και να ζητά 
οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.  Συντάσσει Εκθεση για τη 
διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική 
Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της, δέκα (10) ημέρες το αργότερο μετά την εκλογή της, 
εκλέγει τον πρόεδρό της που διευθύνει τις εργασίες της. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο 
πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της πάνω στους 
διενεργούμενους ελέγχους, όπως και οι σχετικές εκθέσεις που συντάσσονται από αυτή στη 
Γενική Συνέλευση. 
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Οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το 
Διοικητικό Συμβούλιο και αντίστροφα. 
 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

'Αρθρο 35ο 
 
Στην τακτική Γενική Συνέλευση, του έτους των αρχαιρεσιών και μετά την εξάντληση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία τριμελής Εφορευτική 
Επιτροπή, η οποία εποπτεύει τις αρχαιρεσίες που γίνονται ενώπιόν της για την ανάδειξη 
Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής της οποίας η θητεία είναι ίδια με την 
αντίστοιχη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια Γενική Συνέλευση ορίζεται ο τόπος και η 
ημερομηνία των αρχαιρεσιών, που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από 20 ημέρες και το 
αργότερο από 40 ημέρες από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.  Ταυτόχρονα ορίζεται και η 
χρονική διάρκεια της ψηφοφορίας κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.  Δικαίωμα να εκλέγουν 
έχουν τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει μέχρι και την ημέρα 
συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, ενώ δικαίωμα να εκλέγονται έχουν τα τακτικά και 
αντεπιστέλλοντα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης 
για υποψηφιότητα και έχουν συμπληρώσει έτος από την εγγραφή τους στα μητρώα της 
Εταιρείας. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν τις σχετικές έγγραφες αιτήσεις τους στην Εφορευτική 
Επιτροπή, που έχει στο μεταξύ εκλεγεί, το αργότερο μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη 
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, η δε Εφορευτική Επιτροπή οφείλει, το αργότερο δέκα 
πέντε (15) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, χωρίς να υπολογίζεται η ημερομηνία αποστολής 
και των αρχαιρεσιών, να αποστείλει σε όλα τα μέλη της Εταιρείας τον κατάλογο των 
υποψηφίων για τις θέσεις και ενημερώνει ταυτόχρονα για την ακριβή ημερομηνία, τόπο και 
διάρκεια των αρχαιρεσιών.  Παράλληλα, η Εφορευτική Επιτροπή τυπώνει σε ενιαίο φύλλο, 
χωριστά όμως, τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική 
Επιτροπή, με αλφαβητική σειρά. 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τα μέλη της, προβαίνει, την 
ημέρα των αρχαιρεσιών, σε ανάρτηση του πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα, πριν από 
την έναρξη της ψηφοφορίας, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική 
Επιτροπή. 

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει καθήκον της τη διενέργεια των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το 
Καταστατικό και τις διατάξεις του νόμου, την τήρηση της τάξης, καθώς και να αποφαίνεται για 
κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση για το κύρος των διεξαγόμενων αρχαιρεσιών. 

'Αρθρο 36ο 
 
Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε 
ισοψηφίας γι' αυτούς που πρόκειται να καταλάβουν την τελευταία θέση των τακτικών ή 
αναπληρωματικών μελών γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Από τους 
υποψηφίους θεωρούνται ότι εκλέγονται τακτικά μέλη για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο οι πέντε 
(5) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικοί δε οι επόμενοι δύο (2), για δε την 
Ελεγκτική Επιτροπή τακτικοί οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικοί δε οι 
επόμενοι δύο (2). Ολοι δε οι επόμενοι θεωρούνται επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο 
και για την Ελεγκτική Επιτροπή, αντίστοιχα. 
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Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτιο. Η εκλογή των 
υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης. Κάθε ψηφοφόρος τοποθετεί σταυρό 
προτίμησης δίπλα από το όνομα του υποψηφίου της επιλογής του. Οι σταυροί προτίμησης 
στο ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση αναγραφής περισσότερων σταυρών 
το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. 

Τα τακτικά μέλη που κατοικούν έξω από την έδρα της Εταιρείας όπου διενεργούνται οι 
αρχαιρεσίες, ή γενικά τα μέλη που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σ' αυτές και επιθυμούν 
να μην παραστούν στις αρχαιρεσίες, μπορούν να ψηφίζουν με ψηφοδέλτια που στέλνουν με 
συστημένη επιστολή στην Εφορευτική Επιτροπή ως εξής: 

Δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή 
στέλνει σε όλα τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη ψηφοδέλτια με ειδικούς φακέλλους 
ψηφοφορίας. Τα ενδιαφερόμενα μέλη αφού βάλουν τους σταυρούς προτίμησης στο 
ψηφοδέλτιο και το κλείσουν στο φάκελλο που τους έχει σταλεί χωρίς να βάλουν καμιά ένδειξη 
πάνω σ' αυτόν, τον κλείνουν μέσα σ' ένα μεγαλύτερο φάκελλο, μαζί με ένα φωτοαντίγραφο 
της ταυτότητάς τους ή του διαβατηρίου τους, και με συστημένο γράμμα τους τον στέλνουν 
στο καθορισμένο εκ των προτέρων από την ίδια την Εφορευτική Επιτροπή μέλος της, το 
όνομα του οποίου τους έχει γνωστοποιηθεί έγκαιρα από την Εφορευτική Επιτροπή. 

Την ημέρα των αρχαιρεσιών, μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή, αφού 
καταχωρίσει αυτόν που ψηφίζει από μακριά στις ειδικές καταστάσεις και βιβλία, 
αποσφραγίζει το μεγάλο φάκελλο, μονογράφει το μικρότερο φάκελλο που περιέχει το 
ψηφοδέλτιο, όπως κάνει και για τους άλλους φακέλλους των μελών που ψηφίζουν επιτόπου 
και στη συνέχεια ρίχνει το φάκελλο μέσα στην κάλπη, προστατεύοντας έτσι μ' αυτόν τον 
τρόπο τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων 
τηρώντας γι' αυτό το λόγο πίνακα διαλογής. Μετά το γενικό αποτέλεσμα της διαλογής, η 
Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας, 
τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή, καθορίζει δε και τη 
σειρά των αναπληρωματικών και των επιλαχόντων. 

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τη διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη 
των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων, το πρακτικό δε αυτό υπογράφεται από 
τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και κατόπιν παραδίδεται με όλα τα σχετικά έγγραφα της 
εκλογής στον Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, αυτός δε έχει την 
υποχρέωση να παραδώσει όλα αυτά στο νέο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην 
πρώτη σύγκληση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

'Αρθρο 37ο 
 
Το Διοικητικό Συμβόύλιο που εξελέγη, συνέρχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 18 
αυτού του Καταστατικού και συγκροτείται σε σώμα, η δε θητεία του αρχίζει με την παραλαβή 
της Διοίκησης από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, που πραγματοποιείται το αργότερο 
μέαα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των μελών του. 

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει στο νέο όλα τα έγγραφα, ταμείο και κάθε 
περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, αφού συνταχθεί γι' αυτότο λόγο πρακτικό παράδοσης-
παραλαβής που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, αντίγραφο δε του πρακτικού 
επικυρωμένο έχουν το δικαίωμα να πάρουν και ο Πρόεδρος και τα μέλη του απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
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'Αρθρο 38ο 
 
Η Εταιρεία δεν διαλύεται, εκτός αν παραμείνουν σ' αυτήν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή αν 
συντρέχουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου. Σε κάθε περίπτωση, για τη 
διάλυση απαιτείται η απαρτία η οριζόμενη στο Αρθρο 16 αυτού του Καταστατικού στη Γενική 
Συνέλευση και η περιλαμβανόμενη στο ίδιο άρθρο πλειοψηφία των παρόντων. 

Στην περίπτωση οριστικής διάλυσης της Εταιρείας, ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με τις διατάξεις του σχετικού νόμου, μετά δε το 
τέλος της εκκαθάρισης η περιουσία που τυχόν απομένει περιέρχεται στην Ακαδημία Αθηνών 
για την προώθηση της ελληνικής ορολογίας. 

'Αρθρο 39ο 
 
Η Εταιρεία έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει κυκλικά κατά το άνω ημικύκλιο τις λέξεις 
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ" και κατά το κάτω ημικύκλιο τις λέξεις "HELLENIC 
SOCIETY FOR TERMINOLOGY", ενώ περί το κέντρο κάτω και άνω, αντίστοιχα, από τις 
πλήρεις ονομασίες, τις συντομογραφίες "ΕΛΕΤΟ" και "ELETO". 

'Αρθρο 40ο 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προσληφθούν με αμοιβή και για 
ορισμένο χρονικό διάστημα, ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι στην Εταιρεία για τη 
διεκπεραίωση των υποθέσεών της. 

'Αρθρο 41ο 
 
Ο,τι δεν προβλέπεται από τούτο το Καταστατικό ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση και τις 
σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου και των λοιπών περί 
σωματείων και ενώσεων νόμων και διαταγμάτων που ισχύουν. 
 

'Αρθρο 42ο 
 
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 42 άρθρα και τίθεται σε ισχύ μετά την εγγραφή του στο 
οικείο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου της έδρας του Σωματείου. 
 

      Αθήνα, 18.06.92 
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ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 
       Υπογραφή 
1.    Αποστολάκης Νικόλαος του Ιωάννου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ 
 Διεύθυνση:  Σικίνου 12  Κυψέλη  ΑΘΗΝΑ 
 
2. Ασημακοπούλου Αγγελική του Ασημάκη 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Χημικός, Διευθύντρια Γεν. Χημείου του Κράτους 
 Διεύθυνση:  Δουκίσσης Πλακεντίας 60, 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
 
3.    Βαβαρέτος Αλκης του Γεωργίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Συνταξιούχος Πολιτικός Μηχανικός 
 Διεύθυνση:  Κρυστάλλη 9, 15126 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 
 
4.    Βαλεοντής Κωνσταντίνος του Ευτυχίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ 
 Διεύθυνση: Καραμανλάκη 18, 11253 ΑΘΗΝΑ 
 
5.    Βασιλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ 
 Διεύθυνση: Ηροδότου 32 ΓΑΛΑΤΣΙ 11147 
 
6.    Βουλιουρής Ιωάννης του Παναγιώτη 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ 
 Διεύθυνση: Ρέας 11 - 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ 
 
7.    Βουλόδημος Σπυρίδων-Μιχαήλ του Αθανασίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ- 
 Διεύθυνση: Κελαινούς 4, 11257 ΑΘΗΝΑ 
 
8. Γαλιώτου Ελένη του Γεωργίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Πληροφορικός, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Ιδρυμα 

Ερευνών 
 Διεύθυνση: Γαρηττού 36, 15343 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 9. Γιαννακουδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Καθηγητής Πανεπιστημίου  
 Διεύθυνση: Νυμφών 12,  14563 ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 
10. Γιάξας Δημήτριος του Ιωάννου 
 Τίτλος/Ιδιότητα: Μόνιμος Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ορολογίας της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 Διεύθυνση: CCE JMO A2/102, L-2920  LUXEMBOURG 
 
11. Γκώγκος Αλέξανδρος του Βασιλείου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης 
 Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 71, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
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12. Γούναρη Ειρήνη του Κωνσταντίνου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Φιλόλογος-Εκπαιδευτικός 
 Διεύθυνση: Λυκείου 26, 15341 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
13. Δεληγιαννάκης Εμμανουήλ του Νικολάου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Αναλυτής-Προγραμματιστής 
 Διεύθυνση: Αγ.Γερασίμου 9, 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
 
14. Διάμεσης Σπυρίδων του Ηλία, 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Σύμβουλος Παιδ.ΙνστιτούτουΥπουργ.Παιδείας, Δρ Ηλ.Μηχ. - 

  Παιδ/γός - Πτυχ.Φιλοσοφ. 
 Διεύθυνση: Ναρκίσσου 26, ΨΥΧΙΚΟ 15452 
 
15. Καλαμβόκα Παναγιώτα του Ιωάννου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Μόνιμος Υπάλληλος της Υπηρεσίας Ορολογίας της Επιτροπής των 

  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 Διεύθυνση: Terminology service CCE JMO A2/130 LUXEMBOURG 
 
16. Κάβουρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Καθηγητής Πανεπιστημίου  
 Διεύθυνση: Βαφειοχωρίου 5-9, 11476 ΑΘΗΝΑ 
 
17. Καρδούλη Μαρία του Αντωνίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Διδ. Καθηγήτρια Ιόνιου Πανεπ.- Εθνικής Σχολής Δημόσ. Διοίκησης 
 Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 16 ΚΑΡΕΑΣ, 16233 ΑΘΗΝΑ 
 
18. Κασίνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Αναπληρωτής Καθηγητής Ιόνιου Πανεπιστημίου 
 Διεύθυνση: Δεληγιώργη 55-59, ΑΘΗΝΑ 
 
19. Κόκκοτας Απόστολος του Ιωάννου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός μηχανικός ΟΤΕ 
 Διεύθυνση: Αμυνάνδρου 18, ΚΟΥΚΑΚΙ 11741 ΑΘΗΝΑ 
 
20. Κοντός Παναγιώτης του Ιωάννου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών  
 Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 63, 10681 ΑΘΗΝΑ 
 
21. Κορογιαννάκης Αντώνιος του Νικολάου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Χημικός Μηχανικός  
 Διεύθυνση: Φιντίου 17, 11253 ΑΘΗΝΑ 
 
22. Κωνσταντακάκης Νικόλαος του Ευαγγέλου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Σύμβουλος Κοινωνικής Παρουσίας, Βιομηχανικός Ψυχολόγος 
 Διεύθυνση: Ναρκίσσου 37, 15452 Π.ΨΥΧΙΚΟ 
 
23. Μπακόλας Δημήτριος του Δημητρίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Καθηγητής Πληροφορικής  
 Διεύθυνση: Βάκχου 27, 15342 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
24. Μπαλτά Χαρά του Γεωργίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Αναλύτρια Η/Υ, ΕΛΚΕΠΑ  
 Διεύθυνση: Γ.Αφάρα 110, 18648 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
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25. Μπεκάκος Μιχαήλ του Παναγιώτη 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
 Διεύθυνση: Χαροκόπου 124, 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
 
26. Μουσούρος Χαράλαμπος του Δημητρίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος - ΥΒΕΤ 
 Διεύθυνση: Μακρυγιάννη 13, 14343 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 
 
27. Ξενάκη-Βαρλά Ζωή του Γεωργίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Χημικός  
 Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 51 ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15231 ΑΘΗΝΑ 
 
28. Παναγιωτάκος Δημήτριος του Πέτρου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ  
 Διεύθυνση: Πλαταιών 70, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235 
 
29. Παξιμαδάς Στυλιανός του Εμμανουήλ 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Πολιτικός Μηχανικός  
 Διεύθυνση: Κλεοβούλου 25, 11744 ΑΘΗΝΑ 
 
30. Παπαδάκη Μαρία του Κίμωνα 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος  
 Διεύθυνση: Μεγίστης 32, 11364 ΚΥΨΕΛΗ 
 
31. Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Χημικός Μηχανικός 
 Διεύθυνση: Καποδιστρίου 63, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
 
32. Παπαχρήστου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Καθηγ. Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπ.  Αθηνών 
 Διεύθυνση: Θράκης 2, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ 
 
33. Πουλάκος Γεώργιος του Ιωάννου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Φυσικός, Λέκτορας ΕΜΠ  
 Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 3, ΦΙΛΟΘΕΗ 
 
34. Ράλλη Αγγελική του Αγγέλου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Λέκτορας Γλωσσολογίας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και   

 Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Παν. Αθηνών 
 Διεύθυνση: Κορυτσάς 29, 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
35. Ριζιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ 
 Διεύθυνση: Επιδαύρου 56, 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
 
36. Σαραντάκος Δημήτρης του Νίκου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Χημικός Μηχανικός-Συγγραφέας  
 Διεύθυνση: Ηβης 101, 17561 Π.ΦΑΛΗΡΟ 
 
37. Σάμιος Βύρων του Γεωργίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Επικουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
 Διεύθυνση: Ομήρου 65 Ν.ΣΜΥΡΝΗ 
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38. Σιάπικας Πέτρος του Γρηγορίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος  
 Διεύθυνση: Ανδρέου Μεταξά 12, 10681 ΑΘΗΝΑ 
 
39. Σιούτη Γλυκερία του Πάνου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών 
 Διεύθυνση: Βυζαντίου 65, 17122 Ν.Σμύρνη 
 
40. Συνοδινός Δημήτριος του Κων/νου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ 
 Διεύθυνση: Διγενή 8, 15341 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
41. Τεσσέρης Σωτήριος του Δημητρίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Χημικός-Μηχανικός  
 Διεύθυνση: Αντερσεν 14, 11525 ΑΘΗΝΑ 
 
42. Τζωρτζίνης Γεώργιος-Βασίλειος του Κων/νου, 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ 
 Διεύθυνση: Μαρίνου Γερουλάνου 72, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 16452 
 
43. Τσιάμας Γεώργιος του Αθανασίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος ΕΜΠ  
 Διεύθυνση: Επαμεινώνδα 54, 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
 
44. Φιλόπουλος Βασίλειος του Ανέστη 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Χημικός Μηχανικός, ΕΛΟΤ  
 Διεύθυνση: Σ.Τσάκωνα 5 και Ιατρίδου, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 
 
45. Φιλοπούλου Μαρία του Βασιλείου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Ψυχίατρος  
 Διεύθυνση: Καλλιδρομίου 7, 10680 ΑΘΗΝΑ 
 
46. Κωνσταντή Εύη του Γεωργίου 
 Τίτλος/Ιδιότητα:  Δικηγόρος  
 Διεύθυνση: Τρικάλων 18, 11526 ΑΘΗΝΑ 
 

Β. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 
1. ΜΕΠΟ (Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας) - ΠΣΔΜ-Η 
 Εκπρόσωπος:  Σ. Διάμεσης 

2. ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) - ΟΤΕ-ΕΛΟΤ 
 Εκπρόσωπος:  Κ. Βαλεοντής 

3. Ομάδα Ορολογίας του ΙΑΤΡΟΤΕΚ (Κέντρου Ελληνικής Ιατρικής Πληροφόρησης, 
Ορολογίας και Τεκμηρίωσης) της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών (ΕΙΣ) 

 Εκπρόσωπος:  Β. Σάμιος 

4. ΤΕ2/ΟΕ5 (Ηχομόνωση) - ΕΛΟΤ 
 Εκπρόσωπος:  Γ. Πουλάκος 

5. ΤΕ21 (Αρχές Τεχνικής Ορολογίας) - ΤΕΕ-ΕΛΟΤ 
 Εκπρόσωπος:  Μ. Παπαδάκη 
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6. ΤΕ48/ΟΕ1 (Ορολογία Πληροφορικής) - ΕΛΚΕΠΑ-ΕΛΟΤ. 
 Εκπρόσωπος:  Δ. Μπακόλας 
 
7. Ομάδα Ορολογίας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
 Εκπρόσωποι:  Α. Γκώγκος, Μ. Καρδούλη. 


