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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - BOOK REVIEW
Α ν ν α ς Ρ ι τ σ α τ ά κ η , Α γ ά π η ς Κ ώ τ σ η και Χ ρ ή σ τ ο υ Α υ γ ο υ σ τ ή , «Σειρά ΕΚΘΕΣΕΙΣ, Έκθεση ΚΑΠΗ Μελισσίων», ΚΕΠΕ, 1993
Στα πλαίσια των εκδοτικών δραστηριοτήτων του ΚΕΠΕ εκδόθηκε
έκθεση με θέμα «ΚΑΠΗ Μελισσίων». Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η
αξιολόγηση της προσπάθειας που έγινε στη χώρα μας για την ανάπτυξη υπη
ρεσιών για τους ηλικιωμένους με την θεσμοθέτηση και λειτουργία των Κέ
ντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων. Με την χρήση της μεθοδολο
γίας «μελέτη περίπτωσης» (case study) γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί
χρήσιμη πληροφόρηση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την φροντίδα
των ηλικιωμένων. Αξιοποιώντας όλες τις πηγές πληροφόρησης για το είδος, το
βαθμό χρησιμοποίησης των υπηρεσιών και τα κοινωνικοοικονομικά χαρα
κτηριστικά των χρηστών στην περίπτωση του ΚΑΠΗ Μελισσίων γίνεται
προσπάθεια για τον εντοπισμό των ομάδων που συμμετέχουν και οφελούνται
από τα παρεχόμενα προγράμματα και για την αξιολόγηση του είδους και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η ανάλυση αυτή πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στην βελτίωση των παρεχο
μένων υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους και θα αποτελέσει ένα βήμα στην
κατεύθυνση της ανάπτυξης των αξιολογικών μελετών στον κοινωνικό τομέα.
*
Ν ι κ ο λ ά ο υ Μ υ λ ω ν ά , «Αναλυτικοί Πίνακες Εισροών -Εκροών της
Ελληνικής Οικονομίας, Έτους 1980», ΚΕΠΕ, Αθήνα 1993
Η μελέτη των Αναλυτικών Πινάκων Εισροών-Εκροών (ΠΕΕ) της Ελληνι
κής Οικονομίας για το έτος 1980 που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του ΚΕΠΕ
αποτελεί σίγουρα πολύτιμη συνεισφορά για όλους τους οικονομολόγους χρή
στες των ΠΕΕ και αυτών που διενεργούν διάφορες εφαρμογές των μεθόδων και
τεχνικών εισροών-εκροών.
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Αποτελεί όμως πολύτιμη συνεισφορά η μελέτη αυτή και για έναν άλλο
λόγο:
Οι ΠΕΕ του έτους 1980 προσφέρουν μια πρωτόγνωρη —ακόμη και για τα
Ευρωπαϊκά δεδομένα— αναλυτική ταξινόμηση, που καλύπτει 185 κλάδους (οι
κονομικής δραστηριότητας) της Ελληνικής Οικονομίας, ικανοποιώντας, έτσι
με το πολύτιμο υλικό σε στοιχεία εισροών-εκροών, ακόμη και τους πιο απαι
τητικούς χρήστες ΠΕΕ. Η ονοματολογία της αναλυτικής αυτής ταξινόμησης
των 185 κλάδων καθώς επίσης και της ταξινόμησης των 59 κλάδων της NACE CLIO των ΠΕΕ της ΕΟΚ για το έτος 1980, παρουσιάζεται στον πίνακα Β-1 και
Β-2 του παραρτήματος Β.
Στους ΠΕΕ της Ελληνικής Οικονομίας έγινε συστηματική αντιστοίχηση
και ταξινόμηση των 4-ψηφίων κωδικών ΣΤΑΚΟΔ της ΕΣΥΕ προς τις ομάδες
και κλάδους αντιστοιχίας της NACE-CLIO της EUROSTAT καθώς επίσης και
τους αναλυτικούς ΠΕΕ της Ελληνικής Οικονομίας έτους 1970.
Οι αντιστοιχίες αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα Γ-1 του παραρτήμα
τος Γ της μελέτης. Η αυτού καθ' αυτού μελέτη κάνει μια περιληπτική και
συστηματική ανάλυση των χαρακτηριστικών των ελληνικών ΠΕΕ/80 αναφέ
ροντας επίσης τις βασικές στατιστικές πηγές καθώς και τις μεθόδους υπολογι
σμού που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων εισροών (in
puts) και εκροών (outputs).
Η παρουσίαση του μεθοδολογικού αυτού τμήματος της μελέτης γίνεται με
τον συνολικό αριθμό 86 παραγράφων καθώς επίσης και το Παράρτημα Α που
αναφέρεται στις βασικές αρχές και μεθόδους κατάρτισης ΠΕΕ, τις αιτίες στα
τιστικών σφαλμάτων καθώς επίσης και στην διαδικασία σύνθεσης και ισοσκελισμού των ΠΕΕ/80.
Εξάλλου, τα αποτελέσματα των αναλυτικών ΠΕΕ/80 για 185 κλάδους
καθώς και των συμπτυγμένων ΠΕΕ για 59 κλάδους παρουσιάζονται σε δισκέτα
που έχει επισυναφθεί σε ειδικό φάκελο του εξώφυλλου της μελέτης των
ΠΕΕ/80, παρουσιάζονται τα παραρτήματα Ε' και Ζ' στα οποία περιλαμβάνο
νται οι αντίστοιχοι Πίνακες των κλαδικών ισοζυγίων (σε απόλυτα μεγέθη και
σε συντελεστές).
Θα πρέπει να αναφέρω εδώ, ότι έπειτα και από πολυετή εμπειρία και
δραστηριότητα σε θέματα Εθνικών Λογαριασμών και Πινάκων Εισροών-Εκροών, ότι οι ΠΕΕ ως σύστημα υπολογιστικής τεχνικής των εθνικοοικονομικών μεγεθών μιας χώρας, αποτελούν την καλύτερη συμβολή στη βελτίωση της
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στατιστικής εργασίας για την εκτίμηση των βασικών μεγεθών των Εθνικών
Λογαριασμών και στη μελέτη της δομής και προγραμματισμού της οικονομίας
στο παρόν και στο μέλλον.
Οι πιο πρόσφατοι ΠΕΕ της Ελληνικής Οικονομίας έχουν ολοκληρωθεί
από την Δ/νση Εθνικών Λογ/σμών της Γ.Γ.ΕΣΥΕ μέχρι τα μέσα του έτους
1993 τους νέους ΠΕΕ του έτους 1988. Στους πίνακες αυτούς που είναι σε
ανάλυση 125 κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας, θα βασιστεί εξάλλου και η
αναθεώρηση και η εναρμόνηση του Ελληνικού Συστήματος Εθνικών Λογ/σμών με το νέο Σύστημα Εθνικών Λογ/σμών (SNA) και το νέο Ευρωπαϊκό
Σύστημα ολοκληρωμένων Λογαριασμών (ΕΣΟΛ) της Eurostat.
*

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ)
HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY (ELETO)
Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) είναι μη κερδοσκοπικό επι
στημονικό σωματείο που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την Απόφα
ση Αρ. 2617/1992 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α. η μελέτη, εκπόνηση, απόδοση, επεξεργασία, συγκέντρωση, συστηματο
ποίηση, 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 Όργανα της
ΕΟΚ και των ευρωπαϊκών, ή άλλων περιφερειακών, και διεθνών Οργανι
σμών ή Οργανώσεων,
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 ελλη
νικής γλώσσας ως υλικού συνάμα και εργαλείου, στα οποία οφείλει,
σε πολύ μεγάλο μέρος, την ύπαρξη του το διεθνές ορολογικό υπόβα
θρο και
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- η προώθηση και προαγωγή αυτού του ρόλου για την κάλυψη σημερι
νών και μελλοντικών αναγκών της διεθνούς ορολογίας.
Η ΕΛΕΤΟ, για την επίτευξη του σκοπού της, χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο
μέσο και μεριμνά για
α. τη συνεχή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση, προς κάθε κατεύθυνση και
με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τα προβλήματα της ελληνικής ορολογίας
και ιδιαίτερα της ελληνικής επιστημονικής και τεχνικής ορολογίας
(Διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών «Εκδηλώσεων Ορολο
γίας»: συσκέψεων, διαλέξεων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, σεμι
ναρίων, κτλ.),
β. 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),
για τη δημιουργία ανάλογων οργάνων για την κάλυψη και άλλων γνω
στικών τομέων και για το συντονισμό όλων των ανωτέρω οργάνων.
γ. 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 ελ
ληνικής ορολογίας και γλώσσας,
δ. την προετοιμασία, σύνταξη, εκτύπωση, δημοσίευση, έκδοση, απόκτηση
και κυκλοφορία βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών, λεξικών, λεξιλογίων
και άλλων συναφών δημοσιευμάτων που αφορούν γενικά τον τομέα
«Γλώσσα και Ορολογία» και ειδικότερα τη ελληνική γλώσσα και ορο
λογία,
ε. τη διενέργεια επιστημονικών διαγωνισμών, που έχουν σχέση με το σκο
πό της Εταιρείας, και την καθιέρωση βραβείων,
ζ. την παροχή υποστήριξης σε Κρατικές Υπηρεσίες και σε κάθε άλλον
ενδιαφερόμενο ως ειδικό συμβουλευτικό όργανο επί θεμάτων Ορολογίας
και
η. 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
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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.
Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα, συλλο
γικά, επίτιμα και αρωγά.
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης που
αποδεδειγμένα ασχολούνται ενεργά με την έρευνα, μελέτη, παραγωγή ή επε
ξεργασία ορολογίας σε κάθε γνωστικό πεδίο.
Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα που έχουν έργο και
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ορολογία υπολείπονται όμως σε τυπικά προσό
ντα σε σχέση με τα τακτικά μέλη.
Συλλογικά μέλη γίνονται επώνυμα όργανα (λ.χ. επιτροπές, ομάδες) που
λειτουργούν με την ευθύνη ή υπό την αιγίδα νομικού προσώπου και το αντι
κείμενό τους είναι εκπόνηση ελληνικής ορολογίας σε έναν ή περισσότερους
τομείς ή ελληνική τυποποίηση (εκπόνηση ελληνικών προτύπων - δηλαδή όρ
γανα του ΕΛΟΤ), ενώ το αποτέλεσμα της εργασίας τους δημοσιοποιείται και
υπόκειται σε σχολιασμό από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που πρόσφεραν ή προσφέρουν
διακεκριμένες υπηρεσίες για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.
Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποστηρί
ζουν το έργο της Εταιρείας με σοβαρές οικονομικές ενισχύσεις.
Η διεύθυνση και ο συντονισμός των επιστημονικών εργασιών ορολογίας
της ΕΛΕΤΟ γίνεται από το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
μέλη του οποίου είναι τα μέλη του ΔΣ και οι εκπρόσωποι των συλλογικών
μελών της Εταιρείας. Το πρώτο Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο άρχισε τις
εργασίες του στις 9.12.1992 και έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:

Γκώγκος Αλέξανδρος
Βαλεοντής Κώστας
Τζωρτζίνης Γιώργος

Σύμβουλοι:

Βασιλάκης Γιώργος
Διάμεσης Σπύρος
Καρδούλη Μαρία
Ξενάκη-Βαρλά Ζωή

Παναγιωτάκος Δημήτρης
Παπαδάκη Μαίρη
Πουλάκος Γιώργος
Σάμιος Βύρων
Φιλόπουλος Βασίλης Α.
Αναπληρωματικοί
σύμβουλοι:

Βαρβαρέτος Άλκης
Τεσσέρης Σωτήρης.

Λεπτομέρειες για την ΕΛΕΤΟ και τη λειτουργία της περιέχονται στην
εισήγηση «Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας» που ανακοινώθηκε στο Διήμερο
Ορολογίας, το οποίο διοργανώθηκε από το TEE και την Τεχνική Επιτροπή
ΕΛΟΤ/ΤΕ21 και περιέχεται στα πρακτικά του Διημέρου. Ανάτυπα της εισήγη
σης καθώς και έντυπα αιτήσεων για την εισδοχή μελών διατίθενται από τον
Πρόεδρο (τηλ. 2013778) και το Γενικό Γραμματέα (τηλ. 6118986) η στη
διεύθυνση:
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