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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με µεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαµε όλοι
τις εργασίες του 10th International Venture
Capital Forum που έγινε στην Αθήνα στις 16 &
17 Ιουνίου, έχοντας µεταξύ άλλων και τη χορηγία της ΟΕΣΥΝΕ.
Η πρωτοβουλία των One Hundred Start Ups
έδωσε δυναµικό παρών αφού έξι από τα µέλη
της έκαναν συναντήσεις µε Venture Capital
Funds που συµµετείχαν στο Forum, ενώ σε µια
παράλληλη δραστηριότητα, 14 µέλη της πρωτοβουλίας έκαναν παρουσιάσεις στην εταιρεία
AXIOM Capital παρουσιάζοντας τα επιχειρηµατικά τους σχέδια για προώθηση σε επενδυτές του
εξωτερικού.
Η ΟΕΣΥΝΕ µε αιχµή του δόρατος τα One
Hundred Start Ups θα συνεχίσει µε όλες της τις
δυνάµεις την καµπάνια της για την προώθηση
της διάθεσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων υψηλού ρίσκου σε νέους επιχειρηµατίες έντασης
γνώσης και εξωστρέφειας.
Το βασικό συµπέρασµα των συζητήσεων, τόσο
στις οµιλίες όσο και στο περιθώριό τους, ήταν
ένα και µοναδικό: Χρειαζόµαστε τους Business
Angels. Σήµερα είναι σχετικά εύκολο να βρει
κανείς 20.000 - 30.000 ενώ υπάρχει δυνατότητα
υποβολής σχεδίων σε Venture Capitals για σχέδια δυο ή τριών εκατοµµυρίων.
To θέµα όµως είναι ότι τα 20-30Κ€ δεν φτάνουν
για να ξεκινήσεις ενώ τα 2-3 Μ€ δεν ξέρεις τι να
τα κάνεις.
Η απάντηση στο ζήτηµα αυτό είναι οι Business
Angels και τα Accelerators. Επενδύσεις ύψους
200 - 300 Κ€ µπορούν να δώσουν το proof-ofconcept σε ένα Start-Up που απευθύνεται στη
διεθνή αγορά ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει
σε 2nd round ύψους 2-3 Μ€, ή και περισσότερο,
από κάποιο VC Fund.
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H ΟΕΣΥΝΕ έχει δηλώσει δηµόσια την πρόθεσή της να λειτουργήσει το πρώτο τέτοιο
Start-Up Accelerator στην Ν.Α. Ευρώπη,
λειτουργώντας τόσο on-line όσο και στο
κτηριακό συγκρότηµα 5.000 µ² που έχει
παραχωρήσει για τον σκοπό αυτό ο Εκπαιδευτικός Σύνδεσµος Αθηνών "Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ".
Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΕΣΥΝΕ απευθύνει
ανοιχτό κάλεσµα στο ΤΑΝΕΟ και στην
Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων να εξετάσουν τις δυνατότητες χρηµατοδότησης του παραπάνω εγχειρήµατος ώστε µε ανοιχτό και διάφανο
τρόπο να ενισχυθεί σηµαντικός αριθµός
επιχειρήσεων Start Up µε ικανά κεφάλαια
για το proof-of-concept του αντικειµένου
τους.
Παράλληλα, η ΟΕΣΥΝΕ διακηρύσσει την
αποφασιστικότητα των µελών της να προχωρήσουν στη λειτουργία του Accelerator
µε ίδια κεφάλαια και µε στρατηγικές συνεργασίες δικτύων Business Angels από
την ΕΕ και τις ΗΠΑ.
Η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας έντασης γνώσης και εξωστρέφειας
είναι µονόδροµος για την αντιµετώπιση
των χρονιζόντων και διαρθρωτικών προβληµάτων της Ελληνικής οικονοµίας. Οι
νέοι επιχειρηµατίες αναλαµβάνουµε το
µερίδιο ευθύνης που µας αναλογεί και αναµένουµε από την Πολιτεία να πράξει αναλόγως
∆ηµήτρης Τσίγκος,
Πρόεδρος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας / Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσµων Νέων Επιχειρηµατιών
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Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα̋

Η Έρευνα
σε ΤΗΣ
Μόνιµε̋
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΤΗΣ Γ.Σ.
ΕΠΕ - ∆ιακοπέ̋
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
του Χάρη Γεωργίου
Πρόσφατα, το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι προτίθεται να φέρει άµεσα προς ψήφιση ένα νέο σχέδιο νόµου για την «αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού» της χώρας, βάσει του οποίου προβλέπεται η συγχώνευση όλων
σχεδόν των ερευνητικών κέντρων σε ένα. Φαίνεται ότι το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Ελλάδας οφείλεται κατά κύριο λόγο στις «τεράστιες επενδύσεις» στην έρευνα και
στην τεχνολογία. Αυτό τουλάχιστον συµπεραίνει κανείς,
αν κρίνει από τα δύο πρόσφατα ζητήµατα που προέκυψαν
εδώ και λίγο καιρό, αλλά ακόµη δεν έχει γίνει ευρέως
γνωστή η σηµαντικότητά τους: Η συγχώνευση των ερευνητικών κέντρων και η διακοπή της ηλεκτρονικής πρόσβασης στα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Και τα δύο για
οικονοµικούς λόγους…

Αλήθεια, έχει η Ελλάδα έρευνα;
Σε αυτό το ερώτηµα δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Και αυτό,
γιατί εξαρτάται πως εννοεί κάποιος την επιστηµονική έρευνα. Η
Ελλάδα, ως χώρα µε ελάχιστη βιοµηχανική παραγωγή υψηλής
τεχνολογίας, είναι επόµενο να παρουσιάζει ελάχιστα έργα
έρευνας και ανάπτυξης (Research & Development – R&D) σε
σχέση µε τη συνολική εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα. Αυτό
σηµαίνει ότι η υπάρχουσα έρευνα εστιάζεται κυρίως προς δύο
κατευθύνσεις: στη βασική, δηλαδή στη θεωρητική έρευνα, και
στην εφαρµοσµένη για πολύ εξειδικευµένα έργα, δηλαδή στις
συµµετοχές Πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων σε αντίστοιχα προγράµµατα (κυρίως από την ΕΕ).
Ο Ξεν. Μουσάς, διευθυντής του Εργαστηρίου Αστροφυσικής του
Πανεπιστηµίου Aθηνών (ΕΚΠΑ) [1], σε άρθρο του το 2006 είχε
αναφέρει ότι µετά από µια σύντοµη αναζήτηση είχε εντοπίσει
µερικά πολύ ενδιαφέροντα νούµερα σχετικά µε την έρευνα και
τη χρηµατοδότησή της στην Ελλάδα: «…Επιστήµονες σε ελληνικά πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα δηµοσιεύουν επιστηµονικά άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά που αποτελούν
(την τελευταία πενταετία) το 0,8% των παγκόσµιων δηµοσιεύσεων… Η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία είναι 26η στη διεθνή κατάταξη παραγωγής επιστηµονικών άρθρων, έχει δηµοσιεύσει
66.000 άρθρα… Σε σχέση µε τον δείκτη άρθρα προς εθνικό ακαθάριστο προϊόν η Ελλάδα είναι η 22η παγκοσµίως… Η κατάταξη
της Ελλάδας είναι ακόµη πιο ψηλή αν λάβουµε υπόψη την ερευνητική απόδοση, δηλαδή το κόστος κάθε επιστηµονικού άρθρου
που υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό ή το ποσό που κάθε χώρα
διαθέτει για έρευνα και το εθνικό ακαθάριστο ποσοστό. Η θέση
της Ελλάδας ξεπερνάει όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που είναι
ισχυρές στην έρευνα και έρχεται έκτη µετά τη Σλοβακία, Εσθονία, Πολωνία, Ουγγαρία και Λιθουανία…». Κατά συνέπεια, σαφώς
και δεν τίθεται ζήτηµα ποιότητας της έρευνας στην Ελλάδα, παρά µόνο ζήτηµα στήριξης από την ίδια την πολιτεία σε οικονοµικό (και όχι µόνο) επίπεδο.
Σε ότι αφορά τη βασική έρευνα, η Ελλάδα βρίσκεται σε ανέλπιστα υψηλό επίπεδο παγκοσµίως, αν λάβει υπόψη κανείς το πλήθος των νέων διδακτόρων που παίρνουν πτυχίο κάθε χρόνο και
το σύνολο του µόνιµου εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού που εργάζονται σε ερευνητικά έργα. Αυτό οφείλεται κυρίως
στη βασική διαφοροποίηση του ελληνικού συστήµατος Παιδείας
σε ότι αφορά την ευρύτητα και το βάθος των προγραµµάτων

σπουδών στα προπτυχιακά προγράµµατα των ελληνικών Πανεπιστηµίων, κάτι που πολλοί θεωρούν αναχρονισµό στα πλαίσια της
σύγχρονης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. ∆εν είναι τυχαίο ότι τα
πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ απαιτούν σπουδές τεσσάρων ετών, µε
πολλά θεωρητικά µαθήµατα, ενώ στο εξωτερικό πολλά Πανεπιστήµια έχουν προσαρµοστεί εδώ και πολλά χρόνια στο µοντέλο
της 3ετούς, πολύ πιο εστιασµένης «εξειδίκευσης» σε κάποιο επιστηµονικό αντικείµενο. Η βασική έρευνα απαιτεί κυρίως υψηλής
ποιότητας γνώση και µάλιστα διεπιστηµονική, παρά µεγάλες και
ακριβές υποδοµές που συνήθως είναι διαθέσιµες (έστω και υπό
κατάσταση υπολειτουργίας).
Η εφαρµοσµένη έρευνα σε πρωταρχικά στάδια (innovations)
επίσης ευνοείται από το ελληνικό εκπαιδευτικό και οικονοµικό
µοντέλο. Οι λόγοι είναι κυρίως τρεις:
(α) σχετίζεται πολύ στενά µε τη βασική έρευνα, της οποίας συχνά αποτελεί το πρώτο βήµα πρακτικής εφαρµογής,
(β) εξακολουθεί να µην απαιτεί σηµαντικές υποδοµές, καθώς
αρκούν συνήθως κάποιες πειραµατικές πρότυπες-πιλοτικές υποδοµές, χωρίς άµεση σύνδεση µε την εµπορική εκµετάλλευση και
τη µαζική παραγωγή ως «προϊόν», και
(γ) υπάρχει σηµαντικός αριθµός νέων επιστηµόνων και ερευνητών στα ελληνικά Πανεπιστήµια, οι οποίοι είναι διατεθειµένοι να
εργαστούν σε κάποιο πρόγραµµα, σε συνθήκες υποαπασχόλησης
ή και πλήρως άµισθης εργασίας.

Το τρίτο στοιχείο (γ) από τα παραπάνω, που µοιάζει αρκετά παράδοξο για κάθε νέο επαγγελµατία, ενισχύεται σηµαντικά από το
γεγονός ότι το οικονοµικό επίπεδο και οι µισθοί στην Ελλάδα
βρίσκονται κάτω του 60% του µέσου όρου των αντίστοιχων
στην ΕΕ. Αυτό διευκολύνει από τη µια µεριά την ανάθεση πολλών ερευνητικών προγραµµάτων από την ΕΕ στην Ελλάδα λόγω
φθηνού «εργατικού προσωπικού» και από την άλλη την απασχόληση περισσότερων ατόµων, µε ικανοποιητικές αποδοχές, σε
θέσεις που φυσιολογικά προβλέπονται λιγότεροι εργαζόµενοι στο
έργο. Για παράδειγµα, η κατώτερη µισθολογική βαθµίδα σε ερευνητικά προγράµµατα του Γ’ ΚΠΣ της ΕΕ, για νέους επιστήµονες
κατόχους µεταπτυχιακού ή υποψήφιους διδάκτορες είναι περίπου 2.500€ (στοιχεία 2004). Όµως, επειδή ένας µισθός της τάξης των 1.200€ ή 1.300€ θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός στην
Ελλάδα για νέα άτοµα µε τα συγκεκριµένα προσόντα, στο ίδιο
πρόγραµµα και για την ίδια ή παρεµφερή εργασία µπορούν να
απασχοληθούν δύο άτοµα αντί ενός. Αυτός είναι και ο κύριος
λόγος που ένα µεγάλο ποσοστό του κόστους της έρευνας στην
Ελλάδα, καθώς επίσης και οι βιοποριστικές ανάγκες των εκκολαπτόµενων νέων ερευνητών (κυρίως υποψηφίων διδακτόρων),
καλύπτονται από τα λεγόµενα «αφανή» κονδύλια µέσω της ΕΕ.
Στους δύο παραπάνω τοµείς έρευνας, δηλαδή στη βασική και
στην «εξειδικευµένη» εφαρµοσµένη, η Ελλάδα κάθε άλλο παρά
υστερεί σε παγκόσµιο επίπεδο [2]. Κάθε χρόνο, πολλές
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του Χάρη Γεωργίου

«εγχώριες» επιστηµονικές εργασίες σε θεωρητικά θέµατα διακρίνονται παγκοσµίως για τη συνεισφορά τους. Ταυτόχρονα, αρκετά ελληνικά Πανεπιστήµια έχουν να επιδείξουν σηµαντικά επιτεύγµατα σε ερευνητικά προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν,
όπως πλήθος επιστηµονικών οργάνων υψηλής τεχνολογίας που
έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στην Ελλάδα και τώρα βρίσκονται σε δορυφόρους και τηλεσκόπια της ESA και της NASA.
Εκ των πραγµάτων, η Ελλάδα δεν µπορεί να γίνει µια χώρα επιστηµόνων, πρέπει όµως να προβάλλονται επαρκώς οι πολύ αξιόλογες, πολύ ποιοτικές και πολύ σηµαντικές συνεισφορές στην
παγκόσµια γνώση και στην εξειδικευµένη τεχνολογία.

Συγχώνευση ερευνητικών κέντρων µέσω «αναδιάταξης
του ερευνητικού ιστού» της χώρας
Σχεδόν ταυτόχρονα µε τη διακοπή ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
επιστηµονικά περιοδικά του ΣΕΑΒ, το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι πρόκειται να καταθέσει άµεσα προς ψήφιση ένα νέο
σχέδιο νόµου για την «αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού» της
χώρας. Ο κύριος στόχος του νέου νοµοσχεδίου, σύµφωνα µε το
Υπουργείο, είναι ο περιορισµός των δαπανών και η αποτελεσµατικότερη αξιοποίησή τους.
Πόσα όµως είναι ακριβώς τα χρήµατα του προϋπολογισµού που
πάνε στην έρευνα; Επειδή στους οικονοµικούς διαχειριστές των
Υπουργείων αρέσουν τα νούµερα, ορίστε µερικά [5-10]:
ΑΕΠ Ελλάδας (2008): $357.549.000.000 ή 264.242.375.000€
1€ = $1,35311 (τιµές ∆εκ/2008)
Συνολικό ποσοστό δαπάνης για έρευνα στην Ελλάδα (2008):
0,58%
Ποσοστό χρηµατοδότησης από ιδιωτικό τοµέα: ≥50%
Ποσοστό χρηµατοδότησης από δηµόσιο τοµέα: ≤50%
Ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης από ΕΕ: 50%-100% (κατά
περίπτωση)
Τελικό (εκτιµώµενο) ποσό χρηµατοδότησης από δηµόσια δαπάνη
(Ελλάδα & ΕΕ):
AEΠ x (0,58% x 50%) ≈ 766.300.000€
Το τελικό ποσό ίσως να µην είναι απόλυτα ακριβές, απεικονίζει
όµως µια ρεαλιστική τάξη µεγέθους. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται το σύνολο της από κοινού δηµόσιας χρηµατοδότησης
από εγχώρια και ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά στο πρόσφατο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) που ολοκληρώθηκε το 2006 (FP6), η ευρωπαϊκή συµµετοχή στη χρηµατοδότηση κατά κανόνα ξεπερνούσε το 50% και συχνά έφθανε το
100% (συνολικά 17,5 δισ. ευρώ, 2002-2006 [11-12]).
Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτά συµπεριλαµβάνονται όλα
τα έξοδα που θεωρούνται στη χώρα µας ως «έρευνα», δηλαδή
πάγια, µισθοί προσωπικού των ερευνητικών ιδρυµάτων που εργάζονται σε προγράµµατα (κυρίως συµβάσεις ορισµένου χρόνου), ακόµα και αναλώσιµα. Επίσης περιλαµβάνουν και τη συµµετοχή του δηµοσίου σε αναπτυξιακά προγράµµατα (τύπου ΕΠΕΑΕΚ), από τα οποία πληρώνονται οι συµβάσεις προσωπικού ορισµένου χρόνου και ανάθεσης έργου, κατά κανόνα µετά από πολλούς µήνες καθυστέρησης.

Συνεπώς, η πραγµατική κρατική χρηµατοδότηση για την έρευνα
σε καµία περίπτωση δεν ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ. Αν αφαιρεθούν τα πάγια έξοδα και η ενίσχυση υποδοµής που δεν χρηµατοδοτείται αλλιώς (π.χ. εργαστήρια, εξοπλισµός, βιβλιοθήκες), το
διαθέσιµο ποσό για την υποστήριξη προγραµµάτων, δηµοσιεύσεων, συµµετοχής σε συνέδρια, κατοχύρωση αποτελεσµάτων
(πατέντες), είναι πολύ µικρότερο.
Με την συγχώνευση που προτείνεται, στην καλύτερη περίπτωση,
θα εξοικονοµηθούν σύµφωνα µε το Υπουργείο Ανάπτυξης αρκετά εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Από αυτά πρέπει να αποσβεστούν τα έξοδα της συγχώνευσης, δηλαδή µεταφορά υπηρεσιών,
γραφείων, βιβλιοθηκών, µηχανηµάτων. Άρα το σχέδιο δεν είναι
κάτι που αφορά στην άµεση οικονοµική πραγµατικότητα αλλά
µάλλον αρκετά χρόνια στο µέλλον (ώστε να θεωρηθεί οικονοµικά συµφέρουσα επιλογή).
Ο Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Σ.Π.Ε.Ι.Ε.) έχει επισηµάνει ότι οι εκτιµήσεις του Υπουργείου είναι
κάθε άλλο παρά ρεαλιστικές, καθώς «…Η ενδεχόµενη οικονοµική
ωφέλεια από τις συγχωνεύσεις, λόγω του περιορισµού κάποιων
ερευνητικών ινστιτούτων δεν ξεπερνά συνολικά µερικές χιλιάδες
ευρώ τον µήνα (τα διοικητικά συµβούλια των ερευνητικών κέντρων ούτως ή άλλως δεν αµείβονται)…» [13]. Επίσης, ο Θ.
Μαλούτας, αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «…Mε τον υπολογισµό που κάναµε η... εξοικονόµηση πόρων από τις καταργούµενες θέσεις διευθυντών ινστιτούτων, προέδρων και µελών ∆Σ δεν
ξεπερνά τις 10.000 ευρώ τον µήνα για το σύνολο των ερευνητικών κέντρων. Tο YΠAN αποσιωπά το γεγονός ότι τα µέλη των
∆Σ των κέντρων δεν αµείβονται…» (ΕΘΝΟΣ, 28/6/09) [3].
Το συµπέρασµα είναι απλό: Για την Ελλάδα, η έρευνα θεωρείται
(ανέκαθεν) πολυτέλεια, κάποια «ιδιαιτερότητα» των έτσι κι αλλιώς «εκκεντρικών» επιστηµόνων, τόσο που µε το ζόρι δίνονται
σε αυτή λιγότερο από το 1/70 της πρόσφατης κρατικής δανειακής εγγυοδοσίας προς τις τράπεζες (Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών
& Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – ΤΕΜΠΜΕ, σύνολο 28 δισ. ευρώ).
Και µπορεί τα πρόσθετα δάνεια να σώζουν τις επιχειρήσεις και
την αγορά προσωρινά, εντούτοις δεν δηµιουργούν µακροχρόνιες
θέσεις εργασίας για επιστηµονικό και τεχνολογικά εξειδικευµένο
προσωπικό, ούτε βαριά βιοµηχανική παραγωγή και σύγχρονες
τεχνολογίες, κατά συνέπεια δεν ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας µέσα στην ΕΕ και παγκοσµίως σε βάθος χρόνου
(όπως κάνει η εφαρµοσµένη έρευνα). Είναι τουλάχιστον παράδοξο το ότι «…Την ώρα που η Ελλάδα κατατάσσεται προτελευταία στην Ευρώπη των 27 ως προς τη δηµόσια δαπάνη για την
έρευνα, η κυβέρνηση αναδιατάσσει τον ερευνητικό ιστό της χώρας ώστε να ‘εξοικονοµηθούν’ πόροι…» (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 14/6/09) [4].
Παρότι ο βασικός στόχος της εξοικονόµησης χρηµάτων και της
αποτελεσµατικότητας που υποτίθεται πως θα επιτευχθεί από τη
συγχώνευση των όλων των ερευνητικών κέντρων της χώρας
ίσως ακούγεται ενδιαφέρων, υπάρχει ένας πολύ σηµαντικός κίνδυνος που είναι πολύ πιθανό να µετατραπεί σε «φρένο» ανάπτυξης. Είναι ο κίνδυνος της εξ' ορισµού αναποτελεσµατικότητας
των εσωτερικών µηχανισµών και της κεντρικής διαχείρισης που
θα προκύψουν, µόνιµο χαρακτηριστικό του ελληνικού δηµόσιου
τοµέα, αλλά και κάθε πολύ µεγάλου δυσκίνητου οργανισµού,
δηµόσιου ή ιδιωτικού.
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Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα̋

Περί Επαγγελµατική̋
ΤΑ Κατοχύρωση̋
ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕ των Πληροφορικών
του Νεκτάριου Μουµουτζή
για τους αποφοίτους των Τµηµάτων Πληροφορικής του Πανεπιστηµιακού Τοµέα των ΑΕΙ.

∆ηµοσιεύθηκε το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την επαγγελµατική κατοχύρωση των Πληροφορικών.
Στις 8 Απριλίου 2009 δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A' 58/08.04.2009) το Προεδρικό ∆ιάταγµα
44/2009 µε τίτλο "Επαγγελµατική κατοχύρωση των διπλωµατούχων µηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στα αντικείµενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών." [1], το
οποίο υπογράφουν οι Υφυπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Το διάταγµα αυτό εκδόθηκε δυνάµει των εξουσιοδοτικών διατάξεων των άρθρων 6
παρ. 6 και 50 παρ. 3 του νόµου πλαισίου για τη λειτουργία των
Πανεπιστηµίων (Ν. 1268/1982), βάσει και των τροποποιήσεών
τους µε µεταγενέστερες νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Το πρώτο σχέδιο για το ανωτέρω διάταγµα είχε δηµοσιοποιηθεί
πριν από δύο χρόνια και είχε προκαλέσει την παρέµβαση της
Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας [2].
Με υπόµνηµά της προς τις αρµόδιες αρχές και τα τµήµατα Πληροφορικής του Πανεπιστηµιακού Τοµέα των ΑΕΙ, υπενθύµιζε τα
όρια αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς η προβλεπόµενη από το
νόµο πλαίσιο επαγγελµατική κατοχύρωση δεν αντιστοιχεί σε
ουσιαστικά επαγγελµατικά δικαιώµατα.

Στις 7 Απριλίου 2008, τρεις µόλις µέρες µετά τη συνεδρίαση του
ΣΑΠΕ, η διοίκηση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας δηµοσιοποίησε (µε το παρακάτω ∆ελτίο Τύπου της [3]) την πρόθεσή της
να µαταιώσει την έκδοση του εγκριθέντος από το ΣΑΠΕ σχεδίου
[4].
Τελικώς, ένα έτος µετά, και µετά από την αρχική αβεβαιότητα
για την τύχη του διατάγµατος, και την ανταλλαγή κειµένων από
διάφορες πλευρές, το διάταγµα εκδόθηκε, έστω και µε αυτή την
καθυστέρηση.
Παρά τις σηµαντικές αδυναµίες του τελικού διατάγµατος, τις
οποίες θα αναλύσουµε διεξοδικά σε άρθρο µας στο επόµενο τεύχος του «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ», η δηµοσίευσή του, ένα περίπου
χρόνο µετά την θετική γνωµοδότηση του ΣΑΠΕ, κρίνεται ως µια
ιδιαίτερα ελπιδοφόρα εξέλιξη για δύο πολύ σηµαντικούς λόγους:
Πρώτον, διότι οι δηµόσιες αρχές απέφυγαν να υιοθετήσουν τις
θέσεις εκείνων που επεδίωκαν τη µαταίωση της όλης προσπάθειας.
∆εύτερο, διότι, παρά το ότι εξακολουθεί να υπάρχει το ζήτηµα µε
τους ενεργειακούς ηλεκτρολόγους µηχανικούς, οι Έλληνες Πληροφορικοί του Πανεπιστηµιακού τοµέα των ΑΕΙ έχουν ένα πρώτο
επίσηµο θεσµικό κείµενο στο οποίο µπορούν να βασιστούν για
την αποτελεσµατικότερη προώθηση του ζητήµατος της αναγνώρισης του επαγγελµατικού τους ρόλου τόσο στο δηµόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τοµέα.

Επεσήµανε, επιπλέον, την ανάγκη άµεσης έκδοσης της δευτερογενούς νοµοθεσίας, η οποία αφορά τις εγκαταστάσεις και τα
έργα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής καθώς και την ανάγκη
επικαιροποίησης της ΣΤΕΠ-92 και ΣΤΑΚΟ∆ 2003. Τονίζονταν,
τέλος, η ανάγκη ιδρύσεως του Εθνικού Επιµελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αποµένει ακόµη πολύς δρόµος να διανυθεί µέχρι το οριστικό
ξεκαθάρισµα του επαγγελµατικού µας τοπίου, ωστόσο είµαστε
αποφασισµένοι να κινηθούµε ενωµένα και αποφασιστικά χάριν
του γενικότερου συµφέροντος όλων των συµπολιτών να απολαµβάνουν επιστηµονικά και τεχνικά άρτιες υπηρεσίες ως χρήστες υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Σε σχέση µε το περιεχόµενο των σχεδίων, τα κύρια σηµεία που
επεσήµανε η ΕΠΕ ήταν:

Αναφορές

1. Η διαφωνία της µε την προσπάθεια διαµόρφωσης Πληροφορικών δύο ταχυτήτων, παρά το γεγονός ότι προέρχονται και οι δύο
από τµήµατα του Πανεπιστηµιακού τοµέα των ΑΕΙ
2. Η διαφωνία της µε την προσπάθεια εξοµοίωσης των ενεργειακών ηλεκτρολόγων µηχανικών µε τους Πληροφορικούς.
Ακολούθησαν έντονες διεργασίες. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή
από εκπροσώπους των τµηµάτων Πληροφορικής του Πανεπιστηµιακού Τοµέα των ΑΕΙ το πόρισµα της οποίας, διατυπώθηκαν
καταγγελίες ότι προωθήθηκε αλλοιωµένο προς το ΣΑΠΕ. Η συνεδρίασή του τελευταίου, στις 3 Απριλίου 2008, υπήρξε επεισοδιακή µε αποχωρήσεις µελών του οργάνου.

[1] <http://www.proslipsis.gr/cmCat_treePrd.php?
&cm_catid=344&cm_prdid=7247>
[2] <http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=299>
[3] <http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PRESS/
DELTIA_TYPOY/Tab/20080407pliroforiki.doc>
[4] <http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=310>
...Ο Νεκτάριος Μουµουτζής είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Επιστήµης
Υπολογιστών του Παν. Κρήτης και κάτοχος Μ∆Ε από τµήµα Ηλεκτρονικών
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου
και εργάζεται από το 1992. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 20
ερευνητικά έργα και τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται στο σχεδιασµό και
την ανάπτυξη συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης. Είναι ιδρυτικό µέλος
της ΕΠΕ και διετέλεσε πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής και του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της...

Στο σχετικό κείµενο που κατατέθηκε από την ΕΠΕ επαναλαµβάνονταν οι βασικές της θέσεις και αναγνωρίζονταν τα σηµεία βελτίωσης στο τελικό σχέδιο έναντι του αρχικού, τα οποία αφορούσαν την αναγνώριση της ισότιµης επαγγελµατικής αρµοδιότητας
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
OMOΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Η ιστοσελίδα της

http://www.esyne.gr/
Αποστολή της Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε. είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στη
βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής παρουσίας της Ελληνικής Νεανικής Επιχειρηµατικότητας στο Παγκόσµιο Οικονοµικό
Χάρτη. Στόχος της είναι να αποτελέσει οργανικό και δυναµικό
κοµµάτι των νέων παραγωγικών δυνάµεων που θα εκπροσωπεί
και θα εκφράζει ζωντανά στοιχεία του νεανικού κοινωνικού ιστού
και θα υπηρετεί το επιχειρηµατικό συµφέρον. Η αναθεώρηση των
πρακτικών και µεθόδων που δεν απέδωσαν στο παρελθόν και η
παροχή ώθησης των δυναµικών νεανικών επιχειρήσεων στην
εθνική και παγκόσµια αγορά, αναδεικνύεται µέσω των στρατηγικών της Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε.

Νέα - Ηµερίδε̋ - Συνέδρια
Ιούνιος 2009
Συνέδριο παραγωγών (developers) ΕΛ/ΛΑΚ, 13-14 Ιουνίου,
2009 στο ΕΜΠ,
<http://www.ellak.gr/index.php?
option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:synedrio_ellak_2
009a>
Το 10ο ∆ιεθνές Venture Capital Forum, γίνεται στην Αθήνα
στις 16 & 17 Ιουνίου. Λεπτοµέρειες υπάρχουν στην προωθούµενη πρόσκληση και στο www.vcforum.gr.
Η ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας και ιδιαίτερα της
επιχειρηµατικότητας των Πληροφορικών αποτελεί έναν από τους
πολύ σηµαντικούς µας στόχους, απαραίτητος για την ανάδειξη
του ρόλου του επαγγελµατικού µας κλάδου στην κοινωνία και
την
οικονοµία.
Το
πλαίσιο
της
επιχειρηµατικότητας
(διαδικαστικό, διάθεση κεφαλαίου σποράς, επιχειρηµατική κουλτούρα, κ.α.) είναι αποτρεπτικό.
Πολύ περισσότερο, το ζητούµενο από εµάς µοντέλο επιχειρηµατικότητας, εκείνο της έντασης γνώσης & εξωστρέφειας µε τον
δηµιουργό να έχει καθοριστική θέση στην επιχείρηση, απέχει
πολύ από το κυρίαρχο ελληνικό µοντέλο. Η ενεργός παρουσία
µας στη συζητήσεις του φόρουµ, την Τρίτη 16 Ιουνίου, ίσως
είναι µια καλή ευκαιρία να ξεκινήσει µια σχετική δηµόσια συζήτηση
http://www.vcforum.gr

Το Συνέδριο Ψηφιακής Εγκληµατολογίας, το οποίο θα γίνει
στις 30 Σεπτεµβρίου - 2 Οκτωβρίου. Ενδεικτικά Θέµατα: (α)
Οικονοµικά Εγκλήµατα, (β) Εκπαίδευση & Επιµόρφωση Στην
Εγκληµατολογία, (γ) ∆ιερεύνηση Ψηφιακών Εγκληµάτων, (δ)
∆ικτυακή Εγκληµατολογία Και Ανάλυση ∆εδοµένων. Προθεσµία
Κατάθεσης Εργασίων 15 Ιουνίου 2009 <http://d-forensics.org/
callforpapers.shtml>

GridNets 2009. Third International ICST Conference on
Networks for Grid Applications, September 7-9, 2009 - Athens
(Greece). Best Grid Networking research will be presented & a
forum for new concepts is to be introduced and explored. The
conference is organized by a committee consisting of renowned
experts in the field and will be addressed by a number of
distinguished invited speakers discussing the most important
topics in Grid Networks and Applications.
<http://www.ait.edu.gr/ait_web_site/
gridnets2009_july9_v2.html>
<http://www.gridnets.org/>

Σεπτέµβιος 2009
Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής 2009 (PCI 2009)
Η Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων Πληροφορικής (ΕΠΥ), Το Τµήµα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστηµίου και Το Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου του Πειραιά, διοργανώνουν το
Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Κέρκυρα στις 10 - 12
Σεπτεµβρίου, 2009. http://pci2009.ionio.gr
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σουν στην ανάλυση των διαδικασιών δηµοσίων οργανισµών, και
το έχουν ήδη ολοκληρώσει για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εταιρεία Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού
Κώδικα
∆ελτίο Τύπου : Τα συµπεράσµατα του συνεδρίου των ∆ηµιουργών
Το Συνέδριο για δηµιουργούς (developers) Ελεύθερου
Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ),
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στους χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στις 19 και 20 Ιουνίου. Το συνέδριο διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία της σχετικής οµάδας εργασίας του
e-businessforum του Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας Τεχνολογίας
(Ε∆ΕΤ A.E.) και της Εταιρείας EΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr).
Στο Συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 400
µέλη της Ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ, τα περισσότερα από τα
οποία συµβάλλουν στην ανάπτυξη προϊόντων λογισµικού, έγινε
παρουσίαση πολλών σχετικών προσπαθειών στον Ελληνικό αλλά
και στο ∆ιεθνή χώρο, καθώς και ενηµέρωση σε ειδικά αλλά και
γενικότερα θέµατα ΕΛ/ΛΑΚ. Παράλληλα επιτεύχθηκε κι ο στόχος
του Συνεδρίου που ήταν η προσέλκυση ακόµα περισσότερων
δηµιουργών στην από κοινού ανάπτυξή έργων λογισµικού.
Ταυτόχρονα µε τις κεντρικές παρουσιάσεις, διοργανώθηκαν
δεκατέσσερα εργαστήρια (workshops) µε αντικείµενα την εκπαίδευση και πρακτική εξοικείωση σε συγκεκριµένα λογισµικά ανοικτού κώδικα. Για παράδειγµα πραγµατοποιήθηκε το εργαστήριο
για την ανάπτυξη χωρικών εφαρµογών µε την χρήση λογισµικού
ΕΛ/ΛΑΚ, που συνδιοργανώθηκε µε την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφορικής και το Ελληνικό Παράρτηµα του οργανισµού OSGeo.
Τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου, όπως προέκυψαν µέσα
από την ενεργό συµµετοχή του κοινού και γόνιµο διάλογο, συνοψίζονται στα εξής:
Ο τρόπος επεξεργασίας γεωγραφικής πληροφορίας
αλλάζει.
Είναι πλέον εφικτό να συνδυαστούν ανοικτά πρότυπα, ανοικτά δεδοµένα και ανοικτό λογισµικό ώστε να υλοποιηθούν πλήρη συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών, τόσο για γενική χρήση όσο και για εξειδικευµένες εφαρµογές.
Ο τρόπος σχεδιασµού και παροχής δηµόσιων υπηρεσιών αλλάζει.
Υπάρχουν ήδη αρκετές υλοποιηµένες προσπάθειες που παρέχουν µε ηλεκτρονικό τρόπο υπηρεσίες δηµοσίων φορέων.
Παράλληλα υπάρχουν και περιβάλλοντα που µπορεί να βοηθή-

Ολοκληρωµένες ελληνοποιήσεις έχουν καταστήσει
το ΕΛ/ΛΑΚ εύχρηστο.
Πολλά συστήµατα λογισµικού που διατίθενται µε άδειες ΕΛ/
ΛΑΚ έχουν ήδη ολοκληρωµένη ελληνοποίηση: όχι µόνο µετάφραση των διεπαφών (interface), αλλά πλήρη προσαρµογή στα
Ελληνικά δεδοµένα. Έτσι η χρήση τους είναι πολύ απλή για οποιονδήποτε χρήστη.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, το ΕΛ/ΛΑΚ είναι προφανής επιλογή.
Η διαδικασία της εκπαίδευσης είναι εξ αντικειµένου ανοικτή,
και ως εκ τούτου, συστήµατα λογισµικού βασισµένα σε ανοικτά
πρότυπα και υλοποιηµένα µε ανοικτό κώδικα είναι τα πλέον κατάλληλα για να χρησιµοποιούνται τόσο στην καθεαυτή εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στις υποστηρικτικές λειτουργίες διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού.
Υπάρχει ισχυρή δυναµική ελλήνων δηµιουργών και
κοινοτήτων.
Κάθε χρόνο, η παρουσία ενδιαφεροµένων αυξάνεται και είναι
εντυπωσιακή η ενεργός συµµετοχή δηµιουργών, οι οποίοι δεν
είναι αποκλειστικά προγραµµατιστές, αλλά συµβάλλουν µε διάφορους τρόπους στην ανάπτυξη και διάδοση του ΕΛ/ΛΑΚ. Παράλληλα, η σηµαντική παρουσία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αποδεικνύει ότι το ΕΛ/ΛΑΚ είναι πλήρως
συµβατό µε κερδοφόρες δραστηριότητες, ενισχύει τον ανταγωνισµό και διευκολύνει τη µεταφορά τεχνογνωσίας.
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν πλέον απαραίτητη τεχνολογία υποδοµής για όλο
και περισσότερες παραγωγικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Η ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη στην εκπαίδευση, στην επιστηµονική γνώση, στις δηµόσιες υπηρεσίες, στη γενικότερη πληροφόρηση, στις τέχνες και τον πολιτισµό, αλλά και σχεδόν σε
κάθε µορφή οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Το ∆ιαδίκτυο και ο Παγκόσµιος Ιστός ξεκίνησαν και
αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια χάρη στο ανοικτό λογισµικό, στη συνεργασία πολλών οµάδων προγραµµατιστών, και στα ανοικτά πρότυπα, τα οποία διασφαλίζουν
τον υγιή ανταγωνισµό και προάγουν την ισότιµη πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη γνώση.
Το ανοικτό λογισµικό αποτέλεσε τη βάση για την εξάπλωση
του διαδικτύου και του παγκόσµιου ιστού τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Οι περισσότερες εξελίξεις στο χώρο προήλθαν από
την κοινότητα του ανοιχτού λογισµικού. Παράλληλα, η χρήση
των τεχνολογιών αυτών από την ιδιωτική πρωτοβουλία, λειτουργεί προς όφελος της επιχειρηµατικότητας και του καταναλωτή.
Όλες οι παρουσιάσεις που πραγµατοποιήθηκαν είναι διαθέσιµες
στο δικτυακό τόπο http://conf.ellak.gr
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G8 Young Business Summit joint declaration

Για το e-business forum
Το e-businessforum αποτελεί έργο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Είναι ένας µόνιµος µηχανισµός διαβούλευσης της Πολιτείας µε την επιχειρηµατική και ακαδηµαϊκή κοινότητα. Κύριος στόχος του είναι η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που προάγουν την ηλεκτρονική επιχειρηµατι-

Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε η Ένωσή µας είναι µέλος της ΟΕΣΥΝΕ, η οποία
µε τη σειρά της µέλος του YES - European Confederation of
Young Entrepreneurs.

κότητα στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση του ηλεκτρονικού
επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις
(http://www.ebusinessforum.gr).

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήµια, Ερευνητικά
Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύµατα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία µε

Με την ιδιότητα αυτή πήραµε µέρος στο G8 Young Business
Summit που έγινε 2 & 3 Ιουλίου στη Στρέζα της Ιταλίας µε αντικείµενο την οικονοµική κρίση και τις προτάσεις των νέων επιχειρηµατιών για την αντιµετώπισή της.

µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συµβάλλει
στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δηµόσιου τοµέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρµα δια-

Το ανακοινωθέν που µπορείτε να βρείτε στο
<http://www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/
BusinessSummit_joint_declaration.pdf>

λόγου για το Ελεύθερο Λογισµικό και τα οφέλη χρήσης του.

Επικοινωνία: Νίκη Βουγιουκλίδη: 210 7474-279, info at ellak.gr

εστάλη ήδη στους ηγέτες των G8 οι οποίοι έχουν συνάντηση
στην Ιταλία µεταξύ 8 και 10 Ιουλίου. Νοµίζω πως το κείµενο
έχει µεγάλο ενδιαφέρον. Η πρωτοβουλία θα λάβει συνέχεια µε
τη διοργάνωση του G20 Young Business Summit στον Καναδά.
Με µεγάλη χαρά είδα πως η αντίληψη για µια Ευρώπη σαν
"ενωµένο κράτος" και όχι "ένωση κρατών", κερδίζει ολοένα και
περισσότερο έδαφος.
Ας µου επιτραπεί τέλος να σηµειώσω πως ήταν η πρώτη φορά
που η Ελλάδα είχε παρουσία σε συνάντηση G8.

∆ηµήτρης Τσίγκος
Πρόεδρος
Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
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Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον
οι εκφωνήσει̋ των θεµάτων
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Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον
οι λύσει̋ των θεµάτων
Τις λύσεις επιµεληθήκαν οι συνάδελφοι :

Β.

Αλεξάκος Φώτης, ∆ασκαλάκης Μανόλης, Κατσουλάκης Παύλος,
Μανασσάκης Βασίλης, Ξυπάκης ∆ηµήτρης, Χρυσός Θανάσης
Απαντήσεις

Θέµα 1
Α.
1 – Λάθος, 2 – Σωστό,
Σωστό
Β1.
στό

3 – Σωστό,

4 – Λάθος, 5 –

Γ.

α – Λάθος, β – Σωστό, γ – Σωστό, δ – Σωστό, ε – Σω-

Β2.
α)

Ι ← (Α + Β + Γ)/3

Θέµα 3

β) Μ ← Μ + 2
γ) Λ ← Λ * 2
δ) Χ ← Χ – Ψ
ε) Α ← Α mod Β
Γ1.
Η κατανόηση ενός προβλήµατος αποτελεί συνάρτηση της
σωστής διατύπωσης εκ µέρους του δηµιουργού του και της
σωστής ερµηνείας από τη µεριά εκείνου που καλείται να το
αντιµετωπίσει.
Γ2.
α. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράµµατος εµφανίζονται κατά
το στάδιο της µεταγλώττισης, ενώ
τα λογικά κατά την εκτέλεση.
β. 1. λογικό, 2. συντακτικό, 3. λογικό, 4.

συντακτικό

∆. 1 – β, 2 – γ, 3 – γ, 4 – β, 5 – δ

Θέµα 2
Α.
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Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον
οι λύσει̋ των θεµάτων - σχολιασµό̋
Θέµα 4

Σχολιασµός των θεµάτων
από τον Φώτη Αλεξάκο
Προχωρώντας στο σχολιασµό των θεµάτων, θα µπορούσαµε να
πούµε ότι κατ’ αρχήν, τα θέµατα των τελευταίων Πανελλαδικών
Εξετάσεων θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν βατά και χωρίς
εκπλήξεις. Ο γράφων, µε την εµπειρία των οκτώ ετών διδασκαλίας του µαθήµατος σε Γενικό Λύκειο της περιφέρειας και των
πέντε ετών υπηρεσίας ως βαθµολογητής, θα µπορούσα να πω
ότι πάντα (από το 2000) έτσι ήταν τα θέµατα στην ΑΕΠΠ. Θα
µπορούσαµε µάλιστα να πούµε ότι ακόµη και το 4ο θέµα που
παραδοσιακά αναµένεται να είναι το πιο δύσκολο, φέτος ήταν κι
αυτό «προσιτό» και στον µέτρια διαβασµένο µαθητή.
Μερικές σηµαντικές παρατηρήσεις: Γενικά, πάντα στο εν λόγω
µάθηµα η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) δίνει 40% των
µονάδων σε ερωτήσεις θεωρίας και κυρίως σε ερωτήσεις
«κλειστού τύπου» (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, σωστού / λάθους κλπ). Οι ερωτήσεις τέτοιου τύπου είναι προφανές
ότι ευνοούν την αντιγραφή ή και τους υποψηφίους που … ποντάρουν στην τύχη. Πιθανότατα αυτό γίνεται σκόπιµα από τις
εκάστοτε ΚΕΕ έτσι ώστε να περιοριστεί σηµαντικά ο αριθµός των
υποψηφίων που γράφουν πάρα πολύ χαµηλά (κάτω από 8 στην
εικοσαβάθµια κλίµακα).
Επίσης, στο 2ο θέµα, παραδοσιακά ζητείται από τους µαθητές να
γράψουν ποια θα είναι η έξοδος ενός αλγορίθµου για συγκεκριµένη δοθείσα είσοδο («τι θα τυπώσει το πρόγραµµα»). Κι εδώ οι
βαθµολογητές δίνουν όλες τις 20 µονάδες στον υποψήφιο που
απλά θα παραθέσει πέντε-έξι αριθµούς στην κόλλα του (εκτός
ίσως από φέτος που ζητούνταν να αναφερθεί και ο αριθµός
γραµµής της εντολής που παράγει το συγκεκριµένο output).
Έτσι πιστεύω αδικείται πάλι ο πολύ καλά διαβασµένος σε σχέση
µ’ εκείνον που –εύκολα- «παίρνει» τα νούµερα από τον µπροστινό του.
Kαι τρεις προτάσεις για βελτίωση της τράπεζας θεµάτων και εν
γένει των εξετάσεων. Κατά τη γνώµη µου θα πρέπει :
α) να υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις «ανοικτού τύπου» (ανάπτυξης) στη θεωρία.
β) Το 3ο θέµα να είναι λίγο απαιτητικότερο και το 4ο ακόµη περισσότερο.
γ) Στο 2ο θέµα να ζητείται πιο λεπτοµερής εξήγηση για το output
ενός αλγορίθµου.
To άρθρο του Φώτη Αλεξάκου για το σχολιασµό των
θεµάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων, είναι το 1ο
µέρος από ένα µεγαλύτερο άρθρο που αφορά σκέψεις, σχόλια, προτάσεις για το µάθηµα της Ανάπτυξης Εφαρµογών. Το 2ο µέρος θα δηµοσιευτεί σε επόµενο τεύχος του «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ»
...o Φώτης Αλεξάκος έχει σπουδάσει Επιστήµη Υπολογιστών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (απόφοιτος 1995). Εργάστηκε στο υπολογιστικό κέντρο
του Παν. Κρήτης ως προγραµµατιστής (3 έτη) και σε εταιρεία Πληροφορικής ως προγραµµατιστής και τεχνικός. Από το 2000 υπηρετεί σε Γενικό
Λύκειο της περιφέρειας ως καθηγητής Πληροφορικής. Έχει εργαστεί και
ως εκπαιδευτής ενηλίκων για το Ι∆ΕΚΕ...

- ΣΕΛ 10 -

ΤΕΥΧΟΣ ΙΙI

ΙΟΥΛΙΟΣ—ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Παρουσίαση

Linux Greek Teachers
των Γιώργου Καινουργιάκη
& Άλκη Γεωργόπουλου

Η οµάδα Linux Greek Teachers
(https://launchpad.net/~linux.sch.gr)

♦

Η οµάδα Linux Greek Teachers (<https://launchpad.net/
~linux.sch.gr>) αποτελείται από καθηγητές πληροφορικής που
χρησιµοποιούν Ubuntu, Ubuntu LTSP Server ή Linux γενικότερα.
Ο σκοπός της είναι να προωθήσει την χρήση του Linux, του ελεύθερου λογισµικού, του λογισµικού ανοικτού κώδικα και των
ελεύθερων προτύπων στην Ελληνική εκπαίδευση. Στην οµάδα,
αυτή την στιγµή, συµµετέχουν περίπου 70 άτοµα από όλη την
Ελλάδα. Ο αρχικός µας στόχος ήταν η δηµιουργία ενός διαύλου
επικοινωνίας µεταξύ των καθηγητών που χρησιµοποιούν Linux,
ώστε να µπορούµε να έχουµε επαφή, κοινές δράσεις και να αλληλοϋποστηριζόµαστε τεχνικά.
Η οµάδα τελικά αποδείχτηκε πολύ δηµιουργική, µε αποτέλεσµα
να έχει γίνει αρκετή δουλειά στον τοµέα της προσαρµογής του
Linux στις ανάγκες της Ελληνικής εκπαίδευσης. Παρακάτω αναφέρουµε µερικές από τις δράσεις που έχουν γίνει µε την βοήθεια
των µελών µας:

♦ Τεχνική στήριξη από το φόρουµ της κοινότητας του Ubuntu♦

♦

gr (http://forum.ubuntu-gr.org) και το Στέκι των πληροφορικών (<http://users.sch.gr/alkisg/tosteki/index.php>)
Εξελληνισµός του εκπαιδευτικού πακέτου Kturtle για προγραµµατισµό σε γλώσσα Logo και πολλών εκπαιδευτικών
λογισµικών από τα µέλη της οµάδας µας.
∆ηµιουργία οδηγών εγκατάστασης του Ubuntu LTSP µε την
βοήθεια µελών µας

♦ Για αρχάριους: Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu LTSP

♦

9.04 + Εκπαιδευτικό υλικό, της κοινότητας Ubuntu-gr,
<http://files.ubuntu-gr.org/education/LTSP_904/
Ubuntu904_LTSP_Guide+Educational_Material.zip>
Για προχωρηµένους: O επίσηµος οδηγός του υπουργείου για το Ubuntu LTSP 9.04,
<http://ts.sch.gr/ts/downloadsDetails.do?
action=downloadsDetails&itemId=295362>

♦ Παρουσία στην 3η Πανελλήνια διηµερίδα πληροφορικής στην

♦
♦
♦

Αλεξανδρούπολη, που µε έκπληξη διαπιστώσαµε ότι άλλες
δύο εισηγήσεις αφορούσαν το LTSP και τους Thin Clients,
http://pdkap.sch.gr/praktika/pdkap22.html
Οµιλίες των µελών µας και συµµετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις πληροφορικής µε θέµα την εκπαίδευση.
Κατάθεση προτάσεων στον εθνικό διάλογο για την παιδεία,
µε αρκετά θετικά σχόλια, <http://www.meafora.gr/?p=895>
Μετά από προτάσεις της οµάδας µας, η Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Τεχνικών µονάδων του ΥΠΕΠΘ
(http://ts.sch.gr) δηµιούργησε αποθετήριο στο Launchpad:

♦

♦

<https://launchpad.net/~ts.sch.gr/+archive/ppa/>
µέσα
από το οποίο θα γίνεται υποστήριξη των σχολικών µονάδων
που χρησιµοποιούν Ubuntu ή Ubuntu LTSP.
Μετά από προτάσεις της οµάδας µας, η Τεχνική Στήριξη ΣΕΠΕΗΥ του ΥΠΕΠΘ (http://ts.sch.gr) δηµιούργησε αποθετήριο
στο
Launchpad
(<https://launchpad.net/~ts.sch.gr/
+archive/ppa/>)για την υποστήριξη των σχολικών µονάδων
που χρησιµοποιούν Ubuntu ή Ubuntu LTSP. Η οµάδα µας
συνεργάζεται µε την Τεχνική Στήριξη και στο beta testing
αλλά και στην ανάπτυξη των εφαρµογών του αποθετηρίου.
Πάλι µετά από προτάσεις της οµάδας, έγινε επικοινωνία της
Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ώστε να επιτραπεί η µετατροπή αρκετών πακέτων εκπαιδευτικού λογισµικού αρχικά σχεδιασµένου για Windows σε µορφή .deb, ώστε να είναι εύκολη η εγκατάστασή του σε Linux.
Η πρόταση αναµένεται να εγκριθεί και το λογισµικό να είναι
διαθέσιµο σύντοµα από την τεχνική στήριξη. Η οµάδα µας θα
βοηθήσει σηµαντικά και τη διαδικασία µετατροπής σε .deb
αλλά και στο beta testing.
Παράλληλα βοηθάµε στην αναφορά και µερικές φορές και
στην επίλυση upstream bugs στο Ubuntu ή στο LTSP.

Νοµίζουµε ότι η συνολική προσφορά της οµάδας µας είναι σηµαντική αν σκεφτεί κανείς ότι λειτουργεί µόνο 6 µήνες! Σας προτείνουµε να συµµετέχετε στην οµάδα µας και στις δράσεις µας,
ώστε να κάνουµε το ελεύθερο λογισµικό πραγµατικότητα στην
χώρα µας. Στο τέλος µάλλον ωφεληµένοι θα είστε από το ελεύθερο λογισµικό!
Ιστοσελίδα νέων http://www.ubuntu-gr.org/education
Wiki http://wiki.ubuntu-gr.org/Edubuntu
Φόρουµ http://forum.ubuntu-gr.org/
Παρατήρηση: Η επιλογή της διανοµής Ubuntu έγινε µε τον γνώµονα ότι υπάρχουν ήδη 2 οδηγοί εγκατάστασης από το ΙΤΥ για
το υπουργείο παιδείας και έχει γίνει και πιλοτική εφαρµογή προγράµµατος για την λύση Ubuntu LTSP. Προφανώς δεν είµαστε
αντίθετοι στην χρήση οποιουδήποτε ελεύθερου ή ανοικτού λογισµικού από τον καθηγητή, ο οποίος είναι ελεύθερος να επιλέξει
όποιο λογισµικό θέλει.
Ο Γιώργος Καινουργιάκης είναι ηλεκτρονικός µηχανικός και µηχανικός Η/
Υ και εργαζεται ως καθηγητής πληροφορικής στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Είναι ενεργό µέλος της κοινότητας ελεύθερου λογισµικού και συγκεκριµένα της Ubuntu-gr [1] και της οµάδας Linux Greek Teachers [2].
Ο Άλκης Γεωργόπουλος είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, κάτοχος
MSc. Το 2000 διορίστηκε ως εκπαιδευτικός λειτουργός µέσης εκπαίδευσης. Είναι ενεργό µέλος της κοινότητας ανοικτού λογισµικού.

[1] http://ubuntu-gr.org
[2] https://launchpad.net/~linux.sch.gr
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...συνέχεια από τη σελίδα 3

Μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς πάγιας υποχρηµατοδότησης και ενισχυµένης γραφειοκρατίας, η «ευγενής άµιλλα» µεταξύ των
ερευνητικών ιδρυµάτων που υπήρχε ως
σήµερα πιθανότατα θα µετατραπεί σε ανελέητο διαπροσωπικό ανταγωνισµό µεταξύ
διευθυντών τµηµάτων, µέσα στον ίδιο κοινό φορέα, πασχίζοντας ο καθένας να εξασφαλίσει την επιβίωση της (µικρής έτσι κι
αλλιώς) χρηµατοδότησης για τον ίδιο και
την επιστηµονική του οµάδα. ∆εν υπάρχει
τίποτα χειρότερο για ένα τυπικά «ανοικτό»
ερευνητικό περιβάλλον από την καχυποψία
και την µη συνεργασία µεταξύ συναδέλφων. Όποιος δεν επιβιώνει οικονοµικά τίθεται αµέσως στο περιθώριο, η δραστηριότητα της ερευνητικής οµάδας απλά σταµατά και µαζί µε αυτή χάνεται και η πολύ
µεγάλη εξειδίκευση και τεχνογνωσία ετών
στο εκάστοτε αντικείµενο έρευνας.
Το άµεσο αποτέλεσµα του νέου νοµοσχεδίου θα είναι το οριστικό κλείσιµο ή
«απορρόφηση» ιστορικών ερευνητικών
κέντρων, όπως το ΕΚΕΘΕ «∆ηµόκριτος»,
το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ), το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Εθνικό Ίδρυµα
Ερευνών (ΕΙΕ), κ.ά. Ειδικά για το ΕΙΕ, δηµιουργείται ένα επιπλέον πρόβληµα µε τις
δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) για το οποίο είναι υπεύθυνο, καθώς το ΕΚΤ µεταξύ άλλων αρχειοθετεί και διατηρεί όλες τις διδακτορικές διατριβές που κατατίθενται σε ελληνικά Πανεπιστήµια. Είναι άγνωστο που, πότε και µε
ποιο κόστος θα µετακινηθεί όλο αυτό το
υλικό και η υποδοµή εφόσον στο νοµοσχέδιο δεν υπάρξει ειδική πρόνοια για τέτοιου
είδους σηµαντικότατα ζητήµατα.
Επίλογος
Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, τον Ιούλιο
του 2008, 22 κορυφαίοι και διεθνώς αναγνωρισµένοι Έλληνες επιστήµονες συνυπέγραψαν ένα κείµενο-παρέµβαση για την
κατάσταση της έρευνας στην Ελλάδα, επισηµαίνοντας τα µέτρα που επειγόντως θα
πρέπει να ληφθούν προτού είναι πολύ αργά. Κλείνοντας, αναφέρουν: «…Πιστεύουµε
ότι οι παραπάνω θέσεις, η ορθότητα των
οποίων είναι σε µεγάλο βαθµό προφανής,
υποστηρίζονται από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ερευνητών. Η υλοποίηση των προτεινόµενων αλλαγών είναι
εξαιρετικά επείγουσα. Αν δεν υλοποιηθούν

Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

ταχύτατα, το κόστος για τη χώρα θα είναι τεράστιο και µάλλον δεν θα έχει πλέον νόηµα
ενδεχόµενη
καθυστερηµένη
εφαρµογή
τους….» [7]
∆υστυχώς δεν φαίνεται πολύ πιθανό, µε αφορµή το συγκεκριµένο ζήτηµα της «αναδιάταξης
του ερευνητικού ιστού» της χώρας, να ξεκινήσει επιτέλους ένας ουσιαστικός διάλογος για τα
θέµατα της έρευνας και της Παιδείας γενικότερα.
Αν δεν αλλάξει άµεσα η στάση και η αντιµετώπιση ενός τόσο σηµαντικού εθνικού πυλώνα,
δυστυχώς θα αναγκαστούν όλοι, µετά από µερικά χρόνια, να κρίνουν και πάλι εκ του αποτελέσµατος, προσπαθώντας να καταλάβουν τι
δεν πήγε καλά και η χώρα «πάτωσε» σε έναν
ακόµα τοµέα.
Αναφορές
[1] <http://www.kapodistriako.uoa.gr/
stories/094_op_01/index.php?m=1>
[2] <http://www.ekt.gr/content/display?
ses_lang=el&ses_mode=rnd&prnbr=74699>
[3] <http://www.ethnos.gr/article.asp?
catid=11424&subid=2&tag=8787&pubid=430
4847>
[4] <http://www.enet.gr/?
i=news.el.article&id=54247>
[5] <http://en.wikipedia.org/wiki/Greece>
[6] <http://tinyurl.com/nb3e42>
[7] <http://www.tovima.gr/default.asp?
pid=2&artid=189845&ct=33&dt=06/07/2008
[8] <http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_by_GDP_(nominal)>
[9] <http://news.kathimerini.gr/4dcgi/
_w_articles_economy_1_01/07/2009_320466
[10] <http://www.x-rates.com/d/USD/EUR/
hist2008.html>
[11] <http://cordis.europa.eu/fp6/dc/
index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6HomePage
[12] <http://en.wikipedia.org/wiki/
Sixth_Framework_Programme>
[13] <http://www.eie.gr/petition/
Press_SPEIE_6July09.doc>
...o Χάρης Γεωργίου είναι πτυχιούχος Πληροφορικής
και διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ασχολείται ενεργά µε την έρευνα στους τοµείς Μηχανική
Μάθηση, Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας και Αυτόµατος
Έλεγχος. Έχει συµµετάσχει σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα µε συναφή πεδία εφαρµογής και παράλληλα
εργάζεται στην εκπαίδευση...
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Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση,
η αναπαραγωγή ολική, µερική ή
περιληπτική ή κατά παράφραση ή
διασκευή απόδοση των κειµένων
µε οποιοδήποτε τρόπο, µηχανικό,
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο
χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια
του εκδότη. Τα αποστελλόµενα
άρθρα και φωτογραφίες παραµένουν στη διάθεση του περιοδικού
για δηµοσίευση. Οι συντάκτες των
κειµένων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα γραφόµενά τους. Οι απόψεις τους, δεν απηχούν απαραίτητα
ούτε τις απόψεις της Ένωσης, ούτε
και των δηµιουργών του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

∆ιανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ

- ΣΕΛ 12 -

