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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 

Μια νέα σελίδα ανοίγει για την Ένωση Πληροφο-

ρικών Ελλάδας µε την κυκλοφορία του παρόντος 

ενηµερωτικού δελτίου, που θα αποτελέσει ένα 

ακόµη πολύτιµο εργαλείο επικοινωνίας ανάµεσα 

σε µας και σε εκείνους, που επιθυµούν να µας 

γνωρίσουν και να συνεργαστούν µαζί µας, κα-

θώς η εµβέλεια του λόγου και των έργων µας 

αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία.  

Μια κοινωνία, που τα γεγονότα καταµαρτυρούν 

ότι διέρχεται µια σοβαρή κρίση προσανατολι-

σµού και αντιπροσώπευσης. Η κρίση αυτή αντι-

κατοπτρίζεται ποικιλοτρόπως στα συµβαίνοντα 

στον κλάδο µας, ο οποίος βιώνει εδώ και χρόνια 

την απαξιωτική επίδραση παρωχηµένων αντιλή-

ψεων και, ιδίως, της νοοτροπίας της ήσσονος 

προσπάθειας. Αυτές οι αντιλήψεις καθηλώνουν 

την πατρίδα µας στο παρελθόν και την καθι-

στούν ουραγό των εξελίξεων, τη στιγµή που 

µπορεί να είναι πρωτοπόρος. 

Αν επιχειρούσε κάποιος να οριοθετήσει την ιστο-

ρική στιγµή γέννησης της  Ένωσής µας, θα 

έπρεπε να αναζητήσει τις συνθήκες εκείνες, που 

οδήγησαν µια µικρή αρχικά, οµάδα ανθρώπων 

στη διαπίστωση ότι το κύριο αίτιο για την κακο-

δαιµονία του κλάδου και της χώρας είναι η από-

συρση από την ενεργό πολιτική δράση των πιο 

αξιόλογων πολιτών της και µάλιστα στον τόπο, 

που γέννησε και βίωσε την Πολιτική ως “τέχνη 

του κοινωνείν και του αληθεύειν”. 

Από πολύ νωρίς, καταφέραµε, µέσα από τη στε-

νή διαπροσωπική επαφή και τον ανυπόκριτο 

διάλογο, να σφυρηλατήσουµε δεσµούς φιλίας 

και αλληλεγγύης, δεσµούς συναδελφικότητας. 

Προσπαθήσαµε να αφουγκραστούµε τις ανάγκες 

του κλάδου και να συντονίσουµε κλαδικές δρά-

σεις µε θετικό αντίκτυπο για όλη την κοινωνία.  

Αφήσαµε τη φαντασία µας να µας οδηγήσει 

σε έναν καινούργιο κόσµο, όπου οι Πληρο-

φορικοί θα συνυπάρχουν αρµονικά µε τους 

άλλους επιστήµονες και θα συνεργάζονται 

δηµιουργικά. Σε έναν κόσµο, που θα ξέρει 

να διακρίνει το επωφελές από το επιζήµιο, 

µε γνώµονα το κοινό καλό. Σε έναν κόσµο, 

που θα βιώνει καθηµερινά τις πανανθρώπι-

νες αξίες, που γεννήθηκαν σε τούτο τον 

τόπο, και θα απολαµβάνει τους γλυκούς 

καρπούς του δέντρου της γνώσης και της 

τίµιας εργασίας. Και, καθώς επιστρέφαµε 

από τον όµορφο αυτό κόσµο στην πεζή 

πραγµατικότητα, συνειδητοποιήσαµε το 

Χρέος µας: Να κάνουµε το Όραµά µας, 

Πράξη. 

Αυτό το Χρέος είναι ο οδηγός µας από τό-

τε. Αυτό θέτει τους βραχυπρόθεσµους και 

µακροπρόθεσµους στόχους. Αυτό καθορίζει 

τα µέσα, για να τους πετύχουµε. Αυτό αξι-

ολογεί τα αποτελέσµατα των ενεργειών 

µας. Αυτό επιλέγει, για να φέρει στις τάξεις 

µας εκείνους, που επιθυµούν να αγωνι-

στούν µαζί µας. Αυτό, τέλος, είναι που µας 

εµψυχώνει καθηµερινά στην εργασία µας 

και στην συνδικαλιστική µας δράση. 

Τα δύσκολα προβλήµατα, κατά κανόνα, 

απαιτούν νέους τρόπους σκέψης και νέες 

προσεγγίσεις στη σύλληψη των πραγµά-

των. Μέσα από την δράση µας, έχουµε 

αποδείξει ότι γνωρίζουµε το νέο αλφάβητο, 

τους νέους χάρτες και τα νέα θεσµικά ερ-

γαλεία, που χρειάζεται η κοινωνία µας, για 

να πορευτεί στην Εποχή της Πληροφορι-

κής.  
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Χαιρετισµό̋ τεύχου̋ 
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20 Νοε 2008 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ιδρυτική Συνέλευση Συνεταιρισµού Πλη-
ροφορικών Ελλάδας» Το Παράρτηµα Αθήνας της Ένωσης 
Πληροφορικών Ελλάδας ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη 
σύσταση του Συνεταιρισµού Πληροφορικών Ελλάδας. Η ι-
δρυτική συνέλευση του Συνεταιρισµού Πληροφορικών Ελλά-
δας έγινε 22/11/2008 στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» 
στο Γκάζι–Αθήνα.  
 
13 Νοε 2008 
∆ελτίο Τύπου: Όλοι οι Πληροφορικοί στην Γενική Απεργία. Η 
ΕΠΕ στηρίζει τους εργαζοµένους του κλάδου Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών στον αγώνα τους.  
 
15 Οκτ 2008 
Παράσταση διαµαρτυρίας, δηµοσίευση υποµνήµατος και δια-
νοµή προκήρυξης του τοπικού παραρτήµατος της ΕΠΕ Χανί-
ων στη διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Χανίων στις 
15/10/2008 στο πλαίσιο της 3ωρης στάσης εργασίας, που 
είχε προκηρύξει η ΕΛΜΕ Χανίων.  
 
14 Οκτ 2008 
∆ελτίο Τύπου του Τοπικού Παραρτήµατος Χανίων: 
"Πληροφορική Παιδεία χωρίς Πληροφορικούς δεν γίνεται". 
Ψηφιακά αναλφάβητους θέλουν τους µαθητές τα κερδοσκο-
πικά κυκλώµατα εµπορίας “πιστοποιητικών”.  
 
09 Οκτ 2008 
Υπόµνηµα της ΕΠΕ µε θέµα "Μέτρα για την αναβάθµιση της 
Πληροφορικής  Παιδείας και την εναρµόνισή της µε τις 
πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας" προς 
ΥπΕΠΘ. 
 
09 Οκτ 2008 
Επιστολή-απάντηση του πρόεδρου της Ένωσης Πληροφορι-
κών Ελλάδας προς τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας, σχετικά µε το e-ΤΕΕ (το επιστηµονικό "τµήµα" για 
τις ΤΠΕ του ΤΕΕ) και την ενιαία επιµελητηριακή συγκρότηση 
του κλάδου της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.  
 
03 Οκτ 2008 
Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Πληρο-
φορικών Ελλάδας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και 
αναστολής των αποφάσεων 118842/Γ2 και 119052/Γ2, της 
17/9/2008, σχετικά µε τις αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, 
Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.  
 
02 Οκτ 2008 
"Το Εθνικό Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΕΘΕΠΕ) ως Εργαστήριο ∆ιαρκούς Υψηλής Ψηφιακής Στρα-
τηγικής". ∆ΕΘ, Περίπτερο 8, Συνεδριακό Κέντρο Νικ. Γερµα-
νός, Αίθουσα Β την Κυριακή 5/10/2008 στις 11:00-14:00. 
 
30 Σεπ 2008 
Κοινή Παρέµβαση στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 
του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών για τα 
«Εσωτερικά ∆ίκτυα Επικοινωνιών», (EPE-"ΕΥΝΟΜΙΑ"). 
 
29 Σεπ 2008 
∆ελτίο Τύπου του Τοπικού Παραρτήµατος Ηρακλείου για την 
απόφαση του ΥΠΕΠΘ, σχετικά µε αναθέσεις µαθηµάτων. 

Στις 25 Απριλίου 2009 πραγµατοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση 
της ΕΠΕ. Στις επόµενες σελίδες θα µπορέσετε να διαβάσετε τόσο 
τον απολογισµό της διοίκησης, όσο και τα σηµαντικότερα από 
αυτά που ειπώθηκαν στη συνάντηση αυτή. Είναι σηµαντικό όλα 
τα µέλη της Ένωσης να είναι ενηµερωµένα για τα πεπραγµένα 
και τα αποτελέσµατα : 
 
24 Μαρ 2009 
∆ηµοσιεύθηκε το πρώτο τεύχος της νέας περιοδικής ενηµερωτι-
κής έκδοσης της ΕΠΕ µε τίτλο «Ο Πληροφορικός».  
 
23 Μαρ 2009 
Απάντηση σε άρθρο της εφηµερίδας "ΤΑ ΝΕΑ" σχετικά µε τους 
Πακιστανούς  Προγραµµατιστές.  
 
18 Μαρ 2009 
Ο Σύλλογος Φίλων Ανοικτού Λογισµικού Χανίων και το Τοπικό 
Παράρτηµα Χανίων της ΕΠΕ συνδιοργανώνουν ανοικτή ενηµε-
ρωτική εκδήλωση για το Ελεύθερο Λογισµικό - Λογισµικό Ανοι-
κτού Κώδικα στα Χανιά.  
 
26 Φεβ 2009 
Ανοικτό κάλεσµα για παρουσία στο ΣτΕ στις 5/3/2009 - Να προ-
στατεύσουµε το κύρος των πτυχίων Πληροφορικής απέναντι στη 
λαίλαπα του ECDL.  
 
18 ∆εκ 2008 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι Έλληνες Πληροφορικοί στηρίζουµε τον α-
γώνα των Ισπανών συναδέλφων µας». Με νέα απεργιακή κινη-
τοποίηση συνεχίζουν την 18/12/2008 οι Ισπανοί Πληροφορικοί 
τη διεκδίκηση της νοµοθετικής ρύθµισης του επαγγέλµατός τους 
µετά την επιτυχηµένη απεργία και τις µαζικές συγκεντρώσεις της 
19/11/2008.  
 
16 ∆εκ 2008 
Παρέµβαση της ΕΠΕ στο ΣΑΠΕ. Σε παρέµβαση του εκπροσώπου 
της ΕΠΕ (µέλος του ΕΣΥΠ - Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας) στο 
ΣΑΠΕ (Συµβούλιο Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης) δό-
θηκε υπόµνηµα στην συνεδρίαση της 16/12/2008.  
 
10 ∆εκ 2008 
Πρόταση της ΕΠΕ προς ΥΠΕΠΘ για τις αναθέσεις µαθηµάτων.  
 
04 ∆εκ 2008 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η ΕΠΕ Χανίων στηρίζει την Παγκρήτια κινητο-
ποίηση των καθηγητών Πληροφορικής». Η ΕΠΕ Χανίων στηρίζει 
τον αγώνα των Πληροφορικών της Β/θµιας εκπ/σης.  
 
02 ∆εκ 2008 
Κατατέθηκε η αίτηση ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας 
για τις Αναθέσεις. Ο Νοµικός Σύµβουλος της Ένωσης κ. Μιχάλης 
Τσαγκατάκης, σε συνέχεια της απόφασης του ∆Σ της ΕΠΕ, κατέ-
θεσε την αίτηση ακυρώσεως, ενώ ετοιµάζεται και η αίτηση ανα-
στολής της ισχύος της υπουργικής απόφασης περί αναθέσεων, 
µε την οποία επιχειρείται να απαξιωθεί η Πληροφορική Παιδεία 
και οι Πληροφορικοί. 
 
27 Νοε 2008 
Ανανέωση αντιπροσώπευσης της ΕΠΕ σαν εκπρόσωπος των Ελ-
λήνων Πληροφορικών στο ΕΣΥΠ & ΣΑΠΕ (του ΥπΕΠΘ). Κλήρωση 
µεταξύ των Ενώσεων που εκλέγουν εκπροσώπους για το ΕΣΥΠ & 
ΣΑΠΕ.  

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα̋ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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02 Απρ 2008 
Παρέµβαση ΕΠΕ για τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των Πληρο-
φορικών. Παρατηρήσεις της ΕΠΕ αναφορικά µε το Σχέδιο Προε-
δρικού ∆ιατάγµατος, σχετικά µε την επαγγελµατική κατοχύρωση 
των διπλωµατούχων και πτυχιούχων πανεπιστηµιακής εκπαίδευ-
σης στα αντικείµενα πληροφορικής και επικοινωνιών.  
 
01 Απρ 2008 
Εισήγηση στην Ηµερίδα «Ηµέρες Καριέρας» του Γραφείου ∆ια-
σύνδεσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Εισήγηση του Ειδικού 
Γραµµατέα της ΕΠΕ στην ηµερίδα "Ηµέρες Καριέρας στις Θετικές 
Επιστήµες", που πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Σεµιναρίων 
του Τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, στις 
18/3/2008. 
 
18 Μαρ 2008 
Χαιρετισµός του Αντιπρόεδρου του ∆Σ της ΕΠΕ στο 1ο Συνέδριο 
Κοινοτήτων ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού 
Κώδικα) που διεξήχθη στις 21- 22/3/2008, στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο.  
 
25 Ιαν 2008 
∆ελτίο Τύπου της ΕΠΕ για τη συµφωνία µε τη Microsoft. "Η Βου-
λή σύρεται σε µια αντιαναπτυξιακή και αντιευρωπαϊκή πολιτική".  
 
08 Νοε 2007 
Επιστολή της ΕΠΕ προς τον ΥΠΕΠΘ για την απόσυρση εφέσεων 
του ΥΠΕΠΘ κατά αποφάσεων του διοικητικού εφετείου Αθηνών, 
ώστε να εναρµονιστεί η πολιτική των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ µε 
την πολιτική βούληση της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ, σύµφωνα µε το 
άρθρο 23 του Ν.3467/2006.  
 
06 Νοε 2007 
Η ΕΠΕ διοργανώνει εκδήλωση στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης 
dte2007 το Σάββατο 10/11/2007, 11:00-13:00, µε θέµα 
«Αναπτύσσοντας την ελληνική επιχειρηµατικότητα στις ΤΠΕ: Οι 
αναγκαίες θεσµικές παρεµβάσεις».  
 
07 Σεπ 2007 
Παρέµβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, που στάλθηκε 
στα πολιτικά κόµµατα εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 
16ης Σεπτεµβρίου 2007.  
 
07 Σεπ 2007 
Επιστολή της ΕΠΕ που στάλθηκε στον ΕΛΟΤ, σχετικά µε την υιο-
θέτηση του προτύπου OOXML σαν πρότυπο ISO.Η Ένωση Πλη-
ροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), αντιτίθεται στην υιοθέτηση του προ-
τύπου OOXML σαν πρότυπο ISO.  
 
14 Ιουλ 2007 
Παρέµβαση της ΕΠΕ σε Σχέδια Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που 
αφορούν τα ∆ικαιώµατα των Πληροφορικών.  
 
01 Ιουν 2007 
Ανακοίνωση της ΕΠΕ για τα θέµατα στο µάθηµα "Ανάπτυξη Ε-
φαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον της Τεχνολογικής 
Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου". (Παρουσιάστηκαν και προτεινόµενες 
λύσεις.)  
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Υποβαθµίζεται η ∆ηµόσια Εκπαίδευση για να πριµοδοτηθούν τα 
εµπορικά κυκλώµατα των “πιστοποιήσεων”.  
 
29 Σεπ 2008 
Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ηρακλείου για το goneis.gr. 
 
22 Σεπ 2008 
∆ελτίο Τύπου του Τοπικού Παραρτήµατος Χανίων για την αιφνι-
διαστική απόφαση ΥΠΕΠΘ για αναθέσεις µαθηµάτων. Αναστατώ-
νεται η λειτουργία των σχολείων, για να πριµοδοτηθούν τα ε-
µπορικά κυκλώµατα των “πιστοποιήσεων”.  
 
22 Σεπ 2008 
Υπόµνηµα της ΕΠΕ για τις αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, 
Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. Και ΕΠΑ.Σ.  
 
18 Σεπ 2008 
∆ελτίο Τύπου του Τοπικού Παραρτήµατος Χανίων για την Παγκό-
σµια Ηµέρα Ελευθερίας του Λογισµικού (20/9). 
 
31 Αυγ 2008 
Ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου στη 
Βουλή για την Ίδρυση Επιµελητηρίου Πληροφορικής.  
 
 

31 Ιουλ 2008 
Ανακοίνωση του Συµβουλίου των Αντιπροσώπων της ΕΠΕ της 
27/7/2008 για τη δηµιουργία αυτόνοµου και ανεξάρτητου Εθνι-
κού Επιµελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής. 
  
31 Ιουλ 2008 
Απάντηση ΕΠΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών , ∆ηµ. ∆ιοίκ. και 
Αποκέντρωσης περί Ίδρυσης Εθνικού Επιµελητηρίου Επικοινω-
νιών και Πληροφορικής.  
 
09 Ιουν 2008 
Ενηµερωτικό κείµενο του Τοπικού Παραρτήµατος Χανίων µοιρά-
στηκε στο 8ο εκπαιδευτικό συνέδριο της ΟΛΜΕ (Πέµπτη 8 - Σάβ-
βατο 10 Μαίου). (Να καταξιωθεί η Πληροφορική στα πλαίσια 
ενός πραγµατικά δηµόσιου σχολείου.)  
 
10 Μαϊ 2008 
∆ελτίο Τύπου και Υπόµνηµα της ΕΠΕ για την παροχή δωρεάν 
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογρα-
φείου.  
 
10 Μαϊ 2008 
Υπόµνηµα της ΕΠΕ για την ίδρυση Εθνικού Επιµελητηρίου Επι-
κοινωνιών και Πληροφορικής.  
 
07 Απρ 2008 
Στήριξη Πληροφορικών για αποδοχή τους σε µεταπτυχιακό πρό-
γραµµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) και δια-
µαρτυρία για τη µη αποδοχή πληροφορικών στο µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα "Σπουδές στην Εκπαίδευση" του ΕΑΠ. 
 
03 Απρ 2008 
Παρέµβαση της ΕΠΕ στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης, 
που προκήρυξε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και το 
Υπ.Ε.Π.Θ., σχετικά µε το Σχέδιο Ενσωµάτωσης του φορητού 
µαθητικού Η/Υ (laptop) στις σχολικές τάξεις.  
 
 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα̋ 
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Ενδιαφέρουσες Προσκλήσεις—Προκηρύξεις 
 
«Προκήρυξη προγράµµατος  για την υλοποίηση επενδύ-
σεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security) µε ποσοστό 
70%» 
«Επιδότηση Συστηµάτων Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 
27001) µέσω του προγράµµατος e-Security» 
 
 «Η ∆ράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύ-
σεων στην ψηφιακή ασφάλεια  e-security» (στη συνέχεια e-
security) εντάσσεται στο σύνολο των δράσεων του 4ου Νήµατος 
της Ψηφιακής Ασφάλειας µε κύριο στόχο την ενίσχυση της εµπι-
στοσύνης των επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά µέσα και την ψη-
φιακή ασφάλεια. Περιλαµβάνεται σε µια ευρύτερη κατηγορία 
πρωτοβουλιών/ ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγκεκριµένα του Άξονα Προτεραιότη-
τας 1 και ειδικότερα στον Ειδικό Στόχο 1.1 του ΕΠ-ΨΣ, οι οποίες 
υποστηρίζουν την προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ κυρίως στον 
ιδιωτικό τοµέα». 
 
http://www.digitalaid.gr/  & http://esecurityportal.digitalaid.gr/ 
 
«∆ηµιουργία / Υποστήριξη  νέων καινοτόµων επιχειρήσε-
ων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off, spin-out)» 
 
Στο πλαίσιο της έναρξης εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον 
τοµέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, καθώς και της 
πολιτικής της ΓΓΕΤ, της ΕΥ∆-ΕΠΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης γενικότερα για τη δηµόσια διαβούλευση όλων των δράσεων 
πριν από την επίσηµη προκήρυξή τους, ξεκινάει η δηµόσια δια-
βούλευση της δράσης «∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτό-
µων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και 
Spin-out)». 
Η δράση απευθύνεται σε νέες µικρές (έως 6 ετών) καινοτόµες 
επιχειρήσεις , υπάρχουσες ή νεοσυσταθείσες, κυρίως υψηλής 
έντασης γνώσης. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της δηµιουρ-
γίας και της εξέλιξης καινοτόµων επιχειρηµατικών δραστηριοτή-
των και η εφαρµογή καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων µέσω της 
αξιοποίησης της γνώσης που παράγεται α) από Ερευνητές της 
Ελλάδας και του εξωτερικού, β) από επιχειρήσεις µε καινοτόµες 
και Ε &Τα δραστηριότητες καθώς και µέσω αξιοποίησης διπλωµά-
των ευρεσιτεχνίας που κατέχουν ή αγοράζουν οι επιχειρήσεις. 
Απώτερος στόχος είναι η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών 
και διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώ-
σης που θα συµβάλουν µεσοµακροπρόθεσµα στην αναδιάρθρω-
ση της Ελληνικής οικονοµίας προς προϊόντα, διεργασίες και δια-
δικασίες ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο.   
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6102 
 
- Χρηµατοδότηση  συνεργατικών ερευνητικών δραστηριο-
τήτων - ∆ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
Στο πλαίσιο της έναρξης εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον 
τοµέα της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, καθώς και της 
πολιτικής της ΓΓΕΤ, της ΕΥ∆-ΕΠΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης γενικότερα για τη δηµόσια διαβούλευση όλων των δράσεων 
πριν από την επίσηµη προκήρυξή τους, ξεκινάει σήµερα  η δηµό-
σια διαβούλευση της  δράσης  «Συνεργασία».  
Βασικός στόχο της δράσης «Συνεργασία» αποτελεί η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 
η ενίσχυση της απασχόλησης και  της ποιότητας ζωής µέσω  της 
υλοποίησης έργων  Ε&ΤΑ σε συγκεκριµένους τοµείς και δραστη-
ριότητες που: α/ ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας 

Τα κυριότερα σηµεία της συνέλευσης 
 
Στις 25 Απριλίου 2009 πραγµατοποιήθηκε τακτική Γενική Συνέ-
λευση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας στην αίθουσα Φιλική 
Εταιρεία του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών 
 
Η συνέλευση ενέκρινε τον απολογισµό πεπραγµένων καθώς και 
τον οικονοµικό απολογισµό του ∆Σ και συζήτησε διεξοδικά την 
πρόταση περί διεύρυνσης του συνόλου των τµηµάτων των ο-
ποίων οι απόφοιτοι µπορούν να εγγράφονται στην ΕΠΕ. 
 
Στο απολογισµό πεπραγµένων, παρουσιάστηκαν διεξοδικά οι 
δράσεις της ΕΠΕ που έλαβαν χώρα την τελευταία διετία και έγινε 
ειδική µνεία σε σηµαντικές παρεµβάσεις που αφορούσαν, µεταξύ 
των άλλων: 
 
- Την επαγγελµατική κατοχύρωση των Πληροφορικών µε την 
τελική υιοθέτηση από το ΣΑΠΕ και το ΥΠΕΠΘ των βασικών προ-
τάσεων της ΕΠΕ, παρά τις αντιρρήσεις της διοικούσας οµάδας 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου. 
 
- Την προώθηση της πρότασης για την ίδρυση Εθνικού Επιµελη-
τηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
 
- Τις µετονοµασίες τµηµάτων Μηχανικών Υπολογιστών που απα-
σχόλησαν το Συµβούλιο Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευ-
σης. 
 
Περαιτέρω, στον απολογισµό πεπραγµένων έγινε εκτενής ανα-
φορά: 
 
- Στα συστήµατα και τις υποστηρικτικές δοµές που αναπτύχθη-
καν ή αναπτύσσονται για την καλύτερη λειτουργία της ΕΠΕ κα-
θώς και την έκδοση του τακτικού ενηµερωτικού δελτίου της. 
 
- Τις οµάδες εργασίες που συστάθηκαν για να συνδράµουν το ∆Σ 
στο έργο του και να εξασφαλίσουν την συµµετοχή όσο το δυνα-
τόν περισσότερων µελών στις δραστηριότητες της ΕΠΕ. 
 
Η συνέλευση επαναβεβαίωσε την θέση της ΕΠΕ να αναγνωριστεί 
ότι οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατέχουν τις 
βασικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ και δεν χρειάζονται περαιτέρω 
πιστοποίηση για να συµµετέχουν στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ. 
 
Έγινε, επίσης διεξοδική ενηµέρωση για τις προσπάθειες της ΕΠΕ, 
σε συνεργασία µε Ισπανούς συναδέλφους, να δηµιουργηθεί ένα 
πανευρωπαϊκό σωµατείο Πληροφορικών καθώς και για τις ενέρ-
γειες και πρωτοβουλίες της ΕΠΕ και της ΟΕΣΥΝΕ προκειµένου να 
ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα στον κλάδο µας. Στα πλαίσια 
αυτά έχει ξεκινήσει και η προσπάθεια για τη συγκρότηση του 
Συνεταιρισµού Πληροφορικών Ελλάδας. 
 
Η συνέλευση, αποφάσισε επίσης τη διευκόλυνση των µελών που 
έχουν εκκρεµείς οικονοµικές υποχρεώσεις προς την ΕΠΕ µέσω 
της µείωσης του ποσού των οφειλοµένων εισφορών για διάστη-
µα µεγαλύτερο των τριών ετών. 
 
 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα̋ 
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...συνέχεια του άρθρου της 1ης σελίδας 

Οι προτάσεις µας είναι γνωστές. Ο λόγος µας έχει ανάλογη, αν 

όχι µεγαλύτερη, βαρύτητα, σε σχέση µε το πλήθος των µελών 

του κλάδου. Για το λόγο αυτό,  ακόµη κι εκείνοι που υιοθετούν 

τις αντιλήψεις που αντιπαλεύουµε,  αναγνωρίζουν την υπεροχή 

του.  

Οποιοσδήποτε έχει συναίσθηση της ιστορικής κίνησης του λαού 

µας, µπορεί εύκολα να καταλάβει ότι το όραµά µας έχει αρχίσει 

να γίνεται οδηγός στις καρδιές πολλών, συναδέλφων και µη, 

αποτελώντας την καλύτερη εγγύηση για την περαιτέρω πορεία 

µας. 

Νεκτάριος Μουµουτζής,  

Πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 

και θα συµβάλουν άµεσα ή έµµεσα στην παραγωγή νέων ή βελ-
τιωµένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες 
αγορές, β/ υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πο-
λιτικών σε διάφορους τοµείς όπως υγεία, ενεργειακή πολιτική, 
περιβαλλοντική πολιτική, γ/ παράγουν νέα γνώση που µπορεί να 
αξιοποιηθεί.  
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6120 
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6122 
 
- «Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για 
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» 
Στο πλαίσιο της έναρξης εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον 
τοµέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, καθώς και της 
πολιτικής της ΓΓΕΤ, της ΕΥ∆-ΕΠΑΕ και του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης γενικότερα για τη δηµόσια διαβούλευση όλων των δράσεων 
πριν από την επίσηµη προκήρυξή τους, ξεκινάει η δηµόσια δια-
βούλευση της πράξης «Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχει-
ρήσεων για  δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυ-
ξης», η οποία εντάσσεται στη δράση «Ενίσχυση Νέων και Μικρο-
µεσαίων Επιχειρήσεων». 
Η πράξη απευθύνεται σε οµάδες µικροµεσαίων (ΜµΕ) επιχειρή-
σεων, οποιασδήποτε µορφής, µε κοινά προβλήµατα, ανάγκες και 
στόχους. 
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6111 
 
- Στο πλαίσιο της έναρξης εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον 
τοµέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, καθώς και της 
πολιτικής της ΓΓΕΤ, ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ, ΕΥ∆-ΕΠΑΕ και του Υπουργείου 
Ανάπτυξης για τη δηµόσια διαβούλευση όλων των δράσεων πριν 
από την επίσηµη προκήρυξή τους, ξεκινάει η δηµόσια διαβού-
λευση της πράξης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για 
∆ραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης», η 
οποία εντάσσεται στη δράση «Ενίσχυση Νέων και Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων».  
Η πράξη απευθύνεται σε νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την 
ίδρυσή τους και σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους που δεν 
έχουν χρηµατοδοτηθεί για έρευνα  έως σήµερα από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους και προγράµµατα.   
Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιο-
µηχανικής έρευνας και της πειραµατικής ανάπτυξης µε την επι-
χορήγηση έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναµι-
κές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν ήδη ανεπτυγµένη 
παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα. 
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6166 
 
- Πρόγραµµα έξι χιλιάδων (6.000) νέων ελευθέρων επαγγελµα-
τιών (Ν.Ε.Ε.) ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρµακοποιών, 
δικηγόρων και µηχανικών αποφοίτων Πανεπιστηµιακών και Πο-
λυτεχνικών Σχολών, µε διακριτικό τίτλο «Νέοι ελεύθεροι ε-
παγγελµατίες – Νέοι επιστήµονες έτους 2009».  Ως ηµερο-
µηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του 
ΟΑΕ∆ για συµµετοχή στο πρόγραµµα, ορίζεται η 25/5/2009, 
σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆. Η ηµεροµηνία 
λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για συµµετοχή στο πρόγραµµα  των υποψηφίων θα καθοριστεί 
µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆. 
 
http://www.oaed.gr/Pages/SN_858.pg 
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… συνέχεια από τη σελίδα 3 

17 Μαϊ 2007 
Ερώτηση στην Βουλή από τον Βουλευτή Τρικάλων Χρήστο Χάϊδο 
µε θέµα "Τα προβλήµατα στην πιστοποίηση γνώσεων Πληροφο-
ρικής για τους υπαλλήλους του ∆ηµόσιου Τοµέα". 
 
11 Μαϊ 2007 
Ερώτηση στην Βουλή από την Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης Χρύσα 
Αράπογλου µε θέµα "∆ιακίνηση από το ΥΠ.Ε.Π.Θ εγγράφου, του 
Πανελληνίου Συλλόγου Πληροφορικής ∆ηµοσίου (ΠΑΣΥΠΛ), 
σχετικά µε «πιστοποιητικά πληροφορικής»".  
 
04 Μαϊ 2007 
Από κοινού υπόµνηµα της ΕΠΕ και του ΣΤΕΜΠ προς τον Υπουρ-
γό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε θέµα 
"Τροποποίηση των άρθρων 6 και 14 του Π.∆ 50/2001, ώστε να 
σταµατήσει ο διορισµός υποψηφίων, που δεν είναι επιστήµονες 
Πληροφορικής, στους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής".  
 
04 Μαϊ 2007 
Από κοινού υπόµνηµα της ΕΠΕ και του ΣΤΕΜΠ προς τον Υπουρ-
γό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και τον 
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα "Αναβάθµιση του 
επιδόµατος Πληροφορικής. Ένταξη του επαγγέλµατος των κλά-
δων Πληροφορικής ΤΕ και ΠΕ στην κατηγορία των Ανθυγιεινών 
και τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 8 του Ν. 3205/2003".  
 
24 Απρ 2007 
Ερώτηση στην Βουλή από τον Βουλευτή Ηρακλείου Μανόλη 
Στρατάκη σχετικά µε την διακίνηση εγγράφου µε παραπλανητικά 
στοιχεία για τα “πιστοποιητικά πληροφορικής”. 
 
21 Απρ 2007 
Υπόµνηµα / Αίτηση ΕΠΕ - «Αντιµετώπιση επιπτώσεων από διακί-
νηση εγγράφου µε παραπλανητικά στοιχεία σχετικά µε 
“πιστοποιητικά πληροφορικής”».  
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Η ΕΠΕ έχει δηµιουργήσει ένα δίκτυο παραρτηµάτων και έχει 

δραστηριοποιηθεί σε διάφορα θέµατα θεσµικού και επαγγελµατι-

κού χαρακτήρα, µε σκοπό την αντιµετώπιση των ποικίλων προ-

βληµάτων που δηµιουργεί η έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου στον 

τοµέα της Πληροφορικής στη χώρα µας. 

 

Μεταξύ των επιδιώξεων της Ε.Π.Ε. είναι: 

 

♦ Να συµβάλει στη νοµοθετική ρύθµιση του επαγγέλµατος. 

♦ Να συµβάλει στη δηµιουργία Εθνικού Επιµελητηρίου Επι-

κοινωνιών και Πληροφορικής. 

♦ Να συµβάλει στη δηµιουργία Εθνικού Μητρώου Πληροφο-

ρικών και στη θεσµοθέτηση µητρώων κατασκευαστών και 
εργοληπτών έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

♦ Να παρέχει συνεχή, έγκυρη και επίκαιρη επιστηµονική και 

τεχνική ενηµέρωση στα µέλη της. 

♦ Να προβαίνει σε συλλογικές διαπραγµατεύσεις και να 

υπογράφει συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 

♦ Να προστατεύει τα µέλη της από κάθε καταστρατήγηση 

των δικαιωµάτων τους και να προσφέρει αποτελεσµατική 
νοµική στήριξη και προστασία αναλαµβάνοντας τη δικα-
στική τους εκπροσώπηση. 

♦ Να υποστηρίζει την τήρηση των βασικών αρχών της ερ-

γατικής νοµοθεσίας και να ενηµερώνει για ζητήµατα αµοι-
βών, συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας. 

♦ Να ενισχύει την επιχειρηµατικότητα (και ιδιαίτερα την 

επιχειρηµατικότητα των νέων) στις ΤΠΕ. 
 
Η Ε.Π.Ε. µέχρι σήµερα έχει επιτύχει τα ακόλουθα: 
 

♦ ∆ιατύπωσε εµπεριστατωµένες απόψεις και προτάσεις για 

τα θέµατα Πληροφορικής του ιδιωτικού και δηµόσιου 
τοµέα της χώρας µας (πρόταση σχετική µε έργα πληρο-
φορικής, πρόταση για εθνική ψηφιακή στρατηγική 2006-
2013, πρόταση για Εθνικό Επιµελητήριο κ.ά.). 

♦ Αποτέλεσε αξιόλογο και αξιόπιστο συνοµιλητή της πολι-

τείας σε θέµατα Πληροφορικής (συµµετοχή στο Εθνικό 
Συµβούλιο Παιδείας). 

♦ Πέτυχε να αναγνωρίζεται το πτυχίο Πληροφορικής ως το 

µοναδικό προσόν διορισµού σε θέσεις του δηµοσίου και 
της δηµόσιας εκπαίδευσης. 

♦ Πέτυχε την αναγνώριση των τµηµάτων Πληροφορικής ως 

καθηγητικών σχολών για τον διορισµό των αποφοίτων 

Επιστολή της ΕΠΕ προς τον Πρόεδρο του ΕΛΟΤ 

 
Προς κ.κ.: 
 
1.Χ. Χατζηδάκη, Πρόεδρο του ΕΛΟΤ 
2. Ευ. Γαλανό, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ΕΛΟΤ 
 
ΕΛΟΤ 
Αχαρνών 313 
11145, Αθήνα 

Αξιότιµοι κύριοι, 
 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 45020:1996, ως τυποποίη-
ση καλείται η δραστηριότητα µε την οποία καθιερώνονται διατά-
ξεις για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση, µε απώτερο στόχο 
τη συνεχή βελτιστοποίηση της τάξης σε συγκεκριµένο πλαίσιο 
εφαρµογής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποί-
ησης (ΕΛΟΤ), έχοντας την αρµοδιότητα της δηµιουργίας προτύ-
πων σε εθνικό επίπεδο, διερευνά την αναγκαιότητα δηµιουργίας 
συγκεκριµένου προτύπου και εξετάζει ποιοι φορείς είναι κατάλ-
ληλοι να συµµετάσχουν στη διαδικασία εκπόνησής του.  
 
Το έργο της δηµιουργίας προτύπων διενεργείται από τις Τεχνι-
κές Επιτροπές Τυποποίησης που συγκροτούνται από τον Ε-
ΛΟΤ, και στις οποίες συµµετέχουν ειδικοί επιστήµονες και εκπρό-
σωποι των ενδιαφερόµενων κλάδων και φορέων. Οι Τεχνικές 
Επιτροπές Τυποποίησης συντάσσουν τα σχέδια προτύπων, το 
οποία υπόκεινται σε δηµόσια διαβούλευση και κρίση, ανασκο-
πούνται οι παρατηρήσεις και τα σχόλια. Τελικό αποτέλεσµα της 
διαδικασίας είναι το Εθνικό Πρότυπο. 
 
Ο τοµέας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, ο οποίος α-
ναπτύσσεται ραγδαία, απαιτεί µεγάλες προσπάθειες τυποποίησης, 
προκειµένου να προσδιοριστούν οι κανόνες που θα αφορούν την 
διασφάλιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων πληρο-
φορικής και επικοινωνιών, αναφορικά µε ζητήµατα : 
 

♦ ασφάλειας και λειτουργικότητας, 

♦ εξυπηρέτησης του σκοπού για το οποίο παρέχεται κάθε 

προϊόν ή υπηρεσία πληροφορικής και επικοινωνιών, 

♦ προσδιορισµού και ικανοποίησης διατάξεων σχεδιασµού 

και ανάπτυξης τέτοιων προϊόντων, 

♦ ικανοποίησης των χρηστών καθώς και του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου. 
 

Αναφορικά µε θέµατα που άπτονται του κλάδου πληροφορικής 

και επικοινωνιών λειτουργούν ήδη στον ΕΛΟΤ οι ακόλουθες Τε-

χνικές Επιτροπές Τυποποίησης  : <http://www.elot.gr/national/

index.html>) 

 
Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ, http://www.epe.org.gr) 

ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2001 και είναι πρωτοβάθµια επαγ-

γελµατική οργάνωση του νόµου 1712/1987. Τακτικά µέλη της 

Ένωσης εγγράφονται πτυχιούχοι και διπλωµατούχοι όλων των 

τµηµάτων Πληροφορικής Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ή ισοτίµων τµηµάτων του εξωτερικού. ∆όκι-

µα µέλη εγγράφονται οι φοιτητές των παραπάνω τµηµάτων.  

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα̋ 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕ 
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Επιστολή της ΕΠΕ προς το ΣΑΠΕ σχετικά µε µετονοµασίες 

τµηµάτων 

 
ΠΡΟΣ: Συµβούλιο Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 
 
ΘΕΜΑ: «Μετονοµασίες τµηµάτων Πληροφορικής» 
 
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 
 
Αξιότιµοι Κύριοι, 
Ενόψει της επερχόµενης συνεδρίασης του ΣΑΠΕ, επανέρχονται 
προς συζήτηση θέµατα που αφορούν µετονοµασίες τµηµάτων τα 

οποία σχετίζονται µε την επιστήµη της Πληροφορικής.  
 
Οι µετονοµασίες αυτές έρχονται ως συνέχεια άλλων ενεργειών 
που επιχειρούν να καταργήσουν όλες τις νέες επιστηµονικές 
ειδικότητες, ανάγοντας τους Ηλεκτρολόγους και τους Μηχανολό-
γους σε υπερεπιστήµονες που θεραπεύουν όλα τα επιστηµονικά 
πεδία, σε αντίθεση µε το Νόµο Πλαίσιο που προσδιορίζει τη δοµή 
και τη λειτουργία του πανεπιστηµιακού τοµέα των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων: (Ν. 1268/1982, άρθρο 6 παρ. 2) και 
τις προβλέψεις του ότι "Το Τµήµα αποτελεί τη βασική λειτουργι-
κή ακαδηµαϊκή µονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο 
µιας επιστήµης". 
 
Η διεθνής ακαδηµαϊκή πρακτική επιτάσσει την ύπαρξη Σχολών 
Electrical and Computer Engineering ή Σχολών Electrical 
Engineering and Computer Science, που δίνουν όµως ξεχωριστά 
πτυχία Electrical Engineering, Computer Engineering, και 
Computer Science, ανάλογα µε το τµήµα ή το πρόγραµµα σπου-
δών που παρακολουθεί ο κάθε φοιτητής.  
 
Στη χώρα µας όµως, σε αντίθεση µε αυτά που ορίζει ο νόµος και 
µε αυτά που υπαγορεύει η διεθνής πρακτική, ακολουθείται τα 
τελευταία χρόνια µια στρεβλή τακτική που µέσω της µετονοµασί-
ας υφιστάµενων τµηµάτων οδηγεί στην ενσωµάτωση στο πλαίσιο 
ενός πτυχίου πολλών αυτόνοµων επιστηµών, µε χαρακτηριστικό-
τερη την περίπτωση των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών.  
 
Τα τµήµατα αυτά διεκδικούν µια παγκόσµια πρωτοτυπία καλύ-
πτοντας σε ένα πτυχίο τα αντικείµενα της Ενέργειας, της Ηλε-
κτρονικής, της Μηχανικής Υπολογιστών και των Τηλεπικοινω-
νιών. ∆ηµιουργείται έτσι το παράδοξο φαινόµενο των ηµιµαθών 
υπερεπιστηµόνων που αποκτούν επαγγελµατικά δικαιώµατα σε 
2, 3 ή ακόµη και 4 διαφορετικά επιστηµονικά πεδία χωρίς όµως 
να διαθέτουν τις αντίστοιχες γνώσεις. Και σαν να µην έφτανε 
αυτό, έρχονται τώρα να ζητήσουν µερίδιο και από την Πληροφο-
ρική αναγκάζοντας κάποια τµήµατα να µετονοµαστούν σε τµή-
µατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Η Πληροφορική όµως είναι µια 
αυτόνοµη επιστήµη. Οποιαδήποτε προσπάθεια απορρόφησής της 
από την Ηλεκτρολογία είναι εντελώς αντιεπιστηµονική και ανα-
χρονιστική (βλ. <http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?
articleid=350>). 
 
Είναι επίσης γεγονός ότι στην Ελλάδα οι µετατροπές των τµηµά-
των γίνονται µόνο στο όνοµα και όχι στην ουσία. ∆ιεξοδική µε-
λέτη της ΕΠΕ (βλ. http://review.epe.org.gr/) αποδεικνύει ότι τα 
υφιστάµενα τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, παρά τη µετονοµασία τους εδώ και 15 χρόνια, 
εξακολουθούν να έχουν σοβαρότατες ελλείψεις στο επιστηµονι-

τους στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση χωρίς ΣΕΛΕΤΕ. 

♦ Συµµετέχει σε δικαστικούς αγώνες για τα δικαιώµατα των 

µελών και των εν δυνάµει µελών της. 

♦ Πέτυχε την θεσµοθέτηση από την πολιτεία ειδικής κατη-

γορίας µελετών πληροφορικής και δικτύων. 

♦ Συνέβαλε αποφασιστικά στην καθιέρωση του πλαισίου 

λειτουργίας των δοµών πιστοποίησης στις βασικές δεξιό-
τητες χρήσης Η/Υ. Πέτυχε τη δέσµευση για προώθηση 
από την πολιτεία του Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης 
Υπολογιστών. 

 
Πλήρης ανάλυση των πολυετών παρεµβάσεων της ΕΠΕ είναι 
διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Ένωσης (http://www.epe.org.gr). 
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις ακόλουθες παρεµβάσεις στον τοµέα 
της τυποποίησης: 
 

♦ Παρέµβαση στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης του 

Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών για τα 
“Εσωτερικά ∆ίκτυα Επικο ινωνιών” (http://
www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=331). 

♦ Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) για το Φορητό 

Μαθητικό Η/Υ (http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?
articleid=308). 

♦ Παρέµβαση ΕΠΕ για τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα των 

Πληροφορικών (http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?
articleid=307). 

♦ Πρότυπο OOXML ως πρότυπο ISO (http://

www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=301). 

♦ Μελέτη Επισκόπησης Πληροφορικής (http://

www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=289) 

♦ ∆ηµόσια Παρέµβαση της ΕΠΕ στη ∆ιαβούλευση για την 

Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-2013 (http://
www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=235) 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούµε για τα ακόλουθα: 
 
1. να συµπεριλάβετε στις παραπάνω αναφερθείσες Τεχνικές 

Επιτροπές Τυποποίησης εκπρόσωπο που θα οριστεί από το 
∆Σ της ΕΠΕ, 

2. να µεριµνήσετε για την συµµετοχή εκπροσώπου της ΕΠΕ 
σε όλες τις µελλοντικές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης 
στον κλάδο της Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 
Με τιµή 
 
Για το ∆Σ της ΕΠΕ 
 
 
Ο Αντιπρόεδρος 
 
∆ηµήτρης Ε. Κυριακός MSc,MBA 
 
 
 

 

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδα̋ 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕ 
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θρωσης της χώρας µας, καθώς: 
 

♦ Υποτιµούν ευθέως και συγχωνεύουν µε ανεπίτρεπτο τρό-

πο το επιστηµονικό και επαγγελµατικό υπόβαθρο των 
Πληροφορικών, των Ηλεκτρολόγων και των Μηχανολό-
γων. 

♦ Υπονοµεύουν τη σηµασία αποτελεσµατικού σχεδιασµού 

και υποστήριξης της Ενεργειακής Πολιτικής της χώρας 
µας, µεταλλάσσοντας ή και καταργώντας την παραδοσια-
κή επιστήµη του Ηλεκτρολόγου. 

♦ Υπονοµεύουν τη σηµασία της αναδιάρθρωσης της βιοµη-

χανικής παραγωγής. 

♦ Υπονοµεύουν την αναγκαιότητα της επιστηµονικής και 

αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας µας στον τοµέα των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 
Με βάση τα παραπάνω και επειδή η ανάπτυξη της χώρας µας 
αποτελεί ζήτηµα βαρύνουσας εθνικής σηµασίας, στο οποίο δεν 
χωρούν αντιεπιστηµονικοί πειραµατισµοί και συντεχνιακές λογι-
κές, σας καλούµε: 
 
1. Να µην υιοθετήσετε προτάσεις που συγχέουν τα διακριτά 

επιστηµονικά αντικείµενα του ηλεκτρολόγου µηχανικού 
και του µηχανικού υπολογιστών, καλώντας τα τµήµατα 
που επιδιώκουν τέτοιους στόχους να αποφασίσουν ποια 
επιστήµη θεραπεύουν τελικά. 

2. Να καλέσετε τα τµήµατα να θεραπεύσουν αποτελεσµατικά 
και επαρκώς την επιστήµη που επικαλούνται, χωρίς να 
εµπλέκονται σε άλλες επιστήµες. 

3. Να µην υιοθετήσετε επιστηµολογικά άστοχες προτάσεις 
που επιτείνουν, σε επίπεδο τίτλων τµηµάτων, την κατά-
χρηση του όρου "πληροφορική" ή "µηχανική υπολογι-
στών", λαµβάνοντας, παράλληλα, πρωτοβουλίες για την 
αναστροφή της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί λόγω 
των λανθασµένων αποφάσεων του παρελθόντος. 

4. Να καλέσετε τα τµήµατα που δεν καλύπτουν µε επάρκεια 
την επιστήµη της Πληροφορικής (παραπέµπουµε στη σχε-
τική µελέτη µας που είναι διαθέσιµη ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση http://review.epe.org.gr/) να εξετάσουν το 
ενδεχόµενο αναθεώρησης του τίτλου τους, ώστε να απο-
φεύγονται συγχύσεις και λεκτικές ακροβασίες που πλήτ-
τουν το κύρος και την αξιοπιστία τους. 

5. Να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα τµήµατα 
που θεραπεύουν µε επάρκεια πολλαπλά γνωστικά αντικεί-
µενα να υιοθετήσουν διακριτά πτυχία και προγράµµατα 
σπουδών για κάθε αντικείµενο. Στη σηµερινή εποχή δεν 
υπάρχουν υπερεπιστήµονες. 

 
Με εκτίµηση, 
 
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Πληροφορι-
κών Ελλάδας 
 
Ο Πρόεδρος,  
∆ηµήτρης Τσίγκος 
  
Ο Γενικός Γραµµατέας,  
Φώτης Κ. Λιοτόπουλος 
 

 

 

κό πεδίο της Μηχανικής Υπολογιστών.  
 
Τα τµήµατα αυτά δεν κάλυψαν ποτέ επαρκώς την επιστήµη που 
πρόσθεσαν στον τίτλο τους. Είναι προφανές ότι τα ελληνικά τµή-
µατα Ηλεκτρολόγων δεν είχαν τη δυνατότητα να θεραπεύσουν 
αποτελεσµατικά τα δύο ξεχωριστά και τεράστια επιστηµονικά 
αντικείµενα του Ηλεκτρολόγου και του Πληροφορικού.  
 
Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσµα θα έχουν και οι νέες µετονοµασίες 
Τµηµάτων, αυτή τη φορά όµως εις βάρος της Ηλεκτρολογίας.  
 
Με δύο µαθήµατα στο βασικό κορµό και κάποια µαθήµατα επιλο-
γών που µετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι Πληροφο-
ρικοί των Τµηµάτων αυτών θα εντρυφήσουν ξαφνικά και στην 
επιστήµη του Ηλεκτρολόγου! Η τακτική αυτή δεν µπορεί παρά να 
παραπέµπει σε πρακτικές ανεπίτρεπτης «ανταλλαγής» επιστηµο-
νικής επάρκειας και των συνακόλουθων επαγγελµατικών δικαιω-
µάτων µεταξύ Ηλεκτρολογίας και Πληροφορικής, πρακτική που 
δεν έχει καµιά σχέση µε την πραγµατική Ανώτατη Παιδεία. 
 
Οι εισηγήσεις που σας κατατέθηκαν από τις αρµόδιες επιτροπές 
αποδεικνύουν την προχειρότητα και την επιπολαιότητα µε την 
οποία αντιµετωπίζονται κορυφαία ζητήµατα της ενεργειακής εκ-
παίδευσης στη χώρα µας.  
 
Παραδέχονται ουσιαστικά ότι τα ενεργειακά ζητήµατα αντιµετω-
πίζονται πληµµελώς ή και καθόλου από τα υφιστάµενα τµήµατα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.  
 
Όπως ακριβώς οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί εµπόδισαν την αυτό-
νοµη ανάπτυξη των Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 
και τους ανάγκασαν να µετονοµαστούν σε Μηχανολόγους Μηχα-
νικούς, έτσι τώρα κάποια τµήµατα Μηχανικών Υπολογιστών προ-
σπαθούν και αυτά να καπηλευθούν το πεδίο της Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας.  
 
Πρόκειται για την ίδια ακριβώς λογική µε την οποία οι Ηλεκτρο-
λόγοι Μηχανικοί προσπάθησαν να καλύψουν ανεπαρκώς την 
Πληροφορική. Έτσι τώρα και τα τµήµατα Μηχανικών Υπολογι-
στών έρχονται να καλύψουν ανεπαρκώς την Ενέργεια. Με ό,τι 
συνέπειες θα έχει αυτό για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Χώ-
ρας.  
 
Είναι ολοφάνερο, λοιπόν, ότι κάποιοι κύκλοι µηχανικών δεν είναι 
διατεθειµένοι να δεχτούν την ύπαρξη νέων επιστηµονικών πεδί-
ων και προσπαθούν µε κάθε τρόπο να τα απορροφήσουν. 
 
Εµείς οι Πληροφορικοί δηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι δεν είµα-
στε ούτε Ηλεκτρολόγοι, ούτε Μηχανολόγοι, διότι τιµούµε τη δική 
µας επιστήµη, αλλά και την αξία των άλλων επιστηµών.  
 
Αναµένουµε από τους λοιπούς επιστήµονες να κατανοήσουν 
επιτέλους ότι πρέπει να υπηρετήσουν την επιστήµη την οποία 
σπούδασαν και να πάψουν να αντιµετωπίζουν την Πληροφορική 
ή την Ενέργεια ως πεδίο λεηλασίας. 
 
Αξιότιµοι Κύριοι, 
 
οι ανωτέρω στρεβλώσεις και επιστηµονικοί ακροβατισµοί, τόσο 
σε ακαδηµαϊκό όσο και επαγγελµατικό επίπεδο, έχουν σοβαρότα-
τες επιζήµιες συνέπειες στη διάρθρωση του επιστηµονικού δυνα-
µικού και συνακόλουθα στην προσπάθεια παραγωγικής αναδιάρ-
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µε την εφαρµογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και στις σύγ-
χρονες πρακτικές τους, έτσι όπως διαµορφώνονται στο σηµερινό 
σχολείο. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους εκπαι-
δευτικούς Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προς 
την κατεύθυνση των προβληµάτων διδακτικής µεθοδολογίας µε 
τη συνδροµή ΤΠΕ.  
<http://www.e-diktyo.eu/index.php? 
option=com_content&task=view&id=27&Itemid=43> 

 
3η Συνάντηση εκπαιδευτικών πληροφορικής σε Κεντρική 
& ∆υτική Μακεδονία - Βέροια - 17 Μαΐου 2009 - ∆ίκαιο και 
Internet - Κοινωνικές Επιπτώσεις και Εθισµός στο ∆ιαδίκτυο.  
 
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστηµών Εκπαίδευσης 
Το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών σε συ-
νεργασία µε άλλα πανεπιστηµιακά τµήµατα διοργανώνει το πρώ-
το Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστηµών Εκπαίδευσης, που θα πραγ-
µατοποιηθεί στις 28-30 Μαΐου 2009 στην Αθήνα. 
 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της βασικής και εφαρ-
µοσµένης έρευνας, καθώς και των θεωρητικών προσεγγίσεων 
στην εκπαίδευση (ανώτατη, δευτεροβάθµια, πρωτοβάθµια). Επί-
σης, η διατύπωση εµπεριστατωµένων προτάσεων για το µέλλον 
της εκπαίδευσης στη χώρα µας και η παρουσίαση ερευνητικών 
ευρηµάτων και παιδαγωγικών εµπειριών από διακεκριµένες προ-
σωπικότητες στο χώρο της εκπαίδευσης. 
 

Ιούνιος 
 

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> 

Απρίλιος - Μάιος 
 

Το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, διεξήχθη  στο 
κέντρο ερευνών «ΝΟΗΣΙΣ» στις 28 και 29 Απριλίου 2009.  
Το συνέδριο είναι το 1ο του είδους και διοργανώθηκε από : 
Την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονί-
ας, τους Σχολικούς Συµβούλους Πληροφορικής Ν. Θεσσαλονί-
κης, το Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών, το Μουσείο Τεχνολογίας, 
και το Σωµατείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης».  
 
http://www.math-syn-pli.gr/ 
 
Στα πλαίσια της έκθεσης CISCO EXPO 2009 πραγµατοποιήθηκε 
«PANEL DISCUSSION», την Τετάρτη 29 Απριλίου 2009 και 
ώρα 4 µµ,  µε θέµα: 
 
«Πολικό Εξπρές: Σενάρια επιβίωσης σε µία παγωµένη αγορά. 
Πόσο έχουν επηρεάσει οι διεθνείς εξελίξεις την πορεία της αγο-
ράς. Κέρδη, ζηµίες, ευκαιρίες και προκλήσεις στον Ιδιωτικό και 
∆ηµόσιο Τοµέα. Τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Ανασύνταξη δυνά-
µεων και επενδύσεις.» 
 
Στην εκδήλωση µίλησε και ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, ∆ηµήτρης Τσί-
γκος.  
 
Το 2ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισµικού / Λογι-
σµικού Ανοιχτού Κώδικα θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Μαίου 
2009, στο ΑΤΕΙ Λάρισας, που βρίσκεται 4χλµ από το κέντρο της 
Λάρισας.  
 
http://larisa.fosscomm.gr/  
 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε. 
- Σύρος, 8, 9 και 10 Μαΐου 2009. Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο 
γόνιµος προβληµατισµός και ο δηµιουργικός διάλογος αναφορικά 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 

 

Η οµάδα Linux Greek Teachers  

https://launchpad.net/~linux.sch.gr 

αποτελείται από Έλληνες καθηγητές πληροφορικής που χρησιµο-

ποιούν Ubuntu, Ubuntu LTSP Server ή Linux γενικότερα.  

Ο σκοπός της είναι να προωθήσει την χρήση του Ubuntu, του 

ελεύθερου λογισµικού, του λογισµικού ανοικτού κώδικα και της 

χρήσης των ελεύθερων προτύπων στην Ελληνική εκπαίδευση.  

 

Προς το παρόν, αναπτύσσει δύο έργα ελεύθερου λογισµικού. Tο 

ένα αφορά τεκµηρίωση και εκπαιδευτικές ασκήσεις και το άλλο 

ορισµένα προγράµµατα διαχείρισης ειδικά σχεδιασµένα για την 

Ελληνική εκπαίδευση.  

Νέα - Ηµερίδε̋ - Συνέδρια 
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Εταιρεία Ελεύθερου Λογισµικού / Λογισµικού 

Ανοικτού Κώδικα 
 
Οι προγραµµατιζόµενες ∆ράσεις για το 2009 : 
 
Πρόσκληση για συνέδριο παραγωγών(developers) ΕΛ/ΛΑΚ  
<http://www.ellak.gr/index.php?
option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:synedrio_ellak_2
009a> 
 
∆ιαγωνισµός για διαδικτυακή παρουσία της Εταιρείας ΕΛ/ΛΑΚ
(ιστότοπους, λογότυπο, ...)  
<http://www.ellak.gr/index.php?
option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:sites_contest> 
 
∆ιαγωνισµός για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισµικών που είναι 
χρήσιµα για επιχειρήσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα  
<http://www.ellak.gr/index.php? 
option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:metafraseis> 
 
∆ιαγωνισµός για συµµετοχή στην ανάπτυξη και επέκταση ΕΛΛΑΚ 
Λογισµικών που είναι χρήσιµα για επιχειρήσεις και την εκπαιδευ-
τική κοινότητα  
<http://www.ellak.gr/index.php? 
option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:symetoxi_foss> 
 
Σχέδιο της επιστολής προς Πρυτάνεις ΑΕΙ, Προέδρους Ερευνητι-
κών Κέντρων και ΑΤΕΙ  
<http://www.ellak.gr/index.php? 
option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:epistoli> 
 
Σχέδιο: Ανοικτή επιστολή – Για την ανοικτή πρόσβαση στα ψηφι-
ακά έργα πολιτιστικής κληρονοµιάς  
<http://www.ellak.gr/index.php? 
option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:open_access> 
 
Οι δράσεις για την κατασκευή ιστοσελίδας και λογότυπου & για 
την ανάπτυξη λογισµικών για επιχειρήσεις και  εκπαιδευτική κοι-
νότητα, έχουν ήδη ανατεθεί. Οι αναθέσεις βρίσκονται αντίστοιχα 
στις : 
 
<http://www.ellak.gr/index.php? 
option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:graphics_submissions>   
 
& 
 
<http://www.ellak.gr/index.php? 
option=com_openwiki&Itemid=103&id=eellak:foss_diagonismoi_apoteles
mata> 

∆ιάφορα 

 
Το blog του Υπουργείου Παιδείας  
 

Στον «αέρα» βρίσκεται από τις 20 Απριλίου 2009, µε πρωτοβου-
λία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Άρη 
Σπηλιωτόπουλου, το νέο blog www.meafora.gr (και το ίδιο 
σε .com). To blog - όπως ανακοίνωσε µε ∆ελτίο Τύπου το      
ΥΠΕΠΘ - έρχεται να συµβάλλει στον πολύπλευρο διάλογο που 
έχει ξεκινήσει για την Παιδεία και δίνει στους µαθητές, τους εκ-
παιδευτικούς και σε όλη την κοινωνία την δυνατότητα να εκφρά-
σουν τις απόψεις, τους προβληµατισµούς και τις προτάσεις τους. 
Στο πλαίσιο της κοινοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας, η πολιτι-
κή ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
θα αποστείλει σήµερα εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία της χώρας 
προκειµένου τόσο οι µαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί να γνωρί-
σουν το νέο blog και να το ενισχύσουν µε τις απόψεις τους.  

 
Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Άρης Σπηλι-
ωτόπουλος, αναφορικά µε τη δηµιουργία του blog, προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση: 
 
«Με χαρά ανακοινώνω ότι το νέο blog http://www.meafora.gr, 
λειτουργεί από σήµερα, πραγµατοποιώντας τη δέσµευσή µας να 
ανοίξουµε το διάλογο στο ∆ιαδίκτυο, το µόνο µέσο άµεσης ∆η-
µοκρατίας, που µπορεί να έχει απεριόριστο εύρος επικοινωνίας. 
Στο blog αυτό µπορούν όλοι να εκφράζουν τις απόψεις τους - το 
ίδιο θα κάνω και εγώ προσωπικά - ανοίγοντας το διάλογο σε όλη 
την κοινωνία. Γιατί η Παιδεία µας αφορά όλους. 
 
Ο χώρος της Παιδείας έχει ανάγκη από την καλλιέργεια µιας 
κουλτούρας, διαλόγου και συνεννόησης. Σήµερα, οι προκαταλή-
ψεις έχουν µπει στο περιθώριο. Και αυτό είναι πολύ θετικό.  
 
Σε ζητήµατα παιδείας, κάθε συγκεκριµένη θετική πρωτοβουλία 
και άποψη, έστω και µικρή, µπορεί να αποτελέσει ένα βήµα προς 
τη σωστή κατεύθυνση. ∆εν υπάρχουν µικρά ή αµελητέα κέρδη 
στη περίπτωση της παιδείας. Σας καλώ, λοιπόν, όλους να αντα-
ποκριθούµε σε αυτόν τον υψηλό στόχο, µέσα από αυτό το blog, 
γιατί δεν έχουµε την πολυτέλεια να αφήσουµε καµία άποψη στο 
περιθώριο. Η Παιδεία µε αφορά και µας αφορά όλους µας.»  
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Η AJAX παρέχει µια εντελώς καινούρια αρχιτεκτονική, τα σηµα-
ντικότερα τµήµατα της οποίας είναι: 
 
Μικρά γεγονότα στην πλευρά του διακοµιστή: Τα αντικείµενα 
της ιστοεφαρµογής αποστέλλουν µικρές αιτήσεις στον διακοµι-
στή, λαµβάνουν κάποιες πληροφορίες και προσαρµόζουν την 
σελίδα, στην οποία αλλάζει το DOM. ∆εν γίνεται πλήρη ανανέω-
ση της σελίδας. 
Ασύγχρονη: Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στον διακοµιστή δεν 
προκαλούν το µπλοκάρισµα του περιηγητή. Ο χρήστης µπορεί να  
 

Εικόνα 2 Το παραδοσιακό µοντέλο (σύγχρονο) ανάπτυξης µια 
ιστοεφαρµογής (επάνω) σε σύγκριση µε το ασύγχρονο 
(asynchronous) µοντέλο ανάπτυξης µιας AJAX ιστοεφαρµογής 
(κάτω) 
 
χρησιµοποιεί άλλα τµήµατα της εφαρµογής και η γραφική διεπα-
φή (User Interface, UI) µπορεί να ανανεωθεί, έτσι ώστε να ειδο-
ποιηθεί ο χρήστης, ότι µια αίτηση έχει ολοκληρωθεί. 
Σε οτιδήποτε: Μπορούµε να επικοινωνήσουµε µε τον διακοµιστή 
µε οτιδήποτε, µπορούµε να κάνουµε πάνω στην εφαρµογή. Οι 
σύγχρονοι περιηγητές αντιλαµβάνονται όλες τις ενέργειες του 
χρήστη τις οποίες αντιλαµβάνεται και το λειτουργικό σύστηµα: 
την κίνηση του ποντικιού, το πάτηµα ενός κουµπιού από το πλη-
κτρολόγιο κ.α. Κάθε ενέργεια του χρήστη µπορεί να ενεργοποιή-
σει µια ασύγχρονη αίτηση στο διακοµιστή. 
 
Η εικόνα παρουσιάζει το παραδοσιακό µοντέλο δηµιουργίας ιστο-
σελίδων σε σύγκριση µε το µοντέλο AJAX. 
 
Ο κύκλος ζωής µιας σελίδας AJAX περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
στάδια: 
 
1. Ο χρήστης αποστέλλει µια αίτηση σε µια συγκεκριµένη URL. 

 
 
Η AJAX (asynchronous Javascript and XML)  δεν είναι µια τε-
χνολογία. Είναι στην πραγµατικότητα ένα σύνολο από τεχνολο-
γίες, κάθε µια από τις οποίες ακµάζει στο δικό της πεδίο και οι 
οποίες συνδυάζονται και συµπληρώνουν η µια την άλλη, οδηγώ-
ντας σε πιο δυναµικές δραστηριότητες. 
 
Η AJAX ενσωµατώνει: 
Παρουσίαση χρησιµοποιώντας XHTML και CSS 
∆υναµική παρουσίαση µέσω του Document Object Model 
Ανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών χρησιµοποιώντας XML 
Ασύγχρονη µεταφορά δεδοµένων µέσω του XMLHttpRequest 
Και την Javascript που τα δένει όλα µαζί 
 

Η Javascript αποτελεί τον συνδετικό κρίκο, που χρησιµοποιείται 
για την σύνδεση των τεχνολογιών, ορίζοντας τη ροή των ενερ-
γειών και καθορίζοντας την επιχειρηµατική λογική της εφαρµο-
γής. Το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη διαχειρίζεται και ανα-
νεώνεται από τη Javascript, η οποία χειρίζεται το Document 
Object Model (DOM), συνεχώς επανασχεδιάζοντας και οργανώ-
νοντας τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον χρήστη και διαχει-
ρίζοντας τις διαδράσεις, που ενεργοποιούνται, µέσω της κίνησης 
του ποντικιού και τη χρήση του πληκτρολογίου. 
Η AJAX µπορεί να θεωρηθεί και σαν αρχιτεκτονική για την δηµι-
ουργία ιστοσελίδων. Η κλασσική αρχιτεκτονική αποτελείται από 
τα εξής βήµατα: 
 
Ορίζεται µια σελίδα για κάθε γεγονός στην εφαρµογή 

Εικόνα 1 Το παραδοσιακό µοντέλο για ιστοεφαρµογές 
(αριστερά) σε σύγκριση µε το µοντέλο AJAX (δεξιά). 
 
Κάθε γεγονός ή ενέργεια στέλνει πίσω στον περιηγητή µια πλήρη 
σελίδα. 
 
Η σελίδα αυτή αποδίδεται στο χρήστη. 
 

∆ιαδικτυακέ̋ Εφαρµογέ̋∆ιαδικτυακέ̋ Εφαρµογέ̋∆ιαδικτυακέ̋ Εφαρµογέ̋∆ιαδικτυακέ̋ Εφαρµογέ̋    

Εφαρµογέ̋ στον Ιστό µε χρήση AJAX 

του Νίκου Κουρεµένουτου Νίκου Κουρεµένουτου Νίκου Κουρεµένουτου Νίκου Κουρεµένου    
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«… έφυγε ο Βασίλης…» 
 
Στα µέσα του Μάη, έφυγε από κοντά µας ο 
καλός συνάδελφος Βασίλης Μακρής. Ο Βα-
σίλης αγωνιζόταν και στήριζε διαρκώς και 
ανιδιοτελώς κάθε προσπάθεια της Ένωσης.  
 
Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας και το 
Τοπικό Παράρτηµα Λάρισας, εκφράζουν τα 
θερµά τους συλλυπητήρια προς την οικογέ-
νειά του.   

…καλό σου ταξίδι συνάδελφε 

2. Ο διακοµιστής επιστρέφει την αρχική 
σελίδα HTML. 
3. Ο περιηγητής αποτυπώνει στη µνήµη τη 
σελίδα ως ένα δέντρο DOM. 
4. Η δραστηριότητα του χρήστη έχει ως 
αποτέλεσµα ακολούθως, την αίτηση σε µια 
άλλη URL ασύγχρονα, αφήνοντας το υπάρ-
χον δέντρο DOM ανέπαφο. 
5. Ο περιηγητής επιστρέφει δεδοµένα σε 
µια συνάρτηση µέσα στην σελίδα. 
6. Ο περιηγητής αναλύει τα δεδοµένα και 
ανανεώνει το δέντρο DOM, που βρίσκεται 
στη µνήµη µε τα καινούρια δεδοµένα, τα 
οποία εν συνεχεία αντανακλώνται στην 
οθόνη του χρήστη, χωρίς να έχουµε πλήρη 
ανανέωση της σελίδας. 
 
Βασικό χαρακτηριστικό της AJAX είναι ότι 
επιτρέπει σε συγκεκριµένα τµήµατα µιας 
ιστοσελίδας να προβάλλονται χωρίς ανανέ-
ωση ολόκληρης της σελίδας, και έτσι βελ-
τιώνει σηµαντικά την εµπειρία των ιστοε-
φαρµογών. 
 
Το ασύγχρονο κοµµάτι αυτής της τεχνολο-
γίας επιτρέπει στους προγραµµατιστές ι-
στοεφαρµογών να δηµιουργούν διαισθητι-
κές και καινοτοµικές διαδραστικές εφαρµο-
γές, που συµπεριφέρνονται, ακριβώς όπως 
οι παραδοσιακές εφαρµογές. 
 

Τέτοιου είδους ιστοεφαρµογές υλοποιού-
νται είτε σε απλή Javascript, είτε µε την 
βοήθεια µιας βιβλιοθήκης σε Javascript, 
όπως το jQuery (http://jquery.com/), είτε 
σε άλλες µεγαλύτερης ευχρηστίας γλώσ-
σες, όπως η Java όπου µε πλαίσια, όπως το 
Google Web Toolkit : 
http://code.google.com/webtoolkit/, 
η δηµιουργία τέτοιων εφαρµογών γίνεται 
σαφέστατα πιο ευχάριστη, αυξάνοντας 
παράλληλα την παραγωγικότητα του προ-
γραµµατιστή. 

 
Αναφορές 
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Approach to Web Applications. Ajax: A 
New Approach to Web Applications 
2. Serrano, N., & Aroztegi, J. P. (2007). 
Ajax Frameworks in Interactive Web Apps. 
Software, IEEE , 24, 12-14. 
 

Ο Νίκος Κουρεµένος είναι πτυχιούχος του Τµήµα-
τος Πληροφορικής του Παν. Πειραιά και κάτοχος 
Μ∆Ε στα Πληροφοριακά Συστήµατα από τµήµα 
Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθήνας. Στα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται 
οι τεχνολογίες ιστού, τα κοινωνικά δίκτυα, ο 
ελεύθερος και ανοιχτός κώδικας και αντικειµενο-
στρεφείς γλώσσες προγραµµατισµού (Java, 
Python, C#) 
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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 παραµέ- 
νουν στη διάθεση του περιοδικού 

για δηµοσίευση. Η άποψη των 
συντακτών των κειµένων, δεν 

απηχεί απαραίτητα και την άποψη 
της Ένωσης καθώς  
και των δηµιουργών 

του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  

 
∆ιανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ 
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Προσκλήσεις της «Ψηφιακής Σύγκλισης» 
 
Στην παρακάτω διεύθυνση µπορούµε να βρού-
µε όλες τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 
http://www.psifiakiellada.gr/op/ 
 
Οι ∆ράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαί-
σιο της Ψηφιακής Σύγκλισης πρέπει να αντι-
στοιχίζονται τόσο στους συγκεκριµένους Στό-
χους του προγράµµατος µέσω των σχετικών 
Προσκλήσεων όσο -κυρίως- στα συγκεκριµένα 
"Νήµατα", δηλαδή τις ολοκληρωµένες παρεµ-
βάσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της Ψηφι-
ακής Στρατηγικής και αποτελούνται από σύνο-
λα δράσεων. 
 
 Πρόσκληση 04_2.1 
Η ΕΥ∆ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει 
τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης 04_2.1 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή Σύ-
γκλιση". 
 
Πρόσκληση 03_3.1_v01 
Η ΕΥ∆ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει 
τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης 03_3.1_v01 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή 
Σύγκλιση". 
 
Πρόσκληση 02_1.2_v01 
Η ΕΥ∆ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει 
τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης 02_1.2_v01 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή 
Σύγκλιση". 
 
Πρόσκληση 01_2.2_v01 
Η ΕΥ∆ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει 
τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης 01_2.2_v01 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή 
Σύγκλιση". 


