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 Επιτελική σύνοψη 

 

Το Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι ένα εναλλακτικό 

µοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισµικού, σύµφωνα µε το οποίο κάθε παραγόµενο 
λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να αντιγραφεί και να διανεµηθεί ελεύθερα, 

µε ή χωρίς αλλαγές, χωρίς χρέωση απόκτησης αδείας. Η δυνατότητα αλλαγών ή 

βελτιώσεων παρέχεται στον χρήστη µέσω της ελεύθερης διάθεσης και του πηγαίου 
κώδικα. Βασικός χώρος πρόσβασης στο διαθέσιµο ΕΛ/ΛΑΚ διεθνώς είναι το Internet.  
 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και χρήση ΕΛ/ΛΑΚ παρουσιάζει ραγδαίους ρυθµούς 
αύξησης διεθνώς, και οφείλεται κατά πρώτο λόγο στη ραγδαία ανάπτυξη του Internet 
και κατά δεύτερο λόγο στην αυξανόµενη υποστήριξη και προώθηση του από 

επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω εξελίξεων συγκροτήθηκε από το e-business forum η οµάδα 
εργασίας Γ4, η οποία σε συνεργασία και µε το Ε∆ΕΤ: 

• Μελέτησε τη περίπτωση και το µοντέλο ανάπτυξης  του ΕΛ/ΛΑΚ.  

• Κατέγραψε στοιχεία από τη διεθνή εµπειρία και από την έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα. 

• Ανέλυσε τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση, το 

δηµόσιο τοµέα,  τις επιχειρήσεις και την οικονοµία γενικότερα. 

• Κατέληξε σε µια σειρά προτάσεων προς τη Πολιτεία σχετικά µε πιθανές ενέργειες 

υποστήριξης και προώθησης της χρήσης και ανάπτυξης του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα. 

Μερικά από τα  βασικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της έρευνας παρουσιάζονται 

συνοπτικά στις παραγράφους που ακολουθούν. 
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Υπάρχει µια αµφίδροµη και αλληλένδετη σχέση µεταξύ του Internet και του 
ΕΛ/ΛΑΚ, η οποία απετέλεσε  το έδαφος για την ανάπτυξη του Internet µε βάση το 
ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά και στο να βασιστεί η περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο 
Internet. Η διαδικασία ανάπτυξης του ΕΛ/ΛΑΚ διαφέρει ριζικά από τη διαδικασία 

ανάπτυξης του κλειστού λογισµικού και βασίζεται σε ανοικτά συµµετοχικά πρότυπα 
ανάπτυξης κατά τα πρότυπα ανάπτυξης των επιστηµονικών εργασιών στην ακαδηµαϊκή 

κοινότητα, έργα της οποίας αποτελούν τόσο το Internet όσο και το ΕΛ/ΛΑΚ. Κατά κύριο 

λόγο η ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται σε ένα ανοικτό δίκτυο ‘εθελοντών’ 
προγραµµατιστών, οι οποίοι αναπτύσσουν και διορθώνουν των κώδικα ενός 

προγράµµατος παράλληλα. Ο κώδικας διορθώνεται και εµπλουτίζεται µέσω της 

διαδικασίας  peer review και µε αυτόν τον τρόπο οι νέες εκδόσεις ΕΛ/ΛΑΚ 

κυκλοφορούν ταχύτατα και σε µεγάλη συχνότητα. 

 

Ιστορικά, η ανάπτυξη λογισµικού µε συµµετοχικές ανοικτές διαδικασίες (π.χ. UNIX) 

συµπίπτει µε την παράλληλη ανάπτυξη των πρώτων µορφών δικτύων δεδοµένων από 

την ακαδηµαϊκή κοινότητα κατά τις δεκαετίας του 60 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 

80, φάση κατά την οποία οι διαδικασίες αυτές αποτελούσαν  το ‘φυσικό’ µοντέλο 
ανάπτυξης λογισµικού. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 µέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του 90 η ανάπτυξη ‘κλειστού’ λογισµικού έγινε το κυρίαρχο µοντέλο ανάπτυξης 

λογισµικού. Στη φάση αυτή η χρήση και η ανάπτυξη  του ΕΛ/ΛΑΚ παρέµεινε στη σφαίρα 

της κοινότητας ελεύθερου λογισµικού, για να µπει ξανά στο προσκήνιο όταν η µαζική 
εξάπλωση του Internet στην αρχή της δεκαετίας του 90, η διαλειτουργικότητα του 
οποίου εξορισµού εξασφαλίζεται µόνο µε ανοικτά πρότυπα, συνέβαλλε στον 
εκθετικό πολλαπλασιασµό και διάχυση νέων έργων ΕΛ/ΛΑΚ. Η εξέλιξη αυτή 

σηµατοδότησε για πρώτη φορά µια σειρά καινούργιων φαινοµένων, και ειδικότερα:  

• Την ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ εµπορικών εταιριών και κοινότητας ελεύθερου 

λογισµικού µε σηµαντικές επενδύσεις από πλευράς εταιρειών (HP, IBM, SUN), 

δηµιουργία  OSDL (Open Source Development Lab). 

• Την εµφάνιση νέων βιώσιµων επιχειρησιακών µοντέλων βασισµένων στο 

ΕΛ/ΛΑK, µε περιπτώσεις εταιρειών να εισάγονται στο χρηµατιστήριο (Red Hat, VA 

Linux) ή να προσελκύουν venture capital financing (Collab.Net, Sendmail). Τα 
µοντέλα αυτά βασίζονται κυρίως σε παροχή ποιοτικών υπηρεσιών: διανοµή και 

λιανική πώληση, συµβουλευτικές, εγκατάστασης και ολοκλήρωσης, υποστήριξης, 

εκπαίδευσης, στελέχωσης προσωπικού, προώθησης και διάχυσης. Τα περιθώρια 

ανάπτυξης των µοντέλων αυτών είναι µεγάλα και ιδιαίτερα κατάλληλα για 
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µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς έχουν µικρές απαιτήσεις  σε επένδυση κεφαλαίων 

και µεγάλες απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναµικό υψηλής τεχνογνωσίας. Τα τελευταία 

χρόνια έχουν κερδίσει σηµαντικό έδαφος, µε µεγάλο µερίδιο στον τοµέα των 

εξυπηρετητών και της υποδοµής διαδικτύου, ενώ παράλληλα διευρύνεται η 

υιοθέτησή τους στους προσωπικούς υπολογιστές και τις εφαρµογές γραφείου. 

Σωρευτικά, το ΕΛ/ΛΑΚ τείνει να µεταστρέψει την αντίληψη που έχει ο κλάδος 
ανάπτυξης λογισµικού για τον τρόπο λειτουργίας του, από ένα εργοστασιακό 
µοντέλο, όπου οι λύσεις λογισµικού αποτελούν το τελικό προϊόν, σε ένα 
µοντέλο παροχής υπηρεσιών. 

• Την ανάδειξη της συνεργατικής δοµής ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ ως κατάλληλης 

οργανωτικής µορφής τοµέων εντάσεως γνώσης (virtual teams, virtual companies). 

 

Οι παραπάνω εξελίξεις βασίζονται στα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη 
χρήση ΕΛ/ΛΑΚ και τα οποία είναι: ποιότητα, ανεξαρτησία από προµηθευτές κλειστού 

λογισµικού, ασφάλεια, αξιοπιστία, διαφάνεια, διαλειτουργικότητα βασισµένη σε ανοικτά 

πρότυπα, επεκτασιµότητα, ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης, εξοικονόµηση πόρων και 

µικρές απαιτήσεις σε υλικό. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΕΛ/ΛΑΚ προωθείται συστηµατικά από πολλές 
κυβερνήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη από  το 1998, έχει 

αναλάβει ένα αριθµό πρωτοβουλιών σχετικών µε την έρευνα και την υποστήριξη 

ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ. Κατά την περίοδο 2000-2002 ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε 

εξέλιξη πάνω από 20 προγράµµατα που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη εργαλείων και 

εφαρµογών, ενώ δόθηκε ιδιαίτερο βάρος και στην πραγµατοποίηση προγραµµάτων 

διάδοσης του ΕΛ/ΛΑΚ. Το Πρόγραµµα ∆ράσης του Ιουνίου 2000, το οποίο στηρίζει την 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eEurope 2005, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη θα προωθήσουν την χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στον 
δηµόσιο τοµέα και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μεταξύ των πρωτοβουλιών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαµβάνονται: 

• ∆ηµιουργία Οµάδας Εργασίας για το Ελεύθερο Λογισµικό (Working Group on Libre 
Software) και εκπόνηση µελέτης, http://eu.conecta.it/paper/paper.html 

• Εκπόνηση µελέτης ‘Pooling Open Source Software’, για την ανταλλαγή δεδοµένων 

µεταξύ κυβερνήσεων 

http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/dsp_showDocument.jsp?documentID=333  

• Εκπόνηση µελέτης ‘Free/Libre Open Source Software: Survey and Study’ 
www.infonomics.nl/FLOSS/report/  
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Οι παραπάνω µελέτες επικυρώνουν όλες τις προαναφερόµενες τάσεις, καθώς επίσης 

και τις γενικότερες οικονοµικές επιπτώσεις του ΕΛ/ΛΑΚ. Πιο συγκεκριµένα, προκύπτει 

ότι  οι οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις του ΕΛ/ΛΑΚ, λόγω των οικονοµικών  

χαρακτηριστικών του και των θετικών του επιδράσεων στη συνολική οικονοµική 

δραστηριότητα (δηµόσιο αγαθό, network effects, τυποποίηση, βασική έρευνα, 

καινοτοµία, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα), είναι αντίστοιχες αυτών της εκπαίδευσης 
και της βασικής έρευνας.  Το ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί: 

• σηµαντικό µοχλό τεχνολογικής ανάπτυξης 

• εξαιρετικό σύστηµα εκπαίδευσης  

• πηγή δηµιουργίας de facto τυποποίησης και διαλειτουργικότητας 

 

Επιπλέον, το ΕΛ/ΛΑΚ αλλάζει τους κανόνες λειτουργίας του κλάδου ανάπτυξης 
λογισµικού και του γενικότερου κλάδου των τεχνολογιών πληροφορίας (ΙΤ): 

• παρέχοντας δυνατότητα ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε εταιρείες ή χώρες 

• δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικές επιδράσεις  

 στην εξοικονόµηση πόρων 

 στη τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας 

 στην εκτεταµένη χρήση των νέων τεχνολογιών   

 

Με βάση τα στοιχεία από τη διεθνή εµπειρία, προκύπτει ότι ο συνδυασµός ισχυρής 
κοινότητας προγραµµατιστών ΕΛ/ΛΑΚ και πολιτικής βούλησης προς την 
κατεύθυνση του λογισµικού ανοιχτού κώδικα οδηγούν σε πιο εκτεταµένη 
χρησιµοποίηση ανοιχτού λογισµικού στο δηµόσιο τοµέα, στην εκπαίδευση και τις 
µικρές/ µεσαίες επιχειρήσεις. Η έρευνα που διενήργησε το Ε∆ΕΤ και  η ανταπόκριση 

των Ελλήνων προγραµµατιστών  στις µέχρι τώρα πρωτοβουλίες του Ε∆ΕΤ για την 

ανάπτυξη και προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, έδειξαν ότι υπάρχει ικανός 
αριθµός προγραµµατιστών µε εύρος γνώσης και σηµαντική εµπειρία. Αυτό 

αποδεικνύεται και από την ύπαρξη ελληνικής κοινότητας προγραµµατιστών και χρηστών 

ΕΛ/ΛΑΚ, η οποία έχει ήδη σηµαντικό έργο στο ενεργητικό της  στον τοµέα του 

εξελληνισµού και της ανάπτυξης λογισµικού. Επίσης, τονίζεται και το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί και από εταιρείες για συµµετοχή στις µέχρι τώρα 

πρωτοβουλίες του Ε∆ΕΤ (οργάνωση ηµερίδων, δηµιουργία δικτυακών τόπων, 

δηµιουργία γλωσσάριου, Εξελληνισµός Οpenoffice, ανάπτυξη πλήρως εξελληνισµένης 

έκδοσης του λειτουργικού συστήµατος Linux, δηµιουργία καταλόγου προγραµµατιστών 

και χρηστών ΕΛ/ΛΑΚ, κα). Επίσης, σηµαντικές πρωτοβουλίες έχουν παρθεί και από 
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το ΥπΕΠΘ (δηµιουργία δικτυακού τόπου, παράλληλη εγκατάσταση Linux και 

εφαρµογών γραφείου ΕΛ/ΛΑΚ σε σταθµούς εργασίας σε κάθε εργαστήριο πληροφορικής 

ενιαίου λυκείου, σχολείου τεχνικής εκπαίδευσης και σε 200 γυµνάσια, διδασκαλία Linux 

στη τεχνική εκπαίδευση, χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο, κα.). 

 

Η στάση της πολιτείας απέναντι στο ΕΛ/ΛΑΚ µπορεί να διαµορφωθεί µεταξύ ενός 
πλαισίου ελάχιστης υποστήριξης και ενός πλαισίου δυναµικής υποστήριξης. Ένα 

ελάχιστο πλαίσιο υποστήριξης δηµιουργείται µε την διάθεση χρόνου και πόρων σε 

συγκεκριµένους τοµείς. Ένα δυναµικό πλαίσιο υποστήριξης προϋποθέτει την θέσπιση 

νοµοθετικού πλαισίου προτίµησης λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό και 

την άµεση ή έµµεση χρηµατοδότηση εναλλακτικών λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ σε τοµείς 

στρατηγικής, κοινωνικής ή οικονοµικής σκοπιµότητας.  

 

Στη φάση αυτή, η Οµάδα Εργασίας Γ4 λαµβάνοντας υπόψη τις µέχρι τώρα εξελίξεις στην 

Ελλάδα, καθώς και τις προτάσεις που έχουν διαµορφωθεί στις προαναφερόµενες 

µελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και στο διεθνή χώρο 

γενικότερα, κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις: 

 

 

 

Σύνοψη προτάσεων 
 

 
Προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ στο δηµόσιο τοµέα, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες:
 

1. Ενίσχυση έργων σχετικά µε την τεκµηρίωση, µετάφραση και τον 

εξελληνισµό του ελεύθερου λογισµικού. 

2. Ανάπτυξη συνεργασιών για την πραγµατοποίηση έργων ελεύθερου 

λογισµικού δηµόσιου ενδιαφέροντος  

3. Ενηµέρωση και σταδιακή προώθηση της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ για την 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων αναγκών σε διάφορους τοµείς του δηµοσίου 

4. Ενηµέρωση και καθοδήγηση επιχειρήσεων για τα πλεονεκτήµατα χρήσης 

ή µετάβασης σε ΕΛ/ΛΑΚ 

5. Ενηµέρωση επιχειρήσεων για τα νέα επιχειρησιακά µοντέλα που 

βασίζονται σε ΕΛ/ΛΑΚ µε στόχο την διασφάλιση του απαραίτητου 
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επιπέδου υποστήριξης που απαιτεί η χρήση από το δηµόσιο τοµέα και 

τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας 

6. Ανάπτυξη ερευνητικών προγραµµάτων σχετικά µε τις οικονοµικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις του ΕΛ/ΛΑΚ 

 

 Εισαγωγή και προώθηση του ελεύθερου λογισµικού στην εκπαίδευση: 

 

1. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ  από την ίδια την εκπαιδευτική 

κοινότητα. Το ΕΛ/ΛΑΚ µε την συµµετοχή και των εκπαιδευτικών µπορεί να 

οδηγήσει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα που να έχουν πραγµατικά 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα µε συµπαγή παιδαγωγική και εκπαιδευτική 

υποδοµή. 

 

2. Τεχνική υποστήριξη και παιδαγωγική καθοδήγηση της ανάπτυξης και 

προσαρµογής του εκπαιδευτικού λογισµικού, καθώς και  αξιολόγηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

3. Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται (λογισµικό, δραστηριότητες κλπ), και 

στην εγκατάσταση, configuration και διαχείριση ΕΛ/ΛΑΚ. 

 

4. Προώθηση της παραγωγής  ΕΛ/ΛΑΚ στα πανεπιστήµια στο πλαίσιο 

οµαδικών εργασιών και µε ενίσχυση της τακτικής δηµοσίευσης των 

εργασιών (προγραµµάτων) σαν ΕΛΛΑΚ.  

 

 

5. ∆ηµιουργία µαθηµάτων στη χρήση λογισµικού πολυµέσων για την 

εκπαίδευση, και προγραµµατισµό πολυµέσων σε ΕΛ/ΛΑΚ. 

 

6. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης δηµοφιλών εκπαιδευτικών τίτλων πολυµέσων 

βασισµένων σε ΕΛ/ΛΑΚ. 

  

Προσαρµογή του νοµικού πλαισίου σχετικά µε τη διαδικασία απόκτησης και τις 

προδιαγραφές του λογισµικού στο δηµόσιο τοµέα: 

1. ∆ιαφανής και αξιοκρατική επιλογή λογισµικού βάσει των αναγκών. 
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2. ∆ιασφάλιση των κρατικών δεδοµένων και της διαλειτουργικότητας 

καθιερώνοντας  ανοικτά πρότυπα 

3. Εξέταση της δυνατότητας κατοχής από τη πολιτεία του πηγαίου 

κώδικα όλων (ακόµα και των ‘έτοιµων’ λύσεων) των πακέτων λογισµικού 

που αγοράζει για χρήση στις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. 
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Εισαγωγή 
 

Περιγραφή της οµάδας εργασίας και των στόχων της 
 

Το e-business forum είναι ένας διαρκής µηχανισµός διαβούλευσης της Πολιτείας µε τον 

επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊκό κόσµο, καθώς και τους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς 

φορείς για την παραγωγή θέσεων και προτάσεων προς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη 

σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονοµία και την 

ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα. 

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής το e-business forum συνεργάζεται µε το Εθνικό ∆ίκτυο 

Έρευνας και Τεχνολογίας µε σκοπό την προώθηση της χρήσης του Ελεύθερου 

Λογισµικού / Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα στην Ελλάδα. Συνηγορούν υπέρ της χρήσης 

του στην εκπαιδευτική διαδικασία, και συντονίζουν µία προσπάθεια προσέλκυσης 

εθελοντών, που θα  εργαστούν οµαδικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Για την επίτευξη 

αυτής της προσπάθειας συµβάλλουν οµάδες από ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα 

της χώρας, οµάδες χρηστών Linux, αλλά και ιδιώτες. 

Ανάµεσα στις δραστηριότητες αυτής της πρωτοβουλίας ανήκει και η δηµιουργία οµάδας 
εργασίας µε αντικείµενο το Ελεύθερο λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα. 

(ΕΛ/ΛΑΚ). Η φιλοσοφία ανάπτυξης ενός τέτοιου λογισµικού έχει κερδίσει σηµαντικό 

έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς τα συλλογικά οφέλη που προκύπτουν είναι µεγάλα. 

Το παρόν κείµενο παρουσιάζει τις ενέργειες που έχουν γίνει από την οµάδα εργασίας. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσµατα, γίνεται ανάλυσή τους  και υποβάλλονται 

συγκεκριµένες προτάσεις.  

 

Στόχοι της οµάδας εργασίας  

Η οµάδα επιδίωξε τη συγκέντρωση και διάχυση χρήσιµων πληροφοριών σχετικά µε το 
ΕΛ/ΛΑΚ, έτσι ώστε να διευκολύνει την προώθηση του ελεύθερου λογισµικού και να 
επιτρέψει στην Πολιτεία και τις επιχειρήσεις να σταθµίσουν και να καθορίσουν τη 
στρατηγική τους µε τον πλέον επωφελή τρόπο.  
 

Αντικείµενο 

Συγκεκριµένα, µελετήθηκε το φαινόµενο και η λογική του. Καταγράφηκαν κάποια 
χρήσιµα στοιχεία από τη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε τη διεθνή 
εµπειρία,  αναλύθηκαν τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην 
εκπαίδευση, το δηµόσιο τοµέα και τις µικρές / µεσαίες επιχειρήσεις. 
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Σύνθεση οµάδας – µέλη 
 

Η δράση της οµάδας συντονίσθηκε από τους Ιωάννη Κοροβέση ,(EKEΦΕ ∆ηµόκριτος - 

∆ίκτυο Αριάδνη) και  Θεόδωρο Καρούνο (Εθνικό ∆ίκτυο Ερευνας & Τεχνολογίας). Η 

οµάδα απαρτίζεται από 42 άτοµα εκπροσωπούντα διαφορετικούς τοµείς: 

 

 

Υπεύθυνος Όνοµα Εταιρεία 

Συντονιστής Ιωάννης Κοροβέσης 
EKEΦΕ ∆ηµόκριτος - ∆ίκτυο 

Αριάδνη 

Συντονιστής Θεόδωρος Καρούνος 
Εθνικό ∆ίκτυο Ερευνας & 

Τεχνολογίας 

Rapporteur ∆ηµήτρης Κορµπέτης 
Κέντρο ∆ικτύου Τηλεµατικής, 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Rapporteur Ελένη Γουσίου 
Εθνικό ∆ίκτυο Ερευνας & 

Τεχνολογίας 

Μέλος Κων/νος Κωτσοκάλης 
Εθνικό ∆ίκτυο Ερευνας & 

Τεχνολογίας 

Μέλος Κώστας Μουρτζανός Compact Computing A.E 

Μέλος Συµεών Ξενιτέλλης 
Royal Holloway University, 

London, UK 

Μέλος Κατερίνα Καραδήµου Siemens 

Μέλος ∆ηµήτρης Τσίγκος Virtual Trip Ltd 

Μέλος Χρήστος Σκάρκος ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλωτίου 

Μέλος 
Χαράλαµπος 

Κουτσούρης 

EKEΦΕ ∆ηµόκριτος - ∆ίκτυο 

Αριάδνη 

Μέλος Αθανάσιος Πρίφτης ΥΠΕΘΟ Ειδική Γραµµατεία ΚτΠ 

Μέλος 
Κωνσταντίνος 

Καραφασούλης 

EKEΦΕ ∆ηµόκριτος - ∆ίκτυο 

Αριάδνη 

Μέλος 
Αποστόλης 

Αναγνωστόπουλος 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 

Μέλος Χρυσή Τσιρογιάννη Υπ. Μεταφορών, Γ.Γ. 
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Επικοινωνιών 

Μέλος Κων/νος Μίνος Ευρωτεχνική 

Μέλος Γιώργος Μπλάνας ΤΕΙ Λάρισας 

Μέλος Χρήστος Λάλας 
ΥΠΕΠΘ (∆Σ∆Ε / ΤΜΗΜΑ Β - 

ΤΕΕ) 

Μέλος 
∆ηµήτριος 

Πετρόπουλος 
01 KIS Μονάδα Μελετών 

Μέλος 
Αντώνιος 

Παρασκευόπουλος 
Finatec Α.Ε 

Μέλος 
Γεωργία 

Παπαγεωργίου 
Siemens Α.Ε 

Μέλος Μάρκος Νικολόπουλος Opus Α.Ε 

Μέλος ∆ηµήτριος Κουκοράβας Media A.E 

Μέλος Παναγιώτης Ανανιάδης
ΥΠΕΠΘ – ∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

Μέλος 
Αικατερίνη 

Κανελλοπούλου 

ATCOM INTERNET & 

MULTIMEDIA A.E 

Μέλος Ανδρέας Σκληρός SOFOSNET ΕΠΕ 

Μέλος Αγγελος Νακούλας 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ 

Μέλος ∆ηµήτριος Ιωάννου DCW Software Hellas S.A 

Μέλος Χρήστος Τρανώρης Instance ΕΠΕ 

Μέλος Γεώργιος Λεκατσάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Μέλος Ιωάννης Κωστάκης ΥΠΕΠΘ 

Μέλος Κωνσταντίνος Χρέµος 
ΧΡΕΜΟΣ ΚΩΝ - ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ 

ΑΙΚ ΕΠΕ 

Μέλος Νικόλαος Κορφιάτης eLTRUN Group 

Μέλος 
Ιωάννης 

Φραγκουλόπουλος 
ΕΜΠ 

Μέλος Νίκος Μπεζεριανός BYTE 

Μέλος Γεώργιος Ρηγόπουλος ΕΜΠ 
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Μέλος Γεώργιος Χαλκιαδάκης Information Systems Impact 

Μέλος Φώτιος ∆ηµόπουλος Siemens 

Μέλος Iωάννης Ιωαννίδης Siemens 

Μέλος Χρήστος Τεγάς  

Μέλος Παναγιώτης ∆ρόσος 
ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ 

Μέλος Φώτης ∆ραγανίδης Microsoft Hellas 

Μέλος Μιχάλης Αρβανίτης  

Μέλος Μελίνα Γαλεάδη Microsoft Hellas 

Μέλος Μάρκελλος ∆ιορινός Microsoft Hellas 

Μέλος Ιωακείµ Χρηστίδης Lykos Paperless Solutions S.A 
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Μεθοδολογία 
 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάλυση του φαινοµένου, βασίστηκε στη 

συγκέντρωση στοιχείων από τη διεθνή πραγµατικότητα και διερεύνηση της δυνατότητας 

προσαρµογής τους στην Ελληνική πραγµατικότητα. Παράλληλα, συλλέχθηκε υλικό, που 

αφορά στον ελληνικό χώρο µε τη µέθοδο της συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων. Τέλος, 

σε µια προσπάθεια προώθησης του ΕΛ/ΛΑΚ οργανώθηκε ηµερίδα, όπου 

παρουσιάστηκαν, µεταξύ άλλων, ενέργειες και  προτάσεις. 

 

Η µελέτη κινείται σε άξονα οικονοµικό, τεχνικό και ευκολίας χρήσης. Συγκεκριµένα: 

 

Οικονοµικός άξονας: Θα διερευνηθούν τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από τη 

χρήση του ΕΛ / ΛΑΚ και αφορούν το κόστος απόκτησης, αναβάθµισης, εκπαίδευσης και 

συντήρησης. 

Τεχνικός άξονας: Αφορά στην ικανότητα του λογισµικού να αντεπεξέρχεται σε 

απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας, την ικανότητα αναβάθµισης προς εξυπηρέτηση 

µεγαλύτερου όγκου δεδοµένων και τη σταθερότητα λειτουργίας που αυτό διαθέτει. 

Ευκολία χρήσης: Αναφέρεται στην ευκολία εκµάθησης, τη λειτουργικότητα που διαθέτει 

το λογισµικό που θα προταθεί προς χρήση και την πληρότητα της τεκµηρίωσης. Ο 

άξονας αυτός θα πρέπει να συνδυαστεί µε τον οικονοµικό άξονα σε σχέση µε το κόστος 

εκπαίδευσης. 

 

Σύντοµη ανάλυση περιεχοµένων 
 

Στο Κεφάλαιο 1, «Ελεύθερο λογισµικό, Λογισµικό ανοικτού κώδικα»  
πραγµατοποιείται µία σύγκριση µε τη λογική των ακαδηµαϊκών κοινοτήτων και του 

διαδικτύου, αναλύεται ο όρος Ελεύθερο Λογισµικό, Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα 

(ΕΛ/ΛΑΚ), περιγράφεται η φιλοσοφία του, ο τρόπος ανάπτυξης, τα πλεονεκτήµατα του, 

και γίνεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή για την εξελικτική του πορεία. 

 

Στο Κεφάλαιο 2, «Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης», δίνεται µία εικόνα της 

διάδοσης και της χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ευρώπη και στον κόσµο γενικότερα. 

Αναφέρονται ενδεικτικά κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για τη χρήση του από 

οργανισµούς του δηµοσίου στη Γαλλία, τη Γερµανία, το Βέλγιο και την Αγγλία. Όσον 

αφορά στην Ελλάδα περιγράφονται οι ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι τώρα από την 
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Οµάδα Εργασίας, το ebusinesforum και το Ε∆ΕΤ µε σκοπό την προώθηση και  στήριξη 

του ΕΛ/ΛΑΚ. Παρουσιάζονται στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η οµάδα εργασίας για το 

ΕΛ/ΛΑΚ από δοµηµένα ερωτηµατολόγια. Γίνεται αναφορά στα µελλοντικά σχέδια 

δράσης και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί ή αναµένεται να αναληφθούν. 

Καταγράφονται οι ανάγκες και οι εφαρµογές ΕΛ/ΛΑΚ που µπορούν να τις καλύψουν. 

Υποδεικνύονται τρόποι για µια οµαλή µετάβαση στο ελεύθερο λογισµικό και γίνεται 

αναφορά στις δυνατότητες εκπαίδευσης και υποστήριξης που παρέχει το ΕΛ/ΛΑΚ. 

Τέλος, γίνονται κάποιες διαπιστώσεις για τα οφέλη που  µπορεί να προκύψουν από τη 

χρήση του ΕΛ.  

 

Στο Κεφάλαιο 3, «Προτάσεις» Προτείνεται µια πολιτική ευαισθητοποίησης, µε ανάληψη 

συγκεκριµένων πρωτοβουλιών. Ακόµη, σηµειώνεται η πρόταση του Ινστιτούτου του 

Μάαστριχ για προσαρµογή του νοµικού πλαισίου, και για προσδιορισµό των 

προδιαγραφών  που καλό θα ήταν να πληροί το λογισµικό, ώστε να είναι δυνατή η 

χρήση του στον τοµέα της εκπαίδευσης, και της δηµόσια διοίκησης. 

 Η έκθεση αυτή ολοκληρώνεται µε το παράρτηµα, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται τα 

δοµηµένα  ερωτηµατολόγια.  

 

1 Ελεύθερο λογισµικό , Λογισµικό ανοικτού κώδικα 
1.1 Ελεύθερο Λογισµικό,  Ιnternet και ακαδηµαϊκή κοινότητα 

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του ΕΛ, η εκρηκτική ανάπτυξη του Ιnternet, και η καθιέρωση 

της ακαδηµαϊκής κοινότητας ως πρωτοπόρου στην ανάπτυξη και διάχυση νέων 

τεχνολογιών αποτελούν διαφορετικές όψεις του ίδιου φαινοµένου.  

Η ακαδηµαϊκή κοινότητα απαρτίζεται από ανεξάρτητα οµότιµα µέλη ή οµάδες, που έχουν στόχο 

την διεξαγωγή έρευνας και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της. Τα αποτελέσµατα αυτά 

δηµοσιεύονται µε ανοικτές και δοµηµένες διαδικασίες,  δέχονται κριτική, γίνεται επισήµανση 

αδυναµιών και δυνατών βελτιώσεων και στο βαθµό που τα αποτελέσµατα είναι γενικά αποδεκτά 

από την σχετική κοινότητα οι επισηµάνσεις ενσωµατώνονται στα αποτελέσµατα. Η διαδικασία 

αυτή εξασφαλίζει τη γενικότερη διάχυση της παραγόµενης γνώσης, την αξιοποίησή της αρχικά 

από την υπόλοιπη ακαδηµαϊκή κοινότητα και στη συνέχεια από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. .  

Το Internet αναπτύχθηκε από την ακαδηµαϊκή κοινότητα για την κάλυψη τόσο των 

επικοινωνιακών της αναγκών, καθώς επίσης και για τις ανάγκες που προδιαγράφηκαν 

από άλλους κρατικούς φορείς (άµυνα κα), οι οποίοι και συµµετείχαν στο κόστος 
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ανάπτυξης του (µέσω επιχορηγήσεων κλπ.).  Ως έργο της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας το 

Internet αναπτύχθηκε στη βάση των ανοικτών, ελεύθερα προσβάσιµων προτύπων.  Η 

ανάπτυξη του Ιnternet ως µέσου επικοινωνίας δηµιούργησε άµεσα ανάγκες για 

εφαρµογές οι οποίες θα έδιναν στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να 

εκµεταλλευτούν το µέσο αυτό. Κατ’ αυτό τον τρόπο η ανάπτυξη εφαρµογών οι οποίες θα 

ήταν ελεύθερα διαθέσιµες σε όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας (οι οποίοι 

αποτέλεσαν και τους πρώτους χρήστες του Internet) αποτέλεσε άµεση ανάγκη. Οι 

πρώτες τυπικές εφαρµογές ΑΛ παρατηρούνται τέλος της δεκαετίας του ’70, αρχές 

δεκαετίες του ’80. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το πρόγραµµα ‘BSD Unix’ στο 

Πανεπιστήµιο Berkley1, το πρόγραµµα ΤeX του καθηγητή Donald Knuth, το λογισµικό 

για  δροµολογητές ΙP GateDeamon, που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήµιο Cornell2.  

Οι προδιαγραφές των εφαρµογών αυτών τέθηκαν αρχικά από τους πρώτους χρήστες του Internet, 

και κατά συνέπεια οι πλέον κατάλληλοι για την ανάπτυξη τους ήταν τα ίδια τα µέλη των 

ακαδηµαϊκών κοινοτήτων.  

Μόλις έφτασε σε ικανοποιητικά επίπεδα ‘ωρίµανσης’ η χρήση Internet και ΕΛ 

γενικεύτηκε εκτός της κοινότητας η οποία τα ανέπτυξε. Σηµείο σταθµός για την πορεία 

προς τη µαζική χρήση τόσο του Internet όσο και του ΕΛ αποτέλεσε η ανάπτυξη και 

διάδοση του WWW στις αρχές τις δεκαετίας του ’90. Το WWW ως υπηρεσία στηρίζεται 

σε ανοικτά πρότυπα, ενώ το κυριότερο web browser εκείνης της εποχής (MOSAIC) 

αποτέλεσε τις πρώτες εφαρµογές ΕΛ µαζικής χρήσης. Αντίστοιχα, αναπτύχθηκε και ο 

πλέον διαδεδοµένος µέχρι και σήµερα web server στηριγµένος και αυτός σε ΕΛ, ο 

APACHE server. Σε αυτή την πορεία και µερικά χρόνια αργότερα, το 1995, ξεκίνησε και 

η  ‘εµπορευµατοποίηση’ του  Internet στις ΗΠΑ3  (τερµατισµός παροχής υπηρεσιών 

κορµού από το NSFNET) µαζί µε τη γενίκευση της χρήσης του σε ευρύτερα στρώµατα 

πληθυσµού. Η διόγκωση του Internet ταυτόχρονα µε την διεύρυνση της κοινότητας ΕΛ 

στον ευρύτερο ακαδηµαϊκό χώρο δηµιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες σε τεχνολογικό 

και ανθρώπινο δυναµικό για την επέκταση του ΕΛ πέρα από τον παραδοσιακό του χώρο 

του Ιnternet και των σχετικών του υπηρεσιών στον χώρο των εφαρµογών γραφείου 

καθώς και άλλων εξειδικευµένων εφαρµογών (CAD, GIS, Animation κ.λπ). Επιπλέον η 

χρήση καθώς και η ανάπτυξη του ΕΛ υιοθετήθηκε και από επιχειρήσεις µε εµφάνιση 

ενός εύρους επιχειρηµατικών µοντέλων που βασίζονται σε ΕΛ. 

                                                 
1 Report by the Working Group on Libre Software, http://eu.conecta.it/paper 
2 Βλ. προηγούµενη πηγή 
3The Economic Efficiency of Internet Public Goods, M.M. Halgen and A.K. McAdams,  
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Πρέπει να τονιστεί, ότι σχεδόν ταυτόχρονα µε την µετάβαση από το Internet της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας στο Internet του εµπορικού χώρου, ξεκίνησε η  προσπάθεια 

ανάπτυξης του Internet νέας γενιάς. Το Ιnternet νέας γενιάς αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

και παροχή προηγµένων υπηρεσιών σε υπερ-υψηλές ταχύτητες και µοχλός αυτής της 

ανάπτυξης είναι πάλι η ακαδηµαϊκή κοινότητα. Στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη καθώς και σε 

άλλες χώρες, η ανάπτυξη δικτύων νέων τεχνολογιών και νέων προηγµένων υπηρεσιών 

προωθείται πάλι µέσω της ανάπτυξης και κρατικής ενίσχυσης ακαδηµαϊκών-ερευνητικών 

δικτύων σε ένα ανοικτό πλαίσιο διεθνών συνεργασιών και ρητή αναγνώριση του ρόλου 

και της ανάγκης περαιτέρω ανάπτυξης ελεύθερου λογισµικού.   

 

1.2 Τι είναι το ΕΛ/ΛΑΚ  
 

Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (Open Source Software) είναι η κατηγορία λογισµικού του 

οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιµος σε όποιον ενδιαφέρεται για αυτόν. Οι όροι 

διανοµής του λογισµικού αυτού πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, τα 

βασικότερα από τα οποία είναι η ελεύθερη χρήση, αντιγραφή,  αναδιανοµή και µεταβολή 

του. 

 

Ο πηγαίος κώδικας ενός προγράµµατος, συνήθως γραµµένος σε γλώσσα 

προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου, είναι απολύτως απαραίτητος για να καταλαβαίνει 

κανείς τη λειτουργία του προγράµµατος, να το τροποποιεί και να το βελτιώνει. Αν 

κάποιος προγραµµατιστής έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, είναι σε θέση να τον 

µελετήσει και να τον επεξεργαστεί, όπως και ο αρχικός δηµιουργός του. Η ελεύθερη 

πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα αποτελεί την βάση της φιλοσοφίας του κινήµατος για το 
Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα. Η φιλοσοφία ανάπτυξης ενός 

τέτοιου λογισµικού έχει κερδίσει σηµαντικό έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς τα 

συλλογικά κέρδη που προκύπτουν είναι πολύ µεγάλα. 

 

∆ιαµορφώθηκαν δύο κινήµατα, το κίνηµα του Ελεύθερου Λογισµικού(ΕΛ) που 
εκφράζεται από τον οργανισµό Free Software Foundation και τον Richard Stallman και 

το κίνηµα του Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα(ΛΑΚ) που εκφράζεται από το Open 
Source Initiative (OSI) και τον Eric Raymond. Τα δύο κινήµατα έχουν πολλά κοινά και 

προωθούν και τα δύο την ελεύθερη διακίνηση του λογισµικού και την πρόσβαση στον 

πηγαίο κώδικα, αν και εµφανίζουν  κάποιες διαφορές, περισσότερο ιδεολογικές. Με τον 

όρο ΕΛ/ΛΑΚ αναφερόµαστε και στα δύο κινήµατα. Παρακάτω περιγράφονται οι ορισµοί 
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και τα βασικά χαρακτηριστικά του Ελεύθερου λογισµικού και του λογισµικού ανοικτού 

κώδικα.  

 

Ελεύθερο Λογισµικό, Ορισµός  
 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του ελεύθερου λογισµικού, όπως περιγράφεται στο FSF, ο 

χρήστης είναι ελεύθερος να: 

 

• χρησιµοποιήσει το λογισµικό όπως αυτός επιθυµεί. 

• προσαρµόσει το λογισµικό στις ανάγκες του – βελτιώνοντας το, διορθώνοντας τα λάθη, 

αυξάνοντας τη λειτουργικότητά του. 

• αναδιανείµει (δωρεάν ή επί πληρωµή, µη προκαθορισµένη) το λογισµικό σε άλλους 

χρήστες, που θα το χρησιµοποιήσουν, όπως αυτοί κρίνουν. 

• έχει πρόσβαση στην πηγή του κώδικα (προαπαιτούµενο για να ισχύουν τα υπόλοιπα 3 

σηµεία) 

 

Λογισµικό ανοικτού κώδικα, Ορισµός  
 
Σύµφωνα µε τον ορισµό του Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (www.opensource.org), οκτώ 

είναι τα βασικά γνωρίσµατα που το χαρακτηρίζουν 

 

1. Ελεύθερη Αναδιανοµή. Καθένας µπορεί να αναδιανείµει το λογισµικό ανοικτού 

κώδικα, δωρεάν ή για κάποιο αντίτιµο (για παράδειγµα, µαζί µε το πακέτο, την 

εγγύηση και τις υπηρεσίες συντήρησης)  

 

2. ∆ιαθεσιµότητα του πηγαίου κώδικα. Το πρόγραµµα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τον 

πηγαίο κώδικα, και να επιτρέπει τη διανοµή του σε πηγαία ή µεταγλωττισµένη µορφή. 

 

3. Τα καινούρια έργα και οι τροποποιήσεις µπορούν να διανεµηθούν κάτω από τους 

ίδιους όρους της άδειας που συνοδεύει το αρχικό λογισµικό. 

 

4. Καµία διάκριση σε βάρος ατόµων ή οµάδων δεν µπορεί να συµπεριλαµβάνεται στο 

κείµενο της  άδειας. 

 

5. Καµία διάκριση σε βάρος των πεδίων δράσης του λογισµικού δεν µπορεί να 

συµπεριλαµβάνεται στο κείµενο της  άδειας (π.χ «Επιχειρήσεις» ή «Εµπόριο»). 
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6. ∆ιανοµή της Άδειας: Τα δικαιώµατα που συνοδεύουν το πρόγραµµα πρέπει να 

αφορούν σε όλους όσους αναδιανέµεται, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν 

επιπρόσθετη άδεια. 

 

7. Η άδεια δεν µπορεί να εξαναγκάσει να συµπεριληφθεί το λογισµικό σε ένα 

συγκεκριµένο προϊόν ή πακέτο: αν ανήκει σε µια συγκεκριµένη διανοµή λογισµικού και 

εάν το λογισµικό αφαιρεθεί από εκείνη τη διανοµή και χρησιµοποιείται ή διανέµεται µε 

τους όρους της άδειας του προγράµµατος, όλοι όσοι αποκτήσουν το πρόγραµµα θα 

πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε εκείνους που έχουν την αρχική διανοµή 

λογισµικού. 

 

8. Η άδεια δεν πρέπει να επηρεάζει άλλο λογισµικό και δεν µπορεί να θέσει 

περιορισµούς, ώστε να διανέµεται µαζί µε το λογισµικό. 
 

 

Άδειες χρήσης 
 

Οι όροι "Ελεύθερο Λογισµικό" ή "Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα" δεν είναι αρκετά σαφείς, 

ώστε να καθορίσουν  επαρκώς τον τρόπο χρήσης του λογισµικού. Για το λόγο αυτό 

δηµιουργήθηκαν ειδικές άδειες, όπου περιγράφονται λεπτοµερώς οι όροι και τα 

δικαιώµατα χρήσης. Οι άδειες αυτές έχουν δύο βασικά κοινά χαρακτηριστικά: ο 

δηµιουργός παραιτείται από τα  πνευµατικά του δικαιώµατα, και αποδέχεται την 

ελεύθερη διάθεση του κώδικα. Στη συνέχεια περιγράφονται οι πιο διαδεδοµένες άδειες 

χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ. 
 
Άδεια χρήσης GPL (GNU Public License) 
 

Η άδεια χρήσης GPL είναι η πιο γνωστή και ευρέως  χρησιµοποιούµενη άδεια  

Ελευθέρου λογισµικού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν το GNU Project και το 

GNU/Linux. H άδεια χρήσης GPL δηµιουργήθηκε από τον Richard Stallman και 

αντιπροσωπεύει την φιλοσοφία του Free Software Foundation. ∆εν υπάρχει κανένας 

περιορισµός στην αντιγραφή και την διανοµή, αλλά υπάρχουν µερικοί όροι που πρέπει 

να τηρούνται όπως: 

 

• Ο πηγαίος κώδικας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµος από το χρήστη. 
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• Η άδεια GPL πρέπει να διανέµεται µαζί µε το λογισµικό.  

• Οι τροποποιήσεις επιτρέπονται εφ' όσον δηλώνεται τι αλλαγή έχει γίνει, πότε και 

από ποιους.  

• Οι παράγωγες εργασίες επιτρέπονται αλλά πρέπει να δηµοσιευθούν πάλι κάτω 

από την  άδεια GPL.  

 

Ο τελευταίος από τους παραπάνω όρους καθιστά την άδεια GPL ως ένα βαθµό µη 

φιλική στις επιχειρήσεις, καθώς µια επιχείρηση λογισµικού θα πρέπει να αποκαλύψει τον 

πηγαίο κώδικα της, εάν έχει χρησιµοποιήσει µέρη του λογισµικού GPL για να τον 

αναπτύξει. 

 

Άδεια χρήσης LGPL (Lesser General Public License)  
 

Επειδή το GPL είναι περιοριστικό για εµπορική χρήση, το FSF (Ίδρυµα Ελεύθερου 

Λογισµικού) ανέπτυξε την άδεια  LGPL. Αυτή επιτρέπει στο κλειστό λογισµικό να 

χρησιµοποιήσει βιβλιοθήκες ελεύθερου λογισµικού. Το πρώτο λογισµικό που εκδόθηκε 

κάτω από το LGPL ήταν οι βιβλιοθήκες GNU. 

 

Άδεια MIT και άδεια BSD  
 
Η άδεια BSD δίνει στο χρήστη κάθε δυνατή ελευθερία. Εκτός από την δυνατότητα  να 

τροποποιήσει τον πηγαίο κώδικα, µπορεί να διανείµει µόνο την εκτελέσιµη µορφή του ή 

και να το πουλήσει σαν κλειστό λογισµικό. 
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Άλλες άδειες χρήσης MPL, IBM Public License, SUN Public License  
 
Στο πλαίσιο της άδειας MPL εξέδωσε η Netscape  τον πηγαίο κώδικα του Mozilla 

Browser. Η βασική διαφορά της από την άδεια GPL συνίσταται στο ότι το λογισµικό 

κάτω από MPL µπορεί να ενσωµατωθεί σε προϊόντα κλειστού λογισµικού. Εποµένως, τα 

βασικά στοιχεία της MPL είναι παρόµοια µε την LGPL. Παρόµοια είναι εκείνη της ΙΒΜ ή η 

δηµόσια άδεια της SUN. Όλες αυτές οι άδειες είναι εγκεκριµένες από το Open Source 

Institute (Ινστιτούτο Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα). 

 

1.3 Σύντοµο Ιστορικό 
 

Κατά τα πρώτα χρόνια ζωής της βιοµηχανίας των υπολογιστών (δεκαετία 60-80),  το µεγαλύτερο 

κοµµάτι κέρδους των εταιριών προερχόταν από την πώληση και υποστήριξη υλικού (hardware), 

Για κάθε υπολογιστή αναπτυσσόταν ένα ειδικό προσαρµοσµένο λειτουργικό σύστηµα το οποίο 

διανεµόταν ελεύθερα και χωρίς περιορισµούς. Πολλές προσπάθειες είχαν γίνει εκείνη την εποχή 

ώστε να δηµιουργηθεί ένα λειτουργικό σύστηµα που να µπορεί να εγκατασταθεί σε πολλαπλές 

πλατφόρµες υλικού. Η πιο σηµαντική είναι η δηµιουργία του UNIX από την AT&T το 1969 

 

Το 1980 η  AT&T περιόρισε τη χρήση του UNIX µόνο σε αυτούς που πλήρωναν για τις άδειες 

χρήσης. Το ίδιο έκαναν αργότερα και οι IBM, HP και DEC 

 

Το 1984, ο προγραµµατιστής Richard Stallman που εργαζόταν στην ανάπτυξη 

λογισµικού στο MIT, άρχισε ένα πρόγραµµα για να αναπτύξει µια ελεύθερη εναλλακτική 

υλοποίηση του λειτουργικού συστήµατος  Unix. Επιπλέον, καθιέρωσε µια ειδική άδεια, 

την άδεια GNU  για να εξασφαλίσει ότι το λογισµικό είναι πράγµατι ελεύθερο και ανοικτό 

για το καθένα. Προκειµένου να υποστηριχθεί το πρόγραµµα GNU, Stallman ίδρυσε το 

Free Software Foundation (FSF) το 1985. Η άδεια GNU δεν δίνει δυνατότητα κέρδους 

και για το λόγο αυτό προκάλεσε αντίδραση και αντιπάθεια σε κάποιες εταιρείες.  

 

Στις αρχές της δεκαετίας του  '90, µαζί µε την αυξανόµενη χρήση του ∆ιαδικτύου, 

προέκυψαν πολλά νέα προγράµµατα ανοικτού κώδικα. Το πιο εξέχον παράδειγµα είναι 

το Linux, ένα συµβατό µε Unix λειτουργικό  σύστηµα. Αναπτύχθηκε από το Φιλανδό 

σπουδαστή της επιστήµης των υπολογιστών, Linus Torvalds. Το 1991, εξέδωσε τον 

κώδικα µιας πειραµατικής έκδοσης, κάτω από την άδεια GPL, σε µια οµάδα  

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (newsgroup) και ζήτησε τα σχόλια και τις βελτιώσεις τους. 

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, το Linux αναπτύχθηκε σε ένα ισχυρό λειτουργικό 
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σύστηµα. Σε αυτό το διάστηµα, το Linux χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο σε 

συνδυασµό µε τα εργαλεία του GNU Project. Παράλληλα, επεκτείνεται η χρήση του και 

στις επιχειρήσεις.  

 

Το 1997 ιδρύθηκε η OSI προκειµένου να καθιερωθεί µια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στη 

χορήγηση αδειών λογισµικού. Βασικοί συντελεστές αυτής της κίνησης  ήταν οι  Eric 

Raymond και Bruce Perens. Στόχος τους ήταν  να προάγουν την εµπορική χρήση του 

ΕΛ/ΛΑΚ, µια και πιστεύανε ότι τόσο η κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ όσο και ο επιχειρησιακός 

κόσµος θα µπορούσαν να ωφεληθούν από την ευρύτερη διάδοση του. Σταδιακά 

παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για το  ΕΛ/ΛΑΚ και  αρχίζει να παρέχεται 

υποστήριξη από εταιρείες, όπως η IBM και  SUN.  

 

Το  1998 η Netscape απελευθερώνει τον κώδικα του Netscape browser. 

Τέλος, τη δεκαετία του 90 δηµιουργήθηκαν εταιρείες που  κύριο αντικείµενο τους είναι το 

ΕΛ/ΛΑΚ, όπως για παράδειγµα η Cygnus, Redhat και VaLinux. Το ΕΛ/ΛΑΚ 

υποστηρίζεται πια και εµπορικά, γίνεται ευρύτερα γνωστό και εύκολο στη χρήση του. 

 

1.4 Πλεονεκτήµατα 
 

Η παρατηρούµενη τάση σταδιακής υιοθέτησης χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ σε συνδυασµό  µε 

κλειστό λογισµικό οφείλεται σε µια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που έχουν 

αναδειχθεί µέσα από το µοντέλο ανάπτυξης και διάδοσης του ΕΛ/ΛΑΚ. Παρακάτω 

αναφέρονται µερικά από τα γενικώς αποδεκτά πλεονεκτήµατα του ΕΛ/ΛΑΚ. 

  
Ποιότητα  
 
Καθώς ο κώδικας του ΕΛ /ΛΑΚ είναι διαθέσιµος µπορεί να ελεγχθεί διεξοδικά  και να 

επαληθευθεί η ορθότητα του, αλλά και το πλαίσιο εφαρµογών του. Πέρα από αυτό 

παρέχεται η δυνατότητα - και αυτό είναι το πιο σηµαντικό - επέµβασης και βελτίωσης του 

κώδικα. Ενθαρρύνεται µε άλλα λόγια η επιστηµονική και τεχνολογική καινοτοµία.  

 

Ανοικτά πρότυπα – ∆ιαλειτουργικότητα  
 
Το κλειστό λογισµικό είναι δεσµευτικό· και ο «κλειστός» του κώδικας ενισχύει ακόµη 
περισσότερο τη θέση ισχύος αυτών των εµπορικών προγραµµάτων. Συχνά οι χρήστες 
βρίσκονται στο περιθώριο των εξελίξεων, µε προϊόντα που είναι ξεπερασµένα και 
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δεδοµένα µη συµβατά µε τις καινούριες εκδοχές λογισµικού (π.χ. γραφικά, πίνακες ή 
κείµενα παλαιότερων κειµενογράφων ή λογιστικών φύλλων).  Προκειµένου να 
διασφαλίσουν την καλή λειτουργία των προγραµµάτων και επεξεργασία των στοιχείων 
τους, καταφεύγουν διαρκώς στην αγορά νέων αδειών, την ενηµέρωση των εφαρµογών 
και  εκπαίδευση σε αυτές, αλλά και την αναβάθµιση του υλικού (hardware) του 
υπολογιστή.  
 
Το ΕΛ/ΛΑΚ, από την άλλη, επιτρέπει την ανεξαρτησία από µεµονωµένους προµηθευτές 
και βελτιώνει την διαλειτουργικότητα των συστηµάτων. ∆ιασφαλίζει διαρκή πρόσβαση σε 
δεδοµένα και  δυνατότητα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. Η διαλειτουργικότητα 
αυξάνεται, γιατί το ΕΛ/ΛΑΚ επιτρέπει τη χρήση ανοιχτών προτύπων σε διαφορετικές 
εφαρµογές. Ο χρήστης ελέγχει πλήρως τα δεδοµένα και το σύστηµά του. Οι εργασίες 
συντήρησης και ανάπτυξης είναι δυνατόν να ανατεθούν σε ανεξάρτητους φορείς, οι 
οποίοι ανά πάσα στιγµή έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες, που διαθέτουν και οι 
αρχικοί προµηθευτές.  Το ΕΛ/ΛΑΚ  κάνει πιο εφικτή την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 
από την δηµόσια διοίκηση, γιατί µειώνει το κόστος και το ρίσκο των αλλαγών.  
 
Χαµηλό κόστος  
 
Η επιτακτική ανάγκη για αναβαθµίσεις, που χαρακτηρίζει το κλειστό λογισµικό, 
συνεπάγεται ένα συχνά απαγορευτικό κόστος, κυρίως για τους δηµόσιους φορείς.  
Ακόµα και το κόστος της µετάβασης από το κλειστό στο ΕΛ/ΛΑΚ, συνήθως, είναι 
λιγότερο απαγορευτικό. Ο λόγος είναι ότι η συντήρηση και η υποστήριξη αυτού του 
λογισµικού µπορεί να ανατεθεί σε πλήθος αναδόχους: ανεξάρτητους προγραµµατιστές, 
εταιρείες ή και στον ίδιο τον οργανισµό ή την εταιρεία που χρησιµοποιεί το λογισµικό. 
Έτσι, δηµιουργείται στην αγορά ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισµού, που καµιά σχέση δεν 
έχει µε την µονοπωλιακή εξάρτηση από το κλειστό λειτουργικό. Το λογισµικό ανοιχτού 
κώδικα είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και δυνατότητες του  κάθε 
συστήµατος, οπότε εξοικονοµούνται πόροι, που διαφορετικά θα δίνονταν για 
αναβαθµίσεις του λογισµικού ή υλικού µέρους των υπολογιστών, και  διατίθενται  στο 
εσωτερικό του οργανισµού, του φορέα ή του κράτους. 
 

Ασφάλεια 
 
Η ιδιότητα αυτή είναι καθοριστικής σηµασίας για εφαρµογές που απαιτούν διασφάλιση 
προσωπικών και εµπορικών δεδοµένων. Το ΕΛ/ΛΑΚ είναι λιγότερο ευάλωτο και 
εµφανίζει µεγαλύτερη σταθερότητα και αξιοπιστία για µεγάλη ποικιλία εφαρµογών, απλά 
γιατί ο κώδικας του είναι διαθέσιµος· µάλιστα  ενθαρρύνεται η ανίχνευση και ο 
εντοπισµός λαθών µεταξύ των προγραµµατιστών και χρηστών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση Samba. Η έκδοση 2.0.1 που κυκλοφόρησε το 
Φεβρουάριο του 1999 περιείχε ένα σηµαντικό λάθος. Χρειάστηκαν µόνο λίγες ώρες, έως 
ότου εντοπιστεί, διορθωθεί και η έκδοση 2.0.2 ήταν κιόλας διαθέσιµη στο ∆ίκτυο. 
Αντίθετα το κλειστό λογισµικό είναι για τους διαχειριστές συστηµάτων ένα «µαύρο 
κουτί», που καλούνται να εµπιστευτούν, ενώ επιµελώς καλύπτει τις ατέλειες του, 
εσκεµµένες ή µη. Ο κώδικας τους όχι µόνο είναι µυστικός, αλλά απεκδύονται των 
ευθυνών για τυχόν λάθη. Οι εταιρείες κλειστού λογισµικού φτάνουν, µάλιστα, στο σηµείο  
να µην επιτρέπουν την ενηµέρωση της κοινής γνώµης για προβλήµατα ασφάλειας και 
λάθη στο πρόγραµµα, εφόσον αυτά εντοπιστούν. Βέβαια, κανείς – ούτε οι δηµιουργοί 
ΕΛ/ΛΑΚ -  εγγυώνται την πλήρη ασφάλεια ενός προγράµµατος. Ωστόσο, αληθινή 
ασφάλεια δεν µπορεί να προκύψει από τη συγκάλυψη και τη συσκότιση (δηλ. την 
απόκρυψη των εσωτερικών δοµών του κώδικα). 
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Αξιοπιστία  
 

Τα συστήµατα ΕΛ/ΛΑΚ είναι πιο σταθερά και αξιόπιστα στη λειτουργία τους. Αυτό δεν 
ισχύει µόνο κατά κοινή οµολογία αλλά προκύπτει και από έρευνες που έχουν γίνει. 
Σύµφωνα µε αυτές, το λειτουργικό σύστηµα GNU/Linux, για παράδειγµα, µπορεί να 
επεξεργάζεται δεδοµένα για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να καταρρεύσει.  Αυτό 
οφείλεται στη συνεχή διαδικασία ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλµάτων. Οι εφαρµογές 
ΕΛ/ΛΑΚ, βέβαια, που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, παρουσιάζουν συχνά 
σφάλµατα και προβλήµατα αξιοπιστίας. 
 

∆ιαφάνεια και ∆ικαίωµα Πρόσβασης των Πολιτών σε κάθε Πληροφορία 
 
Ο δηµόσιος τοµέας οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια. Σε ένα δηµοκρατικό πλαίσιο ο 
πολίτης δεν έχει απλώς δικαίωµα στην πληροφορία ή τα επεξεργασµένα στοιχεία, αλλά 
και στον τρόπο που αυτά τα στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας. Είναι προφανές ότι το 
ΕΛ/ΛΑΚ, παρέχοντας ελεύθερα τον πηγαίο κώδικα, δίνει τη δυνατότητα σε 
οποιονδήποτε να µελετήσει µε ποιον τρόπο γίνεται η επεξεργασία και αποθήκευση των 
δεδοµένων. 
 
Το Γραφείο Οικονοµικού Απολογισµού της Βαυαρίας  (Bayerischer  Oberster 
Rechnungshof) τόνισε τη σηµασία αυτής της προοπτικής στην ετήσια αναφορά του 
2001. Αναγνώρισε ότι το άµεσο (αγορά, άδεια χρήσης, εγκατάσταση, εκπαίδευση, 
υποστήριξη κλπ) και έµµεσο (αναβαθµίσεις του υλικού, διασφάλιση της 
προσβασιµότητας των δεδοµένων στην παλιά τους µορφή κλπ) κόστος, καθώς και η 
εξάρτηση από εταιρείες κλειστού λογισµικού χρειάζεται να συνεκτιµηθούν προσεκτικά και 
να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις κλειστού και ΕΛ/ΛΑΚ. Σε ανάλογες διαπιστώσεις 
κατέληξε και το Γερµανικό Κοινοβούλιο (Deutsche  Bundestag). Επέλεξε, βέβαια, τη 
λύση της µικτής χρήσης εξυπηρετητών (mixed servers) ως µια πρώτη κίνηση 
µετριασµού του κόστους, αλλά συµβούλευσε να χρησιµοποιηθεί το  Linux OpenLdap σε 
όλους τους εξυπηρετητές, ώστε να ωφεληθούν από τη συνακόλουθη ελευθερία και 
απεξάρτηση από συγκεκριµένους εµπορικούς οργανισµούς  στο µέλλον. 
 
Ποιοτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης 
 

Η διάθεση λογισµικού από πολλές πηγές αυξάνει τον ανταγωνισµό στη παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης και µειώνει τις τιµές. Η συνεχής αύξηση των νέων 
εταιρειών παροχής υπηρεσιών υποστήριξης συνυπάρχει παράλληλα: α) µε την µαζική 
διαθεσιµότητα πολλών δεκάδων χιλιάδων προγραµµατιστών ΕΛ/ΛΑΚ παγκοσµίως και β) 
την εθελοντική εργασία έρευνας και ανάπτυξης από άτοµα και οµάδες, που χαρακτηρίζει 
ιστορικά το µοντέλο ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ. Ο συνδυασµός των παραγόντων αυτών 
δηµιουργεί µια νέα δυναµική στην ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού µε  
δυνητικά οφέλη για τον δηµόσιο τοµέα. 
 
Μικρές απαιτήσεις σε υλικό - Προσαρµοστικότητα 
 
Το ΕΛ/ΛΑΚ  συνήθως έχει µικρότερες απαιτήσεις σε υλικό (hardware) , γιατί 
προσαρµόζεται  εύκολα από τον χρήστη ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις δυνατότητες 
του υπολογιστή του. ∆ίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης τµηµάτων του λογισµικού, που δεν 
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χρειάζονται για τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται εξοικονόµηση 
χρηµάτων από το υλικό, καθώς και  λιγότερες αναβαθµίσεις.  
 

1.5 Μειονεκτήµατα 
 

Σαν µειονεκτήµατα του ΕΛ/ΛΑΚ θα µπορούσε κανείς να αναφέρει τα παρακάτω: 

 

• Κανείς δεν εγγυάται ότι θα εξελιχθούν οι εφαρµογές ΕΛ/ΛΑΚ. Ένα έργο µπορεί  να µην 

αποκτήσει ποτέ λειτουργικότητα ή και αν αυτό συµβεί, µπορεί να εκφυλιστεί αργότερα 

εξαιτίας µειωµένου ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα αν δεν έχει οικονοµική υποστήριξη από µία 

ή περισσότερες εταιρείες ή λείπουν οι προγραµµατιστές που θα το αναπτύξουν, µπορεί 

να πάψει να υφίσταται ή σταδιακά να εκλείψει. Συνήθως, ένα τέτοιο πρόγραµµα από τη 

στιγµή που έχει αυθυπαρξία εφαρµογής εξελίσσεται µόνο του, χωρίς ανάγκη άλλων 

κινήτρων. 

• ∆εν υπάρχει πάντα επαρκής τεκµηρίωση, ιδιαίτερα για έργα που βρίσκονται σε αρχικό 

στάδιο  

• Αγνοούνται κάποιες εφαρµογές ή ποια είναι η τρέχουσα µορφή τους και τα 

χαρακτηριστικά τους. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην ανεπαρκή διαφήµιση. 

• Απουσιάζουν εφαρµογές για ορισµένους τοµείς, όπως για οικονοµική διαχείριση ή 

βιοµηχανικό και εξειδικευµένο λογισµικό. 

• Σε ορισµένες περιπτώσεις η υποστήριξη του υλικού µέρους των υπολογιστών (π.χ. 

συσκευές πολυµέσων, σαρωτές) µπορεί να είναι ανεπαρκής. 

 

1.6 ΕΛ/ΛΑΚ στις Αναπτυσσόµενες χώρες 
 
Ειδικά για τις αναπτυσσόµενες και υποανάπτυκτες χώρες, το ΕΛ/ΛΑΚ µπορεί να 
συµβάλλει στην ικανή θεµελίωση του τοµέα της τεχνολογίας της πληροφορίας. Ανάµεσα 
στους πολλούς λόγους αξίζει να αναφερθούν: 
 

Εύκολη πρόσβαση στο λογισµικό. Ένας τοπικός φορέας αρκεί να κατεβάσει από το δίκτυο 

το λογισµικό και µετά να το αναπαράγει σε CD και να το διαθέσει σε όλη τη χώρα µε 

ελάχιστο κόστος. 

 

Αποδοτική µετάδοση του λογισµικού. Οι αναπτυγµένες χώρες µπορούν να βοηθήσουν 

αποδοτικά, χωρίς ουσιαστική οικονοµική επιβάρυνση, διαδίδοντας, εκπαιδεύοντας και 

προσαρµόζοντας το λογισµικό στις τοπικές ανάγκες. 
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Άµεση πρόσβαση στην τεχνολογία λογισµικού. Οι λιγότερο αναπτυγµένες χώρες µπορούν 

να έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχµής, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν πνευµατικά 

δικαιώµατα. Αποκτώντας το ΕΛ/ΛΑΚ, αποκτούν και τον κώδικα µε όλες τις λεπτοµέρειες 

εφαρµογής. 

 

∆υνατότητα εξέλιξης της τεχνολογίας. Στο κόσµο του ΕΛ/ΛΑΚ κάθε προγραµµατιστής 

(ιδιώτης ή εταιρεία) όπου και αν βρίσκεται µπορεί, θεωρητικά τουλάχιστον, να έχει 

πρόσβαση στο προγραµµατιστικό έργο – εφόσον έχει µια ελάχιστη υποδοµή, όπως πρόσβαση 

στο δίκτυο. Είναι ενδιαφέρον να σηµειώσει κανείς ότι τα σηµαντικότερα έργα του ΕΛ/ΛΑΚ 

προέρχονται από χώρες, που δεν έχουν παράδοση στην ανάπτυξη προηγµένης τεχνολογίας 

λογισµικού. ∆εν αποκλείεται, στο µέλλον, να προκύψουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις για το 

ΕΛ/ΛΑΚ από αυτές, τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. 

 

2 Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης 
2.1 ∆ιεθνές τοπίο  
 

Κυβερνητικοί παράγοντες ανά τον κόσµο αναλογίζονται, συγκρίνουν, συµµετέχουν στη 

διαβούλευση για τα πλεονεκτήµατα του ελεύθερου λογισµικού. Συγκεκριµένα, η 

κυβέρνηση των Η.Π.Α χρησιµοποιεί ΕΛ/ΛΑΚ και προσανατολίζεται σε επέκταση των 

εφαρµογών. Σε εκθέσεις το ελεύθερο λογισµικό παρουσιάζεται ως παράδειγµα προς 

µίµηση µε µεγάλες δυνατότητες κάλυψης των κυβερνητικών αναγκών άµυνας, 

ασφάλειας καθώς και εξοικονόµησης κόστους. 

 

Αυτά τα οφέλη δεν έχουν διαφύγει της προσοχής άλλων κυβερνήσεων. Στην Κορέα η 

κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αγοράσει 120000 αντίτυπα Hancom Linux 

Deluxe, αριθµό ικανό για να µετατρέψει το 23% των εγκατεστηµένων συστηµάτων σε 

αντίστοιχα ΕΛ, ευελπιστώντας να εµφανίσει µείωση κόστους της τάξης του 80% σε 

σχέση µε την αγορά προϊόντων κλειστού λογισµικού4. Στην Ταϊβάν ξεκινά ένα εθνικό 

σχέδιο ανάπτυξης και χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ5. Το Πακιστάν σχεδιάζει να εγκαταστήσει 50000 

υπολογιστές χαµηλού κόστους σε σχολεία και κολέγια χρησιµοποιώντας GNU/Linux6. Το 

Περού, µάλιστα, προτίθεται να περάσει ένα νόµο που να απαιτεί τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από 

                                                 
4 http://www.theregister.co.uk/content/4/23667.html 
5 http://zdnet.com.com/2100-1104-931885.html 
6 http://www.linuxjournal.com/article.php?sid=6204 
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τους οργανισµούς του δηµοσίου7. Στηρίζεται στη λογική της ελεύθερης πρόσβασης των 

πολιτών στην πληροφορία, στη Μονιµότητα των ∆ηµόσιων ∆εδοµένων, και στην 

Ασφάλεια της Πολιτείας και των Πολιτών.  Τέλος, πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για το 

πόσο ευεργετική θα ήταν η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ από τις χώρες µε οικονοµικά προβλήµατα, 

όπως στην περίπτωση της Αργεντινής.  

 

Ενδεικτικά στοιχεία για τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ -  Λογισµικό Εξυπηρετητών  

 

Ο πιο δηµοφιλής εξυπηρετητής ∆ιαδικτύου (web server) ήταν πάντα ΕΛ/ΛΑΚ. Σύµφωνα 

µε τα στατιστικά στοιχεία  του Netcraft, ο Apache (ένας εξυπηρετητής  ελεύθερου 

λογισµικού) κυριαρχεί στην αγορά του ∆ιαδικτύου από τον Απρίλιο του 1996. Πριν την 

πρώτη θέση κρατούσε, από τον Αύγουστο του 1995 ως και το Μάρτιο του 1996, ο 

εξυπηρετητής NCSA που ήταν κι αυτός λογισµικό ανοικτού κώδικα.   

 

 

Λογισµικό
Ιούλιος 
2002 

Ποσοστό Αύγουστος2002 Ποσοστό ∆ιαφορά 

Apache 10811987 65.21 11001650 66.64 1.43 

Microsoft 4176048 25.19 4074058 24.68 -0.51 

iPlanet 214063 1.29 208968 1.27 -0.02 

Zeus 183921 1.11 184143 1.12 0.01 

 

 
 

                                                 
7 http://www.opensource.org/docs/bill-EngTrans.php 



 29

Το Sendmail, ένα πρόγραµµα ελεύθερου λογισµικού, είναι ο κορυφαίος εξυπηρετητής 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  Μάλιστα, δεν κατέχει µόνο την πρώτη θέση µεταξύ αυτών 

των προγραµµάτων ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά είναι και το πρόγραµµα µε τις περισσότερες 

εγκαταστάσεις, δύο φορές πάνω από τον πιο κοντινό ανταγωνιστή του.  

 
Από έρευνα που έγινε από τον  Bill Manning, προέκυψε ότι το δεύτερο τετράµηνο του 

2000 το 95% της αντίστροφης ανεύρεσης ονοµάτων των δικτυακών τόπων (DNS) 

χρησιµοποιούν «bind», που είναι ένα πρόγραµµα ελεύθερου λογισµικού. Στο «bind» 

περιλαµβάνονται και όλοι οι δροµολογητές εξυπηρετητές (DNS root servers), που είναι 

καθοριστικής σηµασίας για τη συνολική καλή λειτουργία του ∆ιαδικτύου.  

Το PHP είναι η νούµερο 1 γλώσσα εξυπηρετητή εφαρµογών ∆ιαδικτύου  (Server-side 

Scripting Language). Το PHP ή "Hypertext Preprocessor", είναι µια ανοικτού λογισµικού 

γλώσσα που σχεδιάστηκε για τη δηµιουργία δυναµικών ιστοσελίδων (π.χ. για e-

commerce). Τον Ιούνιο του 2002 παρατηρήθηκε ότι το  PHP ξεπέρασε την  ASP της  

Microsoft και έγινε η πιο δηµοφιλής γλώσσα του ∆ιαδικτύου. Χρησιµοποιήθηκε  για τη 

δηµιουργία του 24% των ιστοσελίδων, νούµερο που αντιστοιχεί σε 9 εκατοµµύρια 

εξυπηρετητές ιστοσελίδων, από ένα σύνολο 37.6 εκατοµµυρίων παγκοσµίως. Στο 

χρονικό διάστηµα των προηγούµενων δύο χρόνων το PHP εµφάνισε ρυθµό ανάπτυξης 

της τάξης του 6.5% το µήνα. 

 

Το  OpenSSH συνιστά τη νούµερο 1 εφαρµογή σε SSH πρωτόκολλο ασφάλειας. Το 

πρωτόκολλο SSH χρησιµοποιείται ευρέως για να συνδέει µε ασφάλεια υπολογιστές και 

για να τους ελέγχει από µακριά. Τον Απρίλιο του 2002 µια έρευνα 2.4 εκατοµµυρίων 

διευθύνσεων ∆ιαδικτύου έδειξε ότι το OpenSSH, µια εφαρµογή ΕΛ/ΛΑΚ, κατείχε το 

66.8% της αγοράς. 

 

Ενδεικτικά στοιχεία για τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ -  Λογισµικό Προσωπικών υπολογιστών  

 

Σε αντίθεση µε το λογισµικό εξυπηρετητών, το ΕΛ/ΛΑΚ µέχρι σήµερα  κατέχει πολύ 

µικρό ποσοστό στους προσωπικούς υπολογιστές. Περίπου 2-5% των χρηστών 

παγκοσµίως χρησιµοποιούν ΕΛ/ΛΑΚ, ενώ η Microsoft κατέχει περισσότερο από το 90% 

της αγοράς. Αν και δεν προβλέπεται να γίνει το κυρίαρχο λογισµικό στο εγγύς µέλλον, 

πρέπει να σηµειωθεί ότι παράλληλα µε τις αυξανόµενες προσπάθειες ανάπτυξης 

φιλικών desktop εφαρµογών παρατηρείται και αυξανόµενοι ρυθµοί χρήσης ΕΛ σε 

υπολογιστές γραφείου.  
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2.2 Ευρώπη 
   

2.2.1 Ενδεικτικά στοιχεία  χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ 
 

Αν εκτιµήσουµε συνολικά τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ευρώπη, καταλήγουµε ότι τόσο 
από πλευράς πολιτικής όσο και από πλευράς εφαρµογών εµφανίζει µεγάλη ετερογένεια.  
Κάποιοι κυβερνητικοί οργανισµοί, µεµονωµένα, αποφασίζουν για το αν και σε ποιο 
βαθµό θα χρησιµοποιήσουν ελεύθερο λογισµικό. Σε γενικές γραµµές τίθενται οι εξής 
ευρείς επιδιώξεις: διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και µείωση κόστους. ∆ιαφάνεια και 
ανοικτά πρότυπα προκρίνονται ως πιθανή λύση, προς την κατεύθυνση µιας ελεύθερης 
αγοράς λογισµικού.  
 

Μία πολύ µικρή και όχι αντιπροσωπευτική έρευνα8 σε 66 τεχνικούς διευθυντές στον 

δηµόσιο τοµέα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρεται σε συνολικά 1250 

εξυπηρετητές και 18540 υπολογιστές γραφείου, έδειξε ότι το 63% από αυτούς 

χρησιµοποιούν κάποιο είδος ΕΛ/ΛΑΚ κυρίως στην εκπαίδευση και για εφαρµογές 

εξυπηρετητών. 

                                                 
8 http://www.cri74.org/actualites/articles/2001/dossier/837.pdf 
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Γαλλία 
 
Από τα τέλη του 1998 οι φορείς του δηµόσιου τοµέα περιλαµβάνουν όλο και 
περισσότερο λύσεις ανοιχτού λογισµικού στα πληροφοριακά τους συστήµατα. 
 

• Το Υπουργείο Άµυνας πραγµατοποίησε αρκετά τεστ ασφάλειας και αξιοπιστίας 

πριν να εγκαταστήσει FreeBSD στο σύστηµά του. 

• Το Υπουργείο Πολιτισµού αντικαθιστά 400 εξυπηρετητές από Unix και NT σε  

Linux και σχεδιάζει να στηρίξει όλο του το σύστηµα σε λογισµικό ελεύθερου 

κώδικα ως το 20059. 

• Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και το Ποινικό Μητρώο (Casier Judiciaire Nationale) 

χρησιµοποιούν διάφορες λύσεις ελεύθερου λογισµικού, όπως Apache, Perl, 

Samba και fetchmail. Οραµατίζονται δε µια µετάβαση από το εµπορικό Unix σε 

Linux, PHP και MySQL. 

• Το Υπουργείο Οικονοµίας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας µαζί µε τη « Direction 

Générale de Douanes et des Droits Indirects » (Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και 

Εµµέσων Φόρων) πρόκειται να αλλάξουν 950 εξυπηρετητές και 60 σταθµούς 

εργασίας σε RedHat 6.2 Linux για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις 

ασφάλειας και αξιοπιστίας. 

• Στο χώρο της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης υπάρχει µια καθαρή προτίµηση προς τις 

λύσεις ελεύθερου λογισµικού.  

• Στο Πανεπιστήµιο Louis Pasteur του Στρασβούργου το 26 % των εξυπηρετητών 

βασίζονται σε Linux, Apache, Zope, Postfix ή SendMail.  

• Το «Laboratoire de probabilité, combinatoire et statistique» του πανεπιστηµίου 

της Λυών έστησε σε όλους τους εξυπηρετητές και σε 80% των σταθµών 

εργασίας ελεύθερο λογισµικό.  

• Τα πανεπιστήµια Artois, Nancy 2 και Academic Rouen τρέχουν γύρω στο 50% 

των εξυπηρετητών και στο 10% των σταθµών εργασίας λογισµικό ανοιχτού 

κώδικα.  

• Το 20% των εξυπηρετητών του «Institut national des sciences appliqués» 

(Εθνικό Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Επιστηµών) στην Τουλούζη και 40% των 

σταθµών εργασίας τους βασίζονται σε λύσεις ελεύθερου λογισµικού. 

 

                                                 
9 http://www.cimu.gov.mt/documents/oss_foreign_use_ver2.doc 
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Από πλευράς πολιτικής η Γαλλία κατέχει ένα ηγετικό ρόλο µέσα στην Ευρώπη. Μία από 

τις 5 προτεραιότητες της έκθεσης ESIS ήταν «ανοιχτό και ελεύθερο λογισµικό». Η 

«Agence pour les Technologies de l’Information et de la Communication dans l’ 

Administration – ATICA » (Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη ∆ιοίκηση)10 

οργανώθηκε το 2001 από τον Πρωθυπουργό ως υπηρεσία e-government (ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης) και στηρίζει σθεναρά την αξιοποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ στο δηµόσιο τοµέα. Η 

έκθεση Carcenac προς το Γάλλο πρωθυπουργό για διοίκηση προσανατολισµένη στον 

πολίτη προτείνει να τεθούν σε εφαρµογή και να ενθαρρυνθούν τα έργα ελεύθερου 

λογισµικού11. Περιλαµβάνει στο σχέδιο δράσης παράλληλα µε το αίτηµα για ανοιχτά 

πρότυπα, ως βασική προτεραιότητα, την κανονική χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ. 

 

Ο συνδυασµός ισχυρής κοινότητας προγραµµατιστών ΕΛ/ΛΑΚ καθώς και ισχυρή 
κυβερνητική πολιτική προς την κατεύθυνση του λογισµικού ανοιχτού κώδικα στη Γαλλία, 
θα οδηγήσει σε πιο εκτεταµένη χρησιµοποίηση ανοιχτού λογισµικού στο δηµόσιο τοµέα. 
Η άσκηση πολιτικής πίεσης στην κατεύθυνση ανοιχτών προτύπων  - ακόµα και αν αυτό 
επιβληθεί νοµικά – θα επιτρέψει την υιοθέτησή τους από τους κρατικούς φορείς. Ο 
ρόλος του κράτους ως εκχωρητή διαλειτουργικού λογισµικού θα συµβάλλει το δίχως 
άλλο σε ισχυρή ανάπτυξη της κίνησης του ΕΛ/ΛΑΚ. 
 
Γερµανία 
 
 Μετά τη Γαλλία η Γερµανία είναι η δεύτερη µεγαλύτερη κοινότητα προγραµµατιστών 
ΕΛ/ΛΑΚ. Οι κυβερνητικοί οργανισµοί εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για την υποστήριξη 
του ελεύθερου λογισµικού στο δηµόσιο τοµέα.  
Συγκεκριµένα:  

• Το Κοινοβούλιο προωθεί τη χρήση του ανοιχτού λογισµικού στην οµοσπονδιακή 

διοίκηση12. 

• Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών δηµιουργήθηκε το KBSt που έχει 

αναλάβει το συντονισµό και την καθοδήγηση της δηµόσιας διοίκησης πάνω στο 

θέµα13. 

• Το Υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Σαξονίας εγκατέστησε Linux σε 11000 

σταθµούς εργασίας, και αναµένει εξοικονόµηση χρηµάτων της τάξης των 20 εκατ. 

Ευρώ14. 

                                                 
10 http://www.atica.pm.gouv.fr/  
11 http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/rapcarcenac/sommaire.htm     
12  http://linux.kbst.bund.de/bundestag/bt-drs14.5246.html   
13 http://linux.kbst.bund.de/ και το ενηµερωτικό γράµµα http://linux.kbst.bund.de/02-2000/brief2-2000.html   
14  http://www.landtagniedersachsen.de/Drucksachen/1501-2000/14-1942.pdf   
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• Το Γερµανικό Κοινοβούλιο στην αρχή του 2002 άλλαξε τους εξυπηρετητές του σε 

Linux, ενώ παράλληλα χρησιµοποιεί στους σταθµούς  εργασίας Windows XP 

• Το Υπουργείο Οικονοµικών και Τεχνολογίας δηµοσίευσε το 2001 ένα 

ενηµερωτικό φυλλάδιο για τη χρήση του ΕΛ στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 

Παράλληλα χρηµατοδοτεί το Berlios, µία πλατφόρµα που δρα ως ενδιάµεσος για 

την εξοικείωση στο ανοιχτό λογισµικό και έργα όπως το GnuPG, µια τεχνολογία 

κωδικοποίησης που βασίζεται στο πρότυπο του OpenPGP. 

• Πρόσφατα, η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στην Πληροφορική 

(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik15) χρηµατοδότησε τη 

δηµιουργία µίας εφαρµογής ελεύθερου λογισµικού  οµαδικής τηλε-συνεργασίας 

(groupware) για λογαριασµό του γερµανικού δηµοσίου16. 

 

Κινητήρια δύναµη για την προώθηση του ΕΛ στη Γερµανία είναι η εξοικονόµηση πόρων. 

Η πρακτικά προσανατολισµένη πολιτική και αύξηση της αξιοποίησης του ελεύθερου 

λογισµικού στους δηµόσιους οργανισµούς αναµένεται να συµβάλλει στην επέκταση των 

έργων ΕΛ/ΛΑΚ, πέραν του δηµοσίου. 

 

                                                 
15 www.bsi.de 
16 http://lists.kde.org/?l=kde-core-devel&m=103168388425502 
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Ισπανία 
 
Το µεγάλο ατού της Ισπανίας είναι οι προγραµµατιστές της· δεν είναι απλά πολλοί σε 

αριθµό, αλλά διαθέτουν υψηλού επίπεδου εµπειρία στην ανάληψη και διαχείριση έργων· 

αυτή η διασύνδεση τους θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στο κίνηµα του ελεύθερου λογισµικού 

στην Ισπανία. Στο χώρο της υιοθέτησης συγκεκριµένων πολιτικών η Ισπανία κάνει 

ακόµα τα πρώτα της βήµατα. συγκεκριµένων πολιτικών η Ισπανία κάνει ακόµα τα πρώτα 

της βήµατα. Πρόσφατα το Καταλανικό Κοινοβούλιο πρότεινε ένα νόµο, που πρεσβεύει 

ότι οι αυτόνοµες κυβερνήσεις θα ήταν καλό να δώσουν προτεραιότητα και να 

ενισχύσουν οικονοµικά την παραγωγή ελεύθερου λογισµικού17. Το Σχέδιο ∆ράσης για το 

e-Europe 2002 προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου 

δράσης «11ο Σχέδιο ∆ράσης για την Πληροφορική», που συντονίζεται από το 

Υπουργείο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Έτσι αναµένεται να διευκολυνθεί η επίτευξη 

ολοκληρωµένων συστηµάτων και η διαλειτουργικότητα µε τα προγράµµατα και τις 

εφαρµογές ΕΛ/ΛΑΚ18. ∆εν υπάρχει πλήρης εικόνα στοιχείων της χρήσης λογισµικού 

ανοικτού κώδικα. Πάντως υπάρχουν παραδείγµατα χρήσης ελεύθερου λογισµικού από 

υπουργεία και άλλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης στην Ισπανία. Συγκεκριµένα: 

 

Στη Γερουσία, το Συµβούλιο Πυρηνικής Ασφάλειας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης χρησιµοποιήθηκαν ποικίλες εφαρµογές εξυπηρετητών 

ελεύθερου λογισµικού, όπως Samba, NFS, Zope και OpenSSH. Η χρήση των 

προϊόντων ελεύθερου λογισµικού ως λειτουργικό σύστηµα σε υπολογιστές γραφείου 

είναι ακόµη πολύ µικρή. 

 

Σηµαντική εφαρµογή χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ πραγµατοποιήθηκε από το Υπουργείο ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. Εξαιτίας του υψηλού κόστους, ήταν αδύνατη η µετάβαση από Unix σε άλλο 

εµπορικό λειτουργικό σύστηµα. Για αυτό εγκατέστησαν Linux σε 220 εξυπηρετητές. Τα 

διαθέσιµα κονδύλια όσον αφορά στο υλικό µέρος του υπολογιστή έπρεπε να είναι εξίσου 

χαµηλά. Αποφασίστηκε, λοιπόν, ο προϋπολογισµός για την αγορά του υλικού µέρους να 

διατεθεί αντ’ αυτού για την εκπαίδευση σε µια διανοµή Debian. Στόχος του έργου είναι να 

τρέχουν µόνο Linux οι 400 εξυπηρετητές του Υπουργείου, στον οποίο συνδέονται 4000 

πελάτες. 

 

                                                 
17 http://www.hispalinux.es/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=53 
18  http://www.ica-it.org/conf35/docs/spain.pdf   
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Τέλος, στο πλέον φτωχό γεωγραφικό διαµέρισµα της Ισπανίας, στα σύνορα µε την 

Πορτογαλία, στην Extremadura, η περιφερειακή κυβέρνηση υιοθέτησε το Linux ως 

επίσηµο λογισµικό σύστηµα στα σχολεία της. Τα 670 σχολεία χρησιµοποιούν ελεύθερο 

λογισµικό. Αποµένει η εκπαίδευση των 15000 δασκάλων της περιοχής. 

 
Βέλγιο 
 

Η χρησιµοποίηση του λογισµικού ανοικτού κώδικα στο δηµόσιο τοµέα του Βελγίου 

επεκτείνεται. Το γεωγραφικό διαµέρισµα των Βρυξελλών περιλαµβάνει κοµµάτια 

ελεύθερου λογισµικού σε επίπεδο εξυπηρετητών. Το Κέντρο Πληροφορικής του 

Γεωγραφικού ∆ιαµερίσµατος των Βρυξελλών, µια υπηρεσία συµβουλευτικής και 

συντονισµού για τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, χρησιµοποιεί προϊόντα 

ελεύθερου λογισµικού (δηλ. Apache, Samba) για τους εξυπηρετητές τους. Ήδη από το 

1998 ο Βελγικός Στρατός περιλαµβάνει λογισµικό ανοικτού κώδικα ιδίως στην κεντρική 

µονάδα προσοµοίωσης και σε εφαρµογές ∆ιαδικτύου (εξυπηρετητής δικτύου, ανιχνευτής 

ιών, δροµολογητές)19.  

 
Ιταλία 
 

Από το 1999 οι υπεύθυνοι για τεχνολογικά και πληροφοριακά συστήµατα - σε τοπικούς, 

περιφερειακούς, καθώς και διοικητικούς τοµείς - δείχνουν αυξηµένο ενδιαφέρον για το 

ΕΛ/ΛΑΚ. Ο ρόλος µάλιστα της AIPA20 (Υπηρεσία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την 

Τεχνολογία και Πληροφορική) είναι η διατήρηση ενός πλαισίου υγιούς ανταγωνισµού, 

ώστε «να αποφευχθεί η εξάρτηση από τον ένα και µοναδικό προµηθευτή». Η υπηρεσία 

αυτή , ως τώρα, ακολουθούσε µε κάποια καθυστέρηση τις εξελίξεις του ΕΛ/ΛΑΚ και 

χρειάζεται ακόµη να διευρύνει τις δικαιοδοσίες της στο χώρο αυτό.   

 

Ηνωµένο Βασίλειο 
 

Στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου διαπιστώνουµε µια αλλαγή πολιτικής προς 

την κατεύθυνση του ελεύθερου λογισµικού. Προς το παρόν η όποια εφαρµοσµένη χρήση 

ΕΛ/ΛΑΚ περιορίζεται στο χώρο του εθνικού συστήµατος υγείας21.  Χαρακτηριστική είναι 

                                                 
19 http://www.cri74.org/actualites/articles/2001/usages.htm 
20 http://www.aipa.it/ 
21  http://news.zdnet.co.uk/story/0,,s2082268,00.html   
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η περίπτωση του “Walton NHS Trust”, που αφού ο ιδιωτικός προµηθευτής του φάνηκε 

αναξιόπιστος, προχώρησε σε µετατροπή του λογισµικού σε µια εκδοχή Linux. Οι 

κυβερνητικοί οργανισµοί αγνοούσαν µάλλον το όλο θέµα, αλλά το Ηνωµένο Βασίλειο  

φαίνεται να συνειδητοποιεί και να επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από την εξάρτηση από 

έναν αποκλειστικό προµηθευτή. Προς το παρόν ο δηµόσιος τοµέας κινείται µε αργούς 

ρυθµούς. Πάντως, η υιοθέτηση συγκεκριµένης πολιτικής απέναντι στο ΕΛ/ΛΑΚ θα έδινε 

ώθηση και σε επίπεδο αποφάσεων και θα άνοιγε το δρόµο για τη χρησιµοποίηση του. 

Άλλωστε ο αριθµός και το επίπεδο των προγραµµατιστών, που χρησιµοποιούν και 

επεξεργάζονται ελεύθερο λογισµικό, είναι τόσο αξιόλογο, που διασφαλίζεται η επέκταση 

του κινήµατος λογισµικού ανοιχτού κώδικα και η πραγµατοποίηση έργων ΕΛ/ΛΑΚ τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. 

 

2.2.2 Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Ανάµεσα στις προτεραιότητες του 6ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης είναι οι αξιόπιστες 

υποδοµές πληροφορικής. Προωθείται η δηµιουργία και χρήση αξιόπιστων δικτύων και 

δοµών µε έµφαση στα ανοιχτά πρότυπα και στη χρήση ανοικτού λογισµικού. 

 

Προοπτικές του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει ένα αριθµό πρωτοβουλιών στον τοµέα του 

ΕΛ/ΛΑΚ ήδη από  το 1998. Κατ’ αρχήν έχει δηµιουργήσει µια «Οµάδα Εργασίας για το 

Ελεύθερο Λογισµικό» (“Working Group on Libre Software”), καθώς και έχει αναλάβει την 

υλοποίηση προγραµµάτων του “Information Society Technologies (IST)”  (Τεχνολογίες 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας), σχετικών µε την έρευνα και υποστήριξη ανάπτυξης 

ΕΛ/ΛΑΚ. Κατά την περίοδο 2000-2002 ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω 

από 20 προγράµµατα για την  ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ. Τα προγράµµατα αυτά συνεισφέρουν 

στην ανάπτυξη εργαλείων και εφαρµογών, ενώ δόθηκε ιδιαίτερο βάρος και στην 

πραγµατοποίηση προγραµµάτων διάδοσης του ΕΛ/ΛΑΚ. Στο Πρόγραµµα ∆ράσης του 

Ιουνίου 2000, το οποίο υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

eEurope 2005 - Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους, θέτει τον εξής στόχο αναφορικά 

µε το ΕΛ/ΛΑΚ: “η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη θα προωθήσουν την χρήση 

του ΕΛ/ΛΑΚ στον δηµόσιο τοµέα και ως καλή πρακτική για εφαρµογές στην ηλεκτρονική 
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διακυβέρνηση, µέσω ανταλλαγών εµπειριών στο εσωτερικό της Ένωσης (προγράµµατα 

IST και IDA)”. Αντικείµενο του προγράµµατος IDA είναι η διερεύνηση και ανάλυση των  

µηχανισµών, που απαιτούνται για την προώθηση λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ µεταξύ των 

κυβερνήσεων. 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Προοπτικές του ΕΛ/ΛΑΚ  
 

Το 2001 στο πλαίσιο µιας έκθεσης συµβουλευτικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (πρόγραµµα IST) για τις προοπτικές του ΕΛ/ΛΑΚ22 εκφράστηκε η πεποίθηση 

ότι το ΕΛ/ΛΑΚ θα καλύψει µια ευρύτατη έκταση εφαρµογών, καθώς και ότι συνιστά την 

υποδοµή της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και διαθέτει µια πλατιά βάση ενδεχόµενων 

χρηστών.  

 

Τεχνολογία, εφαρµογές και εκτίµηση της αγοράς 

 

Η επιτροπή έκρινε ότι η παρούσα εξάπλωση του ΕΛ/ΛΑΚ είναι τεράστια, αν λάβει  κανείς 

υπόψη τις υπηρεσίες που διατίθενται για ανάπτυξη προγραµµάτων (αριθµό 

ανειληµµένων έργων, προγραµµατιστών, φορτώσεις). Όσον αφορά στα κρίσιµα τεχνικά 

θέµατα και τη δουλειά, που απαιτείται ακόµη, η επιτροπή ανέφερε τα εξής σηµεία:  

 

• συµβατότητα και διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστατικών µερών του 

λογισµικού 

• ασφάλεια 

• ανεξάρτητα συστατικά στοιχεία και πλατφόρµες για ενσωµατωµένο λογισµικό. 

 

Πρότεινε µάλιστα στόχος να είναι όχι µια ανταγωνιστική στάση απέναντι στα εµπορικά 

προϊόντα, αλλά η δηµιουργία πρωτότυπου λογισµικού, που θα είναι πιο λειτουργικό και 

θα προσφέρει καλλίτερες υπηρεσίες. Έθεσε, επίσης, το ερώτηµα κατά πόσο οι εταιρείες 

πώλησης του υλικού µέρους του υπολογιστή, όπως η Dell, θα υποστηρίξουν 

πλατφόρµες µε ΕΛ/ΛΑΚ. 

 

Νοµικό, οικονοµικό πλαίσιο 

 

                                                 
22 ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/ka4/tesss-oss-report.pdf 
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Έντονες ήταν ανησυχίες που εκφράστηκαν, για τα πιθανά επισφαλή αποτελέσµατα, που 

θα είχε η καθιέρωση δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας για το λογισµικό και η επιβολή 

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Έγινε, µάλιστα, η εκτίµηση ότι κάτι τέτοιο θα 

απειλούσε όχι µόνο το ελεύθερο λογισµικό, αλλά και το σύνολο της δηµιουργίας 

καινοτοµιών στον τοµέα του λογισµικού. 

 

Παράγοντας κλειδί για την υιοθέτηση του ΕΛ/ΛΑΚ  είναι η διαλειτουργικότητα του µε 

υπάρχουσες λύσεις λογισµικού· ωστόσο, αυτή η απαίτηση υψώνει πολλά εµπόδια στην 

ελεύθερη επιλογή των χρηστών. Γι’ αυτό η θέσπιση ρυθµιστικών µέτρων, που θα 

θεωρούν υποχρεωτική τη χρήση ανοιχτών προτύπων από τους δηµόσιους οργανισµούς, 

µάλλον θα απελευθέρωνε την αγορά και θα επέτρεπε στον καλλίτερο να νικήσει. Κάτι 

τέτοιο θα πρόσφερε µια ίση ευκαιρία στο ΕΛ/ΛΑΚ. 

 

Η επιτροπή πρότεινε µια πολιτική δηµόσιων προσφορών, ώστε να διασφαλιστεί 
µεγαλύτερη ουδετερότητα, που θα επιτρέψει ένα άνοιγµα προς το ΕΛ/ΛΑΚ. Ίσως 
χρειαστούν κάποιες νοµικές ρυθµίσεις επί του θέµατος, καθώς ως ένα βαθµό πρακτικά 
αποθαρρύνεται η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ. Τέλος,  χρειάζεται να υιοθετηθεί µια πιο ενεργή 
πολιτική υποστήριξης της χρήσης του ελεύθερου λογισµικού, αφού σε τελική ανάλυση 
εκείνο που απουσιάζει είναι η ενηµέρωση των διαµορφωτών γνώµης, γύρω από τα 
οφέλη του. 
 

Τα επιχειρηµατικά µοντέλα των εταιρειών ΕΛ/ΛΑΚ ανήκουν στον τοµέα παροχής 

υπηρεσιών. Εκτιµήθηκε ότι η βιωσιµότητα τέτοιων µοντέλων είναι αρκετά αβέβαιη, ενώ 

είναι βέβαιο ότι «χρειάζεται χρόνος για να δηµιουργήσει κανείς ποιοτικό λογισµικό» (J-P. 

Laisné). Πάντως, σύµφωνα µε παραδείγµατα που παρουσιάστηκαν από την Intevation ή 

Stone-IT, πολλές µικρές εταιρείες παροχής υπηρεσιών (ολοκληρωµένα συστήµατα, 

παροχή λύσεων, υποστήριξη) είναι ήδη αυτοδύναµες οικονοµικά. Άλλωστε, αυτού του 

είδους οι εταιρείες, που στοχεύουν στην ανάπτυξη πρωτοποριακού ελεύθερου 

λογισµικού ή στην παροχή υπηρεσιών σε προγραµµατιστές δεν αποσκοπούν σε κέρδη 

αλλά σε προϊόντα αξίας: εργαλεία για να επικοινωνούν ή να δηµιουργούν οι άνθρωποι· 

και αυτό δύσκολα µεταφράζεται µε τη λογική του βραχυπρόθεσµου κέρδους. Η 

καταληκτική σκέψη ήταν ότι το ΕΛ/ΛΑΚ µπορεί να συντελέσει σε δηµιουργία βιώσιµων 

επιχειρήσεων, µε µια συνολικά πολύ θετική οικονοµική εικόνα, αλλά µε περιθώρια 

κέρδους και ποσοστά ανάπτυξης που δε φέρουν ουδεµία σύγκριση µε τα παράλογα 

υψηλά ποσοστά κέρδους ιδιωτικών εταιρειών πακέτων λογισµικού.  

 

Υποδοµή 
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Η επιτροπή αναγνώρισε το δυναµικό ρόλο της εκπαίδευσης και των πανεπιστηµίων 

στη διαµόρφωση µιας γνωστικής υποδοµής, που θα βοηθήσει το ΕΛ/ΛΑΚ να αναπτυχθεί 

και να αξιοποιηθεί. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου τα πανεπιστήµια είναι κατά κύριο λόγο 

δηµόσια, παράγεται µεγάλη ποσότητα λογισµικού, που έτσι µπορεί να διαδοθεί πιο 

εύκολα αλλά και να τεθεί σε εφαρµογή. 

 

Ένας ακόµη παράγοντας κλειδί για το ΕΛ/ΛΑΚ είναι η ύπαρξη µιας υποδοµής 
συνεργασίας και επικοινωνίας, που θα περιλαµβάνει φιλοξενία (hosting), 
αρχειοθέτηση και πιστοποίηση της εξέλιξης του λογισµικού. Ένα τέτοιο ρόλο παίζει αυτή 
τη στιγµή το SourceForge/OSDN, αλλά εκφράστηκε ο φόβος ότι έτσι απειλούµαστε µε 
συγκεντρωτισµό· χρειάζεται µια ποικιλία ανεξάρτητων υπηρεσιών και δοµών που θα 
συνεργάζονται µεταξύ τους. Τονίστηκε, τέλος, ότι το ελεύθερο λογισµικό δεν είναι ούτε 
Αµερικανικό ούτε Ευρωπαϊκό, είναι παγκόσµιο. Συνιστά εντέλει ένα βασικό στοιχείο 
πολιτισµού. 
 

Η επιτροπή υπογράµµισε, πάντως, την ανάγκη να προσδιοριστούν µέτρα στήριξης και 
χρηµατοδότησης του ΕΛ/ΛΑΚ, µε τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για το 

ελεύθερο λογισµικό και την υποστήριξη πρωτοποριακών πρωτοβουλιών εν τη γενέσει 

τους. Οι τρόποι πραγµάτωσης κάτι τέτοιου χρειάζονται διερεύνηση. 
 

2.2.3 ∆υνατότητες χρηµατοδότησης  
 

Οι πρωτοβουλίες για το ΕΛ/ΛΑΚ  είναι δυνατόν να υποστηριχθούν και χρηµατικά  από τα 

παρακάτω Ευρωπαϊκά προγράµµατα:  

 

IDA  
 
Η  Ανταλλαγή  δεδοµένων  µεταξύ  των δηµοσίων  διοικήσεων (IDA)  είναι  ένα  

πρόγραµµα  το  οποίο υποστηρίζει την υλοποίηση Κοινοτικών Πολιτικών µέσω της 

χρήσης των ∆ιευρωπαϊκών δικτύων τηλεµατικής.  Βασίζεται  σε  έργα  κοινού  

ενδιαφέροντος  διαφόρων  τοµέων,  όπως  η  υγεία,  η κοινωνική πολιτική, η γεωργία, η 

αλιεία, η εσωτερική αγορά και η προστασία των καταναλωτών. 

 

eTEN 
 

Το eTEN είναι ένα πρόγραµµα το οποίο είχε σχεδιαστεί για να βοηθήσει την ανάπτυξη 

υπηρεσιών που βασίζονται στα δίκτυα τηλεπικοινωνίας (ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και 

έχουν διευρωπαϊκή διάσταση. Επικεντρώνεται κυρίως στις δηµόσιες υπηρεσίες, ιδίως 
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στους τοµείς όπου η Ευρώπη έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Οι στόχοι του βρίσκονται 

στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας ‘ηλεκτρονική Ευρώπη’ (eEurope) για µια ‘‘κοινωνία της 

πληροφορίας για όλους’’.  

 

eContent 
 
Το πρόγραµµα eContent έχει ως στόχο την υποστήριξη της παραγωγής, της χρήσης και 

της διανοµής ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα. Είναι τµήµα 

του σχεδίου δράσης eEurope, το οποίο επικυρώθηκε το πρώτο εξάµηνο του 2000.  

 

eLearning 
 
Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως σκοπό να εξοπλίσει τα σχολεία µε υπολογιστές, να 

εκπαιδεύσει τους δασκάλους στις νέες τεχνολογίες, να αναπτύξει εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες και λογισµικό, και να προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση των σχολείων  και των 

δασκάλων στο διαδίκτυο. 

 

2.3  Ελλάδα  
 

Ενδεικτικά στοιχεία για τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ -  Λογισµικό Εξυπηρετητών 

  

Από τα στατιστικά στοιχεία της e-Soft για το ποσοστό χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα 

προκύπτει ότι ο Apache είναι και εδώ ο κυρίαρχος εξυπηρετητής δικτύου. Η διαφορά 

από τον πιο κοντινό ανταγωνιστή δεν είναι, βέβαια, τόσο υψηλή. Αρκετά εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα χρησιµοποιούν ΕΛ/ΛΑΚ, κυρίως σε εφαρµογές υποδοµής διαδικτύου αλλά και 

σε εργαστήρια υπολογιστών, όπως το ΤΕΙ Αθηνών23 και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης24. Οι 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του ελεύθερου λογισµικού είναι  

περιορισµένες σε αριθµό (πχ. Step, Μακεδονικά Περιφερειακά, Ιnterzone). 

 

Λογισµικό 
Εξυπηρετητή 

Αύγουστος

Αριθµός 

Αύγουστος

% 

Ιούλιος 

Αριθµός 

Ιούλιος 

% 
∆ιαφορά 

                                                 
23 http://casestudy.seul.org/cgi-bin/caseview1.pl?recnum=65 
24 http://casestudy.seul.org/cgi-bin/caseview1.pl?recnum=68 
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Apache 4852 49.79% 4810 49.19% +0.60% 

Microsoft 3970 40.74% 4038 41.29% -0.55% 

Netscape 295 3.03% 311 3.18% -0.15% 

Zeus 44 0.45% 45 0.46% -0.01% 

WebSTAR 15 0.15% 14 0.14% +0.01% 

WebSite 23 0.24% 25 0.26% -0.02% 

Other 545 5.59% 536 5.48% +0.11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Υπάρχουσες πρωτοβουλίες  
 

HELLUG (Hellenic Linux User Group) 
 

Πρόκειται για ένα επίσηµο Ελληνικό αφιλοκερδή σύλλογο ανθρώπων που ασχολούνται, 

χρησιµοποιούν ή αντιµετωπίζουν θετικά το Linux. Ο σύλλογος έχει σαν σκοπό την 

συνένωση τέτοιων ατόµων, την µεταξύ τους γνωριµία και επικοινωνία προς σύσφιξη των 

δεσµών τους καθώς επίσης και την προσπάθεια προώθησης του λειτουργικού αυτού. 

Το  HELLUG  έχει αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες µε κύριο άξονα τον εξελληνισµό 

και την υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας από το LINUX και τα γραφικά του 
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περιβάλλοντα.   Αξιόλογες προσπάθειες που έχουν γίνει από το HELLUG αλλά και από 

οµάδες χρηστών αναφέρονται παρακάτω. 

 

Ελληνικά HOWTO, Έχουν µεταφραστεί στα Ελληνικά τα πιο σηµαντικά κείµενα 

βοήθειας (HOWTO) του Linux και έχουν γραφτεί  αρκετοί χρήσιµοι οδηγοί σχετικοί µε τη 

υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας στο Linux. 

 

Γραφίς, Συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και ανάπτυξη γραµµατοσειρών που 

υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα και διατίθενται ελεύθερα. 

 

Linux Greek Users FAQ, Συγκέντρωση συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά 

µε το Linux από τις σχετικές λίστες ταχυδροµείου.  

 

NLS, Εξελληνισµός του Linux και γραφικών περιβαλλόντων KDE και GNΟΜΕ. 

Εξελληνισµός Mozilla, Έχει µεταφραστεί πλήρως το γραφικό περιβάλλον  από τον 

Κώστα Παπαδήµα, ενώ έχει ξεκινήσει η µετάφραση και των help files (αρχείων βοήθειας) 

σε συνεργασία µε ένα ακόµα άτοµο. 

Openoffice, Μεγάλο  µέρος του γραφικού περιβάλλοντος του Openoffice έχει 

µεταφραστεί στα ελληνικά. Ήδη υπάρχει πρόγραµµα αυτόµατου ορθογραφικού ελέγχου 

και συλλαβισµού (ispell, aspell), που συνεργάζεται µε το Openoffice, αλλά και µε 

λειτουργικά συστήµατα ΕΛ/ΛΑΚ. 

  

2.3.2 ∆ραστηριότητες Ε∆ΕΤ 
 

Ηµερίδα 
 

Το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας πραγµατοποίησε στις 27 και 28 Ιουνίου 

2002 εκδήλωση µε αντικείµενο το Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα. Η 

εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του E-Business Forum µε σκοπό τη βοήθεια 

δηµιουργίας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, την ανταλλαγή ιδεών και τη διάχυση της 

διεθνούς εµπειρίας. 

 

Πρόγραµµα διηµερίδας 
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Η πρώτη ηµέρα της εκδήλωσης απευθύνθηκε σε προγραµµατιστές και µηχανικούς 

λογισµικού που συµµετέχουν ή ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στη συγγραφή ΕΛ/ΛΑΚ. 

Το πρόγραµµα της πρώτης ηµέρας είχε ως εξής: 

 

Richard Stallman, GNU Project 

The Free Software movement and the GNU project, ιστορική αναδροµή, σκοπός 

ύπαρξης 

 

Matthias Ettrich, KDE Project 

The KDE project, τεχνολογικά επιτεύγµατα, µελλοντικές κατευθύνσεις. Η οικονοµία του 

ΛΑΚ, Πως µπορεί µια εταιρεία που διαθέτει ελεύθερα το λογισµικό που παράγει, να έχει 

κερδοφορία. 

 

Mathieu Lacage, GNOME Project 

The GNOME project, Τεχνολογικά στοιχεία και επιτεύγµατα, µελλοντικές κατευθύνσεις. 

Στοιχεία σχετικά µε την οργάνωση ενός µεγάλου έργου µε προγραµµατιστές 

διεσπαρµένους σε όλο τον κόσµο. 

 

Scott Collins, Mozilla  Project 

The Mozilla project: Τεχνολογικά στοιχεία και επιτεύγµατα. Ιδιαίτερα στοιχεία σχετικά µε τη 

συµβατότητα του Mozilla µε τα ανοικτά πρότυπα  που έχει ορίσει το W3C. Η σηµασία της 

ύπαρξης ενός browser ανοικτού κώδικα και συµβατού µε όλα τα πρότυπα. Οι δυσκολίες που 

προέκυψαν κατά την ανάπτυξη ενός τόσο µεγάλου έργου, πως ξεπεράστηκαν και τι προβλέπεται 

για το µέλλον. 

 

Η δεύτερη ηµέρα της εκδήλωσης απευθύνθηκε στους αξιωµατούχους του δηµόσιου 

τοµέα και της εκπαίδευσης  καθώς και τους εκπροσώπους εταιριών µικρού και µεσαίου 

µεγέθους, Το πρόγραµµα της δεύτερης ηµέρας είχε ως εξής: 

 

Joseph Bremer, European Commission 

Οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΛ/ΛΑΚ, ειδικά σε σχέση µε την 

εφαρµογή του στην εκπαίδευση και το δηµόσιο τοµέα. Αναφορά σε θέµατα software 

patents (πως βλέπει το συγκεκριµένο ζήτηµα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πως 

προτίθεται να το αντιµετωπίσει). 

 

J.M. Dalle, Ecole Normale Superieure de Cachan 
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Οικονοµικά οφέλη του ΕΛ/ΛΑΚ στον δηµόσιο τοµέα και τις επιχειρήσεις µικρού / µεσαίου 

µεγέθους (τόσο για τις επιχειρήσεις-χρήστες όσο και για τους παραγωγούς ΛΑΚ). 

Επιπλέον, τα πλεονεκτήµατα της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης 

(από την πρωτοβάθµια έως την ανώτατη). 

 

John Weathersby, Open Source Software Institute 

Τα τεχνικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και τον 

δηµόσιο τοµέα. Πως η εφαρµογή ΕΛ/ΛΑΚ βοήθησε σε συγκεκριµένες αντίστοιχες 

περιπτώσεις στις ΗΠΑ. 

 

Andrew Aitken, Olliance Group 

Ανάλυση µίας περίπτωση επιτυχηµένης εφαρµογής του ΛΑΚ στον δηµόσιο τοµέα. Πως 

ξεκίνησε, πως οργανώθηκε. Τι πρέπει να προσέξει κανείς, ποιες παραµέτρους πρέπει 

να λάβει υπ’ όψιν. 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε έκθεση, όπου οµάδες χρηστών και 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ΕΛ/ΛΑΚ παρουσίασαν τις 

δραστηριότητές τους και τα προϊόντα της εργασίας τους. 

 

∆ικτυακοί τόποι  
 

Έχει ήδη δηµιουργηθεί ο δικτυακός τόπος http://www.open-source.gr,  µε σκοπό την   

ενηµέρωση και προώθηση της χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ, ο  οποίος παρέχει πληροφορίες και 

νέα σχετικά µε το ΕΛ/ΛΑΚ και ανανεώνεται συνεχώς. Λειτουργεί ακόµη ο δικτυακός 

τόπος www.ellak.gr µε στόχο την υποστήριξη της Ελληνικής κοινότητάς ΕΛ/ΛΑΚ. 

Αργότερα στον τόπο αυτό θα ενσωµατωθεί και λογισµικό για  την ανάπτυξη εφαρµογών 

και άλλες χρήσιµες υπηρεσίες  

 

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι ένας κόµβος που θα υπάρχουν συγκεντρωµένα  

νέα,  πληροφορίες, λίστες εταιριών, developers, ανθρώπων και οµάδων που 

ασχολούνται µε το ΕΛ/ΛΑΚ. 

 

ERP/CRM 
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Πρωτοβουλία του Ε∆ΕΤ, ανάπτυξη και εξελληνισµός λογισµικού µε σκοπό να 

χρησιµοποιηθεί σε ΜΜΕ και  στο πρόγραµµα δικτυωθείτε. Για  το σκοπό αυτό έχει ήδη 

δηµιουργηθεί λίστα ταχυδροµείου και δικτυακός τόπος στο sourceforge, στη διεύθυνση 

http://herc.sourceforge.com 

 

∆ηµιουργία µη κερδοσκοπικής εταιρείας  
 

Έχει αναπτυχθεί δραστηριότητα για τη δηµιουργία µη κερδοσκοπικής εταιρείας, που θα 

αναλάβει το τµήµα συντονισµού και προώθησης της προσπάθειας αυτής, οργανώνοντας 

την τεχνική ανάπτυξη. Οι ενέργειες της εταιρείας θα περιλαµβάνουν και µέρος της 

τεχνικής δουλειάς, µε στόχο όµως και την προσέλκυση εξωτερικών (µη αµειβοµένων) 

συνεργατών. Μία από τις δραστηριότητες της εταιρείας θα είναι και η δhµιοyργία κέντρου 

βοήθειας (Helpdesk) σε θέµατα, που έχουν σχέση µε το ΕΛ/ΛΑΚ. Συντάσσεται ήδη το 

επιχειρηµατικό πλάνο και ερευνούνται οι δυνατότητες χρηµατοδότησης. 

 

FSF Greece  
 

Έχουν γίνει οι πρώτες επαφές µε τον διεθνή µη κερδοσκοπικό οργανισµό Free Software 

Foundation για τη δηµιουργία παραρτήµατος και στη Ελλάδα. Σύντοµα αναµένεται να οριστεί η 

πρώτη συνάντηση  µε τον Georg C. F. Greve  από το FSF Europe. 

 

∆ηµιουργία γλωσσάριου 
 

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σε συνεργασία µε το Ε∆ΕΤ, έχει αναλάβει τη δηµιουργία 

γλωσσάριου.  Το αρχικό γλωσσάρι προέρχεται από τη δουλειά που έχει γίνει στα έργα  

GNOME, Mozilla και  OpenOffice. Η εργασία περιλαµβάνει διορθώσεις, συµπληρώσεις 

και προτάσεις για το ήδη υπάρχον. Το γλωσσάρι βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://www.ellak.gr/modules.php?op=modload&name=glossary&file=index.  

 

Εξελληνισµός Openoffice 
 

Η SUN σε συνεργασία µε το Ε∆ΕΤ µεταφράζει το StarOffice, το κοµµάτι που είναι κοινό 

µε το OpenOffice θα το διαθέσει στο έργο  αυτό. 

 

Υποδοµή ανάπτυξης  
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Σε συνεργασία µε το ΤΕΙ Αθηνών έχει δηµιουργηθεί δικτυακός τόπος και υποδοµή 

ανάπτυξης λογισµικού µέσω ∆ιαδικτύου, παρόµοιας µε εκείνη του www.sourceforge.net,  
µε σκοπό να φιλοξενήσει τις Ελληνικές προσπάθειες ανάπτυξης λογισµικού.  

(∆ιεύθυνση https://www.os.cs.teiath.gr/) 

 

Πλήρως Εξελληνισµένη διανοµή Ελεύθερου Λογισµικού GNU/Linux 
 

Το Ε∆ΕΤ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για ενίσχυση της χρήσης ελεύθερου λογισµικού 

κάλεσε όλους όσους ενδιαφέρονται, να συντονίσουν ή να συµµετάσχουν σε οµάδες 

εργασίας για τη δηµιουργία  πλήρως Εξελληνισµένης διανοµής Ελεύθερου Λογισµικού 

GNU/Linux.Η διανοµή θα περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία, που χρειάζονται για έναν 

υπολογιστή γραφείου. ∆ηλαδή θα περιέχει εξελληνισµένα:  

• γραφικό περιβάλλον (KDE και Gnome), 

• πακέτο εφαρµογών γραφείου, 

• πρόγραµµα πλοήγησης (Mozilla) 

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον εθελοντικής συµµετοχής τόσο 

από µηχανικούς λογισµικούς (35)  όσο και από εταιρείες (5), σε διάστηµα λιγότερο του 

ενός µηνός. Έχει γίνει η πρώτη συνάντηση και έχουν οριστεί συντονιστές για τις 

επιµέρους οµάδες εργασίας.  

 

Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή έργα  έρευνας και ανάπτυξης  
 

Μετά από συµµετοχή του Ε∆ΕΤ στο EUROLAT-IS στη Βραζιλία, εκδηλώθηκε  

ενδιαφέρον για συµµετοχή και στα έργα ELECTRA και OSMOSIS.  

 

EUROLAT-IS, Initiative to Boost Euro-Latin American Joint Activities in Industrial and 

Societal Applications. ∆ίκτυο µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης και Λατινικής Αµερικής σε θέµατα Πληροφορικής.  

 

ELECTRA, European Electronic Information Centre for Adult Education. Το έργο 

ELECTRA είναι µία πύλη στο διαδίκτυο για την εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση. 

 

OSMOSIS, Open Source Multilingual Course assistant for future Citizens of Information 

Society. Πολύγλωσσο βοήθηµα εκπαίδευσης βασισµένο σε λογισµικό ανοικτού κώδικα. 
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Τόσο το ELECTRA όσο και το OSMOSIS είναι IST projects. 

 
8ο Συνέδριο εφαρµογών πληροφορικής  
 
Στα πλαίσια του 8ου Συνεδρίου εφαρµογών πληροφορικής έγινε παρουσίαση µε θέµα 

«Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση».  

 

Infosystem 2002 
 
Παρουσία του Ε∆ΕΤ στο χώρο της έκθεσης και διάθεση έντυπου ενηµερωτικού υλικού 

σχετικά µε το ΕΛ/ΛΑΚ.  

 
ePortaria 2002 

 

Ενηµέρωση και ευκαιρία για συζήτηση µε δασκάλους Α’ Βάθµιας εκπαίδευσης 

 

2.3.3 Συµπεριφορές / Αντιλήψεις Ελλήνων προγραµµατιστών  
 

Ανταπόκριση Προγραµµατιστών 
 

Σύµφωνα µε έρευνα25 που αφορούσε δείγµα 2784 Ευρωπαίων Προγραµµατιστών που 

ασχολούνταν µε το ΕΛ/ΛΑΚ, το 0,3% του συνολικού αριθµού ήταν Έλληνες. Το Ε∆ΕΤ, 

µε τη σειρά του, στο πλαίσιο ηµερίδας για το ελεύθερο λογισµικό διεξήγαγε έρευνα 

µεταξύ των Ελλήνων προγραµµατιστών, για να προσδιορίσει τη σχέση τους µε το 

ΕΛ/ΛΑΚ. Συγκεκριµένα από ένα µη αντιπροσωπευτικό δείγµα  104 προγραµµατιστών 

και χρηστών ΕΛ προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

 

 

Χρόνος ενασχόλησης µε ΕΛ/ΛΑΚ – Ηλικία – Μορφωτικό Επίπεδο – Επαγγελµατική 

Κατάσταση. 

                                                 
25 http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/FLOSS_Final4.pdf 
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Σε ποια ηλικιακή οµάδα ανήκετε?

5%

36%

60%

Μεγαλύτερη
από 40

18-25

25-40

 

Το 80% των προγραµµατιστών δηλώνει ότι ασχολείται µε το ελεύθερο λογισµικό πάνω από 2 

χρόνια· από αυτούς το 40% παρακολουθεί το ΕΛ/ΛΑΚ τουλάχιστον 5 χρόνια. Το 17% των 

ερωτηθέντων ανέφερε ότι η ενασχόλησή του µε το λογισµικό ανοικτού κώδικα αφορά στα 

τελευταία 1-2 χρόνια, ενώ το 4% ασχολείται εδώ και λίγους µήνες. 

 

 

 

Για το 36% των προγραµµατιστών η σχέση τους µε το ΕΛ/ΛΑΚ ξεκινά µετά το Λύκειο 

(µεταξύ 18 και 25 ετών)· ο µεγάλος όγκος (65%) των προγραµµατιστών, ωστόσο, 

ηλικιακά βρίσκεται µεταξύ 25 έως και πάνω από 40 ετών.  

 

 

 

 

 

 

Πόσο καιρό ασχολείστε µε το ΕΛ/ΛΑΚ?

4%

17%

38%

41%

Λίγους µήνες

1-2 χρόνια

2-5 χρόνια

Πάνω από
πέντε χρόνια
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Το 38% από αυτούς είναι ακόµη φοιτητές, ενώ το 63% εργάζεται είτε περιστασιακά (5%)  

είτε κανονικά  (58%). Από αυτούς το 34% είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Ένα 10% δε 

διευκρίνισε τη µορφή εργασίας του. Όλοι σχεδόν (99%) µιλούν τουλάχιστον Αγγλικά·  το 

24% µιλά, επίσης, Γερµανικά  και ένα 22% Γαλλικά. 

 

 
Ενασχόληση µε το  ΕΛ/ΛΑΚ 
 
 

 

Πάνω από τους µισούς προγραµµατιστές ασχολούνται το πολύ 5 ώρες την εβδοµάδα, 

αξιόλογο είναι το ποσοστό των προγραµµατιστών (περίπου 30%) που ασχολούνται µε 

το ελεύθερο λογισµικό κατά µέσο όρο πάνω από 10 ώρες την εβδοµάδα 

 

Ωρες ενασχόλησης µε το ΕΛ/ΛΑΚ
(την εβδοµάδα) 

3%

7%

9%

11%

14%

18%

38%

∆Ξ/∆Α

Περισσότερες από 40

21-40

11-20

2-5

6-10

Λιγότερες από 2

Ποια είναι η επαγγελµατική σας κατάσταση?

5%

10%

24%

34%

38%

Περιστασιακή Εργασία

Άλλη

Υπάλληλος

Ελεύθερος επαγγελµατίας

Φοιτητής
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Οι µισοί και πλέον (51%) προγραµµατιστές αναπτύσσουν κυρίως εφαρµογές. Ένα  41% 

ενδιαφέρεται για utilities. Καθόλου αξιοκαταφρόνητα δεν είναι τα ποσοστά όσων 

ασχολούνται µε συστήµατα (34%), γενικά µε ανάπτυξη (21%) και ασφάλεια (16%).  

 

Προτιµήσεις Ελλήνων προγραµµατιστών 
 

 

 

Τι είδους ΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσετε κυρίως?

6%

12%

12%

16%

21%

34%

41%

51%

∆Ξ/∆Α

Libraries

Άλλο

Security

Development

System

Utilities

Applications

Ποιες διανοµές/λειτουργικά προτιµάτε?

1%

1%

6%

6%

7%

14%

21%

22%

22%

23%

26%

26%

37%

42%

OS/2

∆Ξ/∆Α

MacOS

NetBSD

Άλλο.....

OpenBSD

SuSE

FreeBSD

Slackware

Windows

Mandrake

Solaris

GNU/Debian

Red Hat
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Πρώτες στις προτιµήσεις των χρηστών  έρχονται οι διανοµές Redhat και GNU/Debian. 

Σχετικά µικρό είναι το ποσοστό των χρηστών που προτιµούν η χρησιµοποιούν διανοµές 

βασισµένες στο BSD. (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD) 

 

 

 

 

 

 

 Οι προτιµήσεις αναφορικά µε τα γραφικά περιβάλλοντα εµφανίζονται ισοδύναµες (43%) 

και στρέφονται προς το KDE και το GNOME, ενώ τα WINDOWS (κλειστό λογισµικό) 

επιλέγει µόνο το 23% των προγραµµατιστών.  

 

Ποιες διανοµές/λειτουργικά χρησιµοποιείτε?

1%

2%

9%

11%

12%

23%

25%

32%

44%

MacOS

NetBSD

FreeBSD

OpenBSD

Slackware

Mandrake

GNU/Debian

∆Ξ/∆Α

Red Hat

Ποιο γραφικό περιβάλλον προτιµάτε?

1.92%

3.85%

15.38%

23.08%

43.27%

43.27%

∆Ξ/∆Α

Mac

Άλλο

Windows

GNOME

KDE
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Το MSOffice, πάντως, έρχεται πρώτο στις εφαρµογές γραφείου µε σχεδόν 52%. 

Ωστόσο, δεν είναι και ασήµαντο  το ποσοστό εκείνων που χρησιµοποιούν και προτιµούν 

τις εφαρµογές γραφείου ΕΛ/ΛΑΚ (OpenOffice -13%, Koffice -12%, StarOffice -11%). 

 
 
 
Προσδοκίες από την ενασχόληση µε το ΕΛ/ΛΑΚ 

 

 

Γύρω στο 80% των Ελλήνων προγραµµατιστών θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανόν η 

ενασχόλησή τους µε το ΕΛ/ΛΑΚ να τους κάνει επαγγελµατικά πιο ανταγωνιστικούς και 

Θα λέγατε ότι η  ενασχόληση  σας  µε το  ΕΛ/ΛΑΚ  σας  
προσφ έρει περισσότερες  επαγγελµατικές  δυνατότητες?

3.85%

4.81%

7.69%

34.62%

49.04%

∆Ξ /∆Α

Όχι

∆εν Ξέρω

Πιθανόν

Σίγουρα

Το ΕΛ/ΛΑΚ  είναι ένα είδος "εκµετάλλευσης" γιατί κανείς 
προσφέρει ιδέες και εργασία δεν παίρνει τίποτε ως 

αντάλλαγµα. Συµφωνείτε?

0.96%

5.77%

93.27%

Ναι

∆Ξ/∆Α

Όχι

Ποια εφαρµογή γραφείου χρησιµοποιείτε συνήθως?

0,96%

8,65%

11,54%

12,50%

13,46%

32,69%

51,92%

Applix

∆Ξ/∆Α

Άλλη

Staroffice

Koffice

Openoffice

MS Office
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περιζήτητους. Βέβαια, ένα 8% δεν πήρε θέση και ένα 5% περίπου, είχε αντίθετη γνώµη. 

Πάντως στη συντριπτική τους πλειοψηφία (93%) οι προγραµµατιστές δε θεωρούν ότι 

είναι εκµετάλλευση η ενασχόληση µε το ελεύθερο λογισµικό.  

 

 

 

 

Προσβλέπουν κυρίως (82%) στην αποκόµιση γνώσεων και εµπειρίας, αλλά και στη 

συνεργασία µε τους άλλους προγραµµατιστές (52%). 

 

 

 

 Ένα 35%, περίπου, προσδοκά να βελτιώσει το έργο άλλων προγραµµατιστών, γύρω 

στο 31% ενδιαφέρεται για µείωση της επιρροής των µεγάλων εταιρειών και ένα 26%, 

περίπου, ελπίζει ότι η κοινότητα των προγραµµατιστών θα συµβάλλει στη δική τους 

προαγωγή ως προγραµµατιστές.  

 

 

Θα λέγατε ότι η ενασχόληση σας µε το ΕΛ/ΛΑΚ  σας 
προσφέρει περισσότερες επαγγελµατικές δυνατότητες?

3.85%

4.81%

7.69%

34.62%

49.04%

∆Ξ/∆Α

Όχι

∆εν Ξέρω

Πιθανόν

Σίγουρα

Τι περιµένεις από τους άλλους developers?

3.85%

25.96%

30.77%

34.62%

52.88%

82.69%

∆Ξ/∆Α

Να µε βοηθούν να γίνω καλύτερος/η Developer

Να µειώσουν την επιρροή των µεγάλων εταιριών
λογισµικού

Να βελτιώνουν τις προσπάθειες των άλλων
Developers

Να επικοινωνούν και να συµµετέχουν

Να µοιράζονται τη γνώση και την εµπειρία τους
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Το 63% δηλώνει ότι δεν κερδίζει χρήµατα από την ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ. Υπάρχει όµως 

και ένα αξιοσηµείωτο 35% που ισχυρίζεται ότι το ελεύθερο λογισµικό συνιστά πηγή 

εσόδων για αυτούς.  

 

 

Ένα 67% έχει ασχοληθεί µε τον εξελληνισµό του ΕΛ/ΛΑΚ, κι ένα 57% εκφράζει την 

επιθυµία να συµµετάσχει σε αυτή την προσπάθεια.  

 

 

Κερδίζετε χρήµατα χρήµατα αναπτύσσοντας ΕΛ/ΛΑΚ 
(άµεσα ή έµµεσα)?

3%

35%

63%

∆Ξ/∆Α

Ναι

Όχι

Έχετε ασχοληθεί µε την προσαρµογή ΕΛ/ΛΑΚ στα 
ελληνικά?

3%

30%

67%

∆Ξ/∆Α

Ναι

Όχι

Το Ε∆ΕΤ συµµετέχει σε µια προσπάθεια εξελληνισµού 
ήδη υπάρχοντος ΕΛ/ΛΑΚ, θα σας ενδιέφερε να 

συµµετέχετε σε αυτή την προσπάθεια?

3%

40%

57%

∆Ξ/∆Α

Όχι

Ναι 
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Η γνωριµία µε το ΕΛ/ΛΑΚ έγινε σύµφωνα µε το 66% µέσω του ∆ιαδικτύου. Βέβαια, ένα 

49% θεωρεί ότι και η Εκπαίδευση έπαιξε σηµαντικό ρόλο. 

 

 

Οι προγραµµατιστές είναι εξοικειωµένοι µε µεγάλη ποικιλία γλωσσών προγραµµατισµού 

και εργαλείων. Οι πιο πολλοί γνωρίζουν C/C++  και HTML. 

 

Πώς ήρθατε σε επαφή µε το ΕΛ/ΛΑΚ?

2%

5%

49%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Σχολείο

∆Ξ/∆Α

Ανώτερη/ Ανώτατη
Εκπαίδευση

∆ιαδίκτυο

Μ ε  ποιε ς  γλώ σσ ες  /  εργαλε ία  ανάπ τυ ξης  ε ίσ τε  
ε ξο ικε ιω µ έ νος  /  η?

1%
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13%

14%

26%

30%

31%

31%

32%

34%

38%
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43%
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82%
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2.4  Ανάγκες σε  λογισµικό και εφαρµογές ΕΛ/ΛΑΚ 
 

Κάνοντας µία προσπάθεια καταγραφής των αναγκών σε λογισµικό καταλήγουµε στο 
συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των χρηστών προσωπικών υπολογιστών κάνουν χρήση 
ή έχουν ανάγκη από ένα λειτουργικό σύστηµα µε γραφικό περιβάλλον, δυνατότητα 
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, και κάποιες εφαρµογές γραφείου, όπως για παράδειγµα 
κειµενογράφο και λογιστικά φύλλα. 
 

 Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει όλα τα προγράµµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω 

να είναι εξελληνισµένα, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από εκείνους που 

δεν ξέρουν κάποια ξένη γλώσσα. Η υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για λογισµικό που χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση, ενώ θα 

πρέπει επιπλέον η ορολογία να είναι η ίδια σε όλα τα προγράµµατα, που προορίζονται 

για την εκπαίδευση, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται σύγχυση στους εκπαιδευόµενους. 

Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος φορέας ή εταιρεία που να έχει την κατάλληλη 

τεχνογνωσία και να µπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης  και εκπαίδευσης, τόσο 

κατά την εγκατάσταση, όσο και κατά τη διάρκεια χρήσης του λογισµικού.  

 

Στην περίπτωση του λογισµικού εξυπηρετητών, η χρήση εξελληνισµένων 

προγραµµάτων δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται 

συνήθως σους εξυπηρετητές είναι κεντρική διαχείριση αρχείων και εκτυπωτών, φιλοξενία 

και διαχείριση ιστοσελίδων και εφαρµογών ∆ιαδικτύου.  

 

2.4.1 ΕΛ/ ΛΑΚ σε προσωπικούς υπολογιστές 
 
Λειτουργικό σύστηµα   

 

Σαν λειτουργικό σύστηµα για προσωπικούς υπολογιστές µπορεί να χρησιµοποιηθεί το  Linux. Το 

Linux  παρέχεται σε διάφορες διανοµές από διαφορετικές εταιρίες η οµάδες όπως για παράδειγµα 

οι  Debian, RedHat, SuSE και  Mandrake. Είναι ένα ώριµο λειτουργικό σύστηµα µε αξιόλογα 

χαρακτηριστικά, που µπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των σύγχρονων 

υπολογιστικών συστηµάτων. Πολλές από τις εταιρίες που το διανέµουν προσφέρουν επιπλέον 

υποστήριξη χρηστών τηλεφωνικά ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πράγµα που είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµο για τους νέους χρήστες. Ένα άλλο λειτουργικό σύστηµα ανοικτού κώδικα που 

θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί  είναι το FreeBSD, που είναι βασισµένο στο BSD unix· αν και 
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δεν  χρησιµοποιείται από τόσους χρήστες όσο το Linux, προτιµάται από πολλούς για την 

εξαιρετική σταθερότητα που προσφέρει.  

 

Γραφικό περιβάλλον  
 

Το KDE (K Desktop Environment) είναι ίσως η καλλίτερη επιλογή γραφικού περιβάλλοντος. Ο 

τρόπος απεικόνισης στην οθόνη και οι λειτουργίες που προσφέρει το κάνουν  πολύ εύκολο στη 

χρήση και από χρήστες χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις. Επιπλέον υπάρχουν πολύ µεγάλες δυνατότητες 

παραµετροποίησης ενώ µπορεί µε κατάλληλες ρυθµίσεις να έχει την ίδια αίσθηση και λειτουργία 

µε αυτή του γραφικού περιβάλλοντος windows. Ένα ακόµη πολύ αξιόλογο γραφικό περιβάλλον 

εφάµιλλο του KDE µε πολύ όµορφο σχεδιασµό και πολλές δυνατότητες παραµετροποίησης είναι 

το GNOME  (GNU  Network Object Model environment). Και το GNOME  αλλά και το KDE  

υποστηρίζούν την ελληνική γλώσσα  και περιλαµβάνουν εκτός από το γραφικό περιβάλλον και 

πολλές επιπλέον χρήσιµες εφαρµογές. Υπάρχουν τέλος πολλά ακόµη γραφικά περιβάλλοντα  

xcfce IceWM. 

  

∆ιαδίκτυο (internet & email) 
 

Για περιήγηση στο διαδίκτυο  µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Mozilla, µια πολύ γρήγορη 

και εύχρηστη εφαρµογή που υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα και περιλαµβάνει 

επιπλέον ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, συνοµιλία (chat), ατζέντα και συντάκτη σελίδων 

internet. Εναλλακτικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης το Konqueror ή το Galeon, 

τα οποία εµπεριέχονται  στο KDE και Gnome αντίστοιχα. H λήψη και αποστολή email 

µπορεί εκτός από το Mozilla να γίνει µε τα Kmail και Evolution. 

 

Ανάγκες γραφείου – Τυπικό λογισµικό γραφείου  
 

Στο χώρο του γραφείου, τα λειτουργικά συστήµατα µε γραφικό περιβάλλον (Windows, 

Mac) και τα πακέτα γραφείου που κυκλοφορούν στην αγορά (MS office, Corel 

WordPerfect, Lotus, StarOffice, κλπ) έχουν δηµιουργήσει τα πρότυπα. Κατά κανόνα, οι 

χρήστες προσδοκούν, µόλις ανοίξουν τον υπολογιστή τους, να βρούνε ένα γραφικό 

περιβάλλον και όλες τις εφαρµογές διαθέσιµες υπό τη µορφή επιλογής εικονιδίων. Οι 

ανάγκες τους περιλαµβάνουν, κατά κανόνα,  

 

• έναν κειµενογράφο 

• e-mail και σύνδεση µε το διαδίκτυο. 
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• Εφαρµογή λογιστικών φύλλων. 

 

Σπανιότερα κάποιοι χρήστες µπορεί να έχον ανάγκη επίσης  από: 

 

• Γραφικά και παρουσιάσεις. 

• εφαρµογή βάσης δεδοµένων. 

• Λήψη και αποστολή fax  

• Ατζέντα και organizer  

• ∆ιαχείριση έργων - σχεδιασµό χρονοδιαγράµµατος. 

 

Τέλος υπάρχουν και χρήστες που χρησιµοποιούν τον υπολογιστή για συγκεκριµένες 

εφαρµογές και γι’ αυτό το λόγο έχουν ανάγκη από εξειδικευµένο λογισµικό όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

 

• Προγράµµατα σχεδίασης και υπολογισµών  

• Λογιστικές / Οικονοµικές εφαρµογές  

 

Ως λογισµικό γραφείου µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Openoffice, µια ολοκληρωµένη 

ευέλικτη εφαρµογή γραφείου, που περιλαµβάνει κειµενογράφο µε υποστήριξη ελληνικής 

ορθογραφίας και συλλαβισµού, λογιστικά φύλλα, εφαρµογή παρουσιάσεων και 

επεξεργασίας γραφικών. Το περιβάλλον εργασίας και η λειτουργικότητα του είναι 

παρόµοια µε άλλες εφαρµογές γραφείου. Το Openoffice αναγνωρίζει µεγάλη ποικιλία 

µορφών αρχείου (file formats), συµπεριλαµβανοµένου και του Microsoft Office. Τέλος, 

µπορεί να τρέξει σε πολλά λειτουργικά συστήµατα, όπως για παράδειγµα Solaris, Linux, 

Windows και Mac OS X. ‘Άλλο πακέτο ελεύθερου λογισµικού που αξίζει να αναφερθεί 

είναι το Koffice, που βρίσκεται ήδη σε πολύ προηγµένο στάδιο, αλλά χρειάζεται 

περαιτέρω ανάπτυξη στον τοµέα των φίλτρων, προκειµένου να συνεργάζεται µε τα 

αρχεία του εκάστοτε κλειστού λογισµικού. 

 

Εκπαιδευτικό λογισµικό  

Στο σχολικό περιβάλλον προκύπτουν ανάγκες για ποικίλα είδη λογισµικού: για ασφάλεια 

και έλεγχο των δικτύων, για βαθµολόγηση και παρακολούθηση του ωρολογίου 

προγράµµατος από τους καθηγητές, για εκπαιδευτικό λογισµικό και γενικά οργάνωση 

δικτύου για ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια 

αναφέρουµε παραδείγµατα εφαρµογών, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην 
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εκπαίδευση. Καταρχήν, το KDE Edutainment είναι ένα έργο που σχεδιάστηκε για τη 

δηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού, και βασίστηκε στο KDE, που είναι περιβάλλον 

γραφείου (K Desktop Environment). Πλήθος είναι τα είδη λογισµικού και εφαρµογών, 

που προσφέρονται για πάρα πολλά είδη µαθηµάτων, όπως Αστρονοµία, Γεωµετρία, 

Εκµάθηση Γλωσσών, Μαθηµατικά. Αλλά και σειρά προγραµµάτων, σαν το  KEduca που 

βοηθά τους µαθητές να κάνουν επανάληψη στα µαθήµατά τους ή το KTouch,  µία 

ιδιαίτερα αποδοτική εφαρµογή για µάθηση τυφλού συστήµατος πληκτρολόγησης.  

Σηµαντικό είναι το έργο και η αποστολή του Schoolforge, που αποβλέπει στην 

ενοποίηση ανεξάρτητων οργανισµών και υποστηρίζει τη χρήση και ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού ΕΛ/ΛΑΚ στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  Το 

Schoolforge στοχεύει στην ενίσχυση της επικοινωνίας , την ανταλλαγή και από κοινού 

χρήση  του εκπαιδευτικού υλικού και στην εκτεταµένη και διαφανή ανάπτυξη του 

λογισµικού. Τα µέλη του Schoolforge προωθούν τη χρήση ανοικτών κειµένων, 

µαθηµάτων και προγραµµάτων σπουδών, µε σκοπό την πρόοδο της εκπαίδευσης και τη 

βελτίωση του ανθρώπινου είδους.  Στο πλαίσιο αυτής της λογικής  παρατίθεται ένας 

κατάλογος  σχολικού, τρόπον τινά, λογισµικού στο: SEUL/edu Educational Application 

Index26. Τέτοιες εφαρµογές είναι οι εξής: 

•   kOctave (Μαθηµατικά) 

•  The Virtual School (Intranet)  

•  SpellingPractice (Γλώσσα) 

•  Whiteboard Courseware System (Intranet)  

•  reciteword (Γλώσσα) 

•  Math And EDucation (Μαθηµατικά) 

•  QtX3 (Επιστήµες) 

Τέλος αξίζει να αναφέρει κανείς το Tux4Kids, έναν οργανισµό µε κύριο στόχο την παραγωγή και 

προώθηση ποιοτικού εκπαιδευτικού λογισµικού, που κυκλοφορούν κάτω από τις άδειες  Free-

Software ή OSI Certified. Ανάµεσα στα προγράµµατα που αναπτύσσονται ή έχουν ολοκληρωθεί 

                                                 
26 http://richtech.ca/seul/ 
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είναι το Tux Typing - ένας εκπαιδευτικός οδηγός πληκτρολόγησης και το TuxPaint, µία 

ενδιαφέρουσα εφαρµογή ζωγραφικής για παιδιά. 

 

Πολυµέσα – ∆ιασκέδαση 
 

Υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία προγραµµάτων προβολής και επεξεργασίας εικόνας και 

πολυµέσων καθώς και αρκετά παιχνίδια. Το GIMP, για παράδειγµα, είναι µια εφαρµογή 

για τη δηµιουργία γραφικών · πολλά  χαρακτηριστικά της µοιάζουν µε εκείνα του 

PhotoShop και άλλων προγραµµάτων επεξεργασίας εικόνων. Καλύπτει, λοιπόν, 

ικανοποιητικά την ανάγκη για λογισµικό γραφικών. Αναγνωρίζει εικόνες  jpeg και gif τις 

µορφές αρχείου που κυριαρχούν στο δίκτυο. Το γραφικό περιβάλλον του GIMP 

διαφοροποιείται από εκείνο του PhotoShop, αλλά είναι εύκολη η προσαρµογή σε αυτό. 

 

2.4.2 ΕΛ/ΛΑΚ σε εξυπηρετητές 
 

Το ΕΛ/ΛΑΚ έχει  αποδείξει στην πράξη πόσο αξιόπιστο είναι και ενδείκνυται για 

εφαρµογές εξυπηρετητών. Οι περισσότερες διανοµές linux και  FreeBSD δίνουν τη 

δυνατότητα στο χρήστη να εγκαταστήσει στο σύστηµα του εφαρµογές που προορίζονται 

για εξυπηρετητές (apache, Ftpd, samba). Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικές 

περιπτώσεις εφαρµογών εξυπηρετητών. 

 
Εξυπηρετητές αρχείων και εκτύπωσης      

 
Πολύ εύκολα µπορούν να χρησιµοποιηθούν εξυπηρετητές µε ελεύθερο λογισµικό σαν 

Εξυπηρετητές αρχείων και εκτύπωσης, το Linux µπορεί χρησιµοποιώντας το 

πρόγραµµα samba να επικοινωνήσει µε άλλους υπολογιστές που τρέχουν Windows. Σε 

περιπτώσεις µε µικρές απαιτήσεις, και όταν δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης εξειδικευµένων 

εφαρµογών, µπορούν να εφαρµοστούν λύσεις εξολοκλήρου βασισµένες στο ΕΛ/ΛΑΚ. 

 Στην αγορά προσφέρονται ολοκληρωµένες λύσεις (υλικό και λογισµικό) εξυπηρετητών 

αρχείων και εκτύπωσης, που συνήθως είναι βασισµένες σε ειδικές, για το σκοπό αυτό, 

διανοµές Linux (π.χ. Esmith, Mandrake SNF server). 

 
Υποδοµή διαδικτύου  
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Οι εφαρµογές υποδοµής στο διαδικτύου είναι ο τοµέας που το ΕΛ/ΛΑΚ είχε ανέκαθεν το 

µεγαλύτερο µερίδιο. Όλες οι εφαρµογές ΕΛ που χρησιµοποιούνται στο διαδίκτυο 

βρίσκονται σε πολύ ώριµο στάδιο και πολλές από τις εφαρµογές χρησιµοποιούνται και 

εξελίσσονται εδώ και δεκαετίες. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα Αpache web server, PHP , 

Squid, Bind, routed. 

 

 Βάσεις δεδοµένων  
 
Στον τοµέα της αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδοµένων κυριαρχεί η  PostgreSQL, 

που διακρίνεται  για την πληρότητα και ωριµότητα της και η mySQL, που προσφέρει 

απλότητα και ταχύτητα, ιδανική για χρήση σε εφαρµογές διαδικτύου. 

 

Απλοί υπολογιστές δικτύου (Thin Clients) 
 

Ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση απέναντι στους υπολογιστές γραφείου, που ο 

καθένας είναι εξοπλισµένος µε όλα τα προγράµµατα που χρειάζονται οι χρήστες, είναι η 

λύση εξυπηρετητή – πελάτη (client server), µε τη χρησιµοποίηση απλών υπολογιστών 

δικτύου ως πελάτες (Thin Clients). Όλες οι εφαρµογές βρίσκονται και τρέχουν στους 

εξυπηρετητές. Το γραφικό περιβάλλον των υπολογιστών γραφείου χρησιµεύει για την 

είσοδο και την έξοδο των στοιχείων, χωρίς να χρειάζονται θεωρητικά ούτε σκληροί δίσκοι 

ούτε CDROM ούτε οδηγοί δισκέτας. Η λύση αυτή, σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να 

αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής, µε σηµαντικότερο όφελος, αυτό της εύκολης κεντρικής 

διαχείρισης.  

 

2.4.3 Θέµατα µετάβασης και εγκατάστασης  
 

Η υλοποίηση είναι πιο εύκολη σε εξυπηρετητές καθώς εκτελούν σαφώς ορισµένες εργασίες 

(διανοµή αρχείων, εκτυπώσεων, διαχείριση ταχυδροµείου και παροχή δικτυακών σελίδων). Το 

συνολικό  κόστος εγκατάστασης µοιράζεται , έτσι το τελικό κόστος εγκατάστασης ή µετάβασης 

ανά χρήστη καταλήγει να είναι πολύ χαµηλό.  

 
Πιθανές δυσκολίες χρήσης, µετάβασης  

 

Υπάρχει πιθανότητα, αν δεν γίνει ακριβής προσδιορισµός των αναγκών σε λογισµικό ή 

δεν έχει οριστεί  σαφής διαδικασία µετάβασης στο ΕΛ/ΛΑΚ, να προκύψουν προβλήµατα:  
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• αυξηµένο κόστος µετάβασης  

• πιθανότητα να χρειαστεί επιπλέον εκπαίδευση στελεχών πράγµα που 

συνεπάγεται και κάποιο κόστος. 

• η µεταφορά των δεδοµένων από µία εφαρµογή σε µια άλλη µπορεί να αποδειχτεί 

επίπονη, δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία  

• προσωρινή µείωση παραγωγικότητας 

• λιγότερη λειτουργικότητα, τελικά η νέα εφαρµογή δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του χρήστη  

 

Η ίδια  διαδικασία είναι δυσκολότερη σε προσωπικούς υπολογιστές, µια που στην 

περίπτωση αυτή οι ανάγκες είναι διαφορετικές για κάθε χρήστη. 

 

Ρεαλιστική µετάβαση  
 
Μια ρεαλιστική λύση για ανώδυνη µετάβαση στο ΕΛ/ΛΑΚ προϋποθέτει τη συνύπαρξη 

του υπάρχοντος µε το νέο λογισµικό, µε δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε πληθώρα 

κατασκευαστών. Κάποιες πιθανές λύσεις παρατίθενται παρακάτω, σε γενικές µόνο 

γραµµές. Υπάρχουν πάντως και στην Ελλάδα  εταιρείες που προτείνουν την κατάλληλη 

λύση λογισµικού, ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη.  

Γενικά, µία υπηρεσία πρέπει να προσέξει, όταν αγοράζει το υλικό µέρος ενός 

υπολογιστή, αν αυτό είναι «συµβατό µε Linux ή FreeBSD» και να το θέσει ως απαίτηση 

σε επίσηµες προσφορές και συµβόλαια. Αυτό έχει νόηµα τόσο στους προσωπικούς 

υπολογιστές, όσο και στους φορητούς. 

Συγκεκριµένα, καλό είναι να τηρηθούν τα εξής: 

 

• Προσεκτική και σύµφωνα µε τις ανάγκες µετάβαση.  

• Σαφής και ορισµένη διαδικασία υλοποίησης µετάβασης.  

• Εφαρµογή πρώτα σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις 

Απαραίτητη η λεπτοµερής καταγραφή των αναγκών σε λογισµικό.  

• Εγκατάσταση πρώτα πιλοτικά στα λιγότερο νευραλγικά σηµεία του εκάστοτε 

οργανισµού ή επιχείρησης  

• Στην περίπτωση µετάβασης από κλειστό λογισµικό να υπάρχει χρονικό διάστηµα 

εξοικείωσης, µε ταυτόχρονη χρήση και των δύο.  

• Μέριµνα για την ασφαλή µεταφορά των δεδοµένων. 
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Υποστήριξη και Εκπαίδευση 

 

Υπάρχουν πια αρκετά πρωτοποριακές και γρήγορα-αναπτυσσόµενες εταιρείες που 

προσφέρουν υπηρεσίες σχεδιασµού και υποστήριξης της χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ, ακόµη 

και σε συνδυασµό µε τη χρήση κλειστού λογισµικού. Σε µεγάλο βαθµό, αυτού του είδους 

οι υπηρεσίες προσφέρονται  σε διαρκή βάση, επτά ηµέρες την εβδοµάδα, 24 ώρες την 

ηµέρα. Μάλιστα, κάθε πακέτο Linux περιλαµβάνει, τις περισσότερες φορές, στην τιµή και 

υποστήριξη. Οι επιχειρήσεις συνεργάζονται µε τους προγραµµατιστές µέσω του 

∆ιαδικτύου.  

 

Έπειτα έχει παρέλθει προ πολλού η εποχή που βασιζόταν κανείς σε εγχειρίδια, που 

εύρισκε και µελετούσε από το δίκτυο, χωρίς καµία ουσιαστική καθοδήγηση. Τώρα, 

πολλές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υποστήριξης, προσφέρουν 

και εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, οι κλασσικοί προµηθευτές οργανώνουν συνεχώς 

σεµινάρια πάνω στο ΕΛ/ΛΑΚ και κυρίως στο Linux. Για παράδειγµα, η Redhat 

οργανώνει σεµινάρια και παρέχει πιστοποίηση µε την ολοκλήρωσή τους. 

Στην Ελλάδα, πάντως, ο τοµέας υποστήριξης και εκπαίδευσης βρίσκεται ακόµη σε πολύ 

αρχικό στάδιο. 

 

2.5 Αναµενόµενα οφέλη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ  
 

Η πολιτική εισαγωγής και διάδοσης του ΕΛ/ΛΑΚ στον δηµόσιο τοµέα µπορεί να έχει 

µεταξύ άλλων τις εξής θετικές επιπτώσεις: 

 

• Επιλέγονται λύσεις µε γνώµονα τη µέγιστη δυνατή απόδοση και την 

ελαχιστοποίηση του κόστους. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να προκριθεί η χρήση 

του ΕΛ /ΛΑΚ ή του κλειστού λογισµικού ή και των δύο µαζί κατά περίπτωση. 

 

• Συµβάλλει στην προώθηση και διατήρηση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των 

συστηµάτων. 

 

• Συντελεί στην απεξάρτηση από ένα και µόνο προµηθευτή. 
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• Βελτιώνει την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών ·δηµιουργεί και αξιοποιεί 

εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. 

 

• Η βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών θα οδηγήσει σε αύξηση της 

παραγωγικότητας του δηµόσιου τοµέα και περαιτέρω αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης του κλάδου παροχής υπηρεσιών 

λογισµικού µε θετικά οφέλη για την οικονοµία γενικότερα. 

 

• Εξοικονόµηση πόρων από την µη-πληρωµή δικαιωµάτων χρήσης 
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3 Προτάσεις  
Σύµφωνα µε αναφορές των IDA και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτεία µπορεί να 

συµβάλλει στη διάδοση του λογισµικού ανοιχτού κώδικα στο ευρύ κοινό. Το ΕΛ/ΛΑΚ επί 

το πλείστον είναι αποτέλεσµα εθελοντικής και αφιλοκερδούς προσπάθειας, µε 

αποτέλεσµα τις περισσότερες φορές να µην υπάρχουν πόροι για ενέργειες προώθησης 

και ενηµέρωσης. Προτείνεται να αναληφθεί δράση, ώστε να γίνει αντικειµενική 

ενηµέρωση όσων µπορεί να ενδιαφέρονται για το ΕΛ/ΛΑΚ. Αυτό γίνεται εφικτό µε την 

ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτεία σε εθνικό επίπεδο για : 

 
1. τον στατιστικό έλεγχο της χρήσης του Ελεύθερου Λογισµικού στον ιδιωτικό και 

δηµόσιο τοµέα 

2. την ενίσχυση έργων σχετικά µε την τεκµηρίωση, µετάφραση και τον εξελληνισµό 

του ελεύθερου λογισµικού. 

3. τη συνεργασία για την πραγµατοποίηση έργων ελεύθερου λογισµικού δηµόσιου 

ενδιαφέροντος  

4. το συντονισµό της µετάβασης και εφαρµογής του ελεύθερου λογισµικού σε 

οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα 

5. την ανάπτυξη στρατηγικών για την υιοθέτηση του ελεύθερου λογισµικού από 

τους ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς του εκπαιδευτικού τοµέα 

6. την υποστήριξη επιχειρηµατικών µοντέλων που βασίζονται στο ελεύθερο 

λογισµικό 

7. την ενηµέρωση και την καθοδήγηση µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις για τη 

χρησιµοποίηση ή µετάβαση σε ελεύθερο λογισµικό 

8. την καταγραφή των εθελοντών και επαγγελµατιών που ασχολούνται µε το 

ΕΛ/ΛΑΚ, ώστε να είναι εύκολη η επικοινωνία και συνεργασία. 

9. την ανάπτυξη και προώθηση κατάλληλης πολιτικής για τη βελτίωση της χρήσης 

του ελεύθερου λογισµικού στην Ελλάδα  

 

Προτεραιότητα στην εκπαίδευση 
 

Στην εκπαίδευση, όπου τα µέσα είναι περιορισµένα, γιατί οι  εφαρµογές είναι 

µεγάλης κλίµακας. H εκπαιδευτική διαδικασία είναι περισσότερο ουσιαστική και 

παραγωγική όταν: 
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• ∆ε δηµιουργεί απλά χρήστες αλλά αναπτύσσει τις προγραµµατιστικές δεξιότητες των 

µαθητών, που έχοντας πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα θα τον αναπροσαρµόζουν στις 

ανάγκες τους. 

• Αποφεύγει τις αναίτιες δαπάνες. Το ελεύθερο λογισµικό παρατείνει τη διάρκεια ζωής του 

υλικού µέρους του υπολογιστή, µια και επιτρέπει τη χρήση παλαιότερων και φθηνότερων 

υλικών, ειδικά όσον αφορά στα τερµατικά ή τους υπολογιστές - πελάτες. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε το λογισµικό, που έχει µεγαλύτερο κύκλο ζωής από το εµπορικό ·αλλά 

και µπορεί να αναβαθµιστεί εκ των έσω και να µοιραστεί µεταξύ των χρηστών 

παγκοσµίως. 

 

Με γνώµονα αυτές τις προτεραιότητες προτείνονται οι παρακάτω ενέργειες 

για την εισαγωγή και προώθηση του ελεύθερου λογισµικού στην εκπαίδευση. 

 

1. Ανάλυση, αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών της εκπαιδευτικής 

κοινότητας (σχολείων, µαθητών, εκπαιδευτικών κλπ) σε λογισµικό. 

 
2. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού ανοιχτού κώδικα 

(ΕΛ/ΛΑΚ)  από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού το κόστος είναι 

χαµηλότερο και τονώνεται  η δηµιουργικότητα. 

 

3. Ανάπτυξη λογισµικού  µε βάση εργαλεία και τεχνολογικά πρότυπα, που 

να εξασφαλίζουν την επεκτασιµότητα (upgradability) 

επαναχρησιµοποίηση (reusability) δοµών και λογισµικού 

 

4. Τεχνική υποστήριξη και παιδαγωγική καθοδήγηση της ανάπτυξης και 

προσαρµογής του εκπαιδευτικού λογισµικού, καθώς και  αξιολόγηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

5. Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται (λογισµικό, δραστηριότητες κλπ). 

 

6. ∆υνατότητα διανοµής του λογισµικού και του συνοδευτικού υλικού (π.χ., 

εγχειρίδια) µέσα από το ∆ιαδίκτυο. Οι αλλαγές, τροποποιήσεις, 

ανανεώσεις του λογισµικού να γίνονται κυρίως µέσω του ∆ιαδικτύου. 

 

7. Προώθηση της παραγωγής  ΕΛ/ΛΑΚ στα πανεπιστήµια, µέσα από τη 

συγκέντρωση, τον συντονισµό και την  οργάνωση  των προσπαθειών 
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ανάπτυξης ελεύθερου λογισµικού. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µε την 

ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ στα πλαίσια οµαδικών εργασιών και τη δηµιουργία 

κοινοτήτων στα πανεπιστήµια, καθώς και µε την ενίσχυση της τακτικής 

δηµοσίευσης των εργασιών (προγραµµάτων) σαν ΕΛ/ΛΑΚ.  

 

8. Συγγραφή ελληνικών οδηγών χρήσης για τα δηµοφιλεστερα 

προγράµµατα ελεύθερου λογισµικού όπως Open Office, Mozilla, Debian, 

Knoppel.  

 
Νοµικό πλαίσιο 

 

Η πολιτεία πραγµατοποιεί επενδύσεις στον τοµέα της τεχνολογίας και της 

πληροφορικής, µε γνώµονα το κοινωνικό όφελος και λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώµατα 

των πολιτών, στους οποίους ανήκει η πληροφορία. Το ∆ιεθνές Ινστιτούτο της 

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου του Μάαστριχ, σε µία έκθεση για το ελεύθερο 

λογισµικό27, που χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ένωση,  και δηµοσιεύθηκε τον 

Ιούνιο του 2002 πρότεινε για την προαγωγή του συλλογικού συµφέροντος να 

πληρούνται οι παρακάτω  προϋποθέσεις:  

 
• Ελεύθερη πρόσβαση στις κρατικές πληροφορίες 

• ∆ιατήρηση της διαχρονικότητας των κρατικών πληροφοριών  

• Ασφάλεια των κρατικών και ατοµικών στοιχείων 

• Εξοικονόµηση των πόρων του δηµοσίου 

 

Βάσει των παραπάνω διατυπώθηκαν προτάσεις για τις προδιαγραφές λογισµικού στο 

∆ηµόσιο Τοµέα. Προτάθηκε η τροποποίηση της νοµοθεσίας προς την κατεύθυνση ενός 

σαφέστερου καθορισµού των προϊόντων λογισµικού, που χρησιµοποιούνται από τους 

δηµόσιους οργανισµούς.  

 
1. Σαφής καταγραφή των αναγκών σε λογισµικό και σύνταξη  

προδιαγραφών, που να ανταποκρίνονται σε αυτές. Είναι σηµαντική η 
ανάλυση και ο προσδιορισµός των απαιτήσεων κάθε δηµοσίου φορέα ή 
οργανισµού µε ανοικτές διαδικασίες, ώστε να λείψει η όποια καχυποψία 
και να δηµιουργηθεί ένα κλίµα αποδοχής. 

 

                                                 
27 http://www.infonomics.nl/FLOSS/report/Final-2b.htm 
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2. Προσδιορισµός από τους δηµόσιους οργανισµούς των όρων που πρέπει 
να πληροί µία άδεια λογισµικού. Συγκεκριµένα κρίνεται σκόπιµο οι άδειες 
λογισµικού, που χρησιµοποιούνται στο δηµόσιο τοµέα, να παρέχουν:  

 
•  απεριόριστη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα 
• απεριόριστη χρήση του λογισµικού 
• δικαίωµα τροποποίησης του λογισµικού, αναπαραγωγής και 

διανοµής απεριόριστου αριθµού αντιτύπων 
• δικαίωµα χρήσης και αλλαγής τµηµάτων του λογισµικού και  

ενσωµάτωσης τους σε άλλο λογισµικό, διατηρώντας το 
χαρακτήρα ΕΛ/ΛΑΚ. 

 
3. Σε περίπτωση που λογισµικό µε αυτά τα χαρακτηριστικά δεν υπάρχει είτε 

η υιοθέτησή του είναι απαγορευτική λόγω κόστους ή χρονικών 
περιορισµών, είναι δυνατόν να γίνονται εξαιρέσεις. Θα επιλέγεται εκείνο το 
λογισµικό, που επιτρέπει, τουλάχιστον, απεριόριστη χρήση και πρόσβαση 
στον πηγαίο του κώδικα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το λογισµικό θα 
χρησιµοποιείται για χρονικά περιορισµένο διάστηµα. 

 
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές του λογισµικού και ο τρόπος αποθήκευσης και 

επεξεργασίας των δεδοµένων  θα πρέπει να είναι γνωστές. 
 

5. Ενδείκνυται να ετοιµάζεται ένα λεπτοµερές πλάνο υλοποίησης, µετά από 
προσεκτικό έλεγχο και εξέταση εναλλακτικών προϊόντων. 

 
6. Η χρήση του λογισµικού θα είναι δυνατή, εφόσον διασφαλίζεται η 

αποθήκευση των δεδοµένων του δηµοσίου µε βάση ανοιχτά πρότυπα. 
 

7. Οι δηµόσιες προσφορές θα περιλαµβάνουν µια περιγραφή των 
απαιτήσεων του λογισµικού, όπως περιγράφονται στην πρόταση 2. 

 
8. Αν ένας κυβερνητικός οργανισµός δε βρίσκει λογισµικό που να 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που θέτουν οι προτάσεις 2 και 3, τότε 
θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει κλειστό λογισµικό για την επεξεργασία 
και αποθήκευση των δεδοµένων του. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνει µία 
αποτίµηση του εν λόγω κλειστού λογισµικού. 

 
9. Κάθε ερευνητικός οργανισµός του δηµοσίου θα έχει τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιεί κλειστό λογισµικό για ερευνητικούς λόγους και εφόσον αυτό 

συνδέεται άµεσα µε το ερευνητικό πρόγραµµα. 

 

 

 

Το πιθανότερο, λοιπόν, είναι η πολιτεία να κινηθεί στον τοµέα της χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ 
από κάτω προς τα πάνω, ξεκινώντας από την εφαρµογή του σε επίπεδο περιφερειακών 
και τοπικών διοικήσεων. Για αυτό το σκοπό καλό θα ήταν να γίνει προσπάθεια 
εξισορρόπησης, µε την προβολή της ανάγκης της διαλειτουργικότητας, όπου θα 
τηρούνται ανοικτά πρότυπα.. Έτσι, θα αναδειχτεί η βιωσιµότητα και αποτελεσµατικότητα 
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των λύσεων ανοικτού λογισµικού και θα µειωθεί η δέσµευση από τον ένα και µοναδικό 
προµηθευτή. 
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Παράρτηµα, Ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται σε 
Προγραµµατιστές και χρήστες  

 

Πόσο καιρό ασχολείσαι µε το ΕΛ/ΛΑΚ ; Λίγους µήνες 

1-2 χρόνια 

2-5 χρόνια  

Πάνω από 5 χρόνια  

Ποια είναι ηλικία σου ; Μικρότερη από 18 

18-25 

25-40 

Μεγαλύτερη από 40  

Ποιο είναι το επίπεδο µόρφωσης σου   Βασική  

Ανώτερη  

Ανώτατη  

Μεταπτυχιακό / ∆ιδακτορικό 

Ποιες ξένες γλώσσες γνωρίζεις   Αγγλικά 

Γερµανικά  

Γαλλικά  

Άλλη 

............................................ 

Ποια είναι η επαγγελµατική σου κατάσταση   Ελεύθερος επαγγελµατίας 

Υπάλληλος 

Φοιτητής  

Άνεργος  

Πόσες ώρες την εβδοµάδα αφιερώνεις κατά µέσο 

όρο  στην ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ ; 

Λιγότερες από 2 

2 - 5 

6 - 10 

11 - 20 

21 - 40 

περισσότερες από 40 

Αναπτύσσεις άλλου είδους  (εµπορικό) λογισµικό ; Ναι  

Όχι 

Τι είδος ΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσεις κυρίως ; System 
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Development 

Utilities 

Applications 

Libraries 

Security 

Άλλο  

............................................ 

Ποια διανοµή / Λειτουργικό προτιµάς ; Debian 

FreeBSD 

MacOS 

Mandrake 

NetBSD 

OpenBSD 

OS/2 

Red Hat 

Slackware 

Solaris 

SuSE 

Turbolinux 

Windows  

Άλλο  

............................................ 

Ποιο γραφικό περιβάλλον προτιµάς; GNOME 

KDE 

Mac 

Windows 

Άλλο  

............................................ 

  

Ποια εφαρµογή γραφείου χρησιµοποιείς συνήθως ; MS Office 

Openoffice 

Staroffice 

Koffice 
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Applix 

Άλλη 

............................................ 

Με ποιες γλώσσες / εργαλεία ανάπτυξης είσαι 

εξοικειωµένος / η ; 

C/C++ 

Java 

Python 

Perl 

PHP 

Unix shell 

HTML 

(La)Tex 

Pascal 

Fortran 

Basic 

Visual Basic 

JavaScript 

SQL 

XML / SGML 

Tcl 

Make 

CVS 

Άλλο 

............................................ 

Θα έλεγες ότι η ενασχόληση σου µε το ΕΛ/ΛΑΚ σου 

προσφέρει περισσότερες επαγγελµατικές 

δυνατότητες  

Σίγουρα 

Πιθανόν 

Όχι  

∆εν Ξέρω 

Το ΕΛ/ΛΑΚ είναι ένα είδος εκµετάλλευσης γιατί ενώ 

προσφέρεις ιδέες και εργασία δεν παίρνεις τίποτε ως 

αντάλλαγµα. Συµφωνείς; 

Ναι  

Όχι 

(γιατί) 

………………………………………… 

………………………………………… 

Τι περιµένεις από τους άλλους developers Να µοιράζονται τη γνώση και την 
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εµπειρία τους  

Να επικοινωνούν και να συµµετέχουν 

Να µε βοηθούν να γίνω καλλίτερος / η 

Developer 

Να µειώσουν την επιρροή των µεγάλων 

εταιριών λογισµικού 

Να βελτιώνουν τις προσπάθειες των 

άλλων developers 

Πολλοί κάνουν έντονο διαχωρισµό µεταξύ 

Ελευθέρου λογισµικού (Free Software) και 

Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source). 

Πιστεύεις ότι η κοινότητα του Ελεύθερου λογισµικού 

είναι διαφορετική από αυτή του Λογισµικού Ανοικτού 

Κώδικα ;  

Ναι  

Όχι  

 

Έχεις ασχοληθεί µε την προσαρµογή ΕΛ/ΛΑΚ στα 

Ελληνικά  

Ναι  

Όχι  

Το Ε∆ΕΤ συµµετέχει σε µία προσπάθεια 

εξελληνισµού ήδη υπάρχοντος ΕΛ/ΛΑΚ, θα σε 

ενδιέφερε  να συµµετέχεις σε αυτή την προσπάθεια ; 

Όχι 

Ναι 

 (αν θέλεις δώσε όνοµα  και email) 

……………………………….     

……………………………….    

Πιστεύεις ότι ο όρος Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό 

Ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι σωστή µεταφορά 

του αντίστοιχου αγγλικού όρου 

Ναι  

Όχι καλλίτερο θα ήταν το 

...................................................... 

...................................................... 

Κερδίζεις χρήµατα αναπτύσσοντας ΕΛ/ΛΑΚ (άµεσα ή 

έµµεσα)  

Ναι  

Όχι 

 
 

 


