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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη ανοιχτών προτύπων και λογισμικού

Η  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού  /  Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, 
www.eellak.gr)  στο  πλαίσιο  των  δράσεών  της  για  την  προώθηση  και  αξιοποίηση  των 
Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει απευθύνει κάλεσμα για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με στόχο 
το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού για τη Διαχείριση Εγγράφων με Ψηφιακή 
Υπογραφή.

Για τη  διευκόλυνση της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε μία αρχική προμελέτη καταγραφής 
των  λύσεων που  ήδη  έχουν  αναπτυχθεί στην  Ελλάδα  καθώς  και  στην  Ευρώπη,  ενώ 
παράλληλα καταγράφηκαν και μία σειρά από συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων Ελεύθερου 
Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα που καλύπτουν τους στόχους της συγκεκριμένης 
Ομάδας.   Για την ανάπτυξη των εφαρμογών είναι  διαθέσιμος και  μπορεί  να αξιοποιηθεί  ο 
πηγαίος  κώδικας  ανοιχτού  λογισμικού  από  τις  υπάρχουσες  εφαρμογές  “Ανταλλαγή 
ηλεκτρονικών  εγγράφων  στη  Γενική  Γραμματεία  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης” καθώς και η  διαδικτυακή εφαρμογή Ανοιχτού Λογισμικού Scriptum.  

Τα πρώτα βήματα για να υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα, προτείνεται να είναι ο καθορισμός των 
λειτουργικών  προδιαγραφών  του  ηλεκτρονικού  εγγράφου  (ξεκινώντας  από  τα  συστήματα 
πρωτοκόλλου)  ενώ  παράλληλα,  να  καθορισθούν  τα  ανοιχτά  πρότυπα  τα  οποία  θα 
επέτρεπαν  στα  ηλεκτρονικά  έγγραφα  να  διακινούνται  αποτελεσματικά  και  με  ασφάλεια, 
μεταξύ διαφορετικών συστημάτων.

Η επιτυχία της ομάδας θα εξαρτηθεί από τη δυναμική της κοινότητας που θα υποστηρίξει την 
πρωτοβουλία,  θα  συνεχίσει  την  αρχική  μελέτη  και  θα  επεξεργαστεί  τα  παραδοτέα 
υλοποιώντας  συγκεκριμένες  εφαρμογές  ανοιχτού  κώδικα  που  θα  αποδεικνύουν  τη 
λειτουργικότητα των ανοιχτών προτύπων που θα υιοθετηθούν.

Στο πλαίσιο αυτής της ομάδας,   καλούνται στελέχη από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
που γνωρίζουν,  χρησιμοποιούν ή  παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με  Διαχείριση  Εγγράφων 
ή/και  Ψηφιακών  Υπογραφών.  Πιο  συγκεκριμένα,  καλούνται  να  προγραμματιστές, 
αναλυτές  καθώς  και  οποιοσδήποτε  ενδιαφέρεται  να  δοκιμάσει-τεκμηριώσει  τις 
εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτής της ομάδας. Όλες οι εφαρμογές θα ειναι 
διαθέσιμες με άδεια ανοιχτού λογισμικού EUPL και τα ανοιχτά πρότυπα και τα κείμενα 
τεκμηρίωσης με άδεια Creative Commons BY-SA.

Όποιος  ενδιαφέρεται  να  συμμετάσχει  στην  ομάδα  εργασίας  μπορεί  να  συμπληρώσει  τη 
σχετική φόρμα. Επίσης στο  WIKI της ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει δημιουργηθεί σελίδα στην οποία είναι 
διαθέσιμα  το αρχικό  πρόγραμμα  δράσης  της  ομάδας και  η   Προμελέτη  για  το  Σύστημα   
Διαχείρισης Εγγράφων με Ψηφιακή Υπογραφή.

http://www.ellak.gr/wikis/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%AC/
http://www.ellak.gr/wikis/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%AC/
http://www.ellak.gr/wikis/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81/
http://www.ellak.gr/wikis/%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/
https://docs.google.com/forms/d/1RgJZV9xUcBV78HKnX5W1vEq5OSIW1Hc5cIi-KLTDFFQ/viewform
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl
http://www.eellak.gr/


Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ 
H  μη  κερδοσκοπική  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού  Ανοικτού  Κώδικα  
(http://eellak.gr/,  ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε  το  2008  από  25  Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα  και  
Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη  
του  Ελεύθερου  Λογισμικού,  του  Ανοιχτού  Περιεχομένου και  των  Τεχνολογιών  Ανοιχτής 
Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,  
ενώ  παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα  διαλόγου  για  τις  
ανοιχτές τεχνολογίες.  Συνεργάζεται επίσης με τα  Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του 
COMMUNIA.

Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr
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