
12    καινοτομια ερευνα & τεχνολογια | 12/2011-02/2012

Καινοτομώντας Ψηφιακά

Η εταιρεία ελεύθερου λογισμικού / λογισμι-
κού ανοικτού Κώδικα (εελ/λαΚ) στο πλαί-
σιο των δράσεών της για ανάπτυξη και προ-
ώθηση του ανοικτού λογισμικού ανακοίνω-
σε ότι ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη εφαρμο-
γής συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλ-
λου και διαχείρισης υποθέσεων. Η εφαρμο-
γή έχει ως στόχο να συμβάλει στην αυτομα-
τοποίηση των διεργασιών, τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας αλλά και την εξοικονόμηση πό-
ρων και χωρίζεται σε δύο βασικά συστήματα: 
το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και 
το Σύστημα Διαχείρισης υποθέσεων.

το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τήρηση 
του βιβλίου πρωτοκόλλου σύμφωνα με τον 
Κανονισμό επικοινωνίας Δημοσίων υπη-
ρεσιών του υπουργείου εσωτερικών, απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης (2003). Προσφέρει ένα ολοκληρωμέ-
νο περιβάλλον για τη διαχείριση, την ασφα-
λή αποθήκευση και αναζήτηση εισερχομέ-
νων/εξερχομένων εγγράφων και συνημμέ-
νων, καθώς και πληθώρα προηγμένων χα-
ρακτηριστικών για την εύκολη διεκπεραίωση 
γραπτής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

το Σύστημα Διαχείρισης υποθέσεων πα-
ρέχει μια εδραιωμένη ροή εργασίας για την 
επεξεργασία εγγράφων από διαφορετικούς 
χρήστες και την διεκπεραίωση των αντίστοι-
χων υποθέσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτή-
των ενός οργανισμού. Παρέχει ένα τυποποι-

ημένο τρόπο για την ανάθεση εγγράφων σε 
διευθύνσεις και υπαλλήλους και την παρα-
κολούθηση της προόδου των εργασιών.

Η δεύτερη έκδοση του Συστήματος Ηλεκτρο-
νικού Πρωτοκόλλου μαζί με το Σύστημα Δι-
αχείρισης υποθέσεων έχει ολοκληρωθεί και 
είναι διαθέσιμη μαζί με αναλυτικές οδηγίες 
εγκατάστασης, χρήσης και τεκμηρίωσης στον 
δικτυακό τόπο www.scriptum.gr. Σε αυτή την 
έκδοση έχει απλοποιηθεί η διαδικασία εγκα-
τάστασης του συστήματος κι έχει προστεθεί 
η λειτουργία χρήσης πολλαπλών βιβλίων 
πρωτοκόλλου. ο κώδικας της εφαρμογής εί-
ναι επίσης διαθέσιμος στο projects.ellak.gr. 
Όσοι developers επιθυμούν να συνεισφέ-
ρουν στον κώδικα μπορούν να εγγραφούν 
στο projects.ellak.gr στο έργο scriptum.

Η εφαρμογή διατίθεται με την άδεια χρήσης 
της ευρωπαϊκής Ένωσης European Union 
Public Licence (www.osor.eu/eupl), η οποία 
εξασφαλίζει την ελεύθερη διάθεση καθώς 
και τη χρήση αλλά και την τροποποίηση της 
εφαρμογής από οποιονδήποτε. Με τη χρή-
ση του ανοικτού κώδικα είναι δυνατή η διαρ-
κής βελτίωση και προσθήκη νέων λειτουρ-
γιών καθώς και η ελεύθερη χρήση και αξι-
οποίηση του συστήματος από όσους φορείς 
το επιθυμούν.

Mια τέτοια εφαρμογή μπορεί να φανεί ιδιαίτε-
ρα χρήσιμη σε Φορείς του Δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα, με σκοπό τη μείωση της γρα-

φειοκρατίας και την ταχύτερη και ασφαλέ-
στερη διεκπεραίωση υποθέσεων, παρέχο-
ντας μία επεκτάσιμη και ολοκληρωμένη 
εφαρμογή για τη δημοσίευση, κατηγοριοποί-
ηση και τη διαχείριση εγγράφων.

ειδικότερα, η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα χρήσι-
μη για τους Φορείς του δημοσίου που έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραμμα “Διαυγεια”, κα-
θώς έχει προβλεφθεί η αυτόματη ανάρτηση 
εξερχομένων εγγράφων στο http://diavgeia.
gov.gr/. Σύντομα η εφαρμογή θα είναι δια-
θέσιμη και σε υπηρεσία cloud για ακόμα πιο 
εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση.

H μη κερδοσκοπική εταιρεία ελεύθερου 
λογισμικού/λογισμικού ανοικτού Κώδι-
κα (www.eellak.gr, εελ/λαΚ) ιδρύθηκε το 
2008 από 25 Πανεπιστήμια, ερευνητικά 
Κέντρα και τεχνολογικά ιδρύματα, μεταξύ 
των οποίων και το εθνικό Κέντρο τεκμη-
ρίωσης.  

Η πρώτη εξειδικευμένη υπηρεσία στελέχω-
σης μέσω διαδικτύου για θέσεις στους κλά-
δους της Μικροηλεκτρονικής και της νανο-
τεχνολογίας στην ελλάδα αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο της ελληνικής Πρωτοβουλίας τε-
χνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών 
Corallia από την ατλαντιΣ ΣυΜΒουλευ-
τιΚΗ αε. Η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε 
εταιρείες που ενδιαφέρονται να προσλά-
βουν εξειδικευμένα στελέχη, όσο και σε 
υποψήφιους που εργάζονται ή επιθυμούν να 
εργαστούν στον χώρο της Μικροηλεκτρονι-
κής και της νανοτεχνολογίας. 

το νέο σύστημα e-recruitment αντιστοιχεί 
τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τα προφίλ 
των υποψηφίων για γρήγορη, στοχευμένη 

και αποτελεσματική εύρεση στελεχών. Συ-
γκεκριμένα, οι εταιρείες ανακοινώνουν τις 
θέσεις τους στον δικτυακό τόπο, χρησιμοποι-
ώντας τις σχετικές παραμέτρους για τις δεξιό-
τητες, τις γνώσεις και την εμπειρία που απαι-
τούνται. Στη συνέχεια, ένα προηγμένο σύ-
στημα αντιστοίχισης εξετάζει τις απαιτήσεις 
των εργοδοτών και τις γνώσεις των υποψηφί-
ων, ώστε να εντοπίσει και ενημερώσει μόνο 
τους πλέον κατάλληλους. Με αυτόν τον τρό-
πο, η εταιρεία λαμβάνει μόνο σχετικά βιο-
γραφικά, βαθμολογημένα και ταξινομημένα 
ανάλογα με την καταλληλότητά τους. 

οι εργοδότες μπορούν αυτόματα, πριν καν 
ανοίξουν τα βιογραφικά των υποψηφίων, να 
εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

τους σε σχέση με τις απαιτήσεις της συγκε-
κριμένης θέσης. Μπορούν επίσης να αξιο-
λογήσουν τη συνολική εμπειρία τους και να 
απορρίψουν αυτόματα, ή να εγκρίνουν την 
αίτηση για συνέντευξη. Η ανακοίνωση των 
θέσεων εργασίας και η υποβολή των εργα-
σιακών προφίλ των υποψηφίων στο σύστημα 
γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. επι-
πλέον, επιχειρήσεις και υποψήφιοι μπορούν 
να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.  

εφαρμογή ανοικτού λογισμικού για Ηλεκτρονικό 
Πρωτόκολλο και Διαχείριση υποθέσεων

Eξειδικευμένη υπηρεσία e-recruitment  
για Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία

ΕΕΛ/ΛΑΚ
http://www.ellak.gr/

Scriptum
http://www.scriptum.gr/

projects.ellak.gr
http://projects.ellak.gr/
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Σύστημα e-recruitment
http://www.miclusterjobs.com/
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Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών και δημιουργι-
κών ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνι-
διών στη νοτιανατολική ευρώπη είναι ο στό-
χος του ευρωπαϊκού έργου LUDUS, το οποίο 
συντονίζει το Κέντρο επιχείρησης & Καινο-
τομίας Ηπείρου. το έργο συγχρηματοδοτεί-
ται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα South East 
Europe και ο συνολικός προϋπολογισμός 
του ανέρχεται σε 1,57 εκατ. ευρώ. Συμμε-
τέχουν 8 οργανισμοί από 6 χώρες (ιταλία, 
ουγγαρία, Βουλγαρία, ρουμανία, Σλοβενία 
και ελλάδα) και αναμένεται να ολοκληρω-
θεί τον απρίλιο. από την ελλάδα συμμετέχει 
επίσης η εταιρεία Προαγωγής Μεθοδολογι-
ών Έρευνας και ανάπτυξης ΠροΜεα.

τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια 
(serious games) χρησιμοποιούνται για κατάρ-
τιση, επιμόρφωση, εκπαίδευση, ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων και ικανοτήτων, διοίκηση/διαχείριση 
εφαρμογών, κ.ά., καθώς οι άνθρωποι τείνουν 

να αφομοιώνουν ευκολότερα πληροφορίες 
που προσλαμβάνουν μέσω μεθόδων δράσης-
αντίδρασης και ανταποκρίνονται ευκολότε-
ρα σε περιβάλλοντα που είναι ανταγωνιστικά 
αλλά και ψυχαγωγικά. τα παιχνίδια αυτά επι-
τρέπουν στοχευμένη μάθηση, ενώ παρέχουν 
διασκέδαση, συνδυάζουν έντονη εμπλοκή 
και ισχυρό περιεχόμενο, πυροδοτούν έντο-
νες αντιδράσεις και επιτρέπουν ταχεία αντίλη-
ψη ενός περίπλοκου περιβάλλοντος.

το δίκτυο LUDUS απευθύνεται σε μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, οργανισμούς περιφερει-
ακής διακυβέρνησης, εκπαιδευτικούς, ερευ-
νητές, στελέχη τμημάτων ανθρώπινων πό-
ρων, δημόσιους οργανισμούς, κ.λπ., που 
εμπλέκονται ή θα μπορούσαν να εμπλακούν 
σε σχετικές δράσεις κατάρτισης. Προωθεί 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αξιοποίη-
ση νέων τεχνολογιών και τη διεύρυνση της 
χρήσης των ηλεκτρονικών αυτών παιχνιδιών.

τελικός στόχος είναι να διαμορφωθεί μια 
κρίσιμη μάζα οργανισμών, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, για την προώθηση της καινοτόμου 
αυτής μεθόδου εκμάθησης. επιπλέον, το 
LUDUS αναπτύσσει βιώσιμους διακρατικούς 
δεσμούς συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών 
φορέων, επιχειρήσεων και κέντρων καινο-
τομίας στον τομέα των ηλεκτρονικών εκπαι-
δευτικών παιχνιδιών.  

"το Μυστήριο της Ζωής" είναι ο τίτλος της 
νέας ψηφιακής παράστασης που παρουσιά-
ζεται στο νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του ιδρύ-
ματος ευγενίδου, από την 1η Φεβρουαρίου 
2012. Πρόκειται για την πρώτη μιας τριλογί-
ας παραστάσεων, αφιερωμένων στις διάφο-
ρες πτυχές του προαιώνιου ερωτήματος του 
ανθρώπου, για το εάν είναι μόνος του στο 
Σύμπαν.

Η παράσταση πραγματεύεται την εμφάνιση 
της ζωής στη γη και τον τρόπο με τον οποίο 
εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, οδη-
γώντας στην εντυπωσιακή ποικιλομορφία 
όλων των ειδών ζωής του πλανήτη μας. Ξε-
κινάει με μία παρουσίαση της γέννησης του 
Ηλιακού Συστήματος και της γης, και συνε-
χίζει, περιγράφοντας τους δομικούς λίθους 
της ζωής, ορισμένες από τις βασικές θεωρίες 
που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια για 
την απαρχή και τα πρώτα βήματα της ζωής, τις 
θεωρίες του Δαρβίνου για την εξέλιξη, κα-
θώς και τη σημασία που έχει η μελέτη των 
απολιθωμάτων στην αποκρυπτογράφηση του 
τρόπου με τον οποίον εξελίχθηκε η ζωή.

Η παράσταση αφιερώνεται στον επί χρόνια 
παλαιό συνεργάτη του ομίλου ευγενίδη, τον 
αείμνηστο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πει-

ραιά αλέξανδρο Σταυρόπουλο, του οποίου 
το δίτομο έργο "Η Ζωή σ’ επίπεδο Μορίων" 
(Ίδρυμα ευγενίδου, 2007), αποτέλεσε τη 
βάση της παράστασης.

οι τρισδιάστατες σκηνές εικονικής πραγματι-
κότητας της παράστασης βασίζονται στην τρι-
εθνή συνεργασία του ευγενιδείου Πλανητα-
ρίου, του Πλανηταρίου Μόρισον στην ακα-
δημία επιστημών της Καλιφόρνια στο Σαν 
Φρανσίσκο και της ολλανδικής εταιρείας 
Mirage 3D στη χάγη.

τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Ryan Wyatt 
(Πλανητάριο Μόρισον) και ο Robin Sip (Μι-
ράζ 3D), ενώ τη σεναριακή προσέγγιση και 
προσαρμογή των σκηνών της ελληνικής πα-
ράστασης έκανε ο σκηνοθέτης Παναγιώ-
της Σιμόπουλος. την παράσταση αφηγεί-
ται στα ελληνικά η Θέμις Μπαζάκα, ο Κο-
σμάς Δεβελέγκας και ο γιάννης Στεφόπου-
λος, ενώ στην αγγλική εκδοχή ακούγεται η 
Jodie Foster, o Tony Maples και o Michael 
Harrigan. τη μουσική της παράστασης υπο-
γράφει ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Μίμης 
Πλέσσας.

Η παράσταση "το μυστήριο της Ζωής", όπως 
και κάθε παράσταση του νέου Ψηφιακού 
Πλανηταρίου, συνοδεύεται από τον "επιμορ-
φωτικό οδηγό" με τον ίδιο τίτλο. Κύριος σκο-
πός του οδηγού είναι να προσφέρει ορισμέ-
να πρόσθετα στοιχεία, ώστε να γίνει καλύτε-
ρα κατανοητό το περιεχόμενο της κάθε πα-
ράστασης.  

Ευρωπαϊκό δίκτυο για ανταγωνιστικά 
ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια

“το Μυστήριο της Ζωής”:  
νέα ψηφιακή παράσταση στο ευγενίδειο Πλανητάριο

Έργο LUDUS
http://www.ludus-project.eu/

Serious Game website
http://www.serious-gaming.info/
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Ίδρυμα Ευγενίδου
http://www.eugenfound.edu.gr
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