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ΓΖΛΧΖ ΤΓΓΡΑΦΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο Καξαθίηζνο Άγγεινο ηνπ Γεκεηξίνπ, κε αξηζκό 

κεηξώνπ ais0018 θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, πξηλ αλαιάβσ ηελ εθπόλεζε 

ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο κνπ, δειώλσ όηη ελεκεξώζεθα γηα ηα παξαθάησ:  

 «Η Πηπρηαθή Δξγαζία (Π.Δ.) απνηειεί πξντόλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηόζν ηνπ 

ζπγγξαθέα, όζν θαη ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ζα πξέπεη λα έρεη κνλαδηθό ραξαθηήξα θαη 

πξσηόηππν πεξηερόκελν.  

Απαγνξεύεηαη απζηεξά νπνηνδήπνηε θνκκάηη θεηκέλνπ ηεο λα εκθαλίδεηαη 

απηνύζην ή κεηαθξαζκέλν από θάπνηα άιιε δεκνζηεπκέλε πεγή. Κάζε ηέηνηα 

πξάμε απνηειεί πξντόλ ινγνθινπήο θαη εγείξεη ζέκα Ηζηθήο Σάμεο γηα ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ άιινπ ζπγγξαθέα. Απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο είλαη ν 

ζπγγξαθέαο ηεο Π.Δ., ν νπνίνο θέξεη θαη ηελ επζύλε ησλ ζπλεπεηώλ, πνηληθώλ θαη 

άιισλ, απηήο ηεο πξάμεο.  

Πέξαλ ησλ όπνησλ πνηληθώλ επζπλώλ ηνπ ζπγγξαθέα ζε πεξίπησζε πνπ ην 

Ίδξπκα ηνπ έρεη απνλείκεη Πηπρίν, απηό αλαθαιείηαη κε απόθαζε ηεο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο. Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κε λέα απόθαζεο ηεο, κεηά από 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, ηνπ αλαζέηεη εθ λένπ ηελ εθπόλεζε ηεο Π.Δ. κε άιιν 

ζέκα θαη δηαθνξεηηθό επηβιέπνληα θαζεγεηή. Η εθπόλεζε ηεο ελ ιόγσ Π.Δ. 

πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληόο ηνπιάρηζηνλ ελόο εκεξνινγηαθνύ 6κήλνπ από ηελ 

εκεξνκελία αλάζεζεο ηεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα ζην 

άξζξν 18, παξ. 5 ηνπ ηζρύνληνο Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ.» 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ πνιύ ηελ Αζαλαζία Γηαλλαθάθνπ θαη ην Μηράιε Βαινπΐηζθσθ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο 

πιαηθόξκαο θαηαρώξεζεο ζπκβάλησλ/πξνβιήκαησλ από ηε κεξηά ησλ δεκνηώλ 

θαη δηεθπεξαίσζε απηώλ από ηνπο δήκνπο. Ο εθάζηνηε δεκόηεο ζα κπνξεί λα 

ππνδεηθλύεη ηε ηνπνζεζία ηνπ πξνβιήκαηνο, λα απνζηέιιεη ζρεηηθέο θσηνγξαθίεο 

θαη λα θαηαρσξεί ηα πηζαλά ζρόιηά ηνπ κε ζθνπό ην θαιύηεξν πξνζδηνξηζκό ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Από ηε κεξηά ηνπ δήκνπ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ξνέο 

επεμεξγαζίαο ησλ αηηεκάησλ, έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε θαιύηεξε δπλαηή 

δηαρείξηζε. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis concerns the development of a web platform in which any 

citizen will be able to submit a problem/issue, while the municipality will be 

handling these requests properly. The citizen may indicate the exact location of 

the issue, have the ability to upload photographs and add any potential 

comments, making the issue more comprehensible. From the municiapility's side, 

the application will serve each citizen's request utilizing specified workflows, for 

optimized handling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ: Μεραληθή Λνγηζκηθνύ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ  
ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Web application, XAMPP, Google Maps, Bootstrap, jQuery 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 

AJAX - Asynchronous JavaScript + XML 

API - Application Programming Interfaces   

CSS - Cascading Style Sheets 

DBMS - Database Management System 

HTML - HyperText Markup Language 

JS - JavaScript  

JSON - JavaScript Object Notation 

OS - Operating System 

PHP - Hypertext Preprocessor 

SQL - Structured Query Language 

URL - Uniform Resource Locator 

XAMPP - (Cross Platform (X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P), Perl (P)) 

XML - Extensible Markup Language 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ & ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

 

   Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε κηα πιαηθόξκα δηαρείξηζεο 

πξνβιεκάησλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, επηθνηλσλίαο θαη δηάδξαζεο Γήκνπ-

Γεκόηε. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο γίλνληαη πξνζβάζηκεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο έρνληαο ζην επίθεληξν ην Γεκόηε. Δίλαη κηα εθαξκνγή πνπ 

επηηξέπεη ζην Γεκόηε λα αλαθέξεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηα πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη θαη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηελ πνξεία ησλ 

αηηεκάησλ ηνπ. 

   Η εθαξκνγή επηηξέπεη ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο λα ιακβάλνπλ δσληαλά ηα 

αηηήκαηα ησλ Γεκνηώλ, λα δξνκνινγνύλ ηελ επίιπζε ηνπο πξνο ηα αξκόδηα 

ηκήκαηα ελεκεξώλνληαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηνλ Γεκόηε γηα ηελ εμέιημε ηεο 

αλαθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε. 

   Γηαδξαζηηθνί ράξηεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηηο δεκνηηθέο αξρέο λα έρνπλ 

πξαγκαηηθή γλώζε γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηε πόιε θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

βαζηζκέλεο ζε επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα. Η επηθνηλσλία κε ην Γεκόηε δύλαηαη λα 

γίλεη κέζσ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ ηαρπδξνκείνπ (emails) θαη κέζσ ηειεθώλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ 

 

2.1 - HTML 

   Η Γιώζζα ήκαλζεο Τπεξθεηκέλνπ(HyperText Markup Language - HTML[1]) 

είλαη ε θύξηα γιώζζα ζήκαλζεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο είλαη ηα 

βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ ηζηνζειίδσλ. 

   Η HTML γξάθεηαη ππό κνξθή ζηνηρείσλ HTML  ηα νπνία απνηεινύληαη 

από εηηθέηεο (tags), νη νπνίεο πεξηθιείνληαη κέζα ζε ζύκβνια «κεγαιύηεξν από» 

θαη «κηθξόηεξν από» (γηα παξάδεηγκα <html>), κέζα ζην πεξηερόκελν ηεο 

ηζηνζειίδαο. Οη εηηθέηεο HTML ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ αλά δεύγε (γηα 

παξάδεηγκα <h1> θαη </h1>), κε ηελ πξώηε λα νλνκάδεηαη εηηθέηα έλαξμεο (start 

tag) θαη ηε δεύηεξε εηηθέηα ιήμεο (end tag) (ή ζε άιιεο πεξηπηώζεηο εηηθέηα 

αλνίγκαηνο θαη εηηθέηα θιεηζίκαηνο αληίζηνηρα). Αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο, νη 

ζρεδηαζηέο ηζηνζειίδσλ κπνξνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ θείκελν, πίλαθεο, εηθόλεο θιπ. 

   Ο ζθνπόο ελόο πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο ηζηνύ(webbrowser) είλαη λα δηαβάδεη 

ηα έγγξαθα HTML θαη λα ηα ζπλζέηεη ζε ζειίδεο πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ή 

λα αθνύζεη. Ο browser δελ εκθαλίδεη ηηο εηηθέηεο HTML, αιιά ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα 

λα εξκελεύζεη ην πεξηερόκελν ηεο ζειίδαο. 

Σα ζηνηρεία ηεο HTML ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θηίζνπλ όινπο ηνπ ηζηνηόπνπο. Η 

HTML επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε εηθόλσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηε 

ζειίδα, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεη δηαδξαζηηθέο θόξκεο. 

Παξέρεη ηηο κεζόδνπο δεκηνπξγίαο δνκεκέλσλ εγγξάθσλ (δειαδή εγγξάθσλ πνπ 

απνηεινύληαη από ην πεξηερόκελν πνπ κεηαθέξνπλ θαη από ηνλ θώδηθα 

κνξθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ) θαζνξίδνληαο δνκηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην 

θείκελν, όπσο θεθαιίδεο, παξαγξάθνπο, ιίζηεο, ζπλδέζκνπο, παξαζέζεηο θαη 

άιια. Μπνξνύλ επίζεο λα ελζσκαηώλνληαη ζελάξηα εληνιώλ ζε γιώζζεο όπσο 

ε JavaScript, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηζηνζειίδσλ HTML. 

Οη Webbrowsers κπνξνύλ επίζεο λα αλαθέξνληαη ζε ζηπι κνξθνπνίεζεο CSS 

(CascadingStyleSheets - Γηαδνρηθά Φύιια ηπι) γηα λα νξίδνπλ ηελ εκθάληζε θαη 

ηε δηάηαμε ηνπ θεηκέλνπ θαη ηνπ ππόινηπνπ πιηθνύ. Ο νξγαληζκόο W3C, ν νπνίνο 

δεκηνπξγεί θαη ζπληεξεί ηα πξόηππα γηα ηελ HTML θαη ηα CSS, πξνηείλεη ηε ρξήζε 
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ηνπ CSS αληί δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηεο HTML γηα ζθνπνύο παξνπζίαζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

 

2.2 - Javascript 

   Η JavaScript (JS)[2] είλαη  δηεξκελεπκέλε  γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα 

ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Αξρηθά απνηέιεζε κέξνο ηεο πινπνίεζεο 

ησλ θπιινκεηξεηώλ Ιζηνύ (Web Browsers), ώζηε ηα ζελάξηα από ηελ πιεπξά ηνπ 

πειάηε (client-side scripts) λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ ρξήζηε, λα 

αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα αζύγρξνλα θαη λα αιιάδνπλ δπλακηθά ην πεξηερόκελν 

ηνπ εγγξάθνπ πνπ εκθαλίδεηαη. 

   Η JavaScript είλαη κηα γιώζζα ζελαξίσλ πνπ βαζίδεηαη ζηα πξσηόηππα 

(prototype-based), είλαη δπλακηθή, κε αζζελείο ηύπνπο θαη έρεη ζπλαξηήζεηο σο 

αληηθείκελα πξώηεο ηάμεο. Η ζύληαμή ηεο είλαη επεξεαζκέλε από ηε C. Η 

JavaScript αληηγξάθεη πνιιά νλόκαηα θαη ζπκβάζεηο νλνκαηνδνζίαο από ηε Java, 

αιιά γεληθά νη δύν απηέο γιώζζεο δε ζρεηίδνληαη θαη έρνπλ πνιύ 

δηαθνξεηηθή ζεκαζηνινγία. Οη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ ηεο JavaScript 

πξνέξρνληαη από ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ Self θαη Scheme. Δίλαη γιώζζα 

βαζηζκέλε ζε δηαθνξεηηθά πξνγξακκαηηζηηθά παξαδείγκαηα (multi-paradigm), 

ππνζηεξίδνληαο αληηθεηκελνζηξαθέο, πξνζηαθηηθό θαη ζπλαξηεζηαθό ζηπι 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

   Η JavaScript ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε εθαξκνγέο εθηόο ηζηνζειίδσλ — ηέηνηα 

παξαδείγκαηα είλαη ηα έγγξαθα PDF, νη εμεηδηθεπκέλνη θπιινκεηξεηέο (site-

specific browsers) θαη νη κηθξέο εθαξκνγέο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο 

(desktopwidgets). Οη λεόηεξεο εηθνληθέο κεραλέο (Virtual machines) θαη πιαίζηα 

αλάπηπμεο γηα JavaScript (όπσο ην Node.js) έρνπλ επίζεο θάλεη ηε JavaScript πην 

δεκνθηιή γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ Ιζηνύ ζηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή 

(server-side). 

 

2.3 - JQuery 

   H JQuery[3] είλαη κηα πνιιαπιώλ πιαηθνξκώλ βηβιηνζήθε JavaScript πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ απινπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ζελαξίσλ (scripting) ζηελ πιεπξά 

ηνπ πειάηε (client-side) ηεο HTML. Δίλαη δσξεάλ ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα. Η 

αλάιπζε ζην Web ππνδεηθλύεη όηη είλαη ε επξύηεξα ρξεζηκνπνηεκέλε βηβιηνζήθε 
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JavaScript κε δηαθνξά. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πάλσ από ην 65% ησλ 10.000 

ηζηνηόπσλ κε ηε κεγαιύηεξε επηζθεςηκόηεηα. 

   Η ζύληαμε ηεο jQuery έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ πινήγεζε ζε έλα 

έγγξαθν, λα επηιέγεη ζηνηρεία ηνπ DOM, λα δεκηνπξγεί θηλνύκελεο 

αλαπαξαζηάζεηο (animations), λα ρεηξίδεηαη ζπκβάληα (events) θαη λα αλαπηύζζεη 

εθαξκνγέο Ajax[4]. Η jQuery παξέρεη επίζεο δπλαηόηεηεο γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγνύλ plug-ins ζε έλα επίπεδν πάλσ από ηε 

βηβιηνζήθε ηεο JavaScript. Απηό επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

δεκηνπξγνύλ αθαηξεηηθά ζρήκαηα (abstractions) γηα αιιειεπίδξαζε ρακεινύ 

επηπέδνπ θαη αλαπαξαζηάζεηο, εμειηγκέλα εθέ θαη πςεινύ επηπέδνπ γξαθηθά 

widgets. Η αξζξσηή πξνζέγγηζε πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε jQuery επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία  δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ θαη εθαξκνγώλ Ιζηνύ (Web). 

   Η jQuery είλαη κηα βηβιηνζήθε ρεηξηζκνύ κνληέινπ αληηθεηκέλσλ εγγξάθνπ (DOM 

- Document Object Model). Σν DOM είλαη κηα δελδξηθήο δνκήο αλαπαξάζηαζε 

όισλ ησλ ζηνηρείσλ κηαο ηζηνζειίδαο. Η jQuery απινπνηεί ηε ζύληαμε γηα ηελ 

εύξεζε, επηινγή θαη ρεηξηζκό απηώλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ DOM. Γηα παξάδεηγκα, ε 

jQuery κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εύξεζε ελόο ζηνηρείνπ ζην έγγξαθν κε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα (π.ρ. όια ηα ζηνηρεία κε κηα εηηθέηα h1), αιιάδνληαο έλα 

ή πεξηζζόηεξα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (π.ρ. ρξώκα, νξαηόηεηα) ή ηελ 

απάληεζε ζε έλα ζπκβάλ (π.ρ. θιηθ κε ην πνληίθη). 

   Η jQuery παξέρεη επίζεο έλα παξάδεηγκα γηα ην ρεηξηζκό ζπκβάλησλ πνπ 

μεπεξλά ηελ βαζηθή επηινγή θαη ρεηξηζκό ζηνηρείσλ ηνπ DOM. Η εθρώξεζε 

ζπκβάληνο θαη ν νξηζκόο ηεο ζπλάξηεζεο επαλάθιεζεο ζπκβάληνο γίλνληαη ζε 

έλα κόλν βήκα ζε κία ζέζε ηνπ θώδηθα. Δπίζεο, ε jQuery έρεη σο ζηόρν λα 

ελζσκαηώζεη άιιεο πνιύ ρξεζηκνπνηνύκελεο ιεηηνπξγίεο ηεο JavaScript (π.ρ. 

βαζκσηή απεηθόληζε θαη βαζκσηό μεζώξηαζκα όηαλ θξύβνληαη ζηνηρεία, 

θηλνύκελεο αλαπαξαζηάζεηο κέζσ ρεηξηζκνύ ηδηνηήησλ CSS). 

   Οη αξρέο αλάπηπμεο κε ηε jQuery είλαη: 

 Γηαρσξηζκόο ηεο JavaScript θαη ηεο HTML: Η βηβιηνζήθε jQuery παξέρεη 

απιή ζύληαμε γηα ηε πξνζζήθε ρεηξηζηώλ ζπκβάλησλ (Event handlers) ζην 

DOM ρξεζηκνπνηώληαο JavaScript, αληί λα πξνζζέηεη ραξαθηεξηζηηθά 

ζπκβάληνο HTML (HTML Event attributes) γηα θιήζεηο ζπλαξηήζεσλ 
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JavaScript. Έηζη, ελζαξξύλεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα μερσξίδνπλ 

πιήξσο ηνλ θώδηθα JavaScript από ηε ζήκαλζε ηεο HTML. 

 πληνκία θαη ζαθήλεηα: Η jQuery πξνάγεη ηε ζπληνκία θαη ηε ζαθήλεηα κε 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο ηηο αιπζηδσηέο ζπλαξηήζεηο θαη ηα κηθξά νλόκαηα 

ησλ ζπλαξηήζεσλ. 

 Δμάιεηςε ησλ αζπκβαηνηήησλ κεηαμύ ησλ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο: Οη 

κεραλέο ηεο JavaScript δηαθνξεηηθώλ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο 

δηαθέξνπλ ειαθξώο, νπόηε ν θώδηθαο JavaScript πνπ ιεηηνπξγεί γηα έλα 

πξόγξακκα πεξηήγεζεο ελδέρεηαη λα κελ ιεηηνπξγεί γηα άιιν. Όπσο θαη κε 

άιια εξγαιεία ηεο JavaScript, ε jQuery ρεηξίδεηαη όιεο απηέο ηηο αζπλέπεηεο 

κεηαμύ ησλ πεξηεγεηώλ θαη παξέρεη κηα ζπλεπή δηεπαθή (interface) πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. 

 Δπεθηαζηκόηεηα: Νέα ζπκβάληα, ζηνηρεία (elements) θαη κέζνδνη κπνξνύλ 

λα πξνζηεζνύλ εύθνια θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ σο πξόζζεηα 

(plugin). 

   Η jQuery πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Δπηινγή ζηνηρείσλ DOM ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ κεραληζκό επηινγήο 

αλνηρηνύ θώδηθα πνιιαπιώλ πεξηεγεηώλ Sizzle[16] 

 Υεηξηζκόο DOM πνπ βαζίδεηαη ζε επηινγείο ηνπ CSS (CSS selectors) πνπ 

ρξεζηκνπνηεί νλόκαηα θαη ηδηόηεηεο (attributes) ζηνηρείσλ (elements), όπσο 

ηελ ηαπηόηεηα (id) θαη ηελ θιάζε (class), σο θξηηήξηα επηινγήο θόκβσλ 

(nodes) ζην DOM 

 πκβάληα 

 Δθέ θαη θηλνύκελεο αλαπαξαζηάζεηο 

 Ajax 

 Σα αληηθείκελα Deferred θαη Promise γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζύγρξνλεο 

επηθνηλσλίαο 

 Δπεμεξγαζία JSON[5] 

 Δπεθηαζηκόηεηα κέζσ πξόζζεησλ (plugins) 

 Βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα, όπσο αλίρλεπζε ιεηηνπξγηώλ 

 Μέζνδνη ζπκβαηόηεηαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε ζύγρξνλα πξνγξάκκαηα 

πεξηήγεζεο 

 Τπνζηήξημε πνιιαπιώλ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο  
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2.4 - AJAX 

   Σν Ajax (Asynchronous JavaScript + XML) είλαη έλα ζύλνιν ηερληθώλ 

αλάπηπμεο ηζηνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιιέο ηερλνινγίεο ηζηνύ ζηελ πιεπξά ηνπ 

πειάηε (client side) γηα ηε δεκηνπξγία αζύγρξνλσλ εθαξκνγώλ Web. Με ην Ajax, 

νη εθαξκνγέο Web κπνξνύλ λα απνζηέιινπλ θαη λα αλαθηνύλ δεδνκέλα από έλαλ 

δηαθνκηζηή (server) αζύγρξνλα (ζην παξαζθήλην), ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ ζηελ 

εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ππάξρνπζαο ζειίδαο. Απνζπλδένληαο ην 

επίπεδν αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (data interchange layer) από ην επίπεδν 

παξνπζίαζεο (presentation layer), ην Ajax επηηξέπεη ζε ηζηνζειίδεο θαη 

θαη'επέθηαζε εθαξκνγέο Web, λα αιιάδνπλ δπλακηθά ην πεξηερόκελν ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα επαλαθνξηώζεη νιόθιεξε ηε ηζηνζειίδα. ηελ πξάμε, νη ζύγρξνλεο 

εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύλ ζπλήζσο JSON αληί γηα XML, ιόγσ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπ JSON πνπ είλαη εγγελή ζηε JavaScript. 

   Σν Ajax δελ είλαη κία ηερλνινγία, αιιά κηα νκάδα ηερλνινγηώλ. Σν HTML θαη ην 

CSS κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζπλδπαζκό γηα λα επηζεκάλνπλ θαη λα 

κνξθνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο. Η ηζηνζειίδα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα 

ηξνπνπνηεζεί από ηε JavaScript γηα λα εκθαληζηεί δπλακηθά θαη λα επηηξέςεη ζην 

ρξήζηε λα αιιειεπηδξάζεη κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο.  

   Σν αληηθείκελν (object) XMLHttpRequest (ελζσκαησκέλν ζηεJavaScript 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Ajax ζε ηζηνζειίδεο, επηηξέπνληαο 

ζηνπο ηζηόηνπνπο λα θνξηώλνπλ πεξηερόκελν ζηελ νζόλε ρσξίο λα αλαλεώλνπλ 

ηελ ηζηνζειίδα. Σν Ajax δελ είλαη κηα λέα ηερλνινγία ή δηαθνξεηηθή γιώζζα, 

απιώο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε λένπο ηξόπνπο. 

 

2.5 - JSON 

   ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ε νλνκαζία αληηθεηκέλνπ JavaScript (JavaScript Object 

Notation ή JSON) είλαη κηα κνξθή αξρείνπ αλνηθηνύ πξνηύπνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

θείκελν αλαγλώζηκν από άλζξσπν γηα ηε κεηάδνζε αληηθεηκέλσλ δεδνκέλσλ 

(data objects) πνπ απνηεινύληαη από δεύγε ραξαθηεξηζηηθώλ-ηηκώλ (attribute-

value pairs) θαη ηύπνπο δεδνκέλσλ ζπζηνηρηώλ (array data types) ή νπνηαδήπνηε 

άιιε ζεηξηνπνηήζηκε (serializable) ηηκή. Δίλαη κηα πνιύ θνηλή κνξθή δεδνκέλσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αζύγρξνλε επηθνηλσλία πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο 
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(browser)-δηαθνκηζηή (server), θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο αληηθαηάζηαζεο ηνπ XML ζε 

νξηζκέλα ηύπνπ AJAX ζπζηήκαηα.  

   Σν JSON είλαη κηα αλεμαξηήηνπ γιώζζαο κνξθή δεδνκέλσλ. Πξνέξρεηαη από ηε 

JavaScript, αιιά από ην 2017 πνιιέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πεξηιακβάλνπλ 

θώδηθα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ JSON. Ο επίζεκνο 

δηαδηθηπαθόο ηύπνο κέζνπ (mime media type) γηα ην JSON είλαη ε 

application/json. Σα νλόκαηα αξρείσλ JSON ρξεζηκνπνηνύλ ηελ επέθηαζε .json. 

 

2.6 - AngularJS 

   Σν AngularJS[6] (ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο "Angular.js") είλαη έλα αλνηθηνύ θώδηθα 

πιαίζην γηα εθαξκνγέο ηζηνύ βαζηζκέλν ζε JavaScript, ην νπνίν δηαηεξείηαη 

θπξίσο από ηελ Google θαη από κηα θνηλόηεηα αηόκσλ θαη εηαηξεηώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε πνιιώλ πξνθιήζεσλ πνπ απαληώληαη θαηά ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγώλ κνλήο ηζηνζειίδαο (single-page). 

   Σα ζηνηρεία (components) ηεο JavaScript ζπκπιεξώλνπλ ην Apache 

Cordova[17], έλα πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζηα 

θηλεηά ηειέθσλα κεηαμύ ησλ πιαηθνξκώλ. ηόρνο ηεο είλαη λα απινπνηήζεη ηόζν 

ηελ αλάπηπμε όζν θαη ηνλ έιεγρν ηέηνησλ εθαξκνγώλ, παξέρνληαο έλα πιαίζην 

γηα αξρηηεθηνληθέο κνληέινπ-πξνβνιήο-ειεγθηή (model-view-controller MVC) θαη 

κνληέινπ-πξνβνιήο-πξνβνιήο (MVVM) από θνηλνύ κε ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζε πινύζηεο εθαξκνγέο Γηαδηθηύνπ.  

   Σν πιαίζην ηνπ AngularJS ιεηηνπξγεί θάλνληαο πξώηα αλάγλσζε ηεο ζειίδαο 

HTML, ε νπνία έρεη ελζσκαησκέλα πξόζζεηα πξνζαξκνζκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

εηηθέηαο (tag attributes). Σν AngularJS εξκελεύεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζαλ 

νδεγίεο (directives), ώζηε λα ζπλδέζεη ηκήκαηα εηζόδνπ (input) ή εμόδνπ (output) 

ηεο ζειίδαο ζε έλα κνληέιν πνπ αληηπξνζσπεύεηαη από ηππηθέο κεηαβιεηέο ηεο 

JavaScript. Οη ηηκέο απηώλ ησλ JavaScript κεηαβιεηώλ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ κε 

κε απηόκαην ηξόπν (από ηνλ πξνγξακκαηηζηή) κέζα ζηνλ θώδηθα ή λα 

αλαθηεζνύλ από ζηαηηθνύο ή δπλακηθνύο JSON πόξνπο. 

   ύκθσλα κε ηελ ππεξεζία αλαιύζεσλ Libscore[18] ηεο JavaScript, ην AngularJS 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ WolframAlpha[19], NBC[20], Walgreens[21], 

Intel[22], Sprint[23], ABCNews[24] θαη ζε πεξίπνπ 12.000 άιινπο ηζηόηνπνπο 
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(Οθηώβξηνο 2016). Σν AngularJS βξίζθεηαη ζήκεξα ζηα 100 πην θνξπθαία έξγα 

(projects) ηνπ GitHub[25]. 

Σν AngularJS είλαη ην front-end ηκήκα ηεο ζηνίβαο MEAN(MEAN stack), πνπ 

απνηειείηαη από ηε βάζε δεδνκέλσλ MongoDB[26], ην πιαίζην εμππεξεηεηή ηζηνύ 

Express.js[27], ην ίδην ην Angular.js θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ δηαθνκηζηή Node.js[28]. 

   Σν AngularJS βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε όηη ν δεισηηθόο πξνγξακκαηηζκόο 

(declarative programming) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία δηεπαθώλ 

ρξήζηε (user interfaces) θαη ηε ζύλδεζε ζηνηρείσλ ινγηζκηθνύ, ελώ ν επηηαθηηθόο 

πξνγξακκαηηζκόο (imperative programming) είλαη πεξηζζόηεξν θαηάιιεινο γηα 

ηνλ νξηζκό ηεο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο κηαο εθαξκνγήο. Σν πιαίζην πξνζαξκόδεη 

θαη επεθηείλεη ηελ παξαδνζηαθή HTML γηα λα παξνπζηάζεη δπλακηθό πεξηερόκελν 

κέζσ ακθίδξνκεο ζύλδεζεο δεδνκέλσλ (data-binding) πνπ επηηξέπεη ηνλ 

απηόκαην ζπγρξνληζκό κνληέισλ (models) θαη πξνβνιώλ (views). Ωο 

απνηέιεζκα, ην AngularJS ππνγξακκίδεη ηε ζαθή ρεηξαγώγεζε ηνπ DOM κε 

ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ (testability) θαη ηεο απόδνζεο (performance). 

 

   Οη ζηόρνη ζρεδηαζκνύ ηνπ AngularJS πεξηιακβάλνπλ: 

 ηελ αλεμαξηεζία κεηαμύ ρεηξηζκνύ ηνπ DOM θαη ινγηθήο ηεο εθαξκνγήο. Η 

δπζθνιία απηνύ ηνπ εγρεηξήκαηνο επεξεάδεηαη δξακαηηθά από ηνλ ηξόπν 

δνκήο ηνπ θώδηθα. 

 ηελ απνζπζρέηηζε ηεο πιεπξάο πειάηε κηαο εθαξκνγήο από ηελ πιεπξά 

ηνπ δηαθνκηζηή. Απηό επηηξέπεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θώδηθα (code 

development) λα πξνρσξάεη παξάιιεια, θαη επηηξέπεη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ησλ δύν πιεπξώλ. 

 Σελ παξνρή δνκήο γηα ηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηεο θαηαζθεπήο κηαο 

εθαξκνγήο: από ην ζρεδηαζκό ηεο δηεπαθήο ρξήζηε (UI), κέζσ ηεο 

πινπνίεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο, ζηνλ έιεγρν. 

   Σν AngularJS εθαξκόδεη ην κνηίβν MVC γηα λα δηαρσξίζεη ηα ζηνηρεία 

παξνπζίαζεο, δεδνκέλσλ θαη ινγηθήο. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ έγρπζε εμάξηεζεο 

(dependency injection), ην Angular θέξλεη παξαδνζηαθά ππεξεζίεο δηαθνκηζηή, 

όπσο ειεγθηέο πξνβνιήο (view-dependent controllers), ζε εθαξκνγέο ηζηνύ από 

ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Καηά ζπλέπεηα κπνξεί λα κεηώζεη κεγάιν κέξνο ηεο 

επηβάξπλζεο ηνπ δηαθνκηζηή. 
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2.7 - CSS 

   Σα Γηαδνρηθά Φύιια ηπι (Cascading Style Sheets [7]) είλαη κηα γιώζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο παξνπζίαζεο ελόο εγγξάθνπ γξακκέλνπ 

ζε κηα γιώζζα ζήκαλζεο (markup language). Παξόιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 

γηα λα νξίζεη ην νπηηθό ζηπι ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ δηεπαθώλ ρξήζηε πνπ είλαη 

γξακκέλα ζε HTML θαη XHTML, ε γιώζζα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηνδήπνηε 

έγγξαθν XML, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απιώλ XML, SVG θαη XUL, θαη ηζρύεη 

γηα απόδνζε ζε νκηιία ή ζε άιιν κέζν επηθνηλσλίαο. Μαδί κε ηελ HTML θαη 

ηελJavaScript, ην CSS απνηειεί ηερλνινγία αθξνγσληαίνπ ιίζνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ηζηνηόπνπο γηα ηε δεκηνπξγία νπηηθώλ 

ζειίδσλ, δηεπαθώλ ρξήζηε γηα εθαξκνγέο ηζηνύ θαη δηεπαθώλ ρξήζηε γηα πνιιέο 

εθαξκνγέο θηλεηώλ ηειεθώλσλ. 

   Σν CSS ζρεδηάζηεθε θπξίσο γηα λα επηηξέςεη ηνλ δηαρσξηζκό ηεο παξνπζίαζεο 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηπρώλ όπσο ε δηάηαμε, ηα 

ρξώκαηα θαη νη γξακκαηνζεηξέο. Απηόο ν δηαρσξηζκόο κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ 

πξνζβαζηκόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ, λα παξέρεη κεγαιύηεξε επειημία θαη έιεγρν 

ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ παξνπζίαζεο, λα επηηξέπεη ζε 

πνιιαπιέο ζειίδεο HTML λα κνηξάδνληαη ηε κνξθνπνίεζε θαζνξίδνληαο ην 

ζρεηηθό CSS ζε μερσξηζηό αξρείν .css θαη κεηώλνληαο ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηελ 

επαλάιεςε ζην δνκηθό πεξηερόκελν. 

   Ο δηαρσξηζκόο ηεο κνξθνπνίεζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ 

παξνπζίαζε ηεο ίδηαο ζειίδαο ζήκαλζεο ζε δηαθνξεηηθά ζηπι γηα δηαθνξεηηθέο 

κεζόδνπο απόδνζεο (rendering methods), όπσο ζηελ νζόλε, ζε έληππε κνξθή, 

θσλεηηθά (κέζσ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο κε βάζε ηελ νκηιία ή αλαγλώζηε 

νζόλεο) θαη ζε ζπζθεπέο βαζηζκέλεο ζε ζύζηεκα Braille. Μπνξεί επίζεο λα 

εκθαλίζεη δηαθνξεηηθά ηελ ηζηνζειίδα αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νζόλεο ή ηε 

ζπζθεπή πξνβνιήο. Οη αλαγλώζηεο κπνξνύλ επίζεο λα θαζνξίζνπλ έλα 

δηαθνξεηηθό θύιιν ζηπι, όπσο έλα αξρείν CSS πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηνλ 

δηθό ηνπ ππνινγηζηή, γηα λα αληηθαηαζηήζεη απηό πνπ έρεη θαζνξίζεη ν 

δεκηνπξγόο. 

   Οη αιιαγέο ζηνλ γξαθηθό ζρεδηαζκό ελόο εγγξάθνπ (ή εθαηνληάδσλ εγγξάθσλ) 

κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ γξήγνξα θαη εύθνια, κε ηελ επεμεξγαζία κεξηθώλ 
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γξακκώλ ζην αξρείν CSS πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, αληί λα αιιάμνπλ ζήκαλζε ζηα 

έγγξαθα. 

   Η πξνδηαγξαθή ηνπ CSS πεξηγξάθεη έλα ζρήκα πξνηεξαηόηεηαο γηα λα 

θαζνξίζεη πνηνη θαλόλεο ζηπι ηζρύνπλ, εάλ πεξηζζόηεξνη από έλαο θαλόλεο 

αληηζηνηρνύλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. ε απηή ηε ιεγόκελε δηαδνρή, νη 

πξνηεξαηόηεηεο (ή  βάξε) ππνινγίδνληαη θαη εθρσξνύληαη ζε θαλόλεο, έηζη ώζηε ηα 

απνηειέζκαηα λα είλαη πξνβιέςηκα. 

 

2.8 - XML 

   ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ε XML[8] (Extensible Markup Language - Δπεθηάζηκε 

γιώζζα ζήκαλζεο) είλαη κηα γιώζζα ζήκαλζεο πνπ θαζνξίδεη έλα ζύλνιν 

θαλόλσλ γηα ηελ θσδηθνπνίεζε εγγξάθσλ ζε κνξθή πνπ είλαη ηαπηόρξνλα 

αλαγλώζηκε από ηνλ άλζξσπν θαη κπνξεί λα δηαβαζηεί από ηε κεραλή. Σν XML 

είλαη ειεύζεξν αλνηρηό πξόηππν. 

   Οη ζρεδηαζηηθνί ζηόρνη ηεο XML πξνζθέξνπλ απιόηεηα, γεληθόηεηα θαη 

ρξεζηηθόηεηα ζε όιν ην Γηαδίθηπν. Πξόθεηηαη γηα κνξθή δεδνκέλσλ θεηκέλνπ κε 

ηζρπξή ππνζηήξημε κέζσ ηνπ Unicode γηα δηαθνξεηηθέο αλζξώπηλεο γιώζζεο. Αλ 

θαη ν ζρεδηαζκόο ηεο XML επηθεληξώλεηαη ζε έγγξαθα, ε γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο γηα ηελ αληηπξνζώπεπζε απζαίξεησλ δνκώλ δεδνκέλσλ όπσο απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ππεξεζίεο ηζηνύ (web services). 

   Αξθεηά ζπζηήκαηα ζρεκάησλ ππάξρνπλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηνλ νξηζκό ησλ 

γισζζώλ βαζηζκέλσλ ζε XML, ελώ νη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ αλαπηύμεη πνιιέο 

δηεπαθέο πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγώλ (APIs - application programming 

interfaces) γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ XML. 

 

2.9 - BootstrapCSS 

   Σν Bootstrap[9] είλαη κηα ειεύζεξε θαη αλνηθηή βηβιηνζήθε front-end γηα ην 

ζρεδηαζκό ηζηνζειίδσλ θαη εθαξκνγώλ web. Πεξηέρεη πξόηππα ζρεδίαζεο 

βαζηζκέλα ζε HTML θαη CSS γηα ηππνγξαθία, θόξκεο, θνπκπηά, πινήγεζε θαη 

άιια ζηνηρεία δηεπαθήο, θαζώο θαη πξναηξεηηθέο επεθηάζεηο ηεο JavaScript 

(JavaScript extensions). ε αληίζεζε κε πνιιά πιαίζηα ηζηνύ (web frameworks), 

αθνξά κόλν ηελ αλάπηπμε ηνπ κπξνζηηλνύ κέξνπο ηεο ηζηνζειίδαο (front-end).Σν 

Bootstrap είλαη ην δεύηεξν πην δηαδεδνκέλν έξγν (project) ζην GitHub. 
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   Σν Bootstrap είλαη αξζξσηό θαη απνηειείηαη από κηα ζεηξά από θύιια ζηπι 

LESS[29] πνπ πινπνηνύλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ. Απηά ηα 

θύιια ζηπι γεληθά ζπληάζζνληαη ζε κηα δέζκε θαη πεξηιακβάλνληαη ζε 

ηζηνζειίδεο, αιιά κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ή λα αθαηξεζνύλ κεκνλσκέλα 

ζηνηρεία. Σν Bootstrap παξέρεη κηα ζεηξά από κεηαβιεηέο δηακόξθσζεο 

(configuration variables) πνπ ειέγρνπλ πξάγκαηα όπσο ην ρξώκα θαη ηελ 

επέλδπζε (padding) δηαθόξσλ ζηνηρείσλ (components). 

Κάζε ζηνηρείν Bootstrap απνηειείηαη από κηα δνκή HTML, δειώζεηο CSS θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζπλνδεύεη θώδηθα JavaScript. 

Σν ζύζηεκα πιέγκαηνο θαη ν αληαπνθξηλόκελνο ζρεδηαζκόο έξρνληαη ζηάληαξ κε 

επξεία δηάηαμε πιέγκαηνο 1100 pixels. Δλαιιαθηηθά, ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα δηάηαμε κεηαβιεηνύ πιάηνπο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ηα 

δηαζέζηκα εξγαιεία έρνπλ ηέζζεξηο παξαιιαγέο γηα λα θάλνπλ ρξήζε 

δηαθνξεηηθώλ αλαιύζεσλ θαη ηύπσλ ζπζθεπώλ: θηλεηά ηειέθσλα, πνξηξαίην 

(portrait),ηνπίν (landscape), tablet θαη ππνινγηζηέο κε ρακειή θαη πςειή αλάιπζε. 

Κάζε παξαιιαγή ξπζκίδεη ην πιάηνο ησλ ζηειώλ. 

   Σν Bootstrap παξέρεη έλα ζύλνιν θύιισλ ζηπι πνπ παξέρνπλ βαζηθνύο 

νξηζκνύο ζηπι γηα όια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο HTML. Απηά παξέρνπλ κηα 

νκνηόκνξθε, κνληέξλα εκθάληζε γηα ηε κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, πηλάθσλ θαη 

ζηνηρείσλ θόξκαο. 

   Δθηόο από ηα θαλνληθά ζηνηρεία HTML, ην Bootstrap πεξηέρεη άιια θνηλά 

ρξεζηκνπνηνύκελα ζηνηρεία δηεπαθήο. Σα ζηνηρεία πινπνηνύληαη σο θιάζεηο CSS, 

ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία HTML ζε κηα ζειίδα. 

   Σν Bootstrap ζπλνδεύεηαη από πνιιά ζηνηρεία JavaScript κε ηε κνξθή 

πξόζζεησλ jQuery (jQuery plugins). Παξέρνπλ πξόζζεηα ζηνηρεία δηεπαθήο 

ρξήζηε, όπσο παξάζπξα δηαιόγνπ, θνπκπηά εξγαιείσλ (tooltips) θαη θαξνπζέι 

(carousels). Δπίζεο, επεθηείλνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα νξηζκέλσλ ππαξρόλησλ 

ζηνηρείσλ δηεπαθήο, όπσο γηα παξάδεηγκα κηα ιεηηνπξγία απηόκαηεο 

ζπκπιήξσζεο γηα πεδία εηζαγσγήο.  

 

2.10 - PHP 

   O Πξνεπεμεξγαζηήο Τπεξθεηκέλνπ (Hypertext Preprocessor ή απιά PHP[10]) 

είλαη κηα scripting γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα δηαθνκηζηέο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί 
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γηα ηελ αλάπηπμε ηζηνύ, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

γεληθήο ρξήζεο. Γεκηνπξγήζεθε ην 1994, θαη αξρηθά ζήκαηλε «πξνζσπηθή αξρηθή 

ζειίδα» (Personal Home Page), αιιά ηώξα ζεκαίλεη ην αλαδξνκηθό αθξσλύκην 

PHP: Hypertext Preprocessor. 

   Ο θώδηθαο PHP κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε θώδηθα HTML ή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό κε δηάθνξα ζπζηήκαηα πξόηππσλ ηζηνύ (web 

template systems), ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηζηνύ (web content 

management systems) θαη πιαίζηα ηζηνύ (web frameworks). Ο θώδηθαο PHP 

επεμεξγάδεηαη ζπλήζσο από έλαλ εξκελεπηή (interpreter) PHP πνπ πινπνηείηαη 

σο θνκκάηη-ηκήκα (module) ηνπ εμππεξεηεηή ηζηνύ ή σο εθηειέζηκν δηεπαθήο 

θνηλήο πύιεο (Common Gateway Interface - CGI). Ο δηαθνκηζηήο ηζηνύ ζπλδπάδεη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξκελεπκέλνπ (interpreted) θαη εθηειεζκέλνπ (executed) 

θώδηθα PHP, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε ηύπνο δεδνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηθόλσλ, κε ηελ παξαγόκελε ηζηνζειίδα. Ο θώδηθαο 

PHP κπνξεί επίζεο λα εθηειεζηεί κε κηα δηεπαθή γξακκήο εληνιώλ (command-

line interface - CLI) θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε απηόλνκσλ 

γξαθηθώλ εθαξκνγώλ. 

   Ο ηππνπνηεκέλνο δηεξκελέαο PHP, πνπ ηξνθνδνηείηαη από ηε κεραλή Zend[30] 

(Zend Engine), είλαη ειεύζεξν ινγηζκηθό πνπ εθδίδεηαη ππό ηελ άδεηα PHP. Η PHP 

έρεη κεηαθεξζεί επξέσο θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηνπο πεξηζζόηεξνπο 

δηαθνκηζηέο ηζηνύ ζε ζρεδόλ θάζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θαη πιαηθόξκα, δσξεάλ. 

   Η PHP θηινμελεί κηα πνηθηιία δηαδηθηπαθώλ πιαηζίσλ πνπ απαηηνύλ εηδηθέο 

γλώζεηο πεξί πιαηζίσλ, κε ην Laravel[31] λα είλαη κηα δεκνθηιήο επηινγή 

ελζσκαηώλνληαο ηδέεο πνπ έγηλαλ δεκνθηιείο από άιια αληαγσληζηηθά πιαίζηα 

ηζηνύ, όπσο ην Ruby on Rails[32]. 

 

2.11 - XAMPP 

   Σν XAMPP[11] είλαη έλα δσξεάλ θαη αλνηθηνύ θώδηθα πνιιαπιώλ πιαηθνξκώλ 

δηαδηθηπαθώλ δηαθνκηζηώλ παθέην ιύζεσλ, πνπ αλαπηύρζεθε από ηνπο θίινπο 

ηεο θνηλόηεηα ηεο Apache[33]. Απνηειείηαη θπξίσο από ηνλ δηαθνκηζηή Apache 

HTTP, ηε βάζε δεδνκέλσλ MariaDB[34] θαη ηνπο δηεξκελείο γηα scripts γξακκέλα 

ζηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ PHP θαη Perl[35]. 
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   Σν XAMPP ζεκαίλεη Cross-Platform (X), Apache (A), MariaDB (M), PHP (P) θαη 

Perl (P). Δίλαη κηα απιή, ειαθξηά δηαλνκή Apache πνπ θαζηζηά εμαηξεηηθά εύθνιν 

γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ηνπηθό δηαθνκηζηή ηζηνύ γηα 

δνθηκέο θαη ζθνπνύο αλάπηπμεο.  

   Όια ηα απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο δηαθνκηζηή web - εθαξκνγή 

δηαθνκηζηή (Apache), βάζε δεδνκέλσλ (MariaDB), θαη scripting γιώζζα (PHP) - 

πεξηιακβάλεηαη ζε έλα εμαγώγηκν (extractable) αξρείν. Σν XAMPP είλαη επίζεο 

πνιιαπιώλ πιαηθνξκώλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ιεηηνπξγεί εμίζνπ θαιά ζε 

Linux, Mac θαη Windows.  

   Γεδνκέλνπ όηη νη πεξηζζόηεξεο πξαγκαηηθέο αλαπηύμεηο (deployments) 

δηαθνκηζηή web ρξεζηκνπνηνύλ ηα ίδηα ζηνηρεία κε ην XAMPP, θάλεη ηελ κεηάβαζε 

από έλαλ ηνπηθό δηαθνκηζηή δνθηκώλ ζε έλα δηαθνκηζηή παξαγσγήο (production 

server) εμαηξεηηθά εύθνιε. 

 

2.12 - Google APIs 

   Σα Google APIs[12] είλαη έλα ζύλνιν δηεπαθώλ πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγώλ 

πνπ αλαπηύζζνληαη από ηελ Google, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηηο 

Τπεξεζίεο Google θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε άιιεο ππεξεζίεο. Παξαδείγκαηα 

απηώλ πεξηιακβάλνπλ ηελ Αλαδήηεζε (Search), ην Gmail, ηε Μεηάθξαζε 

(Translate) ή ηνπο Υάξηεο Google (GoogleMaps). Οη εθαξκνγέο ηξίησλ κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα APIs γηα λα αμηνπνηήζνπλ ή λα επεθηείλνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ. 

   Σα APIs παξέρνπλ ιεηηνπξγίεο όπσο ε ππεξεζία αλάιπζεο (analytics), ε 

εθκάζεζε κεραλώλ (machine learning) σο ππεξεζία (PredictionAPI - API 

πξόβιεςεο) ή ε πξόζβαζε ζε δεδνκέλα ρξήζηε (όηαλ δίλεηαη ε άδεηα αλάγλσζεο 

ησλ δεδνκέλσλ). Έλα άιιν ζεκαληηθό παξάδεηγκα είλαη έλαο ελζσκαησκέλνο 

ράξηεο Google ζε έλαλ ηζηόηνπν, ν νπνίνο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ηαηηθό ράξηε API (Static maps API), ην API ηνπνζεζίαο 

(API Places) ή ην GoogleEarth API.  

 

2.13 - GoogleMaps 

   Οη Υάξηεο Google[13] είλαη κηα ππεξεζία ραξηνγξάθεζεο ηζηνύ πνπ 

αλαπηύρζεθε από ηελ Google. Πξνζθέξεη δνξπθνξηθέο εηθόλεο, ράξηεο δξόκσλ, 
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παλνξακηθή ζέα ζε δξόκνπο 360° (StreetView), ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν (GoogleTraffic) θαη ζρεδηαζκό δηαδξνκώλ γηα πεδνύο, 

απηνθίλεηα, πνδήιαηα ή δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο. 

   Σν frontend ηεο ππεξεζίαο ρξεζηκνπνηεί JavaScript, XML θαη Ajax. Οη Υάξηεο 

Google πξνζθέξνπλ έλα API πνπ επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ραξηώλ ζε 

ηζηόηνπνπο ηξίησλ θαη πξνζθέξεη έλαλ εληνπηζηή (locator) γηα αζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη άιινπο νξγαληζκνύο ζε πνιιέο ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Η δνξπθνξηθή πξνβνιή ησλ Υαξηώλ Google είλαη πξνβνιή "από πάλσ πξνο ηα 

θάησ". Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εηθόλσλ πςειήο αλάιπζεο ησλ πόιεσλ είλαη 

αεξνθσηνγξαθίεο πνπ ηξαβήρηεθαλ από αεξνζθάθε πνπ πεηνύλ από 240 έσο 

460 κέηξα, ελώ νη πεξηζζόηεξεο άιιεο εηθόλεο πξνέξρνληαη από δνξπθόξνπο. Οη 

Υάξηεο Google ρξεζηκνπνηνύλ κηα θνληηλή παξαιιαγή ηεο πξνβνιήο Mercator θαη 

ζπλεπώο δελ κπνξνύλ λα εκθαλίζνπλ κε αθξίβεηα ηηο πεξηνρέο γύξσ από ηνπο 

πόινπο. 

   Η ηξέρνπζα επαλαζρεδηαζκέλε έθδνζε ηεο εθαξκνγήο γηα ππνινγηζηέο έγηλε 

δηαζέζηκε ην 2013, παξάιιεια κε ηελ "θιαζηθή" έθδνζε (πξηλ ην 2013). Οη Υάξηεο 

Google γηα ζπζθεπέο Android θαη iOS θπθινθόξεζαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 θαη 

δηαζέηνπλ πινήγεζε me Παγθόζκην ύζηεκα Σνπνζεζίαο (GPS - Global 

Positioning System) κε ηε ζεηξά ηνπο θαη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ππνζηήξημεο 

ζηάζκεπζεο. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 2013, θαζνξίζηεθε σο ε πην δεκνθηιήο εθαξκνγή 

γηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα (smartphones) ζηνλ θόζκν, κε ην 54% ησλ 

παγθόζκησλ θαηόρσλ smartphone λα ην ρξεζηκνπνηνύλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. 

 

2.14 - MySQL 

   Η MySQL δηαζέηεη ηα πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνκηζηώλ εκπνξηθώλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ πςειήο ηερλνινγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηόηεηαο 

δηαρείξηζεο πνιύ κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ. Eίλαη κηα ζρεζηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ, κηα ζπιινγή αληηθεηκέλσλ ή πηλάθσλ, νξγαλσκέλσλ κέζα ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο άιισλ πεξηγξαθηθώλ πηλάθσλ, κέζα από ηνπο 

νπνίνπο ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα είλαη πξνζβάζηκα, ή λα κπνξνύλ λα 

αλαθαζνξηζηνύλ (reassembled) κε πνιινύο ηξόπνπο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε 

αλαδηνξγάλσζε ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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   Η MySQL ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε πνιιώλ κεγάισλ web εθαξκνγώλ, 

θαη απνηειεί ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε (backbone) ηνπ XAMPP. ρεδόλ όιεο νη 

πξνγξακκαηηζηηθέο γιώζζεο έρνπλ νξίζεη βηβιηνζήθεο γηα λα παξέρνπλ 

πξόζβαζε ζηε MySQL[36]. Μπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε πνιιά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα όπσο Linux, Windows, Solaris, SunOS, Symbian, Mac OS. Οη ρξήζηεο 

ηελ επηιέγνπλ ζπρλά, θαζώο είλαη αλνηρηνύ θώδηθα θαη δηαλέκεηαη ρσξίο θόζηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα πλέξγεηαο Μεηαμύ Γεκνηώλ  &  Γήκσλ 

31 
Καξαθίηζνο Γ. Άγγεινο  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

3.1 - Γεληθά 

   Ο ζρεδηαζκόο θαη ησλ 2 ηζηόηνπσλ  πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία,  βαζίζηεθε ζε αξρηηεθηνληθή 3 επηπέδσλ, όπσο εκθαλίδεηαη ζηελ εηθόλα 

3-1. Δπηιέρηεθε MySQL ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (database 

management system) γηα λα  δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα πνπ νη ρξήζηεο 

δεκηνπξγνύλ (create), δηαγξάθνπλ (delete), ηξνπνπνηνύλ (modify) θαη αλαδεηνύλ 

(query). ηε θνξπθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ην κεζαίν επίπεδν, ην νπνίν 

απνηειείηαη από έλαλ Apache Web Server, όπνπ εμππεξεηεί http αηηήκαηα, 

πεξηιακβάλεη ην κεραληζκό scripting θαη πεξηέρεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ινγηθήο 

ηεο εθαξκνγήο. ηελ θνξπθή είλαη ην επίπεδν πειάηε, δειαδή ην πξόγξακκα 

πεξηήγεζεο ηζηνύ πνπ αιιειεπηδξά κε ηελ εθαξκνγή. 

 

Δηθόλα 3-1: Σν κνληέιν αξρηηεθηνληθήο ηξηώλ επηπέδσλ κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο 

βάζεο δεδνκέλσλ[37] 
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3.2 - Γηαγξάκκαηα πεξηπηώζωλ ρξήζεο 

   Παξαηίζεληαη ηα use case diagrams (δηαγξάκκαηα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο) γηα ηηο 

2 εθαξκνγέο, κε ζηόρν ηε θαηαλόεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηεο 

εθαξκνγήο. ηε πξώηε εηθόλα εκθαλίδεηαη ην δηάγξακκα πνπ αθνξά ηoλ ηζηόηνπν 

πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα εμππεξεηήζεη ην δεκόηε. 

 

 

Δηθόλα 3-2: Γηάγξακκα πεξίπησζεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο 

δεκόηεο 

Παξαηεξνύκε πσο γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα θαηαρσξήζεη έλα πεξηζηαηηθό, 

απαηηείηαη ν θαζνξηζκόο ηεο ηνπνζεζίαο (ν νπνίνο εάλ επηηξαπεί από ην ρξήζηε 

γίλεηαη απηόκαηα), ε αλάζεζε ζηνλ αξκόδην δήκν, θαζώο θαη ε απαηηνύκελε 

επαιήζεπζε captcha πνπ απνζθνπεί ζηνλ απνθιεηζκό κε έγθπξσλ ρξεζηώλ ηεο 

εθαξκνγήο. 

   Αθνινπζεί ην use case diagram, ην νπνίν αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ δήκνπ θαη 

ζαθέζηαηα απνηειεί κηα πην ζύλζεηε εθαξκνγή, κε εθηεηακέλε ιεηηνπξγηθόηεηα. 
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Δηθόλα 3-3: Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο πνπ απεπζύλεηαη ζηνπο 

δήκνπο 

Δδώ είλαη θαλεξό, πσο γηα όινπο ηνπο ρεηξηζηέο (actors) είλαη εθηθηή ε πξόζβαζε 

ζηελ εθαξκνγή θαηόπηλ user authentication. Όινη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηζηαηηθνύ, όπσο έρεη θαηαρσξεζεί από ην  ρξήζηε. Δπίζεο, 

ε ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο ηεο ηζηνξηθόηεηαο ελόο πεξηζηαηηθνύ είλαη δηαζέζηκε 

πξνο όινπο ηνπο ρεηξηζηέο. Καηόπηλ, νη επηινγέο πεξηνξίδνληαη αλαιόγσο ηνπ 

ξόινπ πνπ έρεη ν θάζε ρεηξηζηήο ζηελ εθαξκνγή. 
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3.3 - ρήκα βάζεο δεδνκέλωλ 

   Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγήζεθαλ νη παξαθάησ πίλαθεο: 

 

 

Δηθόλα 3-4: Πίλαθεο παξακέηξσλ κε ηα ζηνηρεία όισλ ησλ δήκσλ 

 

 P_Regions: Πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο είλαη δηαρσξηζκέλε ε Διιάδα  

 P_Prefectures: Ννκνί ηεο Διιάδαο, θαζώο θαη ε πεξηθέξεηα ππαγσγήο ηνπ 

εθάζηνηε λνκνύ 

 P_Municipalities: Γήκνη ηεο Διιάδαο θαη ηα αληίζηνηρα email ηνπο, καδί κε ην 

λνκό ππαγσγήο ηνπ εθάζηνηε δήκνπ 

Η παξαπάλσ δνκή θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο εγγξαθέο αληιήζεθαλ από ην site ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ[38] 
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Δηθόλα 3-5: Πίλαθεο παξακέηξσλ κε ηα ηκήκαηα θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ δήκσλ 

 

 P_Departments: Σκήκαηα από ηα νπνία απαξηίδεηαη ν θάζε δήκνο, θαζώο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο (γξακκαηεία, νηθνλνκηθό, ηερληθό, λνκηθό & 

δεκνπηξάηεζεο) 

 P_Users: Υξήζηεο ηεο εθαξκνγήο (αθνξά ηε πιαηθόξκα δηαρείξηζεο ηνπ 

δήκνπ) 

 P_UsersInDepartments: ύλδεζε κεηαμύ ρξεζηώλ/ηκεκάησλ 
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Δηθόλα 3-6: Πίλαθεο παξακέηξσλ κε ηηο θαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ελόο πεξηζηαηηθνύ  

 

 P_WorkFlowStatus: 

o Κσδηθόο & πεξηγξαθή θαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πεξηζηαηηθνύ 

o Δλδείμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο, αλάινγα 

ηε θαηάζηαζε (λέν/ελεξγό/απνξξηθζέλ πεξηζηαηηθό, δπλαηόηεηα 

κεηαβνιήο ηνπνζεζίαο ζπκβάληνο, ζε νπξά αλακνλήο επεμεξγαζίαο, ζε 

αλακνλή εθηίκεζεο θόζηνπο / νηθνλνκηθήο απόθαζεο / πινπνίεζεο, 

ελδηαθέξνληνο γξακκαηείαο/ηερληθνύ ηκήκαηνο) 

 P_WorkFlowStatusReason: 

o Κσδηθόο & πεξηγξαθή επεμήγεζεο ηεο θαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο 

o Δλδείμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο, γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο ηνπ λνκηθνύ ηκήκαηνο & ηνπ ηκήκαηνο δεκνπξάηεζεο. 

 P_WorkFlowAllowedTransitions: Δπηηξεπηέο κεηαβάζεηο από ηξέρνπζα ζε 

επόκελε θαηάζηαζε 
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Δηθόλα 3-7: Πίλαθεο παξακέηξσλ κε ηνπο ηύπνπο πόξσλ/πιηθώλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πεξηζηαηηθώλ 

 

 P_ResourceTypes: Κσδηθόο & πεξηγξαθή θαηεγνξίαο πιηθνύ 

 P_ResourceItems: Κσδηθόο, πεξηγξαθή, θόζηνο πιηθνύ, θσδηθόο θαηεγνξίαο 

πιηθνύ ζηελ νπνία ππάγεηαη 

 

Πέξαλ ησλ παξακεηξηθώλ πηλάθσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ, νη παξαθάησ πίλαθεο 

ζρεδηάζηεθαλ γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο θαηαρώξεζεο & επεμεξγαζίαο ησλ 

πεξηζηαηηθώλ, ζε όιν ην θύθιν δσήο απηώλ.  

Γηα ζθνπνύο δηαηήξεζεο ηζηνξηθόηεηαο, γηα θάζε έλαλ από ηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη αληίζηνηρνη triggers, νη νπνίνη ελεξγνπνηνύληαη γηα 

θάζε εηζαγσγή/ηξνπνπνίεζε πνπ ζπκβαίλεη ζε απηνύο ηνπο πίλαθεο θαη εηζάγνπλ 

ηε λέα/ηξνπνπνηεκέλε εγγξαθή ζηνλ αληίζηνηρν ηζηνξηθό πίλαθα. Παξαηίζεηαη έλα 

πιήξεο παξάδεηγκα: 
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Δηθόλα 3-8: Βαζηθόο πίλαθαο εηζαγσγήο/επεμεξγαζίαο πεξηζηαηηθώλ  

 

Ο πίλαθαο Incidents δηαηεξεί όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε 

θαηαρώξεζε & ηα πξώηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηζηαηηθνύ: 

 Γεσξγαθηθό κήθνο & πιάηνο πεξηζηαηηθνύ 

 Όλνκα θαθέινπ πνπ πεξηέρεη ηηο θσηνγξαθίεο πνπ αλέβαζε ν ρξήζηεο 

 Πεξηθέξεηα, λνκόο & όλνκα αξκόδηνπ δήκνπ 

 ρόιηα, email & ηειέθσλν δεκόηε 

 Πξνηεξαηνπνίεζε πεξηζηαηηθνύ 

 Σξέρνπζα θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο πεξηζηαηηθνύ 
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Δηθόλα 3-9: Πίλαθαο δηαηήξεζεο ηζηνξηθόηεηαο ηνπ βαζηθνύ πίλαθα 

εηζαγσγήο/επεμεξγαζίαο πεξηζηαηηθώλ 

 

Όπσο παξαηεξείηαη, ν πίλαθαο IncidentsHistory έρεη ηελ ίδηα δνκή κε ην πίλαθα 

Incidents, κε ζηόρν ηελ αθξηβή αληηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. 
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Δηθόλα 3-10: Triggers κε ζθνπό ηελ αληηγξαθή δεδνκέλσλ ζηνλ ηζηνξηθό πίλαθα ζε θάζε 

εηζαγσγή/κεηαβνιή ησλ πεξηζηαηηθώλ 

 

Οη παξαπάλσ triggers ελεξγνπνηνύληαη απηόκαηα, ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνθύςεη λέα 

εγγξαθή ή κεηαβνιή ζε νπνηαδήπνηε θνιώλα κηαο ππάξρνπζαο εγγξαθήο ηνπ 

πίλαθα Incidents. Αληηγξάθνπλ ζηνλ ηζηνξηθό πίλαθα IncidentsHistory, ηελ 

εγγξαθή γηα ηελ νπνία κόιηο νινθιεξώζεθε ε επεμεξγαζία ηεο ζην πίλαθα 

Incidents.  

   Παξαθάησ απεηθνλίδνληαη νη ππόινηπνη πίλαθεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ εθαξκνγή: 
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Δηθόλα 3-11: Πίλαθαο αλαηεζεηκέλσλ ζπκβάλησλ ζε ηκήκαηα 

 

Ο πίλαθαο IncidentsDepartments ηξνθνδνηείηαη κόιηο γίλεη από ηε γξακκαηεία ε 

αλάζεζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζε ηκήκαηα. Γηα θάζε ηκήκα πνπ επηιέγεη ε γξακκαηεία, 

δεκηνπξγείηαη ε αληίζηνηρε εγγξαθή θαη νπζηαζηηθά δεκηνπξγνύληαη ηζόπνζεο 

αλεμάξηεηεο ξνέο ρεηξηζκνύ ηνπ ζπκβάληνο, όζεο θαη ηα ηκήκαηα πνπ 

επηιέρζεθαλ. Ο πίλαθαο πεξηέρεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 Κσδηθόο ηκήκαηνο πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ην ζπκβάλ 

 Ηκεξνκελίεο νινθιήξσζεο εθηίκεζεο, νηθνλνκηθνύ ειέγρρνπ, νινθιήξσζεο 

λνκηθώλ ελεξγεηώλ θαη ελεξγεηώλ δεκνπξάηεζεο, θαζώο θαη νινθιήξσζεο 

επίιπζεο 

 Έλδεημε απνδνρήο/απόξξηςεο ηεο εθηίκεζεο επίιπζεο από ην νηθνλνκηθό 

ηκήκα 

 

 

Δηθόλα 3-12: Πίλαθαο θαηαρώξεζεο ζρνιίσλ 
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Ο Πίλαθαο IncidentsAdminComments ρξεζηκεύεη ζηελ απνζήθεπζε ζρνιίσλ 

ρξεζηώλ/δηαρεηξηζηώλ από ηα δηάθνξα ηκήκαηα ελόο δήκνπ, γηα ην εθάζηνηε 

πεξηζηαηηθό.  

 

 

Δηθόλα 3-13: Πίλαθαο απνζήθεπζεο πιηθώλ/πόξσλ 

 

Ο πίλαθαο IncidentsDepartmentsResources εμππεξεηεί ηε αλάγθε απνζήθεπζεο 

όισλ ησλ πιηθώλ πνπ επηιέγνληαη ζηε θάζε ηεο εθηίκεζεο επίιπζεο, από ην 

ηερληθό ηκήκα. Κάζε εγγξαθή ζην πίλαθα, αθνξά ηελ εθηίκεζε πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί από έλα αλαηεζεηκέλν ηκήκα ηνπ πεξηζηαηηθνύ, θαζώο 

oιόθιεξε ε εθηίκεζε απνζεθεύεηαη ππό κνξθή νξηνζεηεκέλεο (delimited) ηηκήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΟΘΟΝΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ USE CASES 

 

Η εθαξκνγή  ρσξίδεηαη ζε 2 κέξε: 

 Σελ ζειίδα ηνπ δεκόηε 

 Σελ ζειίδα δηαρείξηζεο από πιεπξάο δήκνπ 

 

4.1 - Ζ ειίδα Σνπ Γεκόηε 

 

Δηθόλα 4-1: Η αξρηθή ζειίδα όπνπ  νδεγείηαη θάζε δεκόηεο πνπ ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη 

ην πξόβιεκά ηνπ ζηνλ δήκν   

 

   Παξαπάλσ εκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζόλε πνπ νδεγείηαη ν ρξήζηεο, όηαλ 

πινεγείηαη ζηε ζειίδα. 
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Δηθόλα 4-2: Απεηθόληζε πξαγκαηηθήο ηνπνζεζίαο δεκόηε θαη επηινγή αξκόδηνπ δήκνπ 

 

   Καζώο ν δεκόηεο πεξηεγείηαη ρακειόηεξα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο, 

νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη έλαο 

ράξηεο Google, πνπ αλαγλσξίδεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε 

ηελ ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή. Δπίζεο ζηα δεμηά ηεο νζόλεο δίλνληαη 

επηινγέο γηα ηελ δήισζε ησλ ζηνηρείσλ  

 ηεο πεξηθέξεηαο 

 ηνπ λνκνύ 

 ηνπ δήκνπ 

όπνπ ζα δεισζεί ην πξόβιεκα. 

 

 

Δηθόλα 4-3: Δπηινγή πεξηθέξεηαο Γήκνπ 
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   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-3 ν δεκόηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη όλνκα 

πεξηθέξεηαο. 

 

 

Δηθόλα 4-4: Δπηινγή λνκνύ Γήκνπ 

 

   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-4 ν δεκόηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη όλνκα 

λνκνύ, αθνύ πξώηα έρεη επηιέμεη όλνκα πεξηθέξεηαο. 

 

Δηθόλα 4-5: Δπηινγή δήκνπ 

 

   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-5 ν δεκόηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη όλνκα 

δήκνπ, αθνύ πξώηα έρεη επηιέμεη όλνκα πεξηθέξεηαο θαη λνκνύ. 
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Δηθόλα 4-6: Δηζαγσγή πεξηγξαθήο πξνβιήκαηνο & ζρεηηθώλ θσηνγξαθηώλ 

 

   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-6 ν δεκόηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εηζάγεη πεξηγξαθή 

ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ζε επίπεδνπ δήκνπ, λα αλεβάζεη ζηελ 

εθαξκνγή θάπνηα θσηνγξαθία ηνπ ζπκβάληνο-πξνβιήκαηνο θαη λα εηζάγεη 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία όπσο ηελ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηνπ ηαρπδξνκείνπ θαη 

ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ. Σελ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, δηόηη 

κέζσ εθείλεο ν δήκνο ζα ελεκεξώλεη ηνλ δεκόηε γηα ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ 

αηηήκαηόο ηνπ θαη ην ηειέθσλό ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν δήκνο ρξεηαζηεί 

πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ην ζπκβάλ-πξόβιεκα ην νπνίν ν δεκόηεο θαηαρώξεζε 

ζηελ εθαξκνγή. 

 

 

Δηθόλα 4-7: Ο δεκόηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εηζάγεη πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία 
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   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-7 ν δεκόηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εηζάγεη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (email δηεύζπλζε & ηειέθσλν).  

 

 

Δηθόλα 4-8: Γπλαηόηεηα αλεβάζκαηνο θσηνγξαθηώλ ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-8 ν δεκόηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αλεβάζεη ζηελ 

εθαξκνγή κέρξη 4 θσηνγξαθίεο ηνπ ζπκβάληνο-πξνβιήκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 4-9: πκπιήξσζε όισλ ησλ πεδίσλ από ηνλ δεκόηε 

 

   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-9 ν δεκόηεο έρεη ζπκπιεξώζεη όια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία θαη είλαη έηνηκνο λα νδεγεζεί ζηελ επόκελε νζόλε. 
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Δηθόλα 4-10: Πεδίν επαιήζεπζεο Captcha θαη θνπκπί θαηαρώξεζεο ζπκβάληνο 

 

   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-10 ν δεκόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπιεξώζεη ην 

captcha θνπηάθη θαη ακέζσο κεηά ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο ηνπ 

ζπκβάληνο. 

 

 

Δηθόλα 4-11: Captcha πεδίν ζπκπιεξσκέλν 

 

   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-11 ν δεκόηεο έρεη ζπκπιεξώζεη ην captcha θνπηάθη 

θαη έρεη σο ηειεπηαίν βήκα ηελ θαηαρώξεζε ηνπ ζπκβάληνο.  
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Δηθόλα 4-12: ειίδα όπνπ νδεγείηαη ν ρξήζηεο κεηά ηελ επηηπρή θαηαρώξεζε ηνπ 

ζπκβάληνο 

 

   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-12 νδεγείηαη ν δεκόηεο κεηά ηελ επηηπρή θαηαρώξεζε 

ηνπ ζπκβάληνο, κε πξνβαιιόκελεο θάπνηεο από ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπκβάληνο.  

Φαίλνληαη ν αξηζκόο ηνπ ζπκβάληνο, ε εκεξνκελία θαηαρώξεζεο, ε θαηάζηαζε 

ηνπ ζπκβάληνο θαη ν ππεύζπλνο δήκνο γηα ην  θαηαρσξεκέλν ζπκβάλ. 

 

 

Δηθόλα 4-13:  Δmail inbox ηεο δηεύζπλζεο πνπ θαηαρώξεζε ν δεκόηεο 

 

   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-13 νδεγείηαη ν δεκόηεο όηαλ κεηά ηελ επηηπρή 

θαηαρώξεζε ηνπ ζπκβάληνο, εηζέιζεη ζηελ δεισκέλε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ πνπ δήισζε ζηελ εθαξκνγή, παξαιακβάλνληαο ην παξαπάλσ 

κήλπκα ζπλνδεπόκελν θαη από έλαλ ζύλδεζκν (link), ηνλ νπνίν αλ επηιέμεη ζα 

βξεζεί ζηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-12. Μεηά ηελ θαηαρώξεζε ηνπ ζπκβάληνο από 

ηνλ δεκόηε, ν δήκνο ν νπνίνο επηιέρζεθε από ην δεκόηε σο αξκόδηνο δήκνο γηα 

ην ζπκβάλ, ιακβάλεη ζρεηηθό κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. 
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Δηθόλα 4-14: O ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηελ δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ 

δήισζε ζηελ εθαξκνγή θαη παηάεη ηνλ ππεξζύλδεζκν 

 

 

Δηθόλα 4-15: Η ζειίδα πνπ νδεγείηαη ν ρξήζηεο κέζσ ηνπ ππεξζπλδέζκνπ  

 

   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-15 ζα νδεγεζεί ν ρξήζηεο κέζσ ηνπ ππεξζπλδέζκνπ 

πνπ έρεη παξαιάβεη ζην email ηνπ. Δίλαη ε ίδηα ζειίδα, όπνπ νδεγήζεθε λσξίηεξα 

θαηόπηλ επηηπρνύο θαηαρώξεζεο ηνπ ζπκβάληνο. 
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Δηθόλα 4-16: Γηαζέζηκεο επηινγέο κελνύ πινήγεζεο  

 

   ηελ νζόλε ηεο εηθόλαο 4-16 ν δεκόηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη κία από 

ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο θαη λα κεηαθεξζεί απεπζείαο ζην θνκκάηη εθείλν ηεο 

ζειίδαο, ρσξίο λα πεξηεγεζεί κε ρξήζε ηεο δεηθηηθήο ζπζθεπήο κέζσ θύιηζεο 

(mouse wheel).  

 

4.2 - ειίδα Γηαρείξηζεο Σνπ Γήκνπ 

   Ο εθάζηνηε Γήκνο απνηειείηαη από ηα εμήο ηκήκαηα: 

1. Γξακκαηεία 

2. Οηθνλνκηθό 

3. Μεραλνγξάθεζεο  

4. Ηιεθηξνθσηηζκνύ  

5. Απνρέηεπζεο  

6. Πνιενδνκίαο  

7. Καζαξηόηεηαο  

8. Γεσπνληθήο  

9. Ννκηθό  

10. Γεκνπξάηεζεο 

 

   Κάζε ηκήκα έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ ρξήζηεο θαη εκπιέθεηαη ζε δηαθνξεηηθό θνκκάηη 

ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ξνή ελόο ζπκβάληνο αλάκεζα ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ από ηνλ Γεκόηε: 
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Δηθόλα 4-17: Ρνή εξγαζίαο ζπκβάληνο 

 

Γραμματεία

•Η γραμματεία του εκάςτοτε διμου ειςζρχεται ςτθν εφαρμογι με login credentials.

•Στο menu inbox μπορεί να δει ςε διακριτζσ λίςτεσ τα νζα ςυμβάντα που ζχουν καταχωρθκεί και 
παλαιότερα ςυμβάντα που βρίςκονται ςε κάποιο προχωρθμζνο ςτάδιο επεξεργαςίασ και 
απαιτοφν ενζργεια από εκείνθ

•Στθν περίπτωςθ των νζων ςυμβάντων μπορεί να διενεργιςει: μεταβολι αρμόδιου διμου, 
ανάκεςθ ςε αρμόδιο/α τμιμα/τμιματα ι απόρριψθ.

Τεχνικό 
Τμιμα/τα

•Το εκάςτοτε τεχνικό τμιμα μπορεί να δει ςτθν εφαρμογι τα ςυμβάντα που του ζχουν ανατεκεί.

•Καλείται να διενεργιςει εκτίμθςθ τθσ επίλυςθσ του ςυμβάντοσ, ςυμπλθρϊνοντασ τουσ πόρουσ 
που απαιτοφνται.

Γραμματεία

•Τα ςυμβάντα για τα οποία ζχει ολοκλθρωκεί θ εκτίμθςθ τθσ επίλυςθσ από το/τα τεχνικό/ά 
τμιμα/τα, εμφανίηονται ςτθ λίςτα των παλαιότερων ςυμβάντων ςτο inbox τθσ γραμματείασ.

•Σε αυτι τθ φάςθ θ γραμματεία εγκρίνει ι απορρίπτει τθ ςυνζχιςθ επίλυςθσ του ςυμβάντοσ. 

Οικονομικό 
τμιμα

•Λθφκζντων των πόρων, το οικονομικό τμιμα πραγματοποιεί εκτίμθςθ κόςτουσ και εγκρίνει ι 
απορρίπτει τθ ςυνζχιςθ τθσ επίλυςθσ του ςυμβάντοσ.

Γραμματεία

•Τα ςυμβάντα για τα οποία ζχει γίνει ζγκριςθ τθσ εκτίμθςθσ κόςτουσ εμφανίηονται ςτθ λίςτα των 
παλαιότερων ςυμβάντων ςτο inbox τθσ γραμματείασ.

•Σε αυτι τθ φάςθ θ γραμματεία εγκρίνει ι απορρίπτει τθν ςυνζχιςθ επίλυςθσ του ςυμβάντοσ. 

Τεχνικό 
τμιμα

•Το τεχνικό τμιμα προχωράει ςτθν επίλυςθ του ςυμβάντοσ και αν αυτό απαιτείται, το αίτθμα 
προωκείται ςτο νομικό ι/και το τμιμα δθμοπράτθςθσ.

Νομικό & 
Δθμοπράτθς

θσ

•Το τμιμα αυτό προςκζτει ςτο αίτθμα τα απαιτοφμενα ςχόλια για τθ ςυνζχιςθ τθσ επίλυςθσ του 
και το προωκεί εκ νζου ςτθ γραμματεία του διμου.

Γραμματεία

•Τα ςυμβάντα για τα οποία ζχει γίνει επεξεργαςία από το νομικό ι/και το τμιμα δθμοπραςίασ 
εμφανίηονται ςτθ λίςτα των παλαιότερων ςυμβάντων ςτο inbox τθσ γραμματείασ.

•Σε αυτι τθ φάςθ θ γραμματεία εγκρίνει ι απορρίπτει τθν ςυνζχιςθ επίλυςθσ του προβλιματοσ. 

Τεχνικό 
τμιμα

•Το τεχνικό τμιμα προχωράει ςε επίλυςθ του ςυμβάντοσ και ενθμερϊνει τθν γραμματεία.

Γραμματεία

•Η γραμματεία προχωράει ςε ολοκλιρωςθ του ςυμβάντοσ.
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4.2.1 - Σκήκα Γξακκαηείαο 

 

 

Δηθόλα 4-18: Οζόλε ζύλδεζεο ζηε ζειίδα ηνπ δήκνπ 

 

   ηελ εηθόλα 4-18 ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζειίδαο ηνπ δήκνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην 

εθάζηνηε ηκήκα ηνπ Γήκνπ (εδώ Γξακκαηεία). 

 

 

Δηθόλα 4-19: Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ζειίδαο ηνπ δήκνπ κπνξεί λα δεη ηελ ζπλνιηθή εηθόλα 

ησλ ζπκβάλησλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί από ηνπο δεκόηεο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήκν 

 

   ηελ εηθόλα 4-19 θαίλεηαη πσο ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζειίδαο κπνξεί λα απνθηήζεη 

κηα πξώηε εηθόλα όισλ ησλ ζπκβάλησλ πνπ αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν δήκν.  
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Δηθόλα 4-20: Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηα λέα, αιιά θαη ηα ήδε αλαηεζεηκέλα ζπκβάληα 

ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ δήκνπ 

 

   ηελ εηθόλα 4-20 ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζειίδαο κπνξεί λα έρεη κηα πην ιεπηνκεξή 

εηθόλα όισλ ησλ λέσλ αιιά θαη ηελ ήδε αλαηεζεηκέλσλ ζπκβάλησλ. Παηώληαο 

πάλσ ζε όπνην ζπκβάλ επηζπκεί, κπνξεί λα δεη όια ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπκβάληνο, όπσο θάηλεηαη ζηε παξαθάησ νζόλε. 

 

 

Δηθόλα 4-21: Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ζειίδαο ηνπ δήκνπ κπνξεί λα δεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ελόο 

ζπκβάληνο θαη λα ην επεμεξγαζηεί πεξαηηέξσ 

 

   ηελ εηθόλα 4-21 ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζειίδαο κπνξεί λα έρεη κηα πην ιεπηνκεξή 

εηθόλα από έλα ζπκβάλ θαη είηε λα ην ππνβάιιεη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζε 

άιια πην αξκόδηα ηκήκαηα ηνπ δήκνπ γηα επίιπζε είηε λα επηζηξέςεη ζηελ νζόλε 

ηεο εηθόλαο 4-20. 
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Δηθόλα 4-22: Δκθάληζε ιεπηνκεξεηώλ ζπκβάληνο θαη επηπιένλ επεμεξγαζία 

 

   ηελ εηθόλα 4-22 αθνύ ν δηαρεηξηζηήο επηιέμεη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζπκβάληνο. 

έλα αλαδπόκελν παξάζπξν εκθαλίδεηαη κε επηινγέο επεμεξγαζίαο.  

 

 

Δηθόλα 4-23: Δπηινγή θαηάζηαζεο ζπκβάληνο, κέζσ ηνπ αλαδπόκελνπ παξαζύξνπ 

 

   ηελ εηθόλα 4-23 ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζειίδαο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ λέα 

επηζπκεηή θαηάζηαζε ζπκβάληνο ζην αλαδπόκελν παξάζπξν. Όηαλ επηιέμεη ηε 

λέα θαηάζηαζε, ζην επόκελν πεδίν ζα ζπκπιεξσζνύλ απηόκαηα νη επηηξεπηέο 

ηηκέο αηηηνιόγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο. 
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Δηθόλα 4-24: Μεηαβνιή ηνπνζεζίαο ζπκβάληνο 

 

   ηελ εηθόλα 4-24 ν δηαρεηξηζηήο ηεο ζειίδαο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ κεηαβνιή 

ηνπνζεζίαο ζπκβάληνο ζην αλαδπόκελν παξάζπξν. Απηή ε ελέξγεηα επηιέγεηαη, 

εθόζνλ ν ρξήζηεο δηαπηζηώζεη κέζσ ηνπ ράξηε, πσο ν δεκόηεο έρεη αλαζέζεη ην 

ζπκβάλ ζε ιάζνο δήκν. Καηόπηλ απηήο ηεο ελέξγεηαο, ζα εκθαληζηνύλ 3 λέα πεδία 

ζηα νπνία ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη ηνλ αξκόδην δήκν. 

 

 

Δηθόλα 4-25:  O ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ δήκνπ έρεη επηιέμεη ην λέν δήκν 

 

   ηελ εηθόλα 4-25 ν ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο έρεη επηιέμεη ηνλ αξκόδην δήκν ηνπ 

ζπκβάληνο, ν νπνίνο ζα είλαη πιεόλ ππεύζπλνο γηα ηελ επεμεξγαζία απηνύ ηνπ 

ζπκβάληνο. 
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Δηθόλα 4-26:  O ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ δήκνπ επέιεμε σο θαηάζηαζε ηελ 

«Οινθιήξσζε Διέγρνπ Καηαρώξεζεο». 

 

   ε κηα άιιε πηζαλή έθβαζε ηνπ ζπκβάληνο, ν ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο κπνξεί 

λα επηιέμεη σο θαηάζηαζε ηελ «Οινθιήξσζε Διέγρνπ Καηαρώξεζεο» ζην 

αλαδπόκελν παξάζπξν. Απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα ηνλ ππνρξεώζεη λα 

επηιέμεη ηα αξκόδηα ηκήκαηα ηνπ δήκνπ, πνπ ζα ρεηξηζηνύλ ην πεξηζηαηηθό. Γηα ην 

ζθνπό απηό εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε ηα ηκήκαηα ηνπ δήκνπ ζηα νπνία κπνξεί λα 

αλαηεζεί ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Μπνξεί λα επηιερζεί παξαπάλσ από έλα 

ηκήκαηα. 

 

 

Δηθόλα 4-27:  Δπηινγή πξνηεξαηόηεηαο ζπκβάληνο θαη θαζνξηζκόο αξκόδησλ ηκεκάησλ 
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   ηελ εηθόλα 4-27 ν ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο αθνύ έρεη επηιέμεη σο λέα 

θαηάζηαζε ηελ «Οινθιήξσζε Διέγρνπ Καηαρώξεζεο» ζην αλαδπόκελν 

παξάζπξν, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζζέζεη πνιιαπιά αξκόδηα ηκήκαηα ηνπ 

δήκνπ γηα αλάζεζε ηνπ ζπκβάληνο. Γηα θάζε ηκήκα πνπ ζα επηιερζεί, 

δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν ππνζπκβάλ, γηα ην νπνίν ζα είλαη αξκόδην εηο ην εμήο 

ην εθάζηνηε ηκήκα 

 

 

Δηθόλα 4-28: πκβάληα ζηελ νζόλε ηεο γξακκαηείαο, θαηόπηλ επεμεξγαζίαο ηνπ 

ζπκβάληνο 

 

   ηελ εηθόλα 4-28 ν ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο κπνξεί, αθνύ αλέζεζε ην ζπκβάλ 

ζηα πεξαηηέξσ αξκόδηα ηκήκαηα πξνο δηαρείξηζή ηνπ, λα ειέγμεη πσο ην ζπκβάλ 

δελ εκθαλίδεηαη πιένλ ζηνλ πίλαθα κε ηα Νέα πκβάληα. Η επεμεξγαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπκβάληνο έρεη νινθιεξσζεί πξνο ην παξόλ από ηε Γξακκαηεία, ε 

νπνία ζα κπνξέζεη λα μαλαρεηξηζηεί ην ζπκβάλ, θαηόπηλ νινθιήξσζεο ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ ζπκβάληνο από ην ηκήκα ή ηκήκαηα ζηα νπνία ην αλέζεζε. 
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Δηθόλα 4-29: O ρξήζηεο έρεη ηελ επηινγή λα εμέιζεη από ηελ εθαξκνγή 

 

   ηε παξαπάλσ εηθόλα θαίλεηαη ε ελέξγεηα γηα έμνδν από ηελ εθαξκνγή, ε νπνία 

θαηεπζύλεη ην ρξήζηε ζηε ζειίδα εηζόδνπ ηεο εθαξκνγήο 

 

4.2.2 - Σκήκα Μεραλνγξάθεζεο 

 

Δηθόλα 4-30:  O ρξήζηεο ηεο Μεραλνγξάθεζεο εηζήιζε ζηελ εθαξκνγή 

 

   Θα δνύκε ην ρεηξηζκό ελόο ππνζπκβάληνο, από ηε κεξηά ελόο ηερληθνύ 

ηκήκαηνο (π.ρ. κεραλνγξάθεζεο). Δθόζνλ ινηπόλ, ην ππνζπκβάλ έρεη αλαηεζεί 

ζην ηκήκα Μεραλνγξάθεζεο από ηε Γξακκαηεία ηνπ ίδηνπ δήκνπ, θαηόπηλ 

εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή, ζην ρξήζηε ηεο Μεραλνγξάθεζεο εκθαλίδεηαη ε 

ζπλνιηθή εηθόλα ησλ ζπκβάλησλ πνπ έρεη δερζεί ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, όπσο 

θαίλεηαη ζηε παξαπάλσ εηθόλα. 
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Δηθόλα 4-31.  O ρξήζηεο ηεο Μεραλνγξάθεζεο βξίζθεηαη ζηα εηζεξρόκελα ζπκβάληα ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ 

 

   ηελ εηθόλα 4-31 ν ρξήζηεο ηεο Μεραλνγξάθεζεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεη 

ζηα εηζεξρόκελα ζπκβάληα, ηνλ πίλαθα κε ηα Αλαηεζεηκέλα πκβάληα ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ θαη λα επηιέμεη λα δεη ηηο πιεξνθνξίεο θάπνηνπ ζπκβάληνο. 

 

 

Δηθόλα 4-32: O ρξήζηεο ηεο Μεραλνγξάθεζεο έρεη επηιέμεη έλα ζπκβάλ πξνο 

επεμεξγαζία 

 

   ηελ εηθόλα 4-32 ν ρξήζηεο ηεο Μεραλνγξάθεζεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεη 

ζηα εηζεξρόκελα ζπκβάληα, ηηο πιεξνθνξίεο ελόο ζπκβάληνο πξνο επεμεξγαζία, 

όπσο έρεη ππνβιεζεί από ην ηκήκα ηεο Γξακκαηείαο. 
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Δηθόλα 4-33:  Δπεμεξγαζίαο ζπκβάληνο κέζσ αλαδπόκελνπ παξαζύξνπ 

 

   ηελ εηθόλα 4-33 ν ρξήζηεο ηεο Μεραλνγξάθεζεο αθνύ παηήζεη ην θνπκπί ηεο 

επεμεξγαζίαο ζπκβάληνο εκθαλίδεηαη αλαδπόκελν παξάζπξν ζην νπνίν ηνπ 

δίλνληαη επηινγέο επεμεξγαζίαο ηνπ ζπκβάληνο. 

 

 

Δηθόλα 4-34:  Δπηινγή λέαο θαηάζηαζεο & αηηηνιόγεζεο ηεο λέαο θαηάζηαζεο 

 

   Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα ζέζεη αξρηθά ηε λέα θαηάζηαζε θαη αθνινύζσο ηελ 

αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο. 

 



Γηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα πλέξγεηαο Μεηαμύ Γεκνηώλ  &  Γήκσλ 

62 
Καξαθίηζνο Γ. Άγγεινο  

 

 

Δηθόλα 4-35:  O ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη θάπνην ζρόιην ζην αλαδπόκελν 

παξάζπξν πξνο ην ηκήκα ηεο Γξακκαηείαο 

 

   Παξάιιεια, κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη θάπνην ζρόιην ζην αλαδπόκελν παξάζπξν 

πξνο ην ηκήκα ηεο Γξακκαηείαο αθνύ επεμεξγαζηεί ην ζπκβάλ. 

 

 

 

Δηθόλα 4-36:  πκπιεξσκέλνο πίλαθαο κε ηνπο απαηηνύκελνπο πόξνπο γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ ζπκβάληνο 

 

   Δπηπιένλ, θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη όινπο ηνπο πόξνπο/πιηθά πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπκβάληνο. Αξρηθά, επηιέγεηαη ε θαηεγνξία ηνπ πόξνπ πνπ 

απαηηείηαη (π.ρ. Ηιεθηξνληθά, Γεσπνληθά). Με ηελ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο, 

ζπκπιεξώλεηαη απηόκαηα ην δηπιαλό πεδίν όπνπ πεξηέρεη ην αθξηβέο πιηθό πνπ 



Γηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα πλέξγεηαο Μεηαμύ Γεκνηώλ  &  Γήκσλ 

63 
Καξαθίηζνο Γ. Άγγεινο  

 

ζα ρξεηαζηεί (π.ρ. Μεηαζρεκαηηζηέο, Ληπάζκαηα). Καηόπηλ ηεο επηινγήο ηνπ 

πιηθνύ θαη επηινγήο ηεο πνζόηεηαο ηνπ ζπθεθξηκέλνπ πόξνπ, ζπκπιεξώλεηαη 

απηόκαηα ην θόζηνο, βαζηζκέλν ζηε πξνεπηιεγκέλε ηηκή ηνπ πόξνπ. ε δηπιαλό 

πεδίν, δύλαηαη λα ζπκπιεξσζεί άιιν θόζηνο, ώζηε λα εμππεξεηήζεη πηζαλέο 

εθπηώζεηο (π.ρ. ιόγσ κεγάιεο παξαγγειίαο) 

   Όηαλ ην ηκήκα κεραλνγξάθεζεο, νινθιεξώζεη ηελ εθηίκεζε ηνπ, ην ζπκβάλ 

πξνσζείηαη ζην ηκήκα ηεο Γξακκαηείαο γηα έιεγρν. Ο πίλαθαο ησλ πόξσλ ζα 

εκθαλίδεηαη πιένλ απελεξγνπνηεκέλνο ζε όια ηα ηκήκαηα, ζηα κεηαγελέζηεξα 

ζηάδηα επεμεξγαζίαο. 

 

4.2.3 - 'Διεγρνο Απνηειεζκάηωλ Δθηίκεζεο από ηε Γξακκαηεία 

 

 

Δηθόλα 4-37:  O ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο έρεη ιάβεη ζηα αλαηεζεηκέλα ζπκβάληα ην 

ζπκβάλ, κεηά ηελ εθηίκεζε από ην ηκήκα Μεραλνγξάθεζεο 

 

   ηελ εηθόλα 4-37, θαίλεηαη ζηα αλαηεζεηκέλα ζπκβάληα, ην ζπκβάλ θαηόπηλ 

νινθιήξσζεο ησλ ελεξγεηώλ από ην ηκήκα Μεραλνγξάθεζεο. 
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Δηθόλα 4-38:  'Διεγρνο ιεπηνκεξεηώλ ζπκβάληνο από ην ρξήζηε ηεο Γξακκαηείαο 

 

   ηελ εηθόλα 4-38 ν ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπκβάληνο κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο 

Μεραλνγξάθεζεο  θαη λα ην επεμεξγαζηεί πεξαηηέξσ. 

 

 

Δηθόλα 4-39:  Γπλαηόηεηα επηινγήο λέαο θαηάζηαζεο 

 

   ηελ εηθόλα 4-39 ν ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο  έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη 

ζην αλαδπόκελν παξάζπξν Νέα Καηάζηαζε σο «Οινθιήξσζε ειέγρνπ 

εθηίκεζεο» ή «Απόξξηςε». Δδώ ζα επηιεγεί «Οινθιήξσζε ειέγρνπ εθηίκεζεο» 

σο Νέα Καηάζηαζε ώζηε λα ζπλερηζηεί ε ξνή επεμεξγαζίαο ηνπ ζπκβάληνο πξνο 
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ην Οηθνλνκηθό ηκήκα. Γηαθξίλνπκε όηη ην δεμηό ηκήκα ηνπ παξαζύξνπ είλαη 

αλελεξγό θαη κε ηηκέο πξνεπηιεγκέλεο από ην ηκήκα ηεο Μεραλνγξάθεζεο. 

 

4.2.4 - Οηθνλνκηθό Σκήκα 

 

Δηθόλα 4-40:  Inbox εηζεξρνκέλσλ ζπκβάλησλ Οηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο 

 

   ηελ εηθόλα 4-40 θαίλεηαη πσο ην ζπκβάλ κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ από ην ηκήκα 

ηεο Γξακκαηείαο, εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα αλαηεζεηκέλσλ ζηα εηζεξρόκελα ηνπ 

Οηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 4-41:  O ρξήζηεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ  έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζέζεη ηηο επηινγέο πνπ 

ηνπ δίλνληαη ζην αλαδπόκελν παξάζπξν γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 
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   Όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, ν ρξήζηεο επηιέγνληαο ην ζπκβάλ, 

βιέπεη ηηο πιεξνθνξίεο απηνύ θαη θαηόπηλ επηινγήο επεμεξγαζίαο απηνπ, έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα ζέζεη ηε λέα θαηάζηαζε. 

 

 

Δηθόλα 4-42:  O ρξήζηεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ  έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη «Απνδνρή» ή 

«Απόξξηςε» από ην ηκήκα σο απόθαζε ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο θαη λα ζέζεη ηελ Νέα 

θαηάζηαζε ηνπ ζπκβάληνο. 

 

   ηελ εηθόλα 4-42, ν ρξήζηεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ θαηόπηλ ειέγρνπ ησλ 

απαηηνύκελσλ πόξσλ, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη «Απνδνρή» ή «Απόξξηςε» 

από ην ηκήκα σο απόθαζε ηνπ νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. Δδώ ζα επηιεγεί ε 

«Απνδνρή» γηα λα ζπλερηζηεί ε ξνή ηνπ ζπκβάληνο θαη ζέηνληαη νη επηινγέο 

«Οινθιήξσζε εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο» θαη ζε «ε αλακνλή ειέγρνπ 

απνηειεζκάησλ εγθξηηηθήο δηαδηθαζίαο από γξακκαηεία». Σν δεμηό ηκήκα ηνπ 

αλαδπόκελνπ παξαζύξνπ είλαη αλελεξγό θαη κε ήδε ζπκπιεξσκέλεο ηηο ηηκέο από 

ηελ εθηίκεζε ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνγξάθεζεο.  

   Αθνύ νινθιεξώζεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ν ρξήζηεο, ην ζπκβάλ εμαθαλίδεηαη από ην 

inbox ηνπ, θαζώο έρεη πξνσζεζεί ζηε γξακκαηεία. 
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4.2.5 - Έιεγρνο απόθαζεο Οηθνλνκηθνύ από ηε Γξακκαηεία 

 

Δηθόλα 4-43:  O ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ειέγμεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ ζπκβάληνο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ από ην ηκήκα ηνπ Οηθνλνκηθνύ. 

 

   ηε παξαπάλσ εηθόλα θαίλνληαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ ζπκβάληνο,ελώ ζηα δεμηά 

ηεο νζόλεο, πέξαλ ησλ ήδε νινθιεξσκέλσλ ελεξγείσλ εκθαλίδεηαη θαη ε 

απόθαζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 4-44: O ρξήζηεο ηεο Γξακκαηείαο ζέηεη ηε λέα θαηάζηαζε ηνπ ζπκβάληνο 

 

   Όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, ε γξακκαηεία ζέηεη ηελ επηζπκεηή 

λέα θαηάζηαζε ηνπ ζπκβάληνο, ιακβάλνληαο ππόςηλ ηελ απόθαζε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο 
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4.2.6 - Δθθίλεζε Δξγαζηώλ από ην ηκήκα Μεραλνγξάθεζεο 

 

Δηθόλα 4-45:  O ρξήζηεο ηεο Μεραλνγξάθεζεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ειέγμεη όηη ην 

ζπκβάλ επαλέξρεηαη ζηα εηζεξρόκελα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

 

   Καηόπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ Οηθνλνκηθνύ ηκήκαηνο θαη ηνπο ειέγρνπο ηε 

γξακκαηείαο, ην ζπκβάλ εκθαλίδεηαη ζηα εηζεξρόκελα ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

Μεραλνγξάθεζεο. 

 

 

Δηθόλα 4-46:  Δπηινγή επόκελεο θαηάζηαζεο 

 

   O ρξήζηεο ηεο Μεραλνγξάθεζεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζέζεη ηηο επηινγέο πνπ 

ηνπ δίλνληαη ζην αλαδπόκελν παξάζπξν γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σα ηερληθά 

ηκήκαηα αλαγλσξίδνληαο ηε θύζε ηνπ ζπκβάληνο, θαζνξίδνπλ εάλ γηα ηελ επίιπζε 

απηνύ απαηηείηαη ζπλδξνκή Ννκηθνύ ηκήκαηνο ή ηκήκαηνο Γεκνπξάηεζεο θαη 
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επηιέγνπλ αλάινγα. Δάλ δελ απαηηείηαη εκπινθή θάπνηνπ εθ ησλ δύν, κπνξνύλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ έλαξμε ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ. ηε ζπθγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, επηιέγνπκε ην επόκελν ζηάδην λα είλαη ην Ννκηθό ηκήκα. 

 

4.2.7 - Ννκηθό Σκήκα 

 

Δηθόλα 4-47:  Δπεμεξγαζία από ρξήζηε Ννκηθνύ ηκήκαηνο 

 

   Σν ζπκβάλ πιένλ έρεη εκθαληζηεί ζηα εηζεξρόκελα ηνπ Ννκηθνύ ηκήκαηνο, θαη 

θαηόπηλ επηινγήο επεμεξγαζίαο ηνπ ζπκβάληνο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη ηε 

λέα θαηάζηαζε, ε νπνία κπνξεί κόλν λα είλαη «Δπίιπζε ζε εμέιημε» θαη 

«Οινθιήξσζε λνκηθώλ ελεξγεηώλ». ηε ζπλέρεηα ην ζπκβάλ επαλέξρεηαη ζηελ 

αξκνδηόηεηα ηνπ ηερληθνύ ηκήκαηνο. 
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4.2.8 - Οινθιήξωζε ελεξγεηώλ Ννκηθνύ ηκήκαηνο 

 

Δηθόλα 4-48: Η νζόλε ηνπ ππνζπκβάληνο θαηόπηλ νινθιήξσζεο ελεξγεηώλ από ην 

Ννκηθό ηκήκα 

 

   Καηόπηλ νινθιήξσζεο ελεξγεηώλ από ην Ννκηθό ηκήκα, ην ζπκβάλ έρεη 

επαλέιζεη ζην ηκήκα Μεραλνγξάθεζεο, όπνπ έρεη ηελ δπλαηόηεηα πιένλ λα 

επηιέμεη εάλ ην ζπκβάλ ζα πξνσζεζεί ζην ηκήκα Γεκνπξάηεζεο, ή ζα μεθηλήζνπλ 

νη ηερληθέο εξγαζίεο. Γηα λα παξνπζηαζηεί κηα πιήξεο ξνή, ζα επηιέμνπκε ηε 

πξνώζεζε ζην ηκήκα Γεκνπξάηεζεο. 

 

4.2.9 - Σκήκα Γεκνπξάηεζεο 

 

Δηθόλα 4-49:  Δηζεξρόκελα ζπκβάληα ηκήκαηνο Γεκνπξάηεζεο 
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   Σν ζπκβάλ πιένλ κπνξεί λα ην δηαρεηξηζηεί ην ηκήκα Γεκνπξάηεζεο, όπσο 

θαίλεηαη παξαπάλσ. 

 

 

Δηθόλα 4-50:  Δπηινγή λέαο θαηάζηαζεο από ην ρξήζηε ηεο Γεκνπξάηεζεο 

 

   Παξνκνίσο κε ην Ννκηθό ηκήκα, νη κόλεο επηινγέο πνπ παξέρνληαη ζην ρξήζηε 

είλαη «Δπίιπζε ζε εμέιημε» θαη ζε «Οινθιήξσζε δεκνπξάηεζεο έξγνπ». 

 

4.2.10 - Οινθιήξωζε ηερληθώλ εξγαζηώλ 

 

Δηθόλα 4-51:  Οινθιήξσζε πξναπαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ γηα ηελ εθθίλεζε ησλ ηερληθώλ 

εξγαζηώλ 
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   Σν ζπκβάλ βξίζθεηαη ζηα εηζεξρόκελα ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνγξάθεζεο θαη 

όπσο θαίλεηαη ζηελ νζόλε 4-51, έρνπλ νινθιεξσζεί όιεο νη απαηηνύκελεο 

ελέξγεηεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα εθθηλήζνπλ νη ηερληθέο εξγαζίεο.  

 

 

Δηθόλα 4-52:  O ρξήζηεο ηεο Μεραλνγξάθεζεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζέζεη ηελ Νέα 

θαηάζηαζε ηνπ ζπκβάληνο 

 

   O ρξήζηεο ηεο Μεραλνγξάθεζεο νξίδεη ηε λέα θαηάζηαζε ζε «Δπίιπζε ζε 

εμέιημε» θαη «Έλαξμε ηερληθώλ εξγαζηώλ». Σν ζπκβάλ παξακέλεη ζηα 

εηζεξρόκελα ηνπ ηκήκαηνο, κέρξη λα νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

ηνπ ζπκβάληνο. Όηαλ έξζνπλ απηέο εηο πέξαο, ηόηε επηιέγεηαη εθ λένπ ην ζπκβάλ 

θαη κέζσ ησλ γλσζηώλ νζνλώλ, όπνπ θαη παξέρνληαη νη επηινγέο «Οινθιήξσζε 

επίιπζεο» θαη «ε αλακνλή επηβεβαίσζεο επίιπζεο» (νζόλε 4-53). Σν ζπκβάλ 

πξνσζείηαη γηα ηειεπηαία θνξά ζηε γξακκαηεία. 
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Δηθόλα 4-53:  Οινθιήξσζε ηερληθώλ εξγαζηώλ 

 

4.2.11 - Οινθιήξωζε πκβάληνο 

   Σν ζπκβάλ επαλέξρεηαη γηα ηειεπηαία θνξά ζηνλ έιεγρν ηεο Γξακκαηείαο, ε 

νπνία ειέγρνληαο ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζρόιηα όιεο ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα 

νξίζηεη ηε ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκβάληνο. 

 

Δηθόλα 4-54:  Σειηθόο έιεγρνο γξακκαηείαο 
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Δηθόλα 4-55:  Δπηινγή πιήξνπο ή κεξηθήο επίιπζεο ζπκβάληνο 

 

   ηελ αλσηέξσ εηθόλα, ε Γξακκαηεία έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη 

«Οινθιήξσζε» ή «Πιήξεο επίιπζε». Σν ππνζπκβάλ ην νπνίν είρε αλαηεζεί ζην 

ηκήκα Μεραλνγξάθεζεο, πιένλ θαζίζηαηαη αλελεξγό θαη δε βξίζθεηαη ζηε 

δηθαηνδνζία θαλελόο ηκήκαηνο. Παξακέλνπλ όκσο ηα ππνζπκβάληα ησλ 

ηκεκάησλ ζηα νπνία είρε θάλεη ηελ αξρηθή αλάζεζε ε Γξακκαηεία (Απνρέηεπζεο & 

Καζαξηόηεηαο). 

 

4.3 - Σκήκα Απνρέηεπζεο 

   Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη ηερληθό ηκήκα θαη νη επηινγέο δηαρείξηζεο ηνπ 

ππνζπκβάληνο είλαη παλνκνηόηππεο κε ηνπ ηκήκαηνο Μεραλνγξάθεζεο. Δθόζνλ 

ινηπόλ ε Γξακκαηεία είρε επηιέμεη σο αξκόδην ηκήκα γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

ζπκβάληνο θαη ην ηκήκα ηεο Απνρέηεπζεο, πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε ίδηα ξνή 

επεμεξγαζίαο πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. 
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Δηθόλα 4-56:  Δηζεξρόκελα ζπκβάληα ηκήκαηνο Απνρέηεπζεο 

 

   Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ην ππνζπκβάλ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 

αλαηεζεηκέλσλ ηνπ  ηκήκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 4-57:  Αξρηθή επεμεξγαζία ππνζπκβάληνο 
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Δηθόλα 4-58:  Οξηζκόο λέαο θαηάζηαζεο ππνζπκβάληνο 

 

Ο ρξήζηεο ηεο Απνρέηεπζεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ειέγμεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

ζπκβάληνο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ από ην ηκήκα ηεο Γξακκαηείαο. Όπσο θαίλεηαη 

ζηηο εηθόλεο 4-93 & 4-94, ην ππνζπκβάλ ηνπ ηκήκαηνο Απνρέηεπζεο δελ έρεη 

ππνζηεί θακία επεμεξγαζία. 

   Η ππόινηπε ξνή είλαη παξόκνηα, όπσο παξνπζίαζηεθε πιήξσο γηα ην ηκήκα 

Μεραλνγξάθεζεο. ηόρνο ηεο απεηθόληζεο ησλ παξαπάλσ νζνλώλ είλαη λα δείμεη 

όηη θάζε ηκήκα ζην νπνίν αλαηίζεηαη έλα ππνζπκβάλ από ηελ Γξακκαηεία, έρεη 

μερσξηζηή θαη αλεμάξηεηε ξνή. 

 

4.4 - Αλαδήηεζε ζπκβάληωλ 

   Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζπκβάλησλ βάζε θίιηξσλ αλαδήηεζεο, ηα 

νπνία κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλδπαζηηθά θαη είλαη ηα εμήο: 

- Αξηζκόο ζπκβάληνο 

- Καηάζηαζε ζπκβάληνο 

- Πεξηθέξεηα ζπκβάληνο 

- Ννκόο ζπκβάληνο 

- Γήκνο ζπκβάληνο 

   Παξαθάησ εκθαλίδεηαη έλα παξάδεηγκα αλαδήηεζεο, ρξεζηκνπνηώληαο ην 

θίιηξν ηνπ Γήκνπ. Παηώληαο ζην αξηζηεξό κελνύ ηεο νζόλεο ηελ επηινγή 

"Search", εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηα θίιηξα αλαδήηεζεο (νζόλε 4-111) 
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Δηθόλα 4-59:  Δθθίλεζε αλαδήηεζεο κε θίιηξν ην Γήκν ζπκβάληνο 

 

   Παηώληαο ην θνπκπί ηεο αλαδήηεζεο, εκθαλίδνληαη ηα δεηνύκελα απνηειέζκαηα 

όπσο απηεθνλίδεηαη παξαθάησ. 

 

 

Δηθόλα 4-60:  Απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο 

 

   Δπηιέγνληαο θάπνην εθ ησλ ζπκβάλησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα, 

νδεγνύκαζηε ζηελ επόκελε νζόλε όπνπ απεηθνλίδνληαη ηα πιήξε ηζηνξηθά 

δεδνκέλα & όιεο νη κεηαβνιέο πνπ αθνξνύλ ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ.  
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Δηθόλα 4-61: Ιζηνξηθά ζηνηρεία επηιεγκέλνπ ζπκβάληνο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΔΚΣΑΔΗ 

 

   Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή κπνξεί λα απνηειέζεη πνιύηηκν εξγαιείν ζε ρέξηα 

Γεκνηώλ θαη Γήκσλ θαη λα βνεζήζεη θάζε πιεπξά λα επηηύρεη ην πξνζδνθώκελν 

απνηέιεζκα. Απηό κεηαθξάδεηαη σο ην λα είλαη ν Γεκόηεο επραξηζηεκέλνο από ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ν Γήκνο λα επηδεηθλύεη ελδηαθέξνλ, 

ακεζόηεηα, νξγάλσζε θαζώο θαη λα πξνζθέξεη ιύζεηο ζηνλ θάζε Γεκόηε ζε 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ ζε επίπεδν δεκνηηθώλ 

ππεξεζηώλ. 

   Η παξνύζα πινπνίεζε ζα κπνξνύζε κειινληηθά λα πεξηιακβάλεη κεξηθά από ηα 

αθόινπζα πνπ ζα ηελ έθαλαλ αθόκα πην ειθπζηηθή σο πξνο ηελ αγνξά θαη ρξήζε 

ηεο, θαη πην άκεζε ζηνπο ζηόρνπο πνπ πξνζπαζεί λα εμππεξεηήζεη θαη γηα ηνλ 

Γεκόηε, αιιά θαη γηα ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ ζε επίπεδν παξνρώλ-ππεξεζηώλ: 

 

1. Παξνρή δσξεάλ εθαξκνγήο γηα θηλεηά ηειέθσλα (mobileapp) γηα ηνπο 

Γεκόηεο.  

2. Παξνρή αλάιπζεο δεδνκέλσλ (πνιιαπιά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κεηξηθέο θαη 

εμαηνκηθεπκέλα reports γηα θαιύηεξε ιήςε απνθάζεσλ). 

3. Δμππεξέηεζε ρξεζηώλ (εθπαίδεπζε ρξεζηώλ Γήκσλ, πξνζσπνπνηεκέλε 

εμππεξέηεζε θαη online βνήζεηα 24/7). 

4. Παξνρή δπλαηόηεηαο ελζσκάησζεο ζε πθηζηάκελα ζπζηήκαηα (εύθνιε 

ελζσκάησζε ζε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ). 

5. Παξνρή δπλαηόηεηαο ελεξγνπνίεζεο Γεκνηώλ (επηθνηλσλία κέζσ 

δξάζεσλ marketing γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ώζηε λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ Γεκνηώλ). 

6. Παξνρή δπλαηόηεηαο αλαθνξάο ζηνλ Γεκόηε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη (λα ελεκεξώλεηαη γηα 

ζεκαληηθά γεγνλόηα θαη λα εθθξάδεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ 

ηνπ κέζα από ζύληνκεο δεκνζθνπήζεηο). 

7. Παξνρή δπλαηόηεηαο επηθνηλσλίαο κε ην Γεκόηε κέζσ SMS, push 

notifications, κελπκάησλ κέζα ζηελ εθαξκνγή. 
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8. Πξόζβαζε ζην δηαρεηξηζηηθό ζύζηεκα 24/7/365 κέζα από νπνηαδήπνηε 

ζπζθεπή έρεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, ρσξίο λα απαηηείηαη θακία λέα 

ππνδνκή από πιεπξάο Γήκνπ. 

9. Απηόκαηε απνζηνιή SMS ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ Γεκόηε, γηα ηελ εμέιημε 

επίιπζεο ηνπ ζπκβάληνο. Γελ πθίζηαηαη δσξεάλ ππεξεζία πξνο ην παξόλ. 

10. Απνζηνιή κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζπκβάληνο. Πξνο ην παξόλ απνζηέιιεηαη email ζην Γεκόηε, κόλν ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαρώξεζεο. 

11. Γπλαηόηεηα ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γξακκαηείαο λα κπνξεί λα επηιέμεη γηα ην 

θάζε ζπκβάλ/ηκήκα, εάλ απαηηείηαη εκπινθή λνκηθνύ ηκήκαηνο ή/θαη 

ηκήκαηνο δεκνπξάηεζεο. 

12. Γπλαηόηεηα ηνπ Γεκόηε λα κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ 

ζπκβάληνο θαηά ηελ θαηαρώξεζε, ώζηε λα ηα βιέπεη ν εθάζηνηε Γήκνο 

θαηά πξνηεξαηόηεηα. 

13. Γπλαηόηεηα ηνπ Γεκόηε λα κπνξεί λα θαζνξίζεη ην είδνο ηνπ ζπκβάληνο, 

θαηά ηελ θαηαρώξεζε. 

14. Γπλαηόηεηα ηνπ Γεκόηε ζην ηέινο ηεο επεμεξγαζίαο ελόο ζπκβάληνο, λα 

κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηε πνηόηεηα θαη ηαρύηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ 

ζπκβάληνο, κέζσ θάπνηαο ζύληνκεο πξναηξεηηθήο δεκνζθόπεζεο. 

15. Γπλαηόηεηα εμαγσγήο αλαθνξώλ από ηελ εθαξκνγή, κε ζπγθεληξσηηθά 

απνηειέζκαηα αλά θαηάζηαζε θαη είδνο ζπκβάληνο/ηκήκαηνο/δήκνπ. 

16. Γπλαηόηεηα γλσζηνπνίεζεο πξνο ην εθάζηνηε ηκήκα, νπνηεδήπνηε έρεη 

θάπνην λέν ζπκβάλ ζηα εηζεξρόκελα κελύκαηά ηνπ. 

17. Τπνζηήξημε πνιπγισζζηθνύ πεξηερνκέλνπ. 
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