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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Στη καθηµερινότητα, παρατηρούµε αρκετά προβλήµατα στο δήµο που κατοικούµε. 

Προβλήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια, την υγιεινή και γενικότερα µε τη ποιότητα ζωής των 

κατοίκων. Αρκετές φορές, οι πολίτες απλά τα παρατηρούν και δεν τα αναφέρουν, εξαιτίας των 

διαφόρων δυσκολιών που υπάρχουν κατά τη διαδικασία αναφοράς τους, στους αρµόδιους 

υπάλληλους του δήµου. 

 Λύση στο παραπάνω πρόβληµα δίνουν οι διαδικτυακές εφαρµογές. Τέτοιου είδους 

εφαρµογές µπορεί να χρησιµοποιήσει ο καθένας, αρκεί να έχει στη κατοχή του µια ηλεκτρονική 

συσκευή µε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές εφαρµογές δεν απαιτούν εγκατάσταση στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή των τελικών χρηστών, αλλά λειτουργούν απευθείας µέσα στο πρόγραµµα 

περιήγησης ιστού οποιασδήποτε συσκευής. 

 Αξιοσηµείωτη διαδικτυακή εφαρµογή µε σκοπό την αναφορά και την επίλυση προβληµάτων 

είναι η sense.city, η οποία έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήµιο Πατρών και ως τώρα εφαρµόζεται 

σε τρεις πόλεις της Ελλάδας. Η εφαρµογή sense.city επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν τα 

προβλήµατα που εντοπίζουν στο δήµο τους και στη συνέχεια να παρακολουθούν την εξέλιξη της 

διαδικασίας επίλυσής τους. 

 Η διαδικτυακή εφαρµογή City Issues Management(CIM) αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

παρούσας πτυχιακής εργασίας και έχει ως σκοπό να παρέχει οργάνωση στην αναφορά αλλά και 

στην επίλυση των προβληµάτων. Η CIM αποτελείται από τρία µέρη. Το πρώτο µέρος αφορά την 

αρχικοποίηση του δήµου. To δεύτερο µέρος περιλαµβάνει την αναφορά και τη ψήφιση των 

προβληµάτων από τους πολίτες ενός δήµου, ενώ το τρίτο µέρος έχει ως σκοπό την επίλυση των 

προβληµάτων που αναφέρθηκαν νωρίτερα. 
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SUMMARY 
 In everyday life, we notice several issues in the municipality where we live. Issues related to 

safety, hygiene and more generally to the quality of life of residents. On many occasions, citizens 

simply behold them and do not report them, due to the various difficulties that exist in the process 

of reporting them, to the competent officials of the municipality. 

 Solutions to the above problem are provided by web applications. Such applications can be 

used by anyone as long as they have an electronic device with internet access. Web applications do 

not require any installation on the end user's computer, but they work directly within the web 

browser of any device. 

 A remarkable web application for issue reporting and solving is sense.city, which has been 

developed by the University of Patras and has so far been used in three cities of Greece. The 

sense.city application allows citizens to report the issues that they find in their municipality and 

then to track the progress of their resolving process. 

 The City Issues Management(CIM) web application was developed in the context of this 

dissertation and aims to provide organization for issue reporting and solving. CIM consists of three 

parts. The first part is related to the initialization of the municipality. The second part includes 

reporting and voting a municipality's issues by its citizens, while the third part is intended to solve 

the issues reported earlier. 
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Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγή 

1.1 – Γενίκευση του προβλήµατος 

 Στη καθηµερινότητα, παρατηρούµε αρκετά προβλήµατα, που ανήκουν, στο δήµο όπου 

κατοικούµε. Προβλήµατα που άµεσα επηρεάζουν αρνητικά τη καθηµερινότητά µας και των 

συµπολιτών µας. Σε κάποια, από αυτά τα προβλήµατα, µπορεί να µην δώσουµε σηµασία και να 

θεωρήσουµε ότι δεν πρόκειται να µας πλήξουν, αλλά στη πορεία µπορεί να µας οδηγήσουν σε 

χειρότερες καταστάσεις. Τα προβλήµατα που βρίσκονται µακριά από τη στέγη µας µπορεί να µην 

µας ενδιαφέρουν, ενώ καθηµερινά δυσκολεύουν τη ζωή των συµπολιτών µας. Όµως, σε καµία 

περίπτωση, δεν πρέπει να πρέπει να αδιαφορούµε για τα προβλήµατα που καθηµερινά 

παρατηρούµε γύρω µας και πρέπει άµεσα να τα αναφέρουµε στο  δήµο τον οποίο ανήκουν. 

 Για να αναφέρουµε ένα πρόβληµα που εντοπίσαµε, θα πρέπει να βρούµε ελεύθερο χρόνο, 

ώστε να έρθουµε σε επαφή µε τους αρµόδιους υπάλληλους του δήµου για να τους το 

περιγράψουµε. Έπειτα, εκείνοι µε τη σειρά τους θα πρέπει να το µεταβιβάσουν στο αρµόδιο τµήµα 

που αντιµετωπίζει αυτού του είδους τα προβλήµατα. Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι του τµήµατος θα 

πρέπει στείλουν προσωπικό για να ελέγξει αν το πρόβληµα είναι έγκυρο. Αφού επιβεβαιωθεί η 

εγκυρότητα του προβλήµατος, θα πρέπει να αναλυθούν τι είδους δράσεις πρέπει να εκτελεστούν 

και τι είδους πόροι θα χρειαστούν, ώστε τελικά να επιτευχθεί η επίλυσή του. 

 

1.2 - Τύποι υποδοµών και προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν 

1.2.1 - ∆ρόµοι και Πεζοδρόµια 

 Ένας τύπος προβλήµατος, που συναντούµε καθηµερινά στους δρόµους και επηρεάζει άµεσα 

κυρίως τους οδηγούς, είναι οι λακούβες. Πρόκειται για ένα συχνό πρόβληµα, που εµφανίζεται σε 

πολλούς δρόµους και πεζοδρόµια, αλλά τις περισσότερες φορές οι αρµόδιες δηµοτικές αρχές το 

αγνοούν. Ορισµένοι µπορεί να µην το θεωρούν ως ένα µεγάλο και σηµαντικό πρόβληµα, που 

πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστεί, ενώ στην πραγµατικότητα κρύβει πολλούς κινδύνους. Αρχικά, µια 

λακούβα µπορεί να δηµιουργηθεί ως µια µικρή τρύπα στην άσφαλτο και να θεωρηθεί αµελητέα. 

Ωστόσο, µε το πέρασµα του χρόνου, µπορούν να συµβούν επιπλέον φθορές πάνω της, να επεκταθεί 

και να αποκτήσει µεγαλύτερο βάθος, άρα και να προκαλέσει περισσότερες ζηµιές σε όποιο τυχόντα 

πέσει πάνω της. Πιθανά θύµατα µιας λακούβας µπορεί να είναι κάθε είδους οδηγοί αλλά και πεζοί. 

Την ηµέρα είναι σχετικά εύκολο να τη διακρίνουµε και να την αποφύγουµε ή έστω, σε περίπτωση 

που οδηγούµε, να κόψουµε ταχύτητα ώστε ο κραδασµός να είναι µικρότερος. Όµως, τη νύχτα είναι 

πολύ πιο δύσκολο να τη διακρίνουµε, οπότε ο κίνδυνος και η πιθανότητα ατυχήµατος αυξάνεται. 

Πιθανοί τύποι ατυχήµατος που µπορούν να συµβούν στους οδηγούς, σε περίπτωση που πέσουν 

πάνω σε µία λακούβα κατά τη διάρκεια της οδήγησης, είναι το σκάσιµο ενός λάστιχου µε 

αποτέλεσµα το όχηµα να χάσει την πορεία του, καθώς και η απώλεια της ισορροπίας ενός οδηγού 

δίκυκλου οχήµατος. Ωστόσο, ατυχήµατα από µια λακούβα δεν συµβαίνουν µόνο σε οδηγούς αλλά 

και σε πεζούς που δεν τη προσέξουν και πέσουν πάνω της µπορεί να τραυµατιστούν. 
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 Πολλές φορές έχουµε παρατηρήσει ρωγµές σε δρόµους και πεζοδρόµια. Τέτοιου είδους 

φθορές µπορεί να συµβούν είτε από σεισµούς είτε απλά µε τη χρήση του δρόµου και το πέρασµα 

του χρόνου. Όπως και στην περίπτωση µε τις λακούβες, στην αρχή η ζηµιά που έχει προκληθεί 

µπορεί να φαίνεται µικρή όµως µε το καιρό η φθορά µπορεί να εξαπλωθεί και να καθιστά το 

συγκεκριµένο δρόµο ή πεζοδρόµιο επικίνδυνο για οδήγηση ή διάβαση. 

 Συχνά παρατηρούµε ότι αρκετές ταµπέλες ή πινακίδες στους δρόµους έχουν υποστεί 

φθορές. Ορισµένες από αυτές απεικονίζουν σήµατα οδικής κυκλοφορίας, ενώ άλλες περιγράφουν 

οδούς, δρόµους, περιοχές κτλ. Κάποιες µπορεί να έχουν λυγίσει, άλλες να έχουν ξεθωριάσει µε την 

πάροδο του χρόνου και να µην διακρίνεται εύκολα το περιεχόµενο τους, ενώ κάποιες άλλες µπορεί 

να βρίσκονται σε αποµακρυσµένα σηµεία και να έχουν καταστραφεί από κάποια σύγκρουση µε 

κάποιο όχηµα και να µην έχουν αντικατασταθεί. 

 Ένα ακόµα πρόβληµα, που είναι πιθανόν να παρατηρήσουµε στους δρόµους, είναι η µη 

σωστή λειτουργία των φωτεινών σηµατοδοτών. Κάποιο φανάρι, που ρυθµίζει την οδική 

κυκλοφορία, είναι πολύ πιθανόν κάποτε είτε να <<κολλήσει>> είτε να καεί. Με ένα τέτοιο 

περιστατικό λογικό είναι να συµβεί σύγχυση στους δρόµους, µε τους οδηγούς και τους πεζούς να 

µην ξέρουν πότε ακριβώς πρέπει να περάσουν. Έτσι, µέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, θα πρέπει 

να ειδοποιηθούν οι δηµοτικές αρχές ώστε να τοποθετηθεί ένας τροχονόµος σε εκείνο το σηµείο για 

να ρυθµίζει την οδική  κυκλοφορία. 

 Αρκετές φορές, κάποιοι οδηγοί παρκάρουν το αυτοκίνητό τους σε σηµείο που να εµποδίζει 

την οδική κυκλοφορία ή ακόµα και πάνω στο στο πεζοδρόµιο µε συνέπεια να δυσκολεύει τη 

διέλευση των πεζών. Πολλοί από αυτούς τους οδηγούς αφήνουν το αυτοκίνητο τους για λίγο ενώ 

κάποιοι άλλοι για αρκετές ώρες µε αποτέλεσµα το πρόβληµα να διαρκεί περισσότερο. Ωστόσο, 

υπάρχουν και εκείνοι που απλά εγκαταλείπουν τελείως το αυτοκίνητό τους σε κάποιο απόµακρο 

σηµείο και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω να το πάρουν. Το τελευταίο παράδειγµα έχει ως αποτέλεσµα το 

αυτοκίνητο να υποστεί κάθε είδους φθορές και πλέον να αποτελεί ρίπο για το περιβάλλον.  

 

1.2.2 - Κολώνες φωτισµού 

 

 Πολύ συχνά τα προβλήµατα, που συναντούµε σε ένα δήµο, σχετίζονται µε τις κολώνες 

φωτισµού. Σε κάποιες, από αυτές τις κολώνες, οι λάµπες µπορεί να παρουσιάζουν προβλήµατα 

όπως να αναφωσβήνουν ή να έχουν καεί. Με αποτέλεσµα όσοι περνούν από αυτό το σηµείο τις 

νυχτερινές ώρες, να µην έχουν πλήρης ορατότητα για το περιβάλλον γύρω τους. Κατά αυτό το 

τρόπο, µε την απουσία φωταγώγησης τις νυχτερινές ώρες, σε ορισµένες περιοχές, οι πολίτες 

νιώθουν λιγότερο ασφαλείς καθώς και αυξάνεται η πιθανότητα ατυχήµατος όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω. 

 

1.2.3 - Σωλήνες ύδρευσης 

  

 Μπορεί στα αστικά κέντρα µεγαλουπόλεων, η διακοπή της λειτουργίας κάποιου σωλήνα 

ύδρευσης, να µην αποτελεί ένα τόσο συχνό και µεγάλο πρόβληµα όσο σε πιο αποµακρυσµένες 

περιοχές όπως µικρές πόλεις και χωριά. Με την διακοπή της λειτουργίας ενός σωλήνα ύδρευσης, 

µια περιοχή µπορεί να µείνει χωρίς  νερό για αρκετές ώρες. Η διακοπή λειτουργίας µπορεί να 

σχετίζεται µε το σπάσιµο του σωλήνα σε κάποιο µέρος του δικτύου ύδρευσης της περιοχής είτε µε 

κάποιο άλλο γενικό πρόβληµα του συγκεκριµένου δικτύου. 
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1.2.4 - Κάδοι απορριµάτων 

  

 Αρκετές φορές έχει τύχει να εντοπίσουµε προβλήµατα που σχετίζονται µε τους κάδους 

απορριµάτων. Κάποιος κάδος, σε µια γειτονιά, είναι πιθανόν να έχει ξεχαστεί από τους υπάλληλους 

του δήµου, που εργάζονται στο τµήµα της καθαριότητας, γεµάτος σκουπίδια µε αποτέλεσµα τα 

µικρόβια και η δυσοσµία να παραµένουν σε εκείνη γειτονιά. Επιπλέον, αυτό το φαινόµενο οδηγεί 

τους κατοίκους της συγκεκριµένης γειτονιάς στο να πετούν τα σκουπίδια τους έξω και δίπλα από το 

κάδο αφού αυτός ξεχειλίσει, µε συνέπεια το παραπάνω πρόβληµα να παίρνει µεγαλύτερες 

διαστάσεις. Επίσης, έχει τύχει αρκετές φορές κάποιος από τους κάδους να έχει υποστεί φθορές ή 

ακόµα και να έχει καταστραφεί, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εξυπηρετήσει τον αρχικό του 

σκοπό και να οδηγούµαστε ξανά στο παραπάνω πρόβληµα. Τέλος, κάποιοι πολίτες ή εργαζόµενοι 

του δήµου έχουν τη τάση, όταν πετάνε ή µαζεύουν τα σκουπίδια αντίστοιχα, να µετακινούν τους 

κάδους και να τους αφήνουν σε διαφορετικά σηµεία από αυτό που ήταν αρχικά, µε συνέπεια οι 

υπόλοιποι πολίτες να µην ξέρουν σε ποιο σηµείο έχει µεταφερθεί ο κάδος και να πετούν τα 

σκουπίδια τους στους κάδους των άλλων γειτονιών ή ακόµα και σε κάδους ανακύκλωσης που δεν 

σχετίζονται µε το περιεχόµενο των απορριµάτων. 

 

1.2.5 - Περιοχές πρασίνου 

 

 Σε αρκετά και κυρίως κεντρικά σηµεία πόλεων συναντούµε περιοχές πρασίνου. Αυτές οι 

περιοχές έχουν ως σκοπό την αναζωογόνηση των κατοίκων και των ζώων που ζουν στην πόλη από 

την καθηµερινότητα. Ωστόσο, και από αυτές τις περιοχές δεν απουσιάζουν τα προβλήµατα. Μια 

τέτοια περιοχή, λόγω του πρασίνου που περιέχει, είναι εξαιρετικά εύφλεκτη. Ακόµα και ένα 

ατύχηµα µε ένα σπίρτο ή µε ένα αναµµένο τσιγάρο µπορεί να προκαλέσει αρκετά µεγάλη ζηµιά σε 

µια τέτοια περιοχή ή ακόµα και να τη καταστρέψει εντελώς. Επίσης, δεν είναι µόνο η φωτιά που 

απειλεί τέτοιες περιοχές αλλά και άλλου είδους καταστροφές που µπορεί να συµβούν από το 

καιρό(πχ. καταιγίδες και δυνατοί άνεµοι). 
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Κεφάλαιο 2ο – Υπάρχουσες λύσεις 

2.1 – Λύσεις του εξωτερικού 

 

 Παραπάνω αναφέρθηκε πως η αναφορά προβληµάτων σε ένα δήµο δεν είναι η πιο άµεση, 

γρήγορη και εύκολη διαδικασία. Λύση σε αυτό το πρόβληµα έρχονται να δώσουν οι ηλεκτρονικές 

πλατφόρµες αναφοράς προβληµάτων. Πλέον, µε τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι 

πολίτες µπορούν άµεσα να αναφέρουν τα πρόβληµατα που εντοπίζουν από οποιοδήποτε σηµείο και 

αν βρίσκονται, χωρίς να χρειάζεται να περιµένουν στις ουρές του δηµαρχείου ή των τηλεφωνικών 

γραµµών εξυπηρέτησης των πολιτών. 

 Με µία αναζήτηση στο ίντερνετ παρατηρούµε ότι αρκετοί δήµοι στην ιστοσελίδα τους 

πλέον έχουν µια φόρµα, που µπορούν να συµπληρώσουν οι πολίτες, για αυτό το σκοπό. Μια τέτοια 

φόρµα ζητάει από τους πολίτες να συµπληρώσουν το ονοµατεπώνυµό τους, τη διεύθυνση email 

τους, τον αριθµό του τηλεφώνου τους, τη κατηγορία του προβλήµατος, τη διεύθυνση όπου 

εντοπίστηκε το πρόβληµα, µια περιγραφή και πιθανόν µια εικόνα που να το παρουσιάζει. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Απλή φόρµα αναφοράς προβληµάτων. 

Η παραπάνω εικόνα αποτελεί στιγµιότυπο 

από την ιστοσελίδα: bixbyok.gov/report-issues-to-the-city/. 
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 Μια φόρµα σαν και αυτή µπορεί άµεσα και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει πολλούς πολίτες, 

ωστόσο από µόνη της δεν προσφέρει οργάνωση στο δήµο, ενώ µπορεί να προκαλέσει και 

προβλήµατα ασάφειας ανάµεσα στους πολίτες και στους εργαζόµενους του δήµου. Για παράδειγµα, 

κάποιοι πολίτες µπορεί να εισάγουν διευθύνσεις που βρίσκονται εκτός των ορίων του δήµου ενώ 

άλλοι µπορεί να δηλώσουν προβλήµατα σε υποδοµές που δεν υποστηρίζονται από το δήµο. 

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να συµβεί και κάποιο λάθος στη συµπλήρωση της διεύθυνσης, αλλά και 

πολλοί πολίτες να αναφέρουν το ίδιο πρόβληµα πολλές φορές. Επιπροσθέτως, µετά την 

ολοκλήρωση µιας αναφοράς, οι πολίτες είναι πολύ πιθανόν να µην ενηµερώνονται για την εξέλιξη 

της αντιµετώπισης του προβλήµατος που ανέφεραν, µε αποτέλεσµα να τους δηµιουργούνται 

ανησυχίες σχετικά µε το αν τελικά οι εργαζόµενοι του δήµου έλαβαν την αναφορά και εργάζονται 

πάνω στην επίλυση του προβλήµατος. 

2.2 - Η sense.city της Πάτρας  

  

 Λύση στο παραπάνω θέµα έρχονται να δώσουν έρχονται να δώσουν εξελιγµένες 

διαδικτυακές εφαρµογές που έχουν ως σκοπό, εκτός από την αναφορά προβληµάτων σε ένα δήµο, 

την ενηµέρωση των πολιτών για την εξέλιξη της αντιµετώπισης των αναφερθέντων προβληµάτων. 

Μία τέτοιου είδους εφαρµογή είναι η sense.city, η οποία έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήµιο 

Πατρών και ως τώρα εφαρµόζεται σε τρεις πόλεις(Πάτρα, Ζάκυνθος, Πύργος) της Ελλάδας. 

 

Εικόνα 2: Η όψη της Πάτρας µέσα από τη sense.city. 

Η παραπάνω εικόνα αποτελεί στιγµιότυπο 

από την ιστοσελίδα: patras.sense.city/ 

 

 Στην παραπάνω εικόνα παρατηρούµε το χάρτη της Πάτρας, όπως φαίνεται µέσα από την 

εφαρµογή sense.city. Στο χάρτη υπάρχουν δείκτες στα σηµεία που έχουν δηλωθεί ότι υπάρχουν 

προβλήµατα. Τα προβλήµατα, που βλέπουµε να έχουν δηλωθεί, αφορούν κάποια από τα είδη 

υποδοµών που αναφέρθηκαν νωρίτερα, όπως δρόµους και πεζοδρόµια, κάδους απορριµάτων, 

σωλήνες ύδρευσης, κολώνες φωτισµού και περιοχές πρασίνου. Πατώντας στα κουµπιά που 

βρίσκονται στο πάνω και δεξιά µέρος του χάρτη, µπορούµε να εφαρµόσουµε φίλτρα σχετικά µε τη 

κατηγορία των προβληµάτων που θέλουµε να προβάλλονται. Με τα κουµπιά που βρίσκονται στο 

πάνω και αριστερά µέρος του χάρτη µπορούµε να αυξοµειώσουµε το επίπεδο µεγέθυνσης του, ενώ 

τραβώντας το χάρτη από ένα οποιοδήποτε σηµείο µπορούµε να αλλάξουµε την επιφάνεια θέασης. 

Πατώντας σε έναν από τους δείκτες, που εµφανίζουν τα προβλήµατα στο χάρτη, µπορούµε να 

ανακατευθυνθούµε σε µια σελίδα που περιέχει περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την αναφορά 

του συγκεκριµένου προβλήµατος αλλά και την επίλυσή του. 
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Εικόνα 3: Λεπτοµέρειες ενός προβλήµατος 

που έχει αναφερθεί στη 

sense.city. 
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 Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε πως φαίνονται οι λεπτοµέρειες ενός προβλήµατος που έχει 

αναφερθεί στη sense.city. Στο πάνω µέρος της σελίδας βλέπουµε τον αριθµό του αναφερθέντος 

προβλήµατος και ακριβώς από κάτω και δεξιά το χάρτη µε το σηµείο που βρίσκεται το 

συγκεκριµένο πρόβληµα, καθώς και µια εικόνα που σχετίζεται µε αυτό. Στο αριστερό µέρος της 

σελίδας υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα σχετικά µε την εξέλιξη της αντιµετώπισης του προβλήµατος. 

Στο επάνω παράδειγµα, όπως φαίνεται, το πρόβληµα αναφέρθηκε στις ‘19-Ιαν-2018’ και ώρα 

00:45:58, ενώ στις ‘20-Ιαν-2018’ και ώρα 11:58:12 ανατέθηκε στο Τµήµα Ηλεκτροφωτισµού. 

Τέλος, στο κάτω µέρος της σελίδας, οι εγγεγραµµένοι χρήστες µπορούν να αφήσουν ένα σχόλιο 

σχετικά µε το συγκεκριµένο πρόβληµα. 

 Η αναφορά ενός προβλήµατος στη sense.city απαιτεί µια µικρή και εύκολη διαδικασία. 

Αρχικά, πατώντας στο σύνδεσµο µε ετικέτα ‘Αναφορά Προβλήµατος’, που βρίσκεται στο µενού 

πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ανακατευθυνόµαστε σε µια νέα σελίδα που περιέχει τη 

παρακάτω φόρµα. 

 

 

Εικόνα 4: Φόρµα αναφοράς προβληµάτων 

στη sense.city. 

 

 Σε πρώτη φάση, παρατηρούµε ότι δεν µπορούµε να συµπληρώσουµε χειροκίνητα τα πεδία 

‘Γεωγραφικό Μήκος’ και ‘Γεωγραφικό Πλάτος’. Τα συγκεκριµένα πεδία συµπληρώνονται 

αυτόµατα, αφού πατήσουµε σε ένα σηµείο του χάρτη. Πατώντας σε ένα σηµείο του χάρτη, µαζί µε 

αυτά τα πεδία, συµπληρώνεται και το πεδίο ‘∆ιεύθυνση’ καθώς και εµφανίζεται ένας δείκτης στο 

χάρτη ακριβώς στο σηµείο που πατήσαµε. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξουµε το τύπο του 

προβλήµατος, το πρόβληµα, καθώς µπορούµε και να ανεβάσουµε µια φωτογραφία που το 

απεικονίζει, αλλά και να γράψουµε κάποια σχόλια, ώστε να διευκολύνουµε τους αρµόδιους 

προϊστάµενους του δήµου στη κατανόηση του. Τέλος, επιλέγουµε αν θέλουµε η αναφορά µας να 

είναι επώνυµη ή ανώνυµη και τη στέλνουµε. Αφού ολοκληρωθεί η αποστολή της αναφοράς, το 

πρόβληµα, που αναφέραµε, εµφανίζεται στο χάρτη ως δείκτης ακριβώς στο σηµείο που επιλέξαµε 

µαζί µε τα υπόλοιπα προβλήµατα που έχουν αναφερθεί. Πατώντας σε αυτό, όπως και µε τα 

υπόλοιπα προβλήµατα µπορούµε να παρακολουθήσουµε την εξέλιξη της διαδικασίας 

αντιµετώπισής του. 
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Κεφάλαιο 3ο - City Issues Management(CIM) 

3.1 – Εισαγωγή στη CIM 

 
 Η χρήση των διαδικτυακών εφαρµογών τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία. Οι 

διαδικτυακές εφαρµογές σε αντίθεση µε τις κλασσικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεν 

απαιτούν εγκατάσταση στον υπολογιστή του τελικού χρήστη αλλά <<τρέχουν>> απευθείας µέσα 

στο πρόγραµµα περιήγησης ιστού οποιασδήποτε συσκευής που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Πλέον µε τις διαδικτυακές εφαρµογές ο υπολογιστής(πελάτης ή client) των τελικών χρηστών δεν 

απαιτείται να υλοποιήσει περίπλοκους υπολογισµούς που σχετίζονται µε τη λειτουργικότητα της 

εφαρµογής, παρά µόνο να παράξει το γραφικό περιβάλλον της. Οι περίπλοκοι υπολογισµοί 

υλοποιούνται στο διακοµιστή ή server. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τις web εφαρµογές 

ευκολότερο προσβάσιµες από όλους, και καθώς αυξάνεται η ζήτησή τους οδηγούµαστε και στη 

γρηγορότερη εξέλιξή τους. 

 Με τα πλεονεκτήµατα των διαδικτυακών εφαρµογών, που αναφέρθηκαν παραπάνω, και σε 

συνδυασµό µε την ευκολία που προσφέρουν στους πολίτες οι εφαρµογές που σχετίζονται µε την 

αναφορά προβληµάτων σε ένα δήµο, αποφάσισα να δηµιουργήσω το project City Issues 

Management(CIM) στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Αρχικά, το CIM είναι µια 

διαδικτυακή εφαρµογή µε παρόµοια λογική µε τη sense.city. Οι πολίτες έχοντας πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, µπορούν από οποιοδήποτε σηµείο να αναφέρουν τα προβλήµατα που εντοπίζουν στο 

δήµο τους. Μετά από την αναφορά ενός προβλήµατος, όπως και στη sense.city, οι ίδιοι αλλά και οι 

συµπολίτες τους µπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της αντιµετώπισής του. Στη συνέχεια, οι 

αρµόδιοι προϊστάµενοι ενός δήµου µπορούν να εισέλθουν στο µέρος του CIM, που περιλαµβάνει 

τη δέσµευση των κατάλληλων πόρων και τη δηµιουργία των απαραίτητων δράσεων, µε σκοπό την 

επίλυση των αναφερθέντων προβληµάτων του δήµου τους. Όµως, πριν καταλήξουµε στις δύο 

παραπάνω περιπτώσεις, το CIM συµπεριλαµβάνει ένα µέρος αποκλειστικά για την αρχικοποίηση 

του δήµου. Η αρχικοποίηση ενός δήµου στο CIM περιλαµβάνει τη δήλωση του δήµου, των 

υποστηριζόµενων υποδοµών πάνω στις οποίες µπορούν να δηλωθούν προβλήµατα, των πόρων που 

θα είναι διαθέσιµοι για την επίλυση των προβληµάτων, καθώς και των προϊσταµένων που θα είναι 

υπεύθυνοι για τη δηµιουργία των δράσεων. 
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Εικόνα 5: ∆ιάγραµµα Use-Case για την αλληλεπίδραση των αρµόδιων αρχικοποίησης ενός δήµου 

στη CIM. 
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Εικόνα 6: ∆ιάγραµµα Use-Case για την αλληλεπίδραση των πολιτών ενός δήµου στη CIM. 
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Εικόνα 7: ∆ιάγραµµα Use-Case για την αλληλεπίδραση των αρµόδιων προϊστάµενων ενός δήµου 

στη CIM. 
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Εικόνα 8: ∆ιάγραµµα οντοτήτων - συσχετίσεων της βάσης δεδοµένων της CIM. 
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3.2 - City Issues Management: Μέρος 1ο – Αρχικοποίηση ∆ήµου 

 
 Αρχικά, για να µπορέσει ένας δήµος να χρησιµοποιήσει τη CIM, θα πρέπει ο διαχειριστής 

του συστήµατος να έχει περάσει το δήµο ως µια εγγραφή στο πίνακα ‘Municipality’ που φαίνεται 

στο παραπάνω ER διάγραµµα. Τα στοιχεία που θα δοθούν αρχικά δεν χρειάζεται να είναι ακριβή, 

καθώς µπορούν εύκολα να τροποποιηθούν στη συνέχεια. Το πεδίο ‘id’ στο πίνακα ‘Municipality’ 

πρέπει να είναι µοναδικό για το κάθε δήµο και προτείνεται να είναι το πρόθεµα τηλεφώνου του. 

Αφού περαστεί ο δήµος ως εγγραφή στο πίνακα ‘Municipality’, θα πρέπει να περαστεί και µια 

εγγραφή στον πίνακα ‘Citizen’, της βάσης δεδοµένων της CIM, για το δηµιουργό του δήµου. Η 

εγγραφή για το δηµιουργό θα πρέπει να έχει µια µοναδική τιµή στο πεδίο ‘uuid’ σε σύγκριση µε 

τους υπόλοιπους πολίτες, µοναδικό ‘username’ σε σύγκριση µε τους άλλους πολίτες που βρίσκονται 

στον ίδιο δήµο, αλλά και η τιµή του πεδίου ‘muid’ θα πρέπει να ισούται µε το πεδίο ‘id’ της 

εγγραφής που αποθηκεύτηκε νωρίτερα στο πίνακα ‘Municipality’. Επίσης, το πεδίο ‘role’ του 

πίνακα ‘Citizen’ για το δηµιουργό του δήµου θα πρέπει να ισούται µε ‘20’, διαφορετικά ο 

συγκεκριµένος πολίτης δεν θα αναγνωρίζεται από το σύστηµα ως δηµιουργός. ∆εν υπάρχει όριο 

στο πλήθος των δηµιουργών που µπορούν να δηλωθούν σε ένα δήµο. 

 Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ο δηµιουργός του δήµου θα µπορεί να εισέλθει 

στο σύστηµα, επισκεπτόµενος το µονοπάτι ‘/municipality/declaration/creator-login.xhtml’. 

 

 
Εικόνα 9: Φόρµα σύνδεσης για τους δηµιουργούς των δήµων στη CIM. 

 

 Ο δηµιουργός θα πρέπει να εισάγει τα στοιχεία που δηλώθηκαν νωρίτερα, για να µπορέσει 

να εισέλθει στο σύστηµα. Τα πεδία ‘Όνοµα χρήστη’, ‘Κωδικός πρόσβασης’ και ‘Πρόθεµα 

Τηλεφώνου Πόλης-∆ήµου’ της φόρµας που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, θα πρέπει να είναι ίσα 

µε τα πεδία ‘username’, ‘password’ και ‘muid’ της εγγραφής, του πίνακα ‘Citizen’ που 

αποθηκεύτηκε νωρίτερα στη βάση δεδοµένων. Μετά από την εισαγωγή αυτών των στοιχείων στη 

παραπάνω φόρµα, ο δηµιουργός θα πρέπει να πατήσει το κουµπί µε ετικέτα ‘Σύνδεση’ ώστε να 

συνδεθεί στη CIM. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν δοθεί είναι λάθος, η είσοδος στη CIM 

θα αποτύχει και θα εµφανιστούν τα κατάλληλα µηνύµατα ώστε να διευκολύνουν το δηµιουργό 

στην εισαγωγή των στοιχείων. 
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Εικόνα 10: Προβολή του προφίλ του συνδεµένου δηµιουργού στη CIM. 

 
 Με την εισαγωγή των σωστών στοιχείων του δηµιουργού και πατώντας το κουµπί µε 

ετικέτα ‘Σύνδεση’ στη φόρµα σύνδεσης, η CIM ανακατευθύνει το δηµιουργό στη σελίδα που 

απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα. Για να επισκεφθεί τη σελίδα που φαίνεται στη παραπάνω 

εικόνα, ο συνδεµένος δηµιουργός θα πρέπει να πατήσει στο κουµπί µε ετικέτα ‘Γεια, creator’, όπου 

‘creator’ το όνοµα χρήστη του συνδεµένου δηµιουργού, που βρίσκεται στο µενού πλοήγησης στο 

πάνω µέρος της σελίδας, ή να επισκεφθεί το µονοπάτι ‘/municipality/declaration/creator-

profile.xhtml’. 

 Η συγκεκριµένη σελίδα, που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, περιέχει τρεις φόρµες: 

 

• Στη πρώτη φόρµα, δίνεται η δυνατότητα στο συνδεµένο δηµιουργό να αλλάξει το κωδικό 

πρόσβασης που του έχει δοθεί για να εισέρχεται στο σύστηµα. Για να µπορέσει να αλλάξει 

το κωδικό πρόσβασης του, ο δηµιουργός θα πρέπει αρχικά να εισάγει το τωρινό κωδικό 

πρόσβασης του στο πεδίο ‘Κωδικός πρόσβασης’ και το νέο κωδικό πρόσβασης, που 

επιθυµεί να έχει, στα πεδία ‘Νέος κωδικός πρόσβασης’ και ‘Επιβεβαίωση νέου κωδικού 

πρόσβασης’. Με το πάτηµα του κουµπιού µε ετικέτα ‘Αποθήκευση’, το σύστηµα θα 

συγκρίνει το κωδικό που έχει δοθεί στο πεδίο ‘Κωδικός πρόσβασης’ της φόρµας µε το 

προηγούµενο καταχωρηµένο κωδικό πρόσβασης του δηµιουργού, αλλά τους κωδικούς στα 

πεδία ‘Νέος κωδικός πρόσβασης’ και ‘Επιβεβαίωση νέου κωδικού πρόσβασης’ για το αν 

ταιριάζουν µεταξύ τους. Σε περίπτωση, επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν τα 

κατάλληλα µηνύµατα.  

 

• Στη δεύτερη φόρµα, ο συνδεµένος δηµιουργός µπορεί να αλλάξει το τηλέφωνο του, απλά 

εισάγοντας το στο πεδίο ‘Τηλέφωνο’ και πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Αποθήκευση’. Αν 

επιθυµεί µπορεί να σβήσει το τηλέφωνό του από το σύστηµα, απλά αφήνοντας κενό το 

πεδίο ‘Τηλέφωνο’ και πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Αποθήκευση’. Σε περίπτωση, 

επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν τα κατάλληλα µηνύµατα. 

 

• Στην τρίτη φόρµα, ο συνδεµένος δηµιουργός µπορεί να αλλάξει το email του, απλά 

εισάγοντας το, στο πεδίο ‘Email’ της φόρµας, και πατώντας το κουµπί µε ετικέτα 

‘Αποθήκευση’. Σε περίπτωση, επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν τα κατάλληλα 

µηνύµατα. 
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 Τέλος, στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε ότι στο κάτω µέρος της σελίδας, που απεικονίζεται, 

υπάρχει το κουµπί µε ετικέτα ‘Αποσύνδεση’. Αν πατηθεί το συγκεκριµένο κουµπί, ο συνδεµένος 

δηµιουργός αποσυνδέεται από το σύστηµα. 

 

 

Εικόνα 11: Φόρµα δήλωσης των στοιχείων ενός δήµου στη CIM. 

 

 Η φόρµα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για τη δήλωση και την 

ενηµέρωση των στοιχείων του δήµου του συνδεµένου δηµιουργού στη CIM. Για να επισκεφθεί τη 

σελίδα, που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, ο συνδεµένος δηµιουργός θα πρέπει να πατήσει στο 

κουµπί µε ετικέτα ‘∆ήλωση ∆ήµου’, που βρίσκεται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της 

σελίδας, ή να επισκεφθεί το µονοπάτι ‘/municipality/declaration/municipality-declaration.xhtml’. 

Στο πεδίο ‘Όνοµα δήµου’ θα πρέπει να συµπληρωθεί το όνοµα του δήµου, ενώ στα πεδία 

‘Γεωγραφικό πλάτος’ και ‘Γεωγραφικό µήκος’, το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό µήκος 

του κέντρου του δήµου αντίστοιχα. Στο πεδίο ‘Zoom’ πρέπει να συµπληρωθεί ο βαθµός µεγέθυνσης 

του χάρτη. Ωστόσο, τα πεδία ‘Γεωγραφικό πλάτος’, ‘Γεωγραφικό µήκος’ και ‘Zoom’ 

συµπληρώνονται αυτόµατα, αν ο δηµιουργός σύρει, µεγεθύνει ή σµικρύνει το χάρτη. Με το πάτηµα 

του κουµπιού µε ετικέτα ‘Αποθήκευση’, αποθηκεύονται τα στοιχεία, που συµπληρώθηκαν 

προηγουµένως, στο σύστηµα. Σε περίπτωση, επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν τα κατάλληλα 

µηνύµατα. 
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Εικόνα 12: Φόρµα δήλωσης των ορίων ενός δήµου στη CIM. 

 
 Η φόρµα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για τη δήλωση και την 

ενηµέρωση των ορίων του δήµου του συνδεµένου δηµιουργού στη CIM. Για να επισκεφθεί τη 

σελίδα που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, ο συνδεµένος δηµιουργός θα πρέπει να πατήσει στο 

κουµπί µε ετικέτα ‘∆ήλωση Ορίων’, που βρίσκεται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της 

σελίδας, ή να επισκεφθεί το µονοπάτι ‘/municipality/declaration/boundaries-declaration.xhtml’. Η 

δήλωση των ορίων ενός δήµου στη CIM αποτελεί µια σχετικά εύκολη διαδικασία. Αρχικά, φαίνεται 

ο χάρτης του δήµου όπως ακριβώς έχει δηλωθεί στο σύστηµα. Πατώντας σε ένα οποιοδήποτε 

σηµείο του χάρτη, το σηµείο αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη µνήµη. Πατώντας σε ένα δεύτερο 

σηµείο στο χάρτη, παρατηρούµε ότι έχει σχηµατιστεί ένα ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει αυτά τα 

δύο σηµεία. Πατώντας σε ένα τρίτο σηµείο στο χάρτη, βλέπουµε ότι πλέον έχει σχηµατιστεί ένα 

τρίγωνο του οποίου, οι γωνίες βρίσκονται πάνω ακριβώς στα σηµεία που επιλέχθηκαν. Όσο 

επιλέγονται σηµεία στο χάρτη, κάθε φορά σχηµατίζεται και από ένα νέο πολύγωνο µε µία 

παραπάνω γωνία από το προηγούµενο. Πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Επαναφορά’, τότε το 

πολύγωνο που έχει δηµιουργηθεί σβήνεται από το χάρτη και η διαδικασία ξεκινά από την αρχή. 

Πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Αποθήκευση’, το πολύγωνο που δείχνει τα όρια του δήµου 

αποθηκεύεται στο σύστηµα. Σε περίπτωση, επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν τα κατάλληλα 

µηνύµατα. 
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Εικόνα 13: Φόρµα δήλωσης των υποδοµών ενός δήµου στη CIM. 

 
 Η φόρµα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για τη δήλωση των 

υποδοµών του δήµου του συνδεµένου δηµιουργού στη CIM. Η δήλωση µια υποδοµής ενός δήµου 

στη CIM προαπαιτεί τη δήλωση των ορίων του. Ο συνδεµένος δηµιουργός µπορεί να επισκεφθεί τη 

σελίδα, που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, πατώντας στα κουµπιά µε ετικέτες ‘Υποδοµή’ και 

‘∆ήλωση’, που βρίσκονται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή επισκέπτωντας το 

µονοπάτι ‘/municipality/declaration/infrastructure-declaration.xhtml’. Η παραπάνω φόρµα ζητάει 

από το δηµιουργό να συµπληρώσει το γεωγραφικό πλάτος και µήκος, όπου βρίσκεται η υποδοµή, 

στα πεδία ‘Γεωγραφικό πλάτος’ και ‘Γεωγραφικό µήκος’ αντίστοιχα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 

επιλέξει το τύπο της συγκεκριµένης υποδοµής από τις προκαθορισµένες επιλογές που υπάρχουν 

στο πεδίο ‘Τύπος’. Στο πεδίο ‘∆ιεύθυνση’ µπορεί να συµπληρώσει τη διεύθυνση της συγκεκριµένης 

υποδοµής, ενώ στο πεδίο ‘Ορατή’ µπορεί να επιλέξει αν η συγκεκριµένη υποδοµή θα φαίνεται στο 

χάρτη και αν θα µπορούν να δηλωθούν προβλήµατα πάνω σε αυτή. Ωστόσο, τα πεδία ‘Γεωγραφικό 

πλάτος’, ‘Γεωγραφικό µήκος’ και ‘∆ιεύθυνση’ µπορούν να συµπληρωθούν και αυτόµατα. 

Πατώντας σε ένα σηµείο στο χάρτη, εµφανίζεται ένας δείκτης σε εκείνο το σηµείο. Τα πεδία 

‘Γεωγραφικό πλάτος’, ‘Γεωγραφικό µήκος’ και ‘∆ιεύθυνση’ συµπληρώνονται αυτόµατα µε το 

γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό µήκος και τη διεύθυνση του σηµείου, που εµφανίστηκε ο 

δείκτης, αντίστοιχα. Αν ο δηµιουργός σύρει το δείκτη σε ένα άλλο σηµείο, τότε τα πεδία 

‘Γεωγραφικό πλάτος’, ‘Γεωγραφικό µήκος’ και ‘∆ιεύθυνση’ της φόρµας, θα συµπληρωθούν 

αντίστοιχα µε το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό µήκος και τη διεύθυνση του νέου σηµείου που 

βρίσκεται ο δείκτης. Πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Αποθήκευση’, αποθηκεύεται η υποδοµή, µε 

τα στοιχεία που συµπληρώθηκαν προηγουµένως, στο σύστηµα. Σε περίπτωση, επιτυχίας ή 

σφάλµατος θα εµφανιστούν τα κατάλληλα µηνύµατα. 
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Εικόνα 14: Προβολή των δηλωµένων υποδοµών ενός δήµου στη CIM. 

 
 Η σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για τη προβολή των 

υποδοµών που έχουν δηλωθεί στο δήµο του συνδεµένου δηµιουργού στη CIM. Η προβολή των 

υποδοµών ενός δήµου στη CIM προαπαιτεί τη δήλωση των ορίων του δήµου. Ο συνδεµένος 

δηµιουργός µπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, πατώντας 

στα κουµπιά µε ετικέτες ‘Υποδοµή’ και ‘Προβολή’, που βρίσκονται στο µενού πλοήγησης στο 

πάνω µέρος της σελίδας, ή επισκέπτωντας το µονοπάτι ‘/municipality/declaration/view-

infrastructures.xhtml’. Με τη χρήση του πεδίου ‘Τύπος υποδοµής’, ο συνδεµένος δηµιουργός 

µπορεί να επιλέξει το τύπο των υποδοµών του δήµο του που επιθυµεί να προβάλλονται στο χάρτη 

ως δείκτες ακριβώς στα σηµεία που δηλώθηκαν. 
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Εικόνα 15: Φόρµα επεξεργασίας των στοιχείων µιας υποδοµής ενός δήµου στη CIM. 

 
 Πατώντας σε ένα δείκτη στο χάρτη της φόρµας που απεικονίζεται στην ‘Εικόνα 14’, ο 

συνδεµένος δηµιουργός µεταφέρεται σε µια νέα σελίδα, όπου µπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία 

της συγκεκριµένης υποδοµής. Στη σελίδα που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, υπάρχει µια 

φόρµα µε όλα τα στοιχεία που είναι αποθηκευµένα, για τη συγκεκριµένη υποδοµή, στο σύστηµα. Ο 

δηµιουργός µπορεί να αλλάξει τη θέση, το τύπο και την ορατότητα της υποδοµής απλά 

τροποποιώντας τα πεδία της παραπάνω φόρµας. Όπως ακριβώς και στη φόρµα δήλωσης µιας 

υποδοµής στην ‘Εικόνα 13’, υποστηρίζεται η µετακίνηση του δείκτη στο χάρτη µε σκοπό την 

αυτόµατη συµπλήρωση των πεδίων ‘Γεωγραφικό πλάτος’, ‘Γεωγραφικό µήκος’ και ‘∆ιεύθυνση’. 

Πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Αποθήκευση’, αποθηκεύονται οι νέες αλλαγές για τη 

συγκεκριµένη υποδοµή στο σύστηµα. Σε περίπτωση, επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν τα 

κατάλληλα µηνύµατα. 
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Εικόνα 16: Φόρµα δήλωσης των πόρων ενός δήµου στη CIM. 

 
 Η φόρµα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για τη δήλωση των 

πόρων του δήµου του συνδεµένου δηµιουργού στη CIM. Ο συνδεµένος δηµιουργός µπορεί να 

επισκεφθεί τη σελίδα που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, πατώντας στα κουµπιά µε ετικέτες 

‘Πόρος’ και ‘∆ήλωση’, που βρίσκονται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή 

επισκέπτωντας το µονοπάτι ‘/municipality/declaration/resource-declaration.xhtml’. Αρχικά, 

σύµφωνα µε τη παραπάνω φόρµα, ο δηµιουργός θα πρέπει να εισάγει το τίτλο του πόρου στο πεδίο 

‘Τίτλος’. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξει το τµήµα και το τύπο του πόρου, που πρόκειται να 

δηλώσει, από τις προκαθορισµένες επιλογές των πεδίων ‘Τµήµα’ και ‘Τύπος’ αντίστοιχα. Έπειτα, 

αν θέλει, µπορεί να εισάγει µια αναλυτική περιγραφή, σχετικά µε το πόρο, στο πεδίο ‘Περιγραφή’. 

Αν ο τύπος του πόρου, που επέλεξε, είναι όχηµα θα πρέπει να εισάγει και τον αριθµό θέσεων του. 

Τέλος, στο πεδίο ‘Ορατός’ µπορεί να διαλέξει αν ο συγκεκριµένος πόρος θα είναι διαθέσιµος για τη 

συµµετοχή του σε δράσεις µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων. Με το πάτηµα του κουµπιού µε 

ετικέτα ‘Αποθήκευση’, αποθηκεύονται τα στοιχεία, που συµπληρώθηκαν προηγουµένως, στο 

σύστηµα. Σε περίπτωση, επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν τα κατάλληλα µηνύµατα. 
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Εικόνα 17: Προβολή της λίστας των πόρων ενός δήµου στη CIM. 

 
 Στη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, υπάρχει µια λίστα, που εµφανίζει τους 

πόρους του δήµου του συνδεµένου δηµιουργού στη CIM, αλλά και µια φόρµα που βοηθά στην 

αναζήτησή τους. Ο συνδεµένος δηµιουργός µπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα που απεικονίζεται στη 

παραπάνω εικόνα, πατώντας στα κουµπιά µε ετικέτες ‘Πόρος’ και ‘Προβολή’, που βρίσκονται στο 

µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή επισκέπτωντας το µονοπάτι 

‘/municipality/declaration/view-resources.xhtml’. Για την αναζήτηση πόρων, βάσει του τίτλου τους, 

ο συνδεµένος δηµιουργός θα πρέπει να συµπληρώσει το πεδίο ‘Τίτλος πόρου’ και στη συνέχεια να 

πατήσει το κουµπί µε ετικέτα ‘Αναζήτηση’. Αν θέλει µπορεί να επιλέξει τµήµα και τύπο πόρου, µε 

τη χρήση των πεδίων ‘Τµήµα πόρου’ και ‘Τύπος πόρου’ αντίστοιχα, περιορίζοντας έτσι τα 

αποτελέσµατα που θα εµφανίζονται. Στη συνέχεια, υπάρχει µια λίστα µε τους πρώτους είκοσι 

πόρους βάσει µιας αναζήτησης. Στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει ο σύνδεσµος µε ετικέτα 

‘Περισσότερα’. Πατώντας σε αυτό το σύνδεσµο, κάθε φορά προστίθενται επιπλέον είκοσι 

αποτελέσµατα, βάσει της τελευταίας αναζήτησης, στη λίστα των πόρων. Όταν έχουν εµφανιστεί, 

για µια συγκεκριµένη αναζήτηση, όλοι οι πόροι στη λίστα και πατηθεί ο σύνδεσµος µε ετικέτα 

‘Περισσότερα’, θα εµφανιστεί το κατάλληλο µήνυµα στο συνδεµένο δηµιουργό. 
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Εικόνα 18: Φόρµα επεξεργασίας των στοιχείων ενός πόρου ενός δήµου στη CIM. 

 
 H φόρµα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για την επεξεργασία 

των στοιχείων ενός πόρου του δήµου του συνδεµένου δηµιουργού στη CIM. Ο συνδεµένος 

δηµιουργός µπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, πατώντας 

στο τίτλο του πόρου, που θέλει να επεξεργαστεί, από τους πόρους που εµφανίζονται στη λίστα των 

πόρων στην ‘Εικόνα 17’. Ο δηµιουργός µπορεί να αλλάξει το τίτλο του συγκεκριµένου πόρου, το 

τµήµα, το τύπο και τη περιγραφή τροποποιώντας τα πεδία ‘Τίτλος’, ‘Τµήµα’, ‘Τύπος’ και 

‘Περιγραφή’ αντίστοιχα. Αν ο νέος τύπος είναι ‘Όχηµα’, θα πρέπει να εισάγει τον αριθµό θέσεων 

στο πεδίο ‘Θέσεις’. Επιπλέον, µπορεί να αλλάξει την ορατότητα του συγκεκριµένου πόρου, ώστε 

να φαίνεται διαθέσιµος ή µη, για τη συµµετοχή του σε δράσεις µε σκοπό την επίλυση 

προβληµάτων. Πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Αποθήκευση’, αποθηκεύονται οι νέες αλλαγές, για 

το συγκεκριµένο πόρο, στο σύστηµα. Σε περίπτωση, επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν τα 

κατάλληλα µηνύµατα. 
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Εικόνα 19: Φόρµα δήλωσης των προϊσταµένων ενός δήµου στη CIM. 

 
 Η φόρµα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για τη δήλωση των 

προϊσταµένων του δήµου του συνδεµένου δηµιουργού στη CIM. Ο συνδεµένος δηµιουργός µπορεί 

να επισκεφθεί τη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, πατώντας στα κουµπιά µε 

ετικέτες ‘Προϊστάµενος’ και ‘∆ήλωση’, που βρίσκονται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της 

σελίδας, ή επισκέπτωντας το µονοπάτι ‘/municipality/declaration/supervisor-declaration.xhtml’. 

Αρχικά, σύµφωνα µε τη παραπάνω φόρµα, ο δηµιουργός θα πρέπει να εισάγει το όνοµα χρήστη, το 

κωδικό πρόσβασης, το όνοµα, το επώνυµο και το email, του προϊστάµενου που πρόκειται να 

δηλώσει, στα πεδία ‘Όνοµα χρήστη’, ‘Κωδικός πρόσβασης’, ‘Όνοµα’, ‘Επώνυµο’ και ‘Email’ 

αντίστοιχα. Στη συνέχεια, µπορεί προαιρετικά να καταχωρήσει το τηλέφωνο, του συγκεκριµένου 

προϊστάµενου, στο πεδίο ‘Τηλέφωνο’. Τέλος, θα πρέπει να επιλέξει το τµήµα, που θα συµµετέχει ο 

συγκεκριµένος προϊστάµενος, από τις προκαθορισµένες επιλογές που υπάρχουν στο πεδίο ‘Τµήµα’. 

Πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Αποθήκευση’, αποθηκεύονται τα στοιχεία, που δόθηκαν 

παραπάνω, στο σύστηµα. Σε περίπτωση, επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν τα κατάλληλα 

µηνύµατα. 
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Εικόνα 20: Προβολή της λίστας των προϊσταµένων ενός δήµου στη CIM. 

 
 Στη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, υπάρχει µια λίστα που εµφανίζει τους 

προϊστάµενους του δήµου του συνδεµένου δηµιουργού στη CIM, αλλά και µια φόρµα που βοηθά 

στην αναζήτησή τους. Ο συνδεµένος δηµιουργός µπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα, που φαίνεται στη 

παραπάνω εικόνα, πατώντας στα κουµπιά µε ετικέτες ‘Προϊστάµενος’ και ‘Προβολή’, που 

βρίσκονται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή επισκέπτωντας το µονοπάτι 

‘/municipality/declaration/view-supervisors.xhtml’. Για την αναζήτηση, των προϊσταµένων βάσει 

του ονόµατος χρήστη τους, ο συνδεµένος δηµιουργός θα πρέπει να συµπληρώσει το πεδίο ‘Όνοµα 

χρήστη’ και έπειτα να πατήσει το κουµπί µε ετικέτα ‘Αναζήτηση’. Αν θέλει µπορεί να επιλέξει 

τµήµα προϊστάµενου, µε τη χρήση του πεδίου ‘Τµήµα’, περιορίζοντας έτσι τα αποτελέσµατα που 

θα εµφανίζονται. Στη συνέχεια, υπάρχει µια λίστα που αρχικά εµφανίζει τους πρώτους είκοσι 

προϊστάµενους βάσει µιας αναζήτησης. Στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει ο σύνδεσµος µε 

ετικέτα ‘Περισσότερα’. Πατώντας σε αυτό το σύνδεσµο, κάθε φορά προστίθενται επιπλέον είκοσι 

αποτελέσµατα, βάσει της τελευταίας αναζήτησης, στη λίστα των προϊστάµενων. Όταν έχουν 

εµφανιστεί, για µια συγκεκριµένη αναζήτηση, όλοι οι προϊστάµενοι στη λίστα και πατηθεί ο 

σύνδεσµος µε ετικέτα ‘Περισσότερα’, θα εµφανιστεί το κατάλληλο µήνυµα στο συνδεµένο 

δηµιουργό. 
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Εικόνα 21: Φόρµα επεξεργασίας των στοιχείων ενός προϊστάµενου ενός δήµου στη CIM. 

 
 H φόρµα που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για την επεξεργασία των 

στοιχείων ενός προϊστάµενου του δήµου του συνδεµένου δηµιουργού στη CIM. Ο συνδεµένος 

δηµιουργός µπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, πατώντας 

στο όνοµα χρήστη του προϊσταµένου, που θέλει να επεξεργαστεί, από τους προϊστάµενους που 

εµφανίζονται στη λίστα των προϊσταµένων στην ‘Εικόνα 20’. Ο δηµιουργός µπορεί να αλλάξει το 

κωδικό πρόσβασης, το όνοµα, το επώνυµο, το email, το τηλέφωνο και το τµήµα, τροποποιώντας τα 

πεδία ‘Κωδικός πρόσβασης’, ‘Όνοµα’, ‘Επώνυµο’, ‘Email’, ‘Τηλέφωνο’ και ‘Τµήµα’ αντίστοιχα. 

Πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Αποθήκευση’, αποθηκεύονται οι νέες αλλαγές, για το 

συγκεκριµένο προϊστάµενο, στο σύστηµα. Σε περίπτωση, επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν 

τα κατάλληλα µηνύµατα. 
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3.3 - City Issues Management: Μέρος 2ο – ∆ήλωση Προβληµάτων 

 

 Το δεύτερο µέρος της CIM σχετίζεται µε τη δήλωση των προβληµάτων που εντοπίζονται 

από τους πολίτες ενός δήµου. Αρχικά, όλοι οι πολίτες µπορούν να προβάλουν τα ήδη δηλωµένα 

προβλήµατα και να τα κοινοποιήσουν στα κοινωνικά δίκτυα(Facebook, Twitter) για να τραβήξουν 

το ενδιαφέρον των συµπολιτών τους. Ωστόσο, οι πολίτες θα πρέπει να εγγραφούν στη CIM για να 

αποκτήσουν το δικαίωµα δήλωσης αλλά και ψήφισης διαφόρων προβληµάτων. 

 

 

Εικόνα 22: Φόρµα εγγραφής των πολιτών σε ένα δήµο στη CIM. 

 

 Η φόρµα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για την εγγραφή των 

πολιτών σε ένα δήµο στη CIM. Ένας πολίτης µπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα, που φαίνεται στη 

παραπάνω εικόνα, πατώντας στα κουµπιά µε ετικέτες ‘Σύνδεση/Εγγραφή’ και ‘Εγγραφή’, που 

βρίσκονται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή επισκέπτωντας το µονοπάτι 

‘/user-registration.xhtml’. Αρχικά, ο νέος χρήστης θα πρέπει να συµπληρώσει το όνοµα χρήστη, 

που επιθυµεί να έχει και να αναγνωρίζεται µέσω αυτού, στο πεδίο ‘Όνοµα χρήστη’. Στη συνέχεια, 

θα πρέπει να συµπληρώσει το κωδικό πρόσβασης, που θα χρησιµοποιεί για να εισέρχεται στο 

σύστηµα, στα πεδία ‘Κωδικός πρόσβασης’ και ‘Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης’. Οι κωδικοί 

πρόσβασης, και στα δύο αυτά πεδία, θα πρέπει να ταιριάζουν. Έπειτα, θα πρέπει να συµπληρώσει 

το όνοµα, το επώνυµο και το email του στα πεδία ‘Όνοµα’, ‘Επώνυµο’ και ‘Email’ αντίστοιχα. Αν 

θέλει, µπορεί να συµπληρώσει και το τηλέφωνό του στο πεδίο ‘Τηλέφωνο’. Τέλος, είναι 

απαραίτητο να επιλέξει σε ποιο δήµο θέλει να γραφτεί, από τις προκαθορισµένες επιλογές, στο 

πεδίο ‘∆ήµος’. Πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Εγγραφή’, τα στοιχεία που δόθηκαν προηγουµένως 

θα αποθηκευτούν στο σύστηµα. Σε περίπτωση, λανθασµένης εισαγωγής των στοιχείων θα 

εµφανιστούν τα κατάλληλα µηνύµατα. 
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 Εικόνα 23: Φόρµα σύνδεσης των εγγεγραµµένων πολιτών στη CIM. 

 
 Η φόρµα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για τη σύνδεση ενός 

εγγεγραµµένου πολίτη στη CIM. Ένας πολίτης µπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα, που φαίνεται στη 

παραπάνω εικόνα, πατώντας στα κουµπιά µε ετικέτες ‘Σύνδεση/Εγγραφή’ και ‘Σύνδεση’, που 

βρίσκονται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή επισκέπτωντας το µονοπάτι 

‘/user-login.xhtml’. Για να συνδεθεί ένας εγγεγραµµένος πολίτης στη CIM, αρχικά, θα πρέπει να 

συµπληρώσει το όνοµα χρήστη και το κωδικό πρόσβασης, που δήλωσε όταν έκανε εγγραφή στο 

σύστηµα, στα πεδία ‘Όνοµα χρήστη’ και ‘Κωδικός πρόσβασης’ αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, θα 

πρέπει να επιλέξει το δήµο, τον οποίο δήλωσε κατά την εγγραφή του, στο πεδίο ‘∆ήµος’ της 

φόρµας της παραπάνω εικόνας. Πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Σύνδεση’, θα πραγµατοποιηθεί η 

σύνδεσή του στο σύστηµα. Σε περίπτωση, εισαγωγής λανθασµένων στοιχείων θα εµφανιστούν τα 

κατάλληλα µηνύµατα. 



34 

 
Εικόνα 24: Προβολή του προφίλ του συνδεµένου πολίτη στη CIM.  

 
 Στη παραπάνω εικόνα απεικονίζεται η σελίδα που παρουσιάζει το προφίλ του συνδεµένου 

πολίτη στη CIM. Για να επισκεφθεί τη σελίδα, που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, ο συνδεµένος 

πολίτης θα πρέπει να πατήσει στα κουµπιά µε ετικέτες ‘Γεια, όνοµα χρήστη’ και ‘Προφίλ’, όπου 

‘όνοµα χρήστη’ το όνοµα χρήστη του συνδεµένου πολίτη, που βρίσκονται στο µενού πλοήγησης 

στο πάνω µέρος της σελίδας, ή να επισκεφθεί το µονοπάτι ‘/user-profile.xhtml’. Αρχικά 

παρουσιάζονται τα στοιχεία του συνδεµένου πολίτη καθώς και η βαθµολογία που έχει 

συγκεντρώσει από τα επιλυµένα προβλήµατα που έχει δηλώσει στη CIM. Πατώντας το κουµπί µε 

ετικέτα ‘Αποσύνδεση’, ο συνδεµένος πολίτης αποσυνδέεται από το σύστηµα. Παρακάτω, υπάρχει 

µια λίστα µε είκοσι από τα προβλήµατα που έχει αναφέρει ο συνδεµένος πολίτης. Επιπλέον, ο 

συνδεµένος πολίτης µπορεί να αλλάξει τη σειρά που θα εµφανίζονται τα προβλήµατα µε τη χρήση 

του πεδίου ‘Πρώτα τα’. Πατώντας το σύνδεσµο µε ετικέτα ‘Περισσότερα’, προστίθενται επιπλέον 

είκοσι αποτελέσµατα στη λίστα σχετικά µε τα δηλωµένα προβλήµατα του συνδεµένου πολίτη και 

το τρόπο ταξινόµησης που έχει επιλεχθεί. Σε περίπτωση που έχουν εµφανιστεί όλα τα προβλήµατα, 

που έχει αναφέρει ο συνδεµένος πολίτης και πατηθεί ο σύνδεσµος µε ετικέτα ‘Περισσότερα’, θα 

εµφανιστεί το κατάλληλο µήνυµα. 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25: ∆ιάγραµµα Sequence για την αναφορά προβληµάτων σε ένα δήµο στη CIM. 
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Εικόνα 26: Φόρµα αναφοράς προβληµάτων σε ένα δήµο στη CIM. 

 
 Η φόρµα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για την αναφορά 

προβληµάτων σε ένα δήµο στη CIM. Για να επισκεφθεί τη σελίδα, που φαίνεται στη παραπάνω 

εικόνα, ο συνδεµένος πολίτης θα πρέπει να πατήσει στα κουµπιά µε ετικέτες ‘Γεια, όνοµα χρήστη’ 

και ‘Αναφορά’, όπου ‘όνοµα χρήστη’ το όνοµα χρήστη του συνδεµένου πολίτη, που βρίσκονται στο 

µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή να επισκεφθεί το µονοπάτι ‘/report-issue.xhtml’. 

Αρχικά, ο συνδεµένος πολίτης θα πρέπει να επιλέξει τύπο υποδοµής από τις προκαθορισµένες 

επιλογές του πεδίου ‘Τύπος Υποδοµής’, ενώ παράλληλα µπορεί να ανεβάσει µια εικόνα και αν 

θέλει µπορεί να γράψει και µια περιγραφή, σχετικά µε το πρόβληµα, µε τη χρήση των πεδίων 

‘Εικόνα’ και ‘Περιγραφή’ αντίστοιχα. Αφού επιλεχθεί ο τύπος υποδοµής, ο πολίτης θα πρέπει να 

επιλέξει την υποδοµή που έχει πρόβληµα, πατώντας στο δείκτη που τη παρουσιάζει στο χάρτη, 

καθώς και να επιλέξει το τύπο του προβλήµατος από τις προκαθορισµένες επιλογές του πεδίου 

‘Τύπος Προβλήµατος’. Τέλος, πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Υποβολή’, η συγκεκριµένη αναφορά 

υποβάλλεται στο σύστηµα. Σε περίπτωση, επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν τα κατάλληλα 

µηνύµατα. 
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 Σε περίπτωση που η αναφορά του προβλήµατος ήταν επιτυχής τότε θα εµφανιστεί η σελίδα 

που φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 27: Σελίδα επιτυχής αναφοράς προβλήµατος σε ένα δήµο στη CIM. 

 
 Σε περίπτωση που ένα πρόβληµα ίδιου τύπου πάνω στη συγκεκριµένη υποδοµή δεν έχει 

επιλυθεί τότε θα εµφανιστεί η σελίδα που φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 28: Σελίδα πληροφόρησης ενός ήδη άλυτου προβλήµατος ίδιου τύπου πάνω στη 

συγκεκριµένη υποδοµή. 

 
 Και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, πατώντας το σύνδεσµο µε ετικέτα ‘εδώ’, ο πολίτης 

µεταφέρεται σε µια σελίδα µε τις λεπτοµέρειες αναφοράς και επίλυσης του συγκεκριµένου 

προβλήµατος. 
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Εικόνα 29: Προβολή των λεπτοµερειών ενός αναφερθέντος προβλήµατος στη CIM. 



39 

 Στη παραπάνω εικόνα απεικονίζεται µια σελίδα µε τις λεπτοµέρειες ενός αναφερθέντος 

προβλήµατος στη CIM. Αρχικά, φαίνεται το σηµείο της υποδοµής, που έχει πρόβληµα, στο χάρτη 

αλλά και η εικόνα του προβλήµατος που στάλθηκε κατά την αναφορά. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται και οι υπόλοιπες λεπτοµέρειες του προβλήµατος, όπως ο δήµος, η διεύθυνση, ο 

τύπος της υποδοµής, ο τύπος του προβλήµατος, η ηµεροµηνία αναφοράς, η κατάσταση, ο πολίτης 

που το ανέφερε και η περιγραφή. Οποιοσδήποτε πολίτης µπορεί να κοινοποιήσει οποιοδήποτε 

πρόβληµα στα κοινωνικά δίκτυα, Facebook και Twitter, µε τη χρήση των κουµπιών µε ετικέτες 

‘Facebook Share’ και ‘Tweet’ αντίστοιχα. Ένας συνδεµένος πολίτης µπορεί να ψηφίσει και να 

βαθµολογήσει τις αναφορές των προβληµάτων που έχουν αναφερθεί από τους άλλους πολίτες του 

δήµου του. Με τη βοήθεια του ηµερολογίου, που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας, ο καθένας 

µπορεί να δει τις δράσεις που πραγµατοποιούνται µε σκοπό την επίλυση του συγκεκριµένου 

προβλήµατος. 
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Εικόνα 30: Προβολή του χάρτη µε τους δήµους που έχουν δηλωθεί στη CIM. 

 
 Στη παραπάνω εικόνα απεικονίζεται µια σελίδα, η οποία περιέχει ένα χάρτη που δείχνει τους 

δήµους που έχουν δηλωθεί στη CIM. Ένας οποιοσδήποτε πολίτης µπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα 

που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, πατώντας στο κουµπί µε ετικέτα ‘∆ήµοι’, που βρίσκεται 

στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή επισκέπτωντας το µονοπάτι ‘/index.xhtml’. 
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Εικόνα 31: Προβολή των προβληµάτων ενός δήµου στη CIM. 

 

 Η φόρµα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για τη προβολή των 

άλυτων και αναφερθέντων προβληµάτων ενός δήµου στη CIM. Για να επισκεφθεί τη σελίδα που 

φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, ένας πολίτης θα πρέπει να πατήσει στο δείκτη του χάρτη που 

αναπαριστά το δήµο που τον ενδιαφέρει, όπως φαίνεται στην ‘Εικόνα 30’, ή αν είναι συνδεµένος 

µπορεί να πατήσει στα κουµπιά µε ετικέτες ‘Γεια, όνοµα χρήστη’ και ‘Χάρτης’, όπου ‘όνοµα 

χρήστη’ το όνοµα χρήστη του συνδεδεµένου πολίτη, που βρίσκονται στο µενού πλοήγησης στο 

πάνω µέρος της σελίδας, για να προβάλει τα προβλήµατα του δήµου του. Αρχικά, σύµφωνα µε τη 

παραπάνω φόρµα ένας πολίτης θα πρέπει να επιλέξει τύπο υποδοµής από τις προκαθορισµένες 

επιλογές του πεδίου ‘Τύπος Υποδοµής’. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξει τύπο προβλήµατος 

από τις προκαθορισµένες επιλογές του πεδίου ‘Τύπος Προβλήµατος’. Αφού ο πολίτης επιλέξει τύπο 

υποδοµής και τύπο προβλήµατος, στο χάρτη θα εµφανιστούν ως δείκτες τα προβλήµατα αυτού του 

τύπου που υπάρχουν πάνω σε αυτού του είδους τις υποδοµές για το συγκεκριµένο δήµο. Πατώντας 

σε έναν από τους δείκτες, που εµφανίστηκαν στο χάρτη, ο πολίτης µεταφέρεται σε µια σελίδα µε 

αναλυτικές λεπτοµέρειες για το συγκεκριµένο πρόβληµα, όπως φαίνεται στην ‘Εικόνα 29’. 
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Εικόνα 32: Πίνακας κατάταξης των εγγεγραµµένων πολιτών της CIM. 

 

 Στη παραπάνω εικόνα απεικονίζεται ο πίνακας κατάταξης των εγγεγραµµένων πολιτών της 

CIM. Για να επισκεφθεί τη σελίδα, που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, ένας πολίτης θα πρέπει να 

πατήσει στο κουµπί µε ετικέτα ‘Πίνακας Κατάταξης’, που βρίσκεται στο µενού πλοήγησης στο 

πάνω µέρος της σελίδας, ή να επισκεφθεί το µονοπάτι ‘/leaderboards.xhtml’. Αρχικά, σύµφωνα µε 

τη παραπάνω εικόνα, βλέπουµε πως αν ένας συνδεµένος πολίτης επισκεφθεί τη σελίδα µε τη χρήση 

του κουµπιού µε ετικέτα ‘Πίνακας Κατάταξης’, που βρίσκεται στο µενού πλοήγησης, εµφανίζεται 

σε µια µπλε λωρίδα η βαθµολογία που έχει συγκεντρώσει ως τώρα. Παρακάτω υπάρχει µια φόρµα 

αναζήτησης των εγγεγραµµένων πολιτών. Για να πραγµατοποιηθεί µια αναζήτηση, θα πρέπει να 

συµπληρωθεί το όνοµα χρήστη, που ψάχνουµε, στο πεδίο ‘Όνοµα χρήστη’ και να πατηθεί το 

κουµπί µε ετικέτα ‘Αναζήτηση’. Επιπροσθέτως, µπορεί να επιλεχθεί ο δήµος από τις 

προκαθορισµένες επιλογές του πεδίου ‘∆ήµος’, ώστε αν θέλουµε να περιορίσουµε περισσότερο τα 

αποτελέσµατα αναζήτησης. Στη συνέχεια, βλέπουµε ότι υπάρχει µια λίστα µε τους πρώτους είκοσι 

πολίτες βάσει µιας αναζήτησης, ταξινοµηµένους κατά φθίνουσα σειρά βάσει της βαθµολογίας. 

Πατώντας το σύνδεσµο µε ετικέτα ‘Περισσότερα’, προστίθενται επιπλέον είκοσι αποτελέσµατα στη 

λίστα µε τους πολίτες, βάσει της τελευταίας αναζήτησης. Σε περίπτωση που πατηθεί ο σύνδεσµος 

µε ετικέτα ‘Περισσότερα’ και έχουν ήδη εµφανιστεί όλα τα αποτελέσµατα για µια αναζήτηση, τότε 

θα εµφανιστεί το κατάλληλο µήνυµα. 
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3.4 - City Issues Management: Μέρος 3ο – Επίλυση των δηλωµένων 
προβληµάτων 

 

 Στο τρίτο µέρος της CIM συνδέονται οι προϊστάµενοι ενός δήµου, έχοντας τη δυνατότητα 

δέσµευσης πόρων για τη δηµιουργία δράσεων, µε σκοπό την επίλυση των δηλωµένων 

προβληµάτων του δήµου τους. 

 

 

Εικόνα 33: Φόρµα εισόδου των προϊσταµένων ενός δήµου στη CIM. 

 
 Η φόρµα που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα χρησιµοποιείται για την είσοδο των 

προϊσταµένων ενός δήµου στη CIM. Για να προβάλει τη σελίδα που φαίνεται στη παραπάνω 

εικόνα, ένας προϊστάµενος θα πρέπει να επισκεφθεί το µονοπάτι 

‘/municipality/management/supervisor-login.xhtml’. Αρχικά, ο προϊστάµενος θα πρέπει να 

συµπληρώσει το όνοµα χρήστη και το κωδικό πρόσβασης του στα πεδία ‘Όνοµα χρήστη’ και 

‘Κωδικός πρόσβασης’ αντίστοιχα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξει το δήµο στον οποίο ανήκει 

από τις προκαθορισµένες επιλογές του πεδίου ‘∆ήµος’. Πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Σύνδεση’, 

ο προϊστάµενος συνδέεται στο σύστηµα. Σε περίπτωση λανθασµένης εισαγωγή στοιχείων, θα 

εµφανιστούν τα κατάλληλα µηνύµατα. 
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Εικόνα 34: Προβολή του προφίλ του συνδεµένου προϊστάµενου στη CIM. 

 
 Στη παραπάνω εικόνα παρουσιάζεται το προφίλ του συνδεµένου προϊστάµενου. Για να 

επισκεφθεί ο συνδεµένος προϊστάµενος τη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, θα 

πρέπει να πατήσει στο κουµπί µε ετικέτα ‘Γεια, όνοµα χρήστη’, όπου ‘όνοµα χρήστη’ το όνοµα 

χρήστη του συνδεµένου προϊστάµενου, που βρίσκεται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της 

σελίδας, ή να επισκεφθεί το µονοπάτι ‘/municipality/management/supervisor-profile.xhtml’. 

Αρχικά, φαίνονται τα στοιχεία του συνδεµένου προϊστάµενου, όπως το όνοµα χρήστη, το όνοµα, το 

επώνυµο, το τµήµα, ο δήµος, το email και το τηλέφωνο. Έπειτα, υπάρχει και το κουµπί µε ετικέτα 

‘Αποσύνδεση’ που χρησιµοποιείται για την αποσύνδεση του συνδεµένου προϊστάµενου από το 

σύστηµα. 
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Εικόνα 35: Προβολή των δηλωµένων προβληµάτων που αφορούν το τµήµα και το δήµο του 

συνδεµένου προϊστάµενου στη CIM. 

 
 Στη παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται τα δηλωµένα προβλήµατα που αφορούν το τµήµα και 

το δήµο του συνδεµένου προϊστάµενου στη CIM. Για να επισκεφθεί ένας συνδεµένος προϊστάµενος 

τη σελίδα, που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, θα πρέπει να πατήσει στα κουµπιά µε ετικέτες 

‘Προβλήµατα’ και ‘∆ηλωµένα’, που βρίσκονται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, 

ή να επισκεφθεί το µονοπάτι ‘/municipality/management/declared-issues.xhtml’. Αρχικά, µε τη 

χρήση του πεδίου ‘Ταξινόµηση κατά’ µπορεί να επιλέξει τη σειρά κατά την οποία θα εµφανιστούν 

τα δηλωµένα προβλήµατα. Στη λίστα που υπάρχει ακριβώς από κάτω, εµφανίζονται τα πρώτα 

είκοσι δηλωµένα προβλήµατα µε βάση τη σειρά ταξινόµησης που έχει επιλεχθεί. Πατώντας το 

σύνδεσµο µε ετικέτα ‘Περισσότερα’, που βρίσκεται στο κάτω µέρος της σελίδας, προστίθονται 

κάθε φορά επιπλέον είκοσι δηλωµένα προβλήµατα βάσει της σειράς ταξινόµησης που έχει 

επιλεχθεί. Σε περίπτωση που έχουν εµφανιστεί όλα τα δηλωµένα προβλήµατα που αφορούν το 

τµήµα και το δήµο του συνδεµένου προϊστάµενου και πατηθεί ο σύνδεσµος µε ετικέτα 

‘Περισσότερα’, εµφανίζεται το κατάλληλο µήνυµα. 
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Εικόνα 36: Προβολή των λεπτοµερειών αντιµετώπισης ενός προβλήµατος του τµήµατος και του 

δήµου του συνδεµένου προϊστάµενου στη CIM. 
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 Στη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, φαίνονται οι λεπτοµέρειες 

αντιµετώπισης ενός δηλωµένου προβλήµατος στη CIM. Ένας συνδεµένος προϊστάµενος για να 

επισκεφθεί τη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, αρκεί να πατήσει στο πρόβληµα 

που επιθυµεί να προβάλει από τα προβλήµατα της λίστας που φαίνεται στην ‘Εικόνα 35’. Αρχικά, 

φαίνονται τα στοιχεία δήλωσης του συγκεκριµένου προβλήµατος καθώς και ένα γράφηµα που 

απεικονίζει τον αριθµό των προβληµάτων, για τους τρεις τελευταίους µήνες, που έχουν προκύψει 

πάνω στη συγκεκριµένη υποδοµή. Στη συνέχεια, υπάρχουν τρία κουµπιά. Το κουµπί µε ετικέτα 

‘Επιλογή για δράση’ χρησιµοποιείται σε περίπτωση που ο συνδεµένος προϊστάµενος θέλει να 

επιλέξει το συγκεκριµένο πρόβληµα, ώστε να δηµιουργήσει µια δράση πάνω σε αυτό. Το κουµπί µε 

ετικέτα ‘Επιλυµένο’ µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το συνδεµένο προϊστάµενο, σε περίπτωση που 

έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δράσεις πάνω σε αυτό, ώστε το πρόβληµα να καταχωρηθεί ως 

επιλυµένο. Το κουµπί µε ετικέτα ‘Ψευδές’ µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το συνδεµένο 

προϊστάµενο, σε περίπτωση που το συγκεκριµένο πρόβληµα δεν υφίσταται. Αν ένα πρόβληµα 

θεωρηθεί ως ‘Ψευδές’, ο πολίτης που το ανέφερε χάνει κάθε δικαίωµα αναφοράς επιπλέον 

προβληµάτων καθώς και αποδεσµεύονται οι πόροι που εργάζονται πάνω σε αυτό. Στο κάτω µέρος 

της σελίδας υπάρχει ένα ηµερολόγιο µε τις δράσεις που πραγµατοποιούνται πάνω στο 

συγκεκριµένο πρόβληµα. 
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Εικόνα 37: Προβολή των λυµένων προβληµάτων του τµήµατος και του δήµου του συνδεµένου 

προϊστάµενου στη CIM. 

 
 Στη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, παρουσιάζονται τα λυµένα 

προβλήµατα που αφορούν το τµήµα και το δήµο του συνδεµένου προϊστάµενου στη CIM. Για να 

επισκεφθεί τη σελίδα που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, ένας συνδεµένος προϊστάµενος θα 

πρέπει να πατήσει στα κουµπιά µε ετικέτες ‘Προβλήµατα’ και ‘Λυµένα’, που βρίσκονται στο µενού 

πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή να επισκεφθεί το µονοπάτι 

‘/municipality/management/solved-issues.xhtml’. Αρχικά, βλέπουµε µια φόρµα που 

χρησιµοποιείται για την αναζήτηση ενός λυµένου προβλήµατος, απλά γράφοντας το id του 

προβλήµατος στο πεδίο ‘Id’ και πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Αναζήτηση’. Στη συνέχεια, 

βλέπουµε τα πεδία ‘Πρώτα τα’ και ‘Τύπος προβλήµατος’ που χρησιµεύουν για τη ταξινόµηση και 

την επιλογή του τύπου των λυµένων προβληµάτων που θα προβάλλονται αντίστοιχα. Παρακάτω, 

υπάρχει µια λίστα όπου αρχικά εµφανίζονται τα πρώτα είκοσι λυµένα προβλήµατα βάσει του 

τρόπου ταξινόµησης και του τύπου που έχει επιλεχθεί. Πατώντας σε ένα από τα προβλήµατα της 

λίστας, ο συνδεµένος προϊστάµενος µεταφέρεται σε µια νέα σελίδα, που περιέχει αναλυτικές 

λεπτοµέρειες σχετικά µε το συγκεκριµένο πρόβληµα, όπως φαίνεται και στην ‘Εικόνα 36’. Στο 

κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει ο σύνδεσµος µε ετικέτα ‘Περισσότερα’, ο οποίος χρησιµεύει για 

την εµφάνιση επιπλέον είκοσι λυµένων προβληµάτων στη λίστα βάσει του τρόπου ταξινόµισης και 

του τύπου που έχει επιλέξει ο συνδεµένος προϊστάµενος. Σε περίπτωση που έχουν εµφανιστεί όλα 

τα λυµένα προβλήµατα, βάσει του τρόπου ταξινόµησης και του τύπου που έχει επιλέξει ο 

συνδεµένος προϊστάµενος, και πατηθεί ο σύνδεσµος µε ετικέτα ‘Περισσότερα’, θα εµφανιστεί το 

κατάλληλο µήνυµα. 
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Εικόνα 38:  Προβολή των ψευδών προβληµάτων του τµήµατος και του δήµου του συνδεµένου 

προϊστάµενου στη CIM. 

 
 Στη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, παρουσιάζονται τα ψευδή 

προβλήµατα που αφορούν το τµήµα και το δήµο του συνδεµένου προϊστάµενου στη CIM. Για να 

επισκεφθεί τη σελίδα που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, ένας συνδεµένος προϊστάµενος θα 

πρέπει να πατήσει στα κουµπιά µε ετικέτες ‘Προβλήµατα’ και ‘Ψευδή’, που βρίσκονται στο µενού 

πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή να επισκεφθεί το µονοπάτι 

‘/municipality/management/fake-issues.xhtml’. Αρχικά, βλέπουµε µια φόρµα που χρησιµοποιείται 

για την αναζήτηση ενός ψευδούς προβλήµατος, απλά γράφοντας το id του προβλήµατος στο πεδίο 

‘Id’ και πατώντας το κουµπί µε ετικέτα ‘Αναζήτηση’. Στη συνέχεια, βλέπουµε τα πεδία ‘Πρώτα τα’ 

και ‘Τύπος προβλήµατος’, που χρησιµεύουν για τη ταξινόµηση και την επιλογή του τύπου των 

ψευδών προβληµάτων που θα προβάλλονται αντίστοιχα. Παρακάτω, υπάρχει µια λίστα όπου 

εµφανίζονται αρχικά τα πρώτα είκοσι ψευδή προβλήµατα βάσει του τρόπου ταξινόµησης και του 

τύπου που έχει επιλέξει ο συνδεµένος προϊστάµενος. Πατώντας σε ένα από τα προβλήµατα της 

λίστας, ο συνδεµένος προϊστάµενος µεταφέρεται σε µια νέα σελίδα που περιέχει αναλυτικές 

λεπτοµέρειες σχετικά µε το συγκεκριµένο πρόβληµα, όπως φαίνεται και στην ‘Εικόνα 36’. Στο 

κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει ο σύνδεσµος µε ετικέτα ‘Περισσότερα’ που χρησιµοποιείται για 

την εµφάνιση επιπλέον είκοσι ψευδών προβληµάτων βάσει του τρόπου ταξινόµησης και του τύπου 

που έχει επιλέξει ο συνδεµένος προϊστάµενος. Σε περίπτωση που έχουν εµφανιστεί όλα τα ψευδή 

προβλήµατα, βάσει της σειράς και του τύπου που έχει επιλέξει ο συνδεµένος προϊστάµενος, και 

πατηθεί ο σύνδεσµος µε ετικέτα ‘Περισσότερα’, θα εµφανιστεί το κατάλληλο µήνυµα. 
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Εικόνα 39: Προβολή των πόρων του τµήµατος και του δήµου του συνδεµένου προϊστάµενου στη 

CIM. 

 
 Στη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, παρουσιάζονται οι πόροι του 

τµήµατος και του δήµου του συνδεµένου προϊστάµενου στη CIM. Για να επισκεφθεί τη σελίδα που 

φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, ο συνδεµένος προϊστάµενος θα πρέπει να πατήσει στο κουµπί µε 

ετικέτα ‘Πόροι’, που βρίσκεται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή να επισκεφθεί 

το µονοπάτι ‘/municipality/management/resources.xhtml’. Αρχικά, παρατηρούµε ότι υπάρχει µια 

φόρµα που χρησιµοποιείται για την αναζήτηση των πόρων, αρκεί να ο συνδεµένος προϊστάµενος να 

συµπληρώσει το τίτλου του πόρου, που θέλει να αναζητήσει, στο πεδίο ‘Τίτλος’ και να πατήσει το 

κουµπί µε ετικέτα ‘Αναζήτηση’. Στη συνέχεια, µε τη χρήση του πεδίου ‘Τύπος’, ο συνδεδεµένος 

προϊστάµενος µπορεί να περιορίσει τους πόρους του τµήµατος του που θα εµφανίζονται. 

Παρακάτω, υπάρχει µια λίστα όπου εµφανίζονται οι πρώτοι είκοσι πόροι του τµήµατος και του 

δήµου του συνδεµένου προϊστάµενου βάσει µιας αναζήτησης. Στο κάτω µέρος της σελίδας, υπάρχει 

ο σύνδεσµος µε ετικέτα ‘Περισσότερα’, και χρησιµοποιείται για την εµφάνιση επιπλέον είκοσι 

αποτελεσµάτων στη λίστα των πόρων βάσει της τελευταίας αναζήτησης. Σε περίπτωση που έχουν 

εµφανιστεί όλοι οι πόροι στη λίστα για µια αναζήτηση και πατηθεί ο σύνδεσµος µε ετικέτα 

‘Περισσότερα’, θα εµφανιστεί το κατάλληλο µήνυµα. 
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Εικόνα 40: Προβολή των λεπτοµερειών ενός πόρου του τµήµατος και του δήµου του συνδεµένου 

προϊστάµενου στη CIM. 
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 Στη παραπάνω εικόνα απεικονίζονται οι λεπτοµέρειες ενός πόρου του τµήµατος και του 

δήµου του συνδεµένου προϊστάµενου στη CIM. Για να επισκεφθεί τη σελίδα που φαίνεται στη 

παραπάνω εικόνα, ο συνδεµένος προϊστάµενος θα πρέπει να πατήσει στο τίτλο ενός πόρου της 

λίστας που απεικονίζεται στην ‘Εικόνα 39’. Αρχικά, φαίνονται τα στοιχεία του συγκεκριµένου 

πόρου. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα ηµερολόγιο που παρουσιάζει τις ηµεροµηνίες δέσµευσης του 

πόρου για τη συµµετοχή του σε δράσεις. Αν ο συνδεµένος προϊστάµενος θέλει να επιλέξει το 

συγκεκριµένο πόρο για τη δηµιουργία δράσης, θα πρέπει να πατήσει σε ένα κενό χώρο του 

ηµερολογίου και έπειτα να επιλέξει τη περίοδο δέσµευσης του για τη συγκεκριµένη δράση. Αν ο 

συνδεµένος προϊστάµενος θέλει να αλλάξει τις ηµεροµηνίες δέσµευσης του πόρου για τη 

δηµιουργία δράσης, θα πρέπει να πατήσει στη µπλε λωρίδα του ηµερολογίου µε τίτλο ‘Στη λίστα!’ 

και έπειτα να εισάγει τις νέες ηµεροµηνίες. Σε περίπτωση λανθασµένης εισαγωγής των 

ηµεροµηνιών δέσµευσης, θα εµφανιστούν τα κατάλληλα µηνύµατα. 
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Εικόνα 41: ∆ιάγραµµα Sequence για τη δηµιουργία µιας δράσης στη CIM. 
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Εικόνα 42: Φόρµα για τη δηµιουργία δράσης µε σκοπό την επίλυση ενός προβλήµατος του 

τµήµατος και του δήµου του συνδεµένου προϊστάµενου στη CIM. 
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 Η φόρµα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µιας 

δράσης µε σκοπό την επίλυση ενός προβλήµατος ενός δήµου στη CIM. Για να επισκεφθεί τη 

σελίδα, που φαίνεται στη παραπάνω εικόνα, ο συνδεµένος προϊστάµενος θα πρέπει να πατήσει στα 

κουµπιά µε ετικέτες ‘∆ράση’ και ‘∆ηµιουργία’, που βρίσκονται στο µενού πλοήγησης στο πάνω 

µέρος της σελίδας, ή να επισκεφθεί το µονοπάτι ‘/municipality/management/create-action.xhtml’. 

Παρατηρούµε ότι στη συγκεκριµένη σελίδα υπάρχει µια φόρµα και ένα ηµερολόγιο. Με τη βοήθεια 

του ηµερολογίου, ο συνδεµένος προϊστάµενος µπορεί να δει σε ποιες ηµεροµηνίες θα δεσµευθούν 

οι πόροι που έχουν επιλεγεί να συµµετέχουν στη συγκεκριµένη δράση. Πατώντας σε ένα πόρο που 

βρίσκεται στο ηµερολόγιο, δίνεται στο συνδεµένο προϊστάµενο η δυνατότητα είτε να αφαιρέσει τη 

συµµετοχή του από τη συγκεκριµένη δράση είτε να επεξεργαστεί τις ηµεροµηνίες δέσµευσης του. 

Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί η δηµιουργία µιας δράσης θα πρέπει ο συνδεµένος προϊστάµενος να 

συµπληρώσει τη φόρµα που βρίσκεται στο πάνω µέρος της σελίδας. Ο συνδεµένος προϊστάµενος 

θα πρέπει να εισάγει το τίτλο της δράσης στο πεδίο ‘Τίτλος’, την ηµεροµηνία έναρξης και 

ολοκλήρωσης στα πεδία ‘Από’ και ‘Μέχρι’ αντίστοιχα. Αν θέλει µπορεί να εισάγει και µια 

λεπτοµερή περιγραφή, για τη συγκεκριµένη δράση, στο πεδίο ‘Περιγραφή’. Τέλος, πατώντας το 

κουµπί µε ετικέτα ‘Αποθήκευση’, θα αποθηκευτεί η συγκεκριµένη δράση στο σύστηµα. Σε 

περίπτωση, επιτυχίας ή σφάλµατος θα εµφανιστούν τα κατάλληλα µηνύµατα. 
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Εικόνα 43: Προβολή των δράσεων του τµήµατος και του δήµου του συνδεµένου προϊστάµενου στη 

CIM. 

 
 Στη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, ο συνδεµένος προϊστάµενος µπορεί να 

δει τις δράσεις που έχουν δηµιουργηθεί από όλους τους προϊσταµένους του τµήµατος και του 

δήµου του στη CIM. Για να επισκεφθεί ο συνδεµένος προϊστάµενος τη σελίδα, που φαίνεται στη 

παραπάνω εικόνα, θα πρέπει να πατήσει στα κουµπιά µε ετικέτες ‘∆ράση’ και ‘Προβολή’, που 

βρίσκονται στο µενού πλοήγησης στο πάνω µέρος της σελίδας, ή να επισκεφθεί το µονοπάτι 

‘/municipality/management/actions.xhtml’. Αρχικά, παρατηρούµε ότι υπάρχει µια φόρµα µε σκοπό 

την αναζήτηση των δράσεων. Με τη χρήση του πεδίου ‘Τίτλος’, ο συνδεµένος προϊστάµενος 

µπορεί να συµπληρώσει το τίτλο της δράσης που θέλει να αναζητήσει και στη συνέχεια να πατήσει 

το κουµπί µε ετικέτα ‘Αναζήτηση’. Με τη χρήση του πεδίου ‘Πρώτα οι’, ο συνδεµένος 

προϊστάµενος µπορεί να επιλέξει τη σειρά ταξινόµησης κατά την οποία θα εµφανίζονται οι δράσεις 

στην παρακάτω λίστα. Αρχικά, στη λίστα εµφανίζονται οι πρώτες είκοσι δράσεις βάσει της 

τελευταίας αναζήτησης που έχει πραγµατοποιηθεί. Με το πάτηµα του συνδέσµου µε ετικέτα 

‘Περισσότερα’, προστίθονται επιπλέον είκοσι δράσεις στη λίστα βάσει της τελευταίας αναζήτησης 

που έχει πραγµατοποιηθεί. Σε περίπτωση, που έχουν εµφανιστεί όλες οι δράσεις, για µία 

αναζήτηση, στη λίστα και πατηθεί ο σύνδεσµος µε ετικέτα ‘Περισσότερα’, θα εµφανιστεί το 

κατάλληλο µήνυµα. 
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Εικόνα 44: Προβολή των λεπτοµερειών µιας δράσης του τµήµατος και του δήµου του συνδεµένου 

προϊστάµενου στη CIM. 
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 Στη σελίδα, που απεικονίζεται στη παραπάνω εικόνα, παρουσιάζονται οι λεπτοµέρειες µιας 

δράσης, που έχει δηλωθεί από κάποιο προϊστάµενο του τµήµατος και του δήµου του συνδεµένου 

προϊστάµενου στη CIM. Για να προβάλει τις λεπτοµέρειες µιας δράσης, του τµήµατος και του 

δήµου του, o συνδεµένος προϊστάµενος θα πρέπει να πατήσει στο τίτλο της δράσης, που επιθυµεί 

να προβάλει, από τη λίστα µε τις δράσεις που παρουσιάζεται στην ‘Εικόνα 43’. Αρχικά, στο πάνω 

µέρος της σελίδας που απεικονίζεται στην ‘Εικόνα 44’, παρατηρούµαι ότι φαίνονται ο τίτλος της 

δράσης, το πρόβληµα, που θα εφαρµοστεί η συγκεκριµένη δράση, η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης 

της αλλά και µια περιγραφή σχετικά µε αυτή σε περίπτωση που έχει δοθεί. Με τη χρήση του 

κουµπιού µε ετικέτα ‘∆ιαγραφή’, ο προϊστάµενος, ο οποίος δηµιούργησε τη δράση, µπορεί να τη 

διαγράψει οριστικά από το σύστηµα και οι πόροι που είναι δεσµευµένοι σε αυτή θα γίνουν ξανά 

διαθέσιµοι. Στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει ένα ηµερολόγιο που απεικονίζει τους πόρους, που 

εµπλέκονται στη συγκεκριµένη δράση, αλλά και τις ηµεροµηνίες δέσµευσης τους. 
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Κεφάλαιο 4ο – Επίλογος 
 Στη παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάστηκε µια γενική περιγραφή του προβλήµατος. 

Περιγράφηκαν οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι πολίτες στην αναφορά των προβληµάτων. 

Αναφέρθηκαν τα είδη υποδοµών καθώς και οι τύποι προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν σε 

αυτές. 

 Έγινε αναφορά στην ευκολία που προσφέρουν οι διαδικτυακές εφαρµογές αλλά και για τις 

ήδη υπάρχουσες λύσεις, ενώ αναλυτικότερα περιγράφηκε ο τρόπος λειτουργίας της sense.city. Στη 

sense.city οι κάτοικοι του δήµου Πατρέων, Πύργου και Ζακύνθου µπορούν άµεσα να αναφέρουν τα 

προβλήµατα που παρατηρούν, αλλά και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη πρόοδο της 

διαδικασίας αντιµετώπισής τους. 

 Η εφαρµογή City Issues Management(CIM) αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

πτυχιακής. Η CIM αποτελείται από τρία µέρη. Το πρώτο µέρος σχετίζεται την αρχικοποίηση ενός 

δήµου. Σκοπός του δεύτερου µέρους είναι η αναφορά και η ψήφιση των προβληµάτων, που 

παρατηρούνται από τους πολίτες, καθώς και η ενηµέρωση των πολιτών για τη πρόοδο της 

αντιµετώπισής τους. Το τρίτο µέρος της CIM χρησιµοποιείται από τους αρµόδιους προϊστάµενους 

του δήµου και έχει ως σκοπό τη δέσµευση των πόρων για τη δηµιουργία δράσεων µε στόχο την 

επίλυση των αναφερθέντων προβληµάτων. 

 Μελλοντικές εξελίξεις της CIM πρόκειται να δώσουν µεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση και 

στις δυνατότητές της. Στο µέλλον, θα συµπεριληφθεί η δυνατότητα δήλωσης των τύπων των 

υποδοµών και των προβληµάτων που θα υποστηρίζει ο δήµος. Στους πόρους θα µπορούν να 

προστεθούν υποκατηγορίες σχετικά µε την εξειδίκευση τους. 
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Κεφάλαιο 5ο – Βιβλιογραφία και Πηγές εικόνων 
 

5.1 – Βιβλιογραφία 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%

CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%

CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE 

 

5.2 – Πηγές εικόνων  

1. Εικόνα 1: http://www.bixbyok.gov/report-issues-to-the-city/ 

2. Εικόνα 2: https://patras.sense.city/ 

3. Εικόνα 3: https://patras.sense.city/scissuemap.html?issue=5a6275257753385f4213fc5b 

4. Εικόνα 4: https://patras.sense.city/scwebsubmit.html 


