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1 Εισαγωγή 

1.1 Σύντομη περιγραφή της Ενότητας  

Σκοπός αυτής της ενότητας εργασίας είναι η προβολή της μεθοδολογίας και των 

φάσεων υλοποίησης, καθώς και των αποτελεσμάτων του έργου του Real-t-SO που 

ολοκληρώθηκε με πιλοτική εφαρμογή του καινοτόμου συστήματος σε κάποια σημεία 

του παντορροϊκού δικτύου της Θεσσαλονίκης. 

Η Ενότητα Εργασίας 1 περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα παραδοτέα: 

 Π1.1 Λογότυπο προγράμματος και ιστοσελίδα  

 Π1.2 Έντυπα διάχυσης της πληροφορίας & Ενέργειες προώθησης  

 Π1.3 Δείκτες και σχέδιο εκμετάλλευσης  

 Π1.4 Οδηγίες για εταιρείες αποχέτευσης 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα 2 πρώτα παραδοτέα της ενότητας.  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των Παραδοτέων 1.1, 1.2: 

 Σχεδιάστηκε το λογότυπο του έργου. 

 Αναπτύχθηκε η ιστοσελίδα (http://www.realtso.gr/) του έργου, όπου ο 

επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα και την εξέλιξη του 

έργου, αλλά και να έχει πρόσβαση σε μετρήσεις του πιλοτικού συστήματος σε 

πραγματικό χρόνο, καθώς και σχετικών ιστορικών δεδομένων. 

 Σχεδιάστηκαν ειδικά ενημερωτικά έντυπα για το σύστημα του Real-t-SO στα 

ελληνικά και αγγλικά. 

 Σχεδιάστηκαν και παρήχθησαν ειδικό εκθεσιακό banner και διαφημιστικές 

τσάντες και σακίδια για το έργο.   

 Υπήρξε ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών για το 

σύστημα μέσω συμμετοχής σε ημερίδες, συνέδρια και εκθέσεις, ενώ 

http://www.realtso.gr/
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δημοσιοποιήθηκαν αποτελέσματα του έργου και σε μέσα ενημέρωσης, τόσο 

ηλεκτρονικά και όσο και έντυπα.   

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά το αντικείμενο και οι εργασίες που υλοποιήθηκαν 

στο πλαίσιο των Παραδοτέων 1.1 και 1.2. 
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2 Λογότυπο προγράμματος και 

ιστοσελίδα (Π1.1) 

2.1 Λογότυπο 

Πρώτη μέριμνα για την ομάδα έργου πριν την υλοποίηση ήταν η σχεδίαση ενός 

λογοτύπου για το Real-t-SO, στο οποίο βασίστηκαν τα κύρια γραφικά χαρακτηριστικά 

της ιστοσελίδας του έργου και του ενημερωτικού υλικού για το σύστημα (Εικόνα 2.1).  

Η τελική σχεδίαση του λογοτύπου γενικότερα αποσκοπεί να φανερώσει τη μεγάλη 

συσχέτιση και συνδεσιμότητα του Real-t-SO με το επίπεδο στάθμης της θάλασσας, 

τον κίνδυνο υπερχείλισης και την «έξυπνη» ενημέρωση του αρμόδιου φορέα 

διαχείρισης. 

 

Εικόνα 2.1 Λογότυπο του προγράμματος Real-t-SO 
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2.2 Ιστοσελίδα έργου 

2.2.1 Γενική περιγραφή 

Η ιστοσελίδα του έργου (Εικόνα 2.2), σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έχοντας ως 

σκοπό, 

 την προβολή των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης του έργου στο ευρύ κοινό,  

 τη λεπτομερή περιγραφή των ενοτήτων εργασίας του έργου, 

 τη δυνατότητα διάθεσης των παραδοτέων του έργου και, 

 την παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο της πιλοτικής λειτουργίας του Real-t-SO.  

Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.   

 

Εικόνα 2.2 Η αρχική σελίδα του ιστότοπου του έργου στην ελληνική γλώσσα 
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Κατά την σχεδίαση της ιστοσελίδας, επιμέρους στόχοι ήταν  

 η αυξημένη λειτουργικότητα και, 

 ευχρηστία  

ώστε οι πληροφορίες για το έργο, η προβολή των μετρήσεων από την πιλοτική 

λειτουργία του Real-t-SO σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και η γραφική απεικόνιση των 

δεδομένων αυτών ιστορικά, να είναι εύκολα προσβάσιμα από κάθε επισκέπτη της 

ιστοσελίδας και την ομάδα έργου τόσο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (H/Y) όσο και 

με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και tablets.  

Η ιστοσελίδα είναι κατασκευασμένη στα πρότυπα HTML 5 / CSS 3.0, καθιστώντας 

εφικτή την προβολή της από κάθε είδους συσκευή, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων 

κινητών τηλεφώνων και tablets, δίχως περιορισμούς στο προβαλλόμενο περιεχόμενο 

ή αλλοίωση της λειτουργικότητας της. Με λίγα λόγια, η ιστοσελίδα αναγνωρίζει 

αυτόματα το μέγεθος της οθόνης της συσκευής που είναι να προβληθεί το 

περιεχόμενο και αναπροσαρμόζει την διάταξη ώστε η προβολή να είναι η βέλτιστη 

δυνατή (responsive layout). 

Τα μενού που προβλέφθηκαν στον ιστότοπο του έργου είναι: 

 Η Αρχική Σελίδα, όπου δίνονται βασικές πληροφορίες για το έργο (Εικόνα 2.2), 

όπως ο τίτλος του, οι συμμετέχοντες (εταίροι), ο προϋπολογισμός και η 

διάρκειά του. 

 Οι Πληροφορίες (Εικόνα 2.3), όπου απαντώνται ερωτήματα για το σκοπό του 

συστήματος του Real-t-SO, τις υπηρεσίες που παρέχει, την αρχιτεκτονική 

λειτουργίας του κλπ.  

 Τα Νέα & Ανακοινώσεις, όπου εισάγονται νέα και ανακοινώσεις που αφορούν 

το έργο (Εικόνα 2.4). 

 Οι Ενότητες Εργασίας (ΕΕ), όπου ο επισκέπτης επιλέγοντας ενότητα εργασίας 

από σχετικό υπομενού (Εικόνα 2.5), μπορεί να λάβει αναλυτικές πληροφορίες 

για τους στόχους και τα παραδοτέα.  

 Τα Παραδοτέα (Εικόνα 2.6), όπου ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει και να 

«κατεβάσει» στον Η/Υ του, τα παραδοτέα του έργου.  
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 Τα Έντυπα (Εικόνα 2.7), όπου ο επισκέπτης μπορεί να «κατεβάσει» στον Η/Υ του 

τα διαφημιστικά έντυπα που έχουν παραχθεί για το έργο. 

 Την Εφαρμογή (Εικόνα 2.8), επιτρέπεται η πρόσβαση στις μετρήσεις της 

πιλοτικής λειτουργίας του Real-t-SO στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Λεπτομέρειες της εφαρμογής περιγράφονται στο επόμενο κεφάλαιο.  

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και στην αγγλική γλώσσα (Εικόνα 2.9).  

 

Εικόνα 2.3 Οι Πληροφορίες του έργου 
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Εικόνα 2.4 Τα Νέα & Ανακοινώσεις του έργου 
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Εικόνα 2.5 Οι Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) του έργου 
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Εικόνα 2.6 Τα Παραδοτέα του έργου 
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Εικόνα 2.7 Τα Έντυπα του έργου 
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Εικόνα 2.8 Η Εφαρμογή που δίνει πρόσβαση στις μετρήσεις της πιλοτικής λειτουργίας του Real-

t-SO 
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Εικόνα 2.9 Η Αρχική ιστοσελίδα του έργου στην αγγλική γλώσσα 

2.2.2 Εφαρμογή του συστήματος στην ιστοσελίδα 

2.2.2.1 Γενικές προδιαγραφές 

Οι βασικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που τέθηκαν για την ανάπτυξη της 

εφαρμογής παρακολούθησης μετρήσεων μέσω ιστοσελίδας της πιλοτικής 

εφαρμογής του Real-t-SO, συνοψίζονται ακολούθως:  

 Προβολή γραφημάτων σε οποιοδήποτε πλοηγό, δίχως να απαιτούνται 

πρόσθετα (plugins κ.λπ.) προς εγκατάσταση. 

 Προβολή των γραφημάτων σε πλήθος συσκευών, ανεξαρτήτως αναλύσεως 

οθόνης. 
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 Ευχρηστία στη διαδραστικότητα, ώστε να καθίσταται εύκολη η ιστορική 

αναδρομή στα δεδομένα. 

 Έλεγχος πρόσβασης και πιστοποίηση χρήστη. 

 Διαβάθμιση της παρεχόμενης πληροφορίας σε ελεύθερη και μη. 

 Δυνατότητα προσθαφαίρεσης παραγόντων με βάση πιθανή επέκταση του 

συστήματος (δυναμική παραμετροποίηση δίχως να χρειάζεται παρέμβαση 

στον κώδικα). 

2.2.2.2 Διασύνδεση εφαρμογής με το πληροφοριακό σύστημα 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω γενικές προδιαγραφές, η δομή της ιστοσελίδας 

δημιουργήθηκε κάνοντας χρήση των γλωσσών προγραμματισμού HTML/CSS3, PHP 

και AJAX (Αsynchronous JavaScript και XML). 

Με τη χρήση της AJAX καθίσταται εφικτή η επικοινωνία του περιβάλλοντος διεπαφής 

του χρήστη με τη βάση δεδομένων (ΒΔ) του πιλοτικού συστήματος, δίχως να απαιτείται 

η επαναφόρτωση της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, επερωτήματα στη ΒΔ για αλλαγή 

του χρονικού βήματος προβολής,  καθώς και η λήψη και προβολή των εκάστοτε 

επερωτημάτων πραγματοποιείται στο παρασκήνιο, δίχως να γίνεται αντιληπτή από το 

χρήστη.  

Για να μπορεί να προβληθεί η εφαρμογή σε πλήθος συσκευών 

συμπεριλαμβανομένων έξυπνων κινητών τηλεφώνων και tablets, ανεξαρτήτως της 

ανάλυσης της οθόνης, αναπτύχθηκε βάσει των τεχνικών του responsive web design 

της CSS3 (Εικόνα 2.10). H προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη βέλτιστη προβολή, την εμπειρία 

αλληλεπίδρασης και την ευκολία στην ανάγνωση και πλοήγηση, με ελάχιστη ή 

καθόλου απαίτηση στη χειροκίνητη αλλαγή μεγέθους γραμματοσειρών και μετακίνηση 

ή/και κύλιση της προβαλλόμενης οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή 

προσαρμόζει τη διάταξη του περιβάλλοντος προβολής με τους ακόλουθους τρόπους:  

 Τα στοιχεία της ιστοσελίδας, όπως τα μεγέθη γραμματοσειράς ή των δομών 

είναι σε σχετικές μονάδες, όπως τα ποσοστά, και όχι σε απόλυτες μονάδες, 

όπως pixels ή σημεία.  
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 Οι εικόνες και τα μεγέθη τους είναι, επίσης, σε σχετικές μονάδες, ενώ αν κρίνεται 

απαραίτητο, δεν προβάλλονται, ώστε να μην παρεμποδίζουν την προβολή ή 

την αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα σε συσκευές με μικρή οθόνη.  

 

Εικόνα 2.10 Προβολή της εφαρμογής σε οθόνη κινητού τηλεφώνου με λειτουργικό Android 

Για την επικοινωνία της ιστοσελίδας με ΒΔ, χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα PHP5 με τη 

χρήση προετοιμασμένων δηλώσεων (prepared statements). Σε σύγκριση με την 

άμεση εκτέλεση ερωτημάτων SQL, οι προετοιμασμένες δηλώσεις αποτελούνται από 

πρότυπα ερωτήματα SQL που έχουν δημιουργηθεί και αποστέλλονται στη ΒΔ, στα 

οποία συγκεκριμένες τιμές, αποκαλούμενες παράμετροι, παραμένουν απροσδιόριστες 

και δεσμεύονται με τη SQL σε μεταγενέστερο χρόνο. Οι προετοιμασμένες δηλώσεις 

έχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα: 

 Μειώνουν το χρόνο ανάλυσης, μιας και η προετοιμασία για το ερώτημα γίνεται 

μόνο μία φορά (αν και το ερώτημα εκτελείται πολλές φορές). Συγχρόνως, 

ελαχιστοποιείται το εύρος ζώνης στο διακομιστή (server), καθώς χρειάζεται να 

σταλούν μόνο συγκεκριμένες παράμετροι κάθε φορά και όχι το σύνολο του 

ερωτήματος.  

 Τα προετοιμασμένα ερωτήματα είναι πολύ χρήσιμα κατά των SQL injections, 

επειδή οι τιμές των παραμέτρων δε μεταδίδονται μαζί με τα δεδομένα της ΒΔ. Με 
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αυτόν τον τρόπο, παρέχεται ένα επίπεδο ασφαλείας από τη χρήση της 

ιστοσελίδας για την προσβολή της ασφάλειας της ΒΔ.  

Παρακάτω εμφανίζεται τμήμα του πηγαίου κώδικα για τη σύνδεση χρήστη με τις 

προετοιμασμένες δηλώσεις και τις δεσμευμένες παραμέτρους:  

function login($user, $password, $mysqli) { 

// Using prepared statements means that SQL injection is not possible.  

    if ($stmt = $mysqli->prepare("SELECT rights, username, password  

        FROM users 

        WHERE username = ? and active = 1 

        LIMIT 1")) { 

        $stmt->bind_param('s', $user);  // Bind "$user" to parameter. 

        $stmt->execute();    // Execute the prepared query. 

        $stmt->store_result(); 

  

        // get variables from result. 

        $stmt->bind_result($user_id, $user, $db_password); 

        $stmt->fetch(); 

 

            // Check if the password in the database matches 

            // the password the user submitted. 

            if ($db_password == $password) { 

               // Password is correct! 

               // Get the user-agent string of the user. 

               $user_browser = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; 

               // XSS protection as we might print this value 

               $user_id = preg_replace("/[^0-9]+/", "", $user_id); 

                    $_SESSION['user_id'] = $user_id; 

                    $_SESSION['username'] = $user; 

                    $_SESSION['login_string'] = $user_id; 

                    // Login successful. 

                    return true; 

                } else { 

                    // Password is not correct 

                    return false; 

 

Για την απεικόνιση των γραφημάτων επιλέχθηκε η ελεύθερη προς χρήση βιβλιοθήκη 

γραφημάτων Google Charts. Μέσω αυτής, τα γραφήματα αποδίδονται σε τεχνολογία 

HTML5/SVG, παρέχοντας συμβατότητα με κάθε πλοηγό, αλλά και συσκευή 

(συμπεριλαμβανομένου παλαιών τύπων πλοηγών με μειωμένη υποστήριξη 

διανυσματικών γραφικών). 

2.2.2.3 Έλεγχος πρόσβασης 

Η εφαρμογή στην ιστοσελίδα ακολουθεί τους ίδιους κανόνες πρόσβασης, όπως και η 

εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα (βλέπε παραδοτέο 3.1). Με λίγα λόγια, επιτρέπει την 

είσοδο τόσο σε απλούς χρήστες με πρόσβαση σε δεδομένα μηδενικού επιπέδου, όσο 
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και τη σύνδεση χρηστών με διαβαθμισμένα δικαιώματα, όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 

2.11. 

 

Εικόνα 2.11 Οθόνη σύνδεσης στην εφαρμογή μέσω ιστοσελίδας 

2.2.2.4 Οθόνες απεικόνισης 

Το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη απεικονίζεται στην Εικόνα 2.12, όπου 

επεξηγούνται τα βασικά τμήματα της δομής της.  

Πιο συγκεκριμένα, η εναλλαγή τόσο των ομαδοποιημένων δεδομένων, όσο και των 

εκάστοτε παραγόντων πραγματοποιείται στον Πίνακα Ελέγχου (βλέπε πάνω αριστερά 

στην Εικόνα 2.12). 

Επιλέγοντας κάποιον παράγοντα από αυτούς που ανήκουν σε μία κοινή ομάδα 

παραγόντων, εμφανίζεται η αναλυτική οθόνη δεδομένων του παράγοντα αυτού 

(Εικόνα 2.13), όπου απεικονίζονται το όνομα του, η περιγραφή του και το γράφημα 

τελευταίων 24 ωρών με πρωτογενή δεδομένα του. 
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Εικόνα 2.12 Επεξήγηση των διαθέσιμων επιλογών για το χρήστη στον πίνακα ελέγχου της 

εφαρμογής στην ιστοσελίδα 

 

Εικόνα 2.13 Οθόνη δεδομένων ενός παράγοντα 
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Πέραν του γραφήματος των 24 ωρών που εμφανίζεται από προεπιλογή, υπάρχει η 

δυνατότητα αλλαγής του χρονικού διαστήματος παρουσίασης των δεδομένων (βλέπε 

πάνω δεξιά στην Εικόνα 2.12) με σκοπό τη δημιουργία νέου γραφήματος. Οι επιλογές 

για το χρήστη είναι ποικίλες:  

 Τελευταίες 7 ημέρες 

 Τελευταίος μήνας 

 Τελευταίοι 3 μήνες 

 Παραμετροποιήσιμο (custom) χρονικό διάστημα μέσω χρήσης ημερολογίου 

(βλέπε την «Επιλογή ημερών» που βρίσκεται αριστερά στην Εικόνα 2.12) 

Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων στο γράφημα, η περιοχή του γραφήματος, για την 

οποία δεν υπάρχουν δεδομένα, παραμένει κενή, όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 2.14. 

Επιπλέον, για την εύκολη προβολή και ανάλυση των δεδομένων στα γραφήματα, 

υφίσταται συσσωμάτωση δεδομένων (aggregation). Έτσι, τα δεδομένα που 

προβάλλονται ακολουθούν την λογική του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.1). 

Πίνακας 2.1 Συσσωμάτωση δεδομένων αναλόγως του χρονικού διαστήματος παρουσίασης 

των δεδομένων ενός παράγοντα 

Χρονικό διάστημα δεδομένων παράγοντα Τύπος συσσωμάτωσης δεδομένων 

Τελευταίες 24 ώρες Πρωτογενή Δεδομένα 

Τελευταίες 7 ημέρες Συσσωμάτωση ώρας 

Τελευταίος μήνας Συσσωμάτωση ώρας 

Τελευταίοι 3 μήνες Συσσωμάτωση ημέρας 

Παραμετροποιήσιμο βήμα Αναλόγως του διαστήματος 

 

Αυτό συνεπάγεται ότι για δεδομένα στα χρονικά διαστήματα από 7 ημέρες έως και 3 

μήνες, οι πρωτογενείς τιμές των 5 λεπτών μιας ώρας συναθροίζονται και ο μέσος 

όρος της ώρας είναι αυτός που κρατείται και εμφανίζεται στο γράφημα. Για δεδομένα 

σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, η συσσωμάτωση γίνεται ημερήσια, 

δηλαδή οι πρωτογενείς τιμές των 5 λεπτών μιας ημέρας συναθροίζονται και ο μέσος 

όρος της ημέρας είναι αυτός που κρατείται και εμφανίζεται στο γράφημα. Ειδικά σε 

αυτά τα γραφήματα με μεγάλα χρονικά διαστήματα απεικόνισης των δεδομένων, ο 

άξονας Χ παρουσιάζει πιο αραιό βήμα απεικόνισης (ανά 15 τιμές), ώστε να 

διευκολύνεται η ανάγνωση του γραφήματος από το χρήστη.  
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Εικόνα 2.14 Η περιοχή γραφήματος, για την οποία δεν υπάρχουν δεδομένα, παραμένει κενή 

Επίσης, είναι εμφανές στην Εικόνα 2.12 (κάτω αριστερά), η εφαρμογή της ιστοσελίδας 

επιτρέπει τη λήψη δεδομένων (φυσικά για χρήστες με συγκεκριμένο επίπεδο 

πρόσβασης) για όλο το διάστημα προβολής σε υπολογιστικό φύλλο τύπου CSV για 

περαιτέρω επεξεργασία ή ανάλυση. Τα δεδομένα προς λήψη είναι τα πρωτογενή 

δεδομένα, δίχως κάποια συσσωμάτωση, ασχέτως του χρονικού διαστήματος προς 

προβολή. 

Μια επιπλέον λειτουργία, όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 2.13 και Εικόνα 2.14 (κάτω 

από το γράφημα), είναι ο δυναμικός υπολογισμός και η προβολή του ελάχιστου (Min), 

του μέγιστου (Max) και του μέσου όρου (Avg) των προβαλλόμενων δεδομένων για το 

διάστημα που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής συνδυαστικού γραφήματος.. Με 

αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να προβάλλει 

συνδυαστικά γραφήματα των παραμέτρων αυτών στην ίδια οθόνη, κάνοντας εύκολη 

την άμεση σύγκριση για τα ίδια χρονικά διαστήματα, όπως εμφανίζεται στην Εικόνα 

2.15. 
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Εικόνα 2.15 Συνδυαστικό γράφημα δεδομένων ενός παράγοντα 

Τέλος, για συγκεκριμένους τύπους γραφημάτων (όπως η βροχόπτωση), η προβολή 

γραφήματος μεταβάλλεται σε ιστόγραμμα (Εικόνα 2.16), λόγω του τύπου μέτρησης 

της παραμέτρου.  
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Εικόνα 2.16 Προβολή γραφημάτων για τη βροχόπτωση που μεταβάλλονται σε ιστόγραμμα 

Συνοψίζοντας, ο τρόπος προγραμματισμού της εφαρμογής στην ιστοσελίδα είναι 

τέτοιος που επιτρέπει τη δυναμική επέκταση του συστήματος, δίχως την απαίτηση για 

χειροκίνητη μεταβολή στον κώδικα. Συνεπώς, οποιεσδήποτε νέες παράμετροι 

τοποθετηθούν στη ΒΔ, ή νέες ομαδοποιημένες περιοχές ή νέος συσχετισμός μεταξύ 

των παραμέτρων αυτών, η εφαρμογή στην ιστοσελίδα θα απεικονίσει απευθείας τα 

γραφήματα αυτών, συνδυαστικά και μη.  
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3 Έντυπα διάχυσης της 

πληροφορίας & Ενέργειες 

προώθησης (Π1.2) 

3.1 Ενημερωτικά έντυπα 

Στο πλαίσιο της ΕΕ1, σχεδιάστηκαν ένα αναλυτικό και ένα συνοπτικό ενημερωτικό 

έντυπο για το σύστημα του Real-t-SO και την πιλοτική του εφαρμογή. Το αναλυτικό 

έντυπο σχεδιάστηκε ενιαία στα ελληνικά και στα αγγλικά, ώστε να μπορεί να διαβαστεί 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό χωρίς διάκριση. Εκτός από τα έντυπα, 

σχεδιάστηκε και ένα banner με σκοπό τη χρήση του από την ομάδα έργου σε ημερίδες 

και εκθέσεις. 

3.1.1 Αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο 

Η σχεδίαση του εντύπου αποσκοπεί να φανερώσει τη μεγάλη συσχέτιση και 

συνδεσιμότητα του Real-t-SO με την έγκαιρη, έγκυρη και «έξυπνη» ενημέρωση του 

αρμόδιου φορέα διαχείρισης για την κατάσταση ενός παντορροϊκού δικτύου με,  

 την πρόβλεψη ανεπιθύμητων συνθηκών,  

 την προειδοποίηση σε περιπτώσεις υπερχείλισης αστικών λυμάτων και εισροής 

θαλασσινού νερού και, 

 τη λήψη αποφάσεων και εκτέλεση ενεργειών σε περιπτώσεις κρίσιμων 

καταστάσεων (Εικόνα 3.1). 
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Εικόνα 3.1 Το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του αναλυτικού ενημερωτικού εντύπου 

Το έντυπο έχει συνταχθεί σε «απλή» γλώσσα για να είναι κατανοητό και ευανάγνωστο 

στους αναγνώστες και ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είναι πιθανό να μην έχουν όλοι σε 

βάθος γνώσεις για το αντικείμενο του έργου.  

Συνοπτικά το έντυπο περιγράφει:  

 τι σύστημα είναι το Real-t-SO (Εικόνα 3.2), 

 ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός του (Εικόνα 3.2), 

 τι υπηρεσίες παρέχει (Εικόνα 3.2), 

 τι εξασφαλίζεται με το Real-t-SO (Εικόνα 3.3), 

 ποια είναι η αρχιτεκτονική λειτουργίας του (Εικόνα 3.3), 

 που λειτουργεί πιλοτικά (Εικόνα 3.4), 

 ποιες είναι οι δυνατότητές του (Εικόνα 3.4), 

 γενικές πληροφορίες για το έργο (Εικόνα 3.5).  
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Εικόνα 3.2 Η σελίδα 2 του εντύπου 
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Εικόνα 3.3 Η σελίδα 3 του εντύπου 
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Εικόνα 3.4 Η σελίδα 4 του εντύπου 
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Εικόνα 3.5 Η σελίδα 5 του εντύπου 
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3.1.2 Συνοπτικό ενημερωτικό έντυπο 

Το συνοπτικό έντυπο (Εικόνα 3.6) σχεδιάστηκε, με σκοπό την προβολή του έργου από 

τις αρχές του χωρίς να περιγράφονται πολλές λεπτομέρειες, αλλά καλύπτοντας 

πλήρως τις σημαντικές ανάγκες δημοσιοποίησης. Το έντυπο εκτυπώθηκε σε 2000 

αντίτυπα.  

 

 

Εικόνα 3.6 Το σύντομο ενημερωτικό έντυπο (τρίπτυχο) 

3.1.3 Banner 

Το Banner (Εικόνα 3.7) σχεδιάστηκε από τις αρχές του έργου, με σκοπό τη χρήση του 

σε ημερίδες και εκθέσεις από την ομάδα του έργου.  
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Εικόνα 3.7 Banner παρουσίασης Real-t-SO 



Real-t-SO / ΕΕ1 - Π1.1, Π1.2 

 

33 

3.1.4 Διαφημιστικές τσάντες και σακίδια  

Παράλληλα με το προαναφερόμενο banner σχεδιάστηκαν και παρήχθησαν από την 

ομάδα έργου 200 τσάντες και σακίδια για την προβολή του έργου (Εικόνα 3.8). 

 

Εικόνα 3.8 Τσάντα και σακίδιο για την προβολή του έργου 
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3.2 Παρουσιάσεις και συμμετοχή σε ημερίδες, 

συνέδρια και εκθέσεις 

Κατά τη διάρκεια του έργου ελήφθησαν πολλές πρωτοβουλίες από την ομάδα έργου 

για να συμμετάσχει σε ημερίδες, συνέδρια και εκθέσεις με σκοπό την προβολή του 

Real-t-SO. Παρόλο που το έργο ολοκληρώθηκε στις 30/10/15, προβλέπεται μία ακόμα 

συμμετοχή της ομάδας σε διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 2015.  

Παρακάτω παρουσιάζονται σε εικόνες συνοπτικά στοιχεία για τις δράσεις που έγιναν 

με χρονολογική σειρά.   

3.2.1 CIS Working group on Programmes of Measures (2013) 

 

Εικόνα 3.9 Ενδεικτικές σελίδες της παρουσίασης για το Real-t-SO στο CIS Working group 

3.2.2 Παγκόσμια Ημέρα Νερού (Μάρτιος 2014) 

Στο πλαίσιο της προώθησης των δράσεων του RealtSO, παρουσιάστηκαν το 

αντικείμενο και οι στόχοι του Real-t-SO στο αμφιθέατρο του Τελλόγλειου Ιδρύματος 

Τεχνών του ΑΠΘ σε εκδήλωση της ΕΥΑΘ ΑΕ για  την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (Εικόνα 
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3.10). Στο δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την ΕΥΑΘ ΑΕ για την εκδήλωση γίνονταν 

εκτενής αναφορά στο πρόγραμμα και η εκδήλωση είχε ικανοποιητική προβολή σε 

ηλεκτρονικά κι έντυπα μέσα ενημέρωσης.  

   

Εικόνα 3.10 Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 

3.2.3 79η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2014) 

Στα πλαίσια της 79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η ΕΥΑΘ με το ειδικό 

επιστημονικό προσωπικό της ενημέρωνε το κοινό για τους στόχους του συστήματος 

του Real-t-SO, ενώ έδινε και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για το σύστημα στους 

επισκέπτες του περιπτέρου (Εικόνα 3.11). 
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Εικόνα 3.11 Φωτογραφικό υλικό από την 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
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3.2.4 BSB NetEco Workshop Training (Οκτώβριος 2014) 

Στο πλαίσιο του BSB NetEco Workshop Training, η ΕΥΑΘ με ομιλητή τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο του Real-t-SO, κ. Σουπίλα, έκανε μία σύντομη παρουσίαση του συστήματος 

στους συμμετέχοντες του Workshop (Εικόνα 3.12). 

 

Εικόνα 3.12 Η 1η σελίδα της παρουσίασης για το Real-t-SO στο BSB NetEco Workshop Training 

3.2.5 Ετήσια συνέλευση των ΔΕΥΑ (Νοέμβριος 2014) 

Στο πλαίσιο της 26ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΥΑ, παρουσιάστηκε το Real-t-

SO από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, κ. Σουπίλα (Εικόνα 3.13). 
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Εικόνα 3.13 Η 1η σελίδα της παρουσίασης για το Real-t-SO στην ετήσια συνέλευση ΔΕΥΑ 

3.2.6 Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μάιος 2015) 

Στις 19 Μάιου 2015 έγινε παρουσίαση του συστήματος του Real-t-SO σε Ημερίδα του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ με συναφές θέμα με το αντικείμενο του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία 

και Παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία».  

Στην ημερίδα μίλησε ο Καθ. Βαφειάδης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, εκπροσωπώντας την ομάδα του έργου, ενώ οργανώθηκε και 

εκθεσιακό stand για το έργο όπου παρουσιάστηκε στους ακροατές της ημερίδας το 

σύστημα όπως λειτουργεί πιλοτικά σε πραγματικό χρόνο (Εικόνα 3.14). 
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Εικόνα 3.14 Φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

3.2.7 Ενημέρωση ΕΥΑΘ (Σεπτέμβριος 2015) 

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου έγινε πολύωρη παρουσίαση του συστήματος 

στο προσωπικό της ΕΥΑΘ ΑΕ (Εικόνα 3.15).  
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Εικόνα 3.15 Φωτογραφικό υλικό από την ενημέρωση του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ 

3.2.8 EUROPE-INBO (Οκτώβριος 2015) 

Στο πλαίσιο του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου EUROPE-INBO με αντικείμενο τις Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες που αφορούν το νερό, όπου έκανε παρουσίαση ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 

του έργου, κ. Σουπίλας, τοποθετήθηκε το banner του Real-t-SO και δόθηκαν στους 

συμμετέχοντες του συνεδρίου διαφημιστικά του έργου σε stand της ΕΥΑΘ ΑΕ (Εικόνα 

3.16). 
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Εικόνα 3.16 Το banner του Real-t-SO στο EUROPE-INBO 

3.2.9 Polis (Νοέμβριος 2015) 

Με την ολοκλήρωση του έργου, αποφασίστηκε η συμμετοχή της ομάδας έργου στη 

10η Διεθνή Έκθεση Polis Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου - Κοινωνικού Τομέα 

& Ιδιωτικών Επιχειρήσεων στη Helexpo στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την προβολή της 

ολοκληρωμένης λειτουργίας του Real-t-SO σε πραγματικό χρόνο στη Θεσσαλονίκη.  

Η  POLIS αποτελεί μια μοναδική έκθεση για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς αποτελεί τη 

μοναδική έκθεση Φορέων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιου Φορέα όχι μόνο στην 

Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με συναφή 

αντικείμενα με το Real-t-SO, όπως η διαχείριση αποβλήτων, η επεξεργασία νερού, η 

προστασία του περιβάλλοντος και υδραυλικά-αποχετεύσεις.   

3.3 Άρθρα - Συνεντεύξεις 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά άρθρα και συνεντεύξεις που 

υλοποιήθηκαν από την ομάδα έργου, με σκοπό την προβολή του Real-t-SO.  
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3.3.1 Συνέντευξη στο Αθηναϊκό & Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων  

Το Μάρτιο του 2014 δόθηκε συνέντευξη του υπεύθυνου επικοινωνίας του έργου κ. 

Ζαμπέτογλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οποία έτυχε πολλών αναδημοσιεύσεων σε έντυπα κι 

ηλεκτρονικά μέσα.  

3.3.2 www.imerisia.gr  

 

Εικόνα 3.17 Άρθρο στην imerisia.gr για το Real-t-SO  

http://www.imerisia.gr/
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3.3.3 Εφημερίδα Αγγελιοφόρος 

 

Εικόνα 3.18 Άρθρο στον Αγγελιοφόρο για το Real-t-SO  
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3.3.4 Εφημερίδα Αυριανή Μακεδονίας – Θράκης 

 

Εικόνα 3.19 Άρθρο στην Αυριανή Μακεδονίας – Θράκης για το Real-t-SO  
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3.3.5 www.b2green.gr   

 

 

 

http://www.b2green.gr/
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4 Ακρωνύμια 

AJAX Asynchronous JavaScript και XML 

IP Internet Protocol 

SQL Structured Query Language 

 ΑΠΕ-ΜΠΕ Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

ΒΔ Βάση Δεδομένων 

ΔΕΥΑ Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης  

ΕΕ Ενότητα Εργασίας 

ΕΥΑΘ Α.Ε. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Η/Υ Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

 

 

 


