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Τόπνη θαη πξνβιήκαηα

Ο Ιδαληθόο Γήκνο

• Καηαλέκεη έλα κέξνο 
ηεο δνπιεηάο ζηνπο 
πνιίηεο, αμηνπνηώληαο 
ηε δηαζπνξά ηνπο:

• εληνπηζκόο

• θαηαγξαθή

• δεκνζηνπνίεζε



Ο Ιδαληθόο Γήκνο

• Αλαιακβάλεη ηελ 
επζύλε ηεο 
επαλόξζσζεο

• Αλαθνηλώλεη ηελ 
έλαξμε θαη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ 
έξγσλ

Τόπνη θαη πξνβιήκαηα



Η δσή ελόο πξνβιήκαηνο

Τν ζπκβάλ 
δεκηνπξγείηαη.
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αληηιεπηό από έλαλ 
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• ην πξόβιεκα

• ε κε δεκνζηνπνίεζε ηνπ

• ε κε αλάιεςε επζύλεο, ε 
αδηαθνξία

• ε αλαζηάησζε από ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηώλ

• ε αξγνπνξία ζηελ 
νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηώλ

• ην θόζηνο ησλ εξγαζηώλ

Αηηίεο δπζαξέζθεηαο ησλ πνιηηώλ



Η νπηνπία ηνπ ηδαληθνύ Γήκνπ

Πόζν καθξηα είκαζηε 
από ηνλ ηδαληθό δήκν;

Μπνξεί ην δηαδίθηπν λα 
βειηηώζεη ηα 
πξάγκαηα;



Ας 
κάνοσμε 

κάηι 
τρήζιμο...



Γηα ηε ζπλεξγαζία πνιηηείαο –
πνιηηώλ ρξεηάδεηαη:

• Βαζηθή ππνδνκή παξνρήο πιεξνθόξεζεο θαη δεδνκέλσλ 
ζηνπο πνιίηεο, πνπ λα δηεπθνιύλνπλ ηνλ εληνπηζκό θαη 
ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ.

• Μεραληζκνί παξαιαβήο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ησλ 
πνιηηώλ από ηελ πνιηηεία.

• Αλαγλώξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη δεκνζίεπζε θάζε 
αλαθνξάο πνιίηε ζην δηαδίθηπν.



Η νπηνπία ησλ ... ΤόΠΩΝ

Οη ΤόΠΟΙ έρνπλ πινπνηήζεη 
έλα ηκήκα ηεο βαζηθήο 
ππνδνκήο γηα ηελ 
θαηαγξαθή θαη 
δεκνζίεπζε πξνβιεκάησλ 
θαη επηδηώθνπλ ηελ 
αμηνπνίεζή ηεο κε 
θαζεκεξηλή ρξήζε από 
ηνπο πνιίηεο, κε ηε κνξθή 
ελόο έξγνπ αλνηρηνύ 
ινγηζκηθνύ.



Αιιά ηη είλαη νη ΤόΠΟΙ;

• Μηα δηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν, www.topoi.gr

• Γύν γξήγνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο ηόπσλ θαη 
πεξηβαιινληηθώλ ζπκβάλησλ

• Μηα ζεηξά από webservices γηα ηελ παξνρή γεσρσξηθώλ 
θαη πεξηβαινληηθώλ δεδνκέλσλ

• Δξγαιεία θαη ππνδνκή γηα δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία 
πνιηηώλ – πνιηηείαο θαη γηα παξαγσγή δηαδηθηπαθνύ 
πεξηερνκέλνπ κε ηνπηθό θαη πεξηβαιινληηθό ελδηαθέξνλ



Μεραλή αλαδήηεζεο ηόπσλ

Γηαηί ρξεηάδεηαη;

• Δπεηδή αμηόπηζηε 
αλαθνξά 
πξνβιεκάησλ δελ 
κπνξεί λα γίλεη 
ρσξίο δπλαηόηεηα 
αμηόπηζηνπ 
εληνπηζκό ηνπο



Γξακκή αλαδήηεζεο ηόπσλ

• Γξακκή 
αλαδήηεζεο 
θπιινκεηξεηή

• Απηόκαηε 
πξόηαζε ηόπσλ 
ζηελ γξακκή 
αλαδήηεζεο



Χξήζε micoformats

• Σπκβάληα

• hCalendar

• geo



Ιζηνιόγηα δεκνζίεπζεο αλαθνξώλ 
θαη ζρνιίσλ ησλ πνιηηώλ

• WordPress –
Αλνηρηό ινγηζκηθό

• Δξγαιεία 
παξαγσγήο 
γεσγξαθηθνύ θαη 
πεξηβαιινληηθνύ 
πεξηερνκέλνπ

• Αξηζκεκέλεο 
αλαξηήζεηο θαη 
ζρόιηα γηα εύθνιε 
αλαθόξά



Ιζηνιόγηα δεκνζίεπζεο αλαθνξώλ 
θαη ζρνιίσλ ησλ πνιηηώλ

• ...θαη απαληήζεσλ 
ηεο πνιηηείαο

• WordPress –
Αλνηρηό ινγηζκηθό

• Δλζσκαησκέλε 
δπλαηόηεηα 
πξνβνιήο ραξηώλ
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Πιαηθόξκα δεκηνπξγίαο ηζηνινγίσλ 
κε ρσξνηαμηθό πεξηερόκελν

• WordPress –
Αλνηρηό ινγηζκηθό

• Δλζσκαησκέλε 
δπλαηόηεηα 
πξνβνιήο ραξηώλ

• Σρεδηαγξακκάησλ



WordPress plugin

• WordPress –
Αλνηρηό ινγηζκηθό

• Δξγαιεία 
παξαγσγήο 
γεσγξαθηθνύ θαη 
πεξηβαιινληηθνύ 
πεξηερνκέλνπ



Τξόπνη ζπιινγήο αλαθνξώλ

• Σειίδα ηόπνπ

• Widget γηα ηζηνζειίδεο

• Bookmarklet

• Χάξηεο





• Widget γηα ηζηνζειίδεο ηξίησλ

• Bookmarklet γηα ηνπο ρξήζηεο









Περιζζόηερη δημόζια πληροθορία


