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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία κατασκευάζουμε μια ιστοσελίδα ανασκόπησης της κατάστασης του 

Covid-19 στην Ελλάδα έχοντας ως δεδομένα την καθημερινή ενημέρωση από το Υπουργείο 

σχετικά με τους εμβολιασμούς καθώς και για την κατάσταση των κρουσμάτων , απωλειών, 

διασωληνωμένων . Η παραπάνω υλοποίηση έχει σκοπό την ταχεία ενημέρωση των πολιτών για 

την κατάσταση της χώρας στην όποια βρίσκονται με σκοπό την ασφάλεια τους σε κάθε είδους 

μετακίνηση . 

 

 
ABSTRACT 

In the present dissertation we build a web application reviewing the situation of Covid-19 in 

Greece having as data the daily information from the Ministry regarding the vaccinations as well 

as about the situation of cases, losses, intubated. The above implementation aims to quickly 

inform citizens about the situation in the country in which they are in order to ensure their safety 

in any kind of movement. 

 
 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Για την δημιουργία της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα JAVA χρησιμοποιώντας ένα από 

τα πιο γνωστά framework γνωστό ως Spring Boot για το backend . Λόγω του Hibernate Object 

Relational Mapping (ORM) μας δίνετε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάποιες ευκολίες 
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όπως η αυτόματη δημιουργία tables και relations στην βάση δεδομένων. Αυτή ή υλοποίηση του 

backend συνδυάστηκε με μια υλοποίηση στο frontend χρησιμοποιώντας την γλώσσα Javascript 

(Typescript) με ένα από τα πιο γνωστά framework Angular. 

 

 
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Κ.Αλέπη Ευθύμιο που μου έμαθε τις έννοιες του 

αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και μου έδωσε την ευκαιρία να εκπονήσω την 

μεταπτυχιακή μου διατριβή υπό την επίβλεψη του. 

 
 
 
 
 
 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Σκοπός της ιστοσελίδας 
 

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η διαρκής ενημέρωση των πολιτών για την καθημερινή κατάσταση 

του covid-19 όσο και για την κατάσταση των εμβολιασμών στην Ελλάδα. Μέσα από αυτή την 

ιστοσελίδα ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί και να δει και την καθημερινή κατάσταση των 

κρουσμάτων , απωλειών , διασωληνωμένων όπως και κάποια στατιστικά. Για παράδειγμα ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να δεί μεσα από γραφήματα την κατάσταση του covid στην 

Ελλάδα για όλο το χρονικό διάστημα από τότε που ξεκίνησε ο covid ή για κάποιο συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα που εκείνος θα ορίσει όπως επίσης η αντίστοιχει λειτουργικότητα 

υποστηρίζεται και για τους εμβολιασμούς τον πολιτών . Συνοψίζοντας ένας χρήστης έχει την 

δυνατότητα να ενημερωθεί για την κατάσταση του covid και για την κατάσταση των 

εμβολιασμών για οποιαδήποτε χρονική διάρκεια θέλει. 

 
 
 
 
 
 

 

2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 

 

2.1 Παρόμοιες Ιστοσελίδες 

 

2.1.1 Worldometer 

Μια παρόμοια ιστοσελίδα είναι το Worldmeter Info που έχει ως σκοπό την ημερήσια 

ανασκόπηση του covid-19 στην χώρα μας με την διαφορά ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν μας 

ενημερώνει για τους εμβολιασμούς που έχουν γίνει στην χώρα μας . 
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Εικόνα 1 
 

Στην παραπάνω εικόνα 1 βλέπουμε πως είναι το Worldmeterinfo site που αφορά 

την συνολική ανασκόπηση της πανδημίας σε όλον τον κόσμο και όχι συγκεκριμένα 

στην Ελλάδα. Κάτω από την επικεφαλίδα της συγκεκριμένης σελίδας βλέπουμε 

πότε ανανεώθηκαν για τελευταία φορά τα δεδομένα. Στην συνέχεια εμφανίζονται 4 

κατηγορίες Weekly Trends, Graphs , Countries , News. Επιλέγοντας το Weekly 

Trends στην πρώτη γραμμή βλέπουμε τα συνολικά κρούσματα του ιού συνολικά 

στον πλανήτη. Στην δεύτερη γραμμή βλέπουμε τους συνολικούς θανάτους στον 

πλανήτη και τέλος στην τρίτη γραμμή βλέπουμε το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι 

έχουν νοσήσει από τον ιό αλλά έχουν αναρρώσει πλήρως. 
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Εικόνα 2 
 

Στην εικόνα 2 βλέπουμε την επόμενη επιλογή που είναι τα Graphs εδώ όπως 

βλέπουμε και παραπάνω μπορούμε να δούμε κάποια συγκριτικά γραφήματα 

κατηγοριοποιώντας τα ανά κράτος. 
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Εικόνα 3 

 
 

 

Εικόνα 4 
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Στις εικόνες (3,4) βλέπουμε μια συνολική εικόνα ανά κράτος της μεταβολής του ιού . 

Για παράδειγμα ένα δούμε στις παραπάνω εικόνες μία από τις χώρες που 

αναγράφονται θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πληροφορία σχετικά με 

τον ιό. Στην πρώτη στήλη (total cases) του πίνακα βλέπουμε τα συνολικά 

κρούσματα από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα. Στην δεύτερη στήλη 

(new cases) βλέπουμε τα νέα κρούσματα δηλαδή τα ημερησία . Στην τρίτη στήλη 

(total deaths) βλέπουμε τους συνολικούς θανάτους ανά χώρα . Στην τέταρτη στήλη 

(new deaths) βλέπουμε τους νέους θανάτους . Στην πέμπτη στήλη (total recovered) 

βλέπουμε το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν νοσήσει και έχουν αναρρώσει 

από τον ιό. Στην έκτη στήλη (new recovered) του πίνακα βλέπουμε το σύνολο των 

ανθρώπων που νόσησαν και ανάρρωσαν την συγκεκριμένη ημέρα που έχουν έρθει 

τα δεδομένα. Στην έβδομη στήλη (active cases) βλέπουμε τα ενεργά κρούσματα 

αυτή την στιγμή. Στην όγδοη στήλη (serious critical) βλέπουμε τα κρούσματα τα 

οποία βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Στην ένατη στήλη (total cases/1M Pop) 

βλέπουμε την κατάσταση των συνολικών κρουσμάτων σαν ποσοστό αναθέτοντας 

το στο 1 εκατομμύριο. Στην δέκατη στήλη βλέπουμε (total deaths/1M Pop) 

βλέπουμε την κατάσταση των συνολικών θανάτων σαν ποσοστό αναθέτοντας το 

στο 1 εκατομμύριο. Στην εντέκατη στήλη (Total Tests) βλέπουμε τα συνολικά τέστ 

που έχουν γίνει ανά χώρα από τότε που ξεκίνησε η δειγματοληψία . Στην δωδέκατη 

στήλη (Total Tests/ 1M Pop) βλέπουμε τα συνολικά τεστ σε ποσοστό αναθέτοντας 

τα στο 1 εκατομμύριο. Τέλος στην δεκατητρίτη στήλη βλέπουμε τον πληθυσμό της 

κάθε χώρας. 
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2.1.2 Covid-19 Gov.gr 

Μια παρόμοια υλοποίηση είναι η ιστοσελίδα του υπουργείου που ενημερώνει τον 

κόσμο για τα κρούσματα και την κατάσταση της χώρας καθημερινά με κάποια 

κουτάκια όπως και κάποια γραφήματα . 

 

Εικόνα 5 

 
 

Στην εικόνα 5 βλέπουμε μια ημερήσια ανασκόπηση του ιού στην χώρα μας . Στο 

πρώτο κουτάκι βλέπουμε τα ημερήσια κρούσματα και από κάτω το σύνολο των 

κρουσμάτων . Στο δεύτερο κουτάκι βλέπουμε τα ημερήσια PCR Test καθώς και τα 

Rapid Tests όπως αντίστοιχα και εδώ από κάτων αναγράφεται το σύνολο των τέστς. 

Στην συνέχεια βλέπουμε το επόμενο κουτάκι που αφορά τους ημερήσια 

διασωληνομένους . Στο τέταρτο κουτάκι βλέπουμε το σύνολο των ανθρώπων που 

εξήλθαν από τις ΜΕΘ. Στο πέμπτο κουτάκι βλέπουμε της ημερήσιες απώλειες και 

από κάτω βλέπουμε το σύνολο των απωλειών . Προχωρώντας στην επόμενη 

γραμμή θα δούμε ότι υπάρχουν κάποια στατιστικά δεδομένα από τα νοσοκομεία της 

χώρας μας . Στο πρώτο κουτάκι βλέπουμε τις εισαγωγές των ασθενών στα 

νοσοκομεία της Ελλάδας. Στο δεύτερο κουτάκι βλέπουμε τα εξιτήρια λόγω ίασης ή 
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αλλιώς ανάρρωσης . Στο τρίτο κουτάκι βλέπουμε ουσιαστικά πόσο πιεσμένο είναι το 

νοσοκομειακό μας σύστημα λόγω της πανδημίας όπως αντίστοιχα και στο τέταρτο 

κουτάκι . Εν κατακλείδι στα δύο τελευταία κουτάκια μπορεί ο επισκέπτης να 

ενημερωθεί περίπου για την διαθεσιμότητα των ΜΕΘ καθώς και των κλινών στα 

νοσοκομεία της χώρας μας . 

 

 

Εικόνα 6 
 

Στην εικόνα 6 βλέπουμε δυο γραφήματα εκ των οποίων το πρώτο γράφημα αφορά 

τα κρούσμα από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα και το δεύτερο αφορά 

τους θανάτους από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα. Σε αυτά τα δυο 

γραφήματα ο επισκέπτης έχει τις εξής επιλογές πρώτον να επιλέξει αν θέλει να δεί 

την κατάσταση ανά ημέρα δεύτερον εάν θέλει να δει τον μέσο όρο των 3 ημερών ή 

αλλιώς αν θέλει να δει τον μέσο όρο των 7 ημερών. 
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Εικόνα 7 

 
 

 
Τέλος στην εικόνα 7 που βλέπουμε παραπάνω μπορούμε να δούμε κάποια 

στατιστικά δεδομένα του ιού στην χώρα μας κατηγοριοποιώντας τα ανά ηλικιακή 

ομάδα και ανά κατηγορία κρουσμάτων . Δηλαδή έχουμε 4 κατηγορίες που αφορά τις 

ηλικίες (0-17 , 18-30 , 40-64 , 65+) και έχουμε και τρεις κατηγορίες που αφορούν το 

ιό (Απώλειες , Κρούσματα , Διασωληνωμένοι) . Επίσης δύναται η δυνατότητα στον 

επισκέπτη να δει πόσα από τα κρούσματα αφορούν γυναίκες και πόσα άντρες σε 

ποσοστό . 

 
 
 
 
 

 
2.1.3 Εμβόλιο Covid-19 Gov.gr 

Άλλη μια παρόμοια ιστοσελίδα είναι η ιστοσελίδα του Υπουργείου για την 

καθημερινή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα νούμερα των εμβολιασμών. 
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Εικόνα 8 

 
 

Στην εικόνα 8 βλέπουμε μια ανασκόπηση των εμβολιασμών στην χώρα μας . 

Αρχικά πάνω από τα κουτάκια βλέπουμε την τελευταία ενημέρωση του συστήματος 

του υπουργείου . Στην συνέχεια βλέπουμε 4 κουτάκια εκ των οποίων το πρώτο 

αφορά το σύνολο των εμβολιασμών που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα και από 

κάτω βλέπουμε την ημερήσια καταμέτρηση των εμβολιασμών που 

πραγματοποιήθηκαν. Στο δεύτερο κουτάκι βλέπουμε το σύνολο των εμβολιασμών 

που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον με μια δόση και από κάτω βλέπουμε την 

ημερήσια καταμέτρηση στην χώρα μας . Στο τρίτο κουτάκι βλέπουμε το σύνολο των 

ολοκληρωμένων εμβολιασμών που έχουν πραγματοποιηθεί δηλαδή πολίτες που 

έχουν κάνει και τις δύο δόσεις και από κάτω αντίστοιχα βλέπουμε την ημερήσια 

ανασκόπηση αυτής της κατηγορίας . Στο τέταρτο κουτάκι βλέπουμε το σύνολο των 

εμβολιασμών της αναμνηστικής δόσης και από κάτω αντίστοιχα βλέπουμε την 

ημερήσια ανασκόπηση της κατηγορίας αυτής. 
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Τέλος σε αυτήν την φωτογραφία βλέπουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει και 

γραφικά πως εξελίσσεται η εμβολιαστική διαδικασία στην χώρα μας . 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 9 

 
 

Στην εικόνα 9 βλέπουμε έναν πίνακα ο οποίος περιέχει 5 στήλες εκ των οποίων η 

μια αφορά την περιφέρεια η δεύτερη αφορά το σύνολο των εμβολιασμών η τρίτη 

αφορά το σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση η τέταρτη αφορά το σύνολο των 

ολοκληρωμένων εμβολιασμών και η πέμπτη αφορά το σύνολο των εμβολιασμών με 

την αναμνηστική δόση. Τα δεδομένα που περιέχει η κάθε στήλη είναι στο σύνολο 

τους αλλά σε παρένθεση αναγράφονται τα ημερήσια νούμερα με βάση την τελευταία 

ημέρα. 
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

3.1 Dashboard Covid-19 

Πατώντας το URL της σελίδας της οποίας έχουμε δημιουργήσει στην δική μας 

περίπτωση είναι το (http://localhost:4200/pages/home) βρισκόμαστε στην αρχική 

σελίδα της ιστοσελίδας μας με default επιλογή στο μενού την Επιλογή Dashboard 

όπως θα δούμε και στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 10 

 
 

Στην εικόνα 10 βλέπουμε την αρχική σελίδα με του που κατευθύνεται κάποιος στην 

ιστοσελίδα μας . Το παρών περιεχόμενο που βλέπουμε δηλαδή τα κουτάκια έχουν 

ως σκοπό την ενημέρωση του επισκέπτη για τα σημερινά δεδομένα των 

κρουσμάτων , τεστ (PCR ή Rapid Tests) , διασωληνωμένων , δείκτη θετικότητας, 

απώλειες . Όσοι αριθμοί είναι με πορτοκαλί χρώμα είναι τα σημερινά δεδομένα και 

από κάτω υπάρχει το σύνολο σε περίπτωση που ο επισκέπτης θέλει να έχει μια 

γενική εικόνα σχετικά με την κατάσταση του covid στην Χώρα μας από την αρχή της 

πανδημίας . 
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Εικόνα 11 

 
 

Συνεχίζουμε στην ίδια σελίδα με την Εικόνα 11 όπου εδώ βλέπουμε ουσιαστικά πως 

διαμορφώνεται η ηλιακή κατανομή του ιού μέχρι και την τελευταία ημέρα των 

δεδομένων που έχουμε. Η πρώτη γραμμή αφορά όπως βλέπουμε και στην εικόνα 

το σύνολο των Απωλειών από τον ιό και πως αυτές χωρίζονται ανά ηλικία και ανά 

ποσοστό όπως βλέπουμε και αριστερά στην πίτα που έχει φτιαχτεί. Η δεύτερη 

γραμμή αφορά το σύνολο των διασωληνωμένων μέχρι και σήμερα και αντίστοιχα 

έχει και αυτό αριστερά την πίτα με τα ποσοστά της κάθε ηλιακής κατηγορίας . 

Στην συνέχεια η τρίτη γραμμή ακολουθεί και αυτή την ίδια λογική όπως και οι 2 

προηγούμενες μόνο που αυτή την φορά αφορά το σύνολο των κρουσμάτων μέχρι 

και την τελευταία μέρα των κρουσμάτων που έχουμε στην βάση δεδομένων μας. 

Τέλος σε αυτό το box έχουμε ένα στατιστικό δεδομένο το οποίο χαρακτηρίζει το 

σύνολο των κρουσμάτων σε δυο κατηγορίες Γυναίκες και Άντρες και προκύπτει ένα 

ποσοστό από τα παραπάνω δεδομένα που ουσιαστικά μας λένε πόσα από τα 

κρούσματα αφορούν το γυναικείο φύλο και πόσα κρούσματα αφορούν το ανδρικό 

φύλο. 
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Εικόνα 12 

 
 

 
Στην συνέχεια του Dashboard όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 12 έχουμε ένα 

γράφημα της πορείας του ιού στην χώρα μας από την αρχή της πανδημίας . Το 

κίτρινο χρώμα όπως φαίνεται και στην φωτογραφία αφορά τα επιβεβαιωμένα 

κρούσματα της χώρας από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα . Το κόκκινο 

χρώμα αφορά τους επιβεβαιωμένους θανάτους. Το πράσινο αφορά τους 

διασωληνωμένους και το μπλε αφορά τον δείκτη θετικότητας στην χώρα μας . 

Στην αρχή δηλαδή την πρώτη φορά που θα φορτώσει η σελίδα μας εμφανίζεται το 

αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο διάγραμμα από την αρχή της πανδημίας έως τώρα 

αλλά δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να φορτώσει τα δεδομένα ακριβώς σε 

οποιαδήποτε ημερομήνια θέλει για αυτό και υπάρχουν και τα 2 boxes από πάνω 

που ονομάζονται From Date και To Date για να μπορεί ο χρήστης να κάνει 

αναζήτηση με ότι ημερομηνία εκείνος θέλει. 

 
 

 

Εικόνα 13 



Μεταπτυχιακή Διατριβή Δημήτριος Παγίδας 

Ιστότοπος Ανασκόπησης Covid-19 με Spring Boot και Angular 18 

 

 

 
 

 

Τέλος όπως βλέπουμε στην Εικόνα 13 δίνουμε την δυνατότητα σε ένα επισκέπτη να 

παρακολουθήσει για οποιαδήποτε περιφέρεια και οποιαδήποτε ημερομηνία που 

εκείνος θέλει την πορεία του ιού στην Χώρα μας . Συγκεκριμένα την πρώτη φορά 

που θα φορτώσει ο χρήστης την ιστοσελίδα μας στον πίνακα φέρνουμε τα δεδομένα 

της τελευταίας ημέρας που έχουμε . Όμως εάν παρατηρήσουμε πάνω από τον 

πίνακα και δεξία υπάρχουν δυο κουτάκια όπου το ένα αφορά την Αναζήτηση της 

Περιφέρειας την οποία θέλουμε να δούμε και το δεύτερο κουτάκι δεξιά αφορά την 

ημερομηνία που θέλουμε να δούμε στον Πίνακα. Όσον αναφορά τον πίνακα μας 

προβάλλει 3 πληροφορίες . Αριστερά βλέπουμε το όνομα της περιφέρειας ακριβώς 

μετα βλέπουμε το σύνολο των κρουσμάτων που είχε η περιφέρεια μέχρι και την 

ημερομηνία που αναγράφει ο πίνακας και ακριβώς μετά στην παρένθεση μας δείχνει 

τα καινούργια κρούσματα ανά περιφέρεια εάν τυχών υπάρχουν. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν κρούσματα η παρένθεση και το περιεχόμενο της φαίνεται με πράσινο 

χρώμα αλλιώς φαίνεται με μπλε χρώμα ένα δεν υπάρχουν νέα κρούσματα. 

 
 
 

 
3.2 Covid-19 News 

Πατώντας αυτήν την επιλογή μπορούμε να δούμε μαζικά ειδήσεις για τον ιό από 

διάφορα site στην Ελλάδα. 

 

Εικόνα 14 

 
 

 
Στις εικόνες (14,15) βλέπουμε πως εμφανίζονται οι ειδήσεις πατώντας την επιλογή 

Covid-19 News. Η λογική που είναι σχεδιασμένη αυτή η σελίδα είναι για να μπορεί ο 

χρήστης να ενημερώνεται τακτικά για νέες ειδήσεις σχετικά με τον ιό .Ο επισκέπτης 

πατώντας την περιγραφή της είδησης μας κάνει ανακατεύθυνση στην σελίδα από 

που προέρχεται η είδηση όπως θα δούμε και στην Εικόνα 16. 
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3.3 Vaccination Info 

Πατώντας την επιλογή αυτή ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα αρχικά να δει μια 

Ημερήσια Ανασκόπηση των εμβολιασμών έναντι του ιού στην χώρα μας. 

 
 
 
 
 

Εικόνα 16 

 
 

 
Όπως θα δούμε στην Εικόνα 16 ο επισκέπτης πατώντας αυτήν την επιλογή μπορεί 

να δει την κατάσταση των εμβολιασμών στην χώρα μας και συνολικά αλλά και την 

σημερινή ημέρα. Πιο συγκεκριμένα οι αριθμοί με το πορτοκαλί χρώμα αφορά το 

σύνολο των εμβολιασμών και με πράσινο χρώμα είναι οι ημερήσιοι αριθμοί . Το 

πρώτο κουτάκι αφορά τους εμβολιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί . Το δεύτερο 

κουτάκι αφορά τους εμβολιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί με τουλάχιστον 1 

δόση. Το τρίτο κουτάκι αφορά τους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς που έχουν 
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πραγματοποιηθεί και το τέταρτο κουτάκι αφορά τους εμβολιασμούς της 

αναμνηστικής δόσης . 

 
 

 

Εικόνα 17 

 
 

 
Στην συνέχεια της σελίδας όπως βλέπουμε στην Εικόνα 17 έχουμε κάποια 

στατιστικά δεδομένα. Το πρώτο κουτάκι αφορά τους πλήρως εμβολιασμένους 

πολίτες και το ποσοστό προκύπτει από τους ολοκληρωμενους εμβολιασμούς που 

έχουν γίνει / 11.000.000 που είναι περίπου ο πληθυσμός της Ελλάδας. Το δεύτερο 

κουτάκι αφορά τους μερικώς εμβολιασμένου πολίτες και το ποσοστό προκύπτει από 

τους εμβολιασμους που έχουν γίνει τουλάχιστον με 1 δόση / 11.000.000 που είναι 

περίπου ο πληθυσμός της Ελλάδας και το τρίτο κουτάκι αφορά οι εμβολιασμένοι 

πολίτες με την αναμνηστική δόση και το ποσοστό υπολογίζεται από το σύνολο των 

εμβολιασμών που έχουν γίνει με την αναμνηστική δόση / 11.000.000 που είναι 

περίπου ο πληθυσμος της Ελλάδας. 

 
 
 
 
 

Εικόνα 158 
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Στην συνέχεια της σελίδας όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 18 ο επισκέπτης βρίσκει 

ένα γράφημα το οποίο μας δείχνει την πορεία των εμβολιασμών από τότε που 

έχουν ξεκινήσει . Εδώ να σημειώσουμε ότι ο επισκέπτης πατώντας την επιλογή 

Vaccination Info και πηγαίνοντας στο σημείο που βρίσκεται το γράφημα βλέπει όλη 

την πορεία του εμβολιασμού μέχρι και σήμερα όμως όπως και στην σελίδα των 

κρουσμάτων έτσι και εδώ του δίνεται η δυνατότητα να μπορέσει με συγκεκριμένα 

κριτήρια ημερομηνίας που ο ίδιος ο επισκέπτης θέτει να κάνει αναζήτηση από τα 

πεδία From Date και To Date και να παρακολουθήσει στο γράφημα την πορεία του 

εμβολιασμού. 

 

 

Εικόνα 1916 

 
 

 
Τέλος στην σελίδα βρίσκουμε έναν πίνακα όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 19 ο 

οποίος ενημερώνει τον χρήστη ανά ημέρα και ανά Περιφερειακή ενότητα την 

εμβολιαστική πορεία ανά Περιφέρεια. Στον πίνακα βλέπουμε 5 στήλες εκ των 

οποίων η πρώτη αφορά την Περιφερειακή Ενότητα η δεύτερη αφορά το Σύνολο των 

Εμβολιασμών η τρίτη στήλη αφορά το Σύνολο των ολοκληρωμένων Εμβολιασμών 

και η τέταρτη αφορά το Σύνολο των εμβολιασμών της αναμνηστικής δόσης . Η 

λογική που έχει ακολουθηθεί και εδώ είναι όπως και στην σελίδα των κρουσμάτων 

που αναφέραμε παραπάνω . Δηλαδή όπου έχει αριθμούς εκτός παρενθέσεων είναι 

το σύνολο της εμβολιαστικής διαδικασίας από την αρχή της εμβολιαστικής 

διαδικασίας μέχρι και σήμερα ή μέχρι και την ημέρα που έχει επιλέξει ο επισκέπτης 

και τα νούμερα της παρένθεσης είναι οι ημερήσιοι εμβολιασμοί της ημέρας που 

έχουμε επιλέξει . Επιπλέον αν οι ημερήσιοι εμβολιασμοί είναι θετικοί εμφανίζονται με 

πράσινο χρώμα αλλιώς εάν οι εμβολιασμοί ανά περιφέρεια δεν έχουν αυξηθεί τότε 

εμφανίζονται με μπλε χρώμα. 
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4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με τις εξής τεχνολογίες. Για βάση χρησιμοποιήθηκε η 

PostgreSQL για backend χρησιμοποιήθηκε Java με το framework Spring Boot και 

για Front End η Angular (Typescript). 

 
Η λογική που ακολουθήθηκε ήταν η εξής . Υπάρχει ένα εξωτερικό API που έχει τα 

δεδομένα για τον covid-19 καθώς και για τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα όπου σαν 

αρχική σκέψη υπήρχε να τραβήξω κατευθείαν τα δεδομένα από εκεί φτιάχνοντας 

κάποια services και σερβίροντας τα δεδομένα στο UI να δείξουμε την κατάσταση 

του ιού και την κατάσταση της εμβολιαστικής διαδικασίας. Όμως στην συνέχεια 

σκέφτηκα ότι εάν γίνει αυτό πάντα θα εξαρτιόμαστε από τα δεδομένα αυτού του API 

οπότε το πλάνο που τελικά ακολουθήθηκε ήταν να φτιαχτεί μια διαδικασία όπου 

χωρίς να επηρεάζεται το UI θα πρέπει με κάποιον τρόπο να αποθήκευα τα 

δεδομένα σε δικιά μου βάση δεδομένων οπότε αν υποθετικά αυτό το API κάποια 

στιγμή καταστρεφόταν ή μου απαγορευόταν η πρόσβαση η ιστοσελίδα μου να 

παρέμενε λειτουργική με παλαιότερα δεδομένα. 

 
Επιπλέον τα εξωτερικά API μας περιορίζουν στο πως θα τραβήξουμε τα δεδομένα 

που αυτό καθιστά ασύμφορο . Κατ’ επέκταση, έχοντας αποθηκεύσει την 

πληροφορία στην βάση δεδομένων έχουμε καλύτερη διαχείριση αυτής για ταχύτερη 

επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων. 

 
 

 

4.1 Backend Java (Spring Boot) 

Ξεκινώντας την εφαρμογή σαν πρώτο στάδιο εφόσον είχαμε τα URL από τα API 

που περιείχαν τις πληροφορίες που θέλαμε έπρεπε να ξεκινήσω να φτιάξω την 

σύνδεση με την δικιά μου βάση και κάποια μοντέλα μετέπειτα έτσι ώστε μέσω του 

JPA(Java Persistence API) και του ORM(Object Relational Mapping) που 

υποστηρίζει η Java αλλά πιο συγκεκριμένα του framework Spring Boot να 

μπορούσαμε μέσω τον μοντέλων να δημιουργούσαμε αυτόματα τα tables που 

χρειαζόμασταν για την Βάση Δεδομένων μας. 

 

Εικόνα 170 
 

Στην εικόνα 20 βλέπουμε τις ρυθμίσεις που χρειάστηκαν προκειμένου να 

μπορέσουμε να συνδέσουμε το Backend μας με την βάση δεδομένων μας. 
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Εικόνα 181 

 
 
 
 
 
 

Στην εικόνα 21 βλέπουμε τον πίνακα που αφορά τις περιφέρειες . Ο πίνακας αυτός 

αποτελείται από τα εξής πεδία. Id, Area_en , Area_gr, latitude, 

cases_per_10000_people, geo_department_en , geo_department_gr, population, 

longtitude, region_en, last_updated_at. Όλα αυτά μας χρειάζονται επειδή η κλάση 

areas μας δίνει την πληροφορία που θέλουμε στην εφαρμογή έτσι ώστε να 

εμφανίσουμε τα tables στο UI που σημαίνει ότι το area_id είναι foreign key σε 

αρκετούς πίνακες της database μας. 



Μεταπτυχιακή Διατριβή Δημήτριος Παγίδας 

Ιστότοπος Ανασκόπησης Covid-19 με Spring Boot και Angular 24 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 192 

 
 

 
Στην εικόνα 22 βλέπουμε το table που αφορά τα κρούσματα αλλά μόνο για το 

κυκλικό διάγραμμα που εμφανίζομαι τις κατηγορίες με τις ηλιακές κατανομές. Αυτος 

ο πίνακας περιέχει τα εξής πεδία . Id, age_0_17 , age_18_39, age_40_64, age_65 

και σαν foreign keys εχει το males_id και το females_id. 

 
 
 
 

 
4.1.1 Cronjobs 

Προκειμένου να επιτύχουμε την ανεξάρτητη λειτουργία των endpoints που 

σερβίρουν δεδομένα στο UI αλλά και πιθανόν την ταυτόχρονη ανανέωση της βάσης 

δεδομένων μας με καινούργια data δημιουργήσαμε κάποια Cronjobs που είναι 
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υπεύθυνα ανά ένα χρονικό διάστημα που ορίζουμε εμείς να μπορούν να χτυπάνε τα 

εξωτερικά API και να ανανεώνουμε την βάση για την όσο πιο γίνεται ταχύτερη 

ενημέρωση του επισκέπτη με νέα δεδομένα. 

 

 

Εικόνα 203 

 
 

Στην εικόνα 23 βλέπουμε την δημιουργία του Cronjob όπου στην συγκεκριμένη 

περίπτωση καλεί ανά μισή ώρα τα services που έχουμε φτιάξει τα οποία είναι 

ανεξάρτητα από τα services που σερβίρουν τα data στο UI αλλά είναι υπεύθυνα 

προκειμένου να χτυπάει τα εξωτερικά API και να ανανεώνει τα δεδομένα στην δικιά 

μας βάση . 
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Εικόνα 214 

 
 

Στην εικόνα 24 βλέπουμε ένα από τα services που καλούμε στο Cronjob και είναι 

πιο συγκεκριμένα το service για τις ειδήσεις σχετικά με τον Covid-19. 

 
Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι προκειμένου να 

μην έχουμε διπλές εγγραφές στην βάση δεδομένων μας αλλά ούτε να κάνουμε 

συνέχεια overwrite την βάση μας έχει φτιαχτεί ένα table το οποίο κρατάει το history 

των τελευταίων calls στο εξωτερικό API προκειμένου να ζητάμε δεδομένα μόνο όταν 

αυτά υπάρχουν . 

 

Εικόνα 225 
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Στην εικόνα 25 βλέπουμε το μοντέλο της δημιουργίας του table όπου κρατάμε το 

history των calls των services όπως αναφέραμε και παραπάνω. Ο συγκεκριμένος 

πίνακας περιέχει τα εξής πεδία id, configuration variable , variable type , datevalue. 

Το configuration variable αφορα κάποιες λέξεις κλειδιά όπως VACCINATION INFO 

LAST UPDATE ή όπως CONFIRMED CASES LAST UPDATE προκειμένου να 

καταλαβαίνουμε πιο cronjob αφορά. Το πεδίο date value είναι η τελευταία 

ημερομηνία που κρατάμε στη βάση μας και με βάση ποια ημερομηνία έχει γίνει το 

τελευταιο update πχ για τα vaccination στην βάση μας και το variable type αφορά 

τον τύπο που αποθηκεύουμε στην βάση μας πχ το date value είναι τύπου 

timestamp. 

 
 

 

4.2 Βάση Δεδομένων PostgreSQL 

 

Για βάση δεδομένων χρησιμοποιήσαμε όπως προαναφέραμε την PostgreSQL. 

 
 

 
4.2.1 Διάγραμμα Σχήματος Βάσεως Δεδομένων 

 

 
 

Εικόνα 236 

 
 

Στην εικόνα νούμερο 26 βλέπουμε την τελική διαμόρφωση της βάσης μας και τις 

σχέσεις μεταξύ των πινάκων. 
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4.2.2 Πίνακες Εμβολιασμών και Κρουσμάτων Ανά Περιφέρεια 
 
 

Εικόνα 247 

 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 258 

 
 

Στις εικόνες (27, 28) βλέπουμε τα δεδομένα των πινάκων που αφορούν τους 

πίνακες των εμβολιασμών ανά περιφέρεια αλλά και τους εμβολιασμούς ανά 

περιφέρεια. 

 
 

 

4.2.3 Πίνακας History για τα Calls στα εξωτερικά API’s 
 
 

Εικόνα 29 
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Τέλος όσον αναφορά την βάση δεδομένων αξίζει να δείξουμε τον πίνακα στην 

εικόνα 29 όπου κρατείται η πληροφορία σχετικά με το πότε αποθηκεύτηκαν 

τελευταία φορά data στην βάση μας. 

 
 
 

 

4.3 Frontend Angular(Typescript) 

Εφόσον λοιπόν φτιάξαμε το Backend αλλά και την σύνδεση με την βάση μας και 

έχουμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε αλλά και τα services που θα μας σερβίρουν 

τα data στο Frontend προχωρήσαμε στην δημιουργία κάποιων components αλλά 

και στην δημιουργία των services στο backend του Front . 

 
 
 

 
4.3.1 Services στο Frontend 

 
 

Εικόνα 260 
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Εικόνα 271 

 
 

Στις εικόνες (30,31) βλέπουμε μερικά από τα services στο Frontend τα οποία 

επικοινωνούν με το backend. Όπως βλέπουμε παραπάνω έχουν φτιαχτεί για 

παράδειγμα το fetchLastDateVaccination η οποία είναι μια get μέθοδος και φέρνει 

όλα τα ημερήσια δεδομένα των εμβολιασμών. 

 

 

4.3.2 Routing Frontend 

 

To routing frontend αφορά το redirection μεταξύ των σελιδών . Οπότε σε αυτό το 

κομμάτι έχει γίνει η σύνδεση των paths με τα αντίστοιχα Components όπως 

παρουσιάζονται και στην Εικόνα 32. 

 

Εικόνα 282 
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4.3.3 Pipe Format 

Η δημιουργία του συγκεκριμένου pipe αφορά την αλλαγή των αριθμών που έρχονται 

από το backend σε συγκεκριμένο format που ορίζουμε εμείς όπως βλέπουμε και 

στην Εικόνα 33. 
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4.3.4 Interfaces (Models) 

Όπως και στο backend έτσι και στο frontend η σωστή λογική που πρέπει να 

ακολουθηθεί είναι να φτιαχτούν τα αντίστοιχα μοντέλα του backend και στο front 

προκειμένου να μπορέσουμε να διαβάσουμε τις μεταβλητές ή αλλιώς attributes των 

μοντέλων προκειμένου και ο κώδικας να είναι πιο ευανάγνωστος αλλά και στο 

μέλλον ο χρήστης να θυμάται τι αφορά το κάθε μοντέλο . Μερικά παραδείγματα των 

interfaces μπορούμε να δούμε στις εικόνες παρακάτω (34, 35). 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Στις μελλοντικές επεκτάσεις της ιστοσελίδας θα μπορούσε να προστεθεί ένας 

χάρτης για την ενημέρωση των πολιτών και γραφικά πέρα από τους πίνακες που 

ήδη υπάρχουν. Επίσης θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να εντάξουμε στοιχεία από 

όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος εφόσον βρούμε κάποιο διαθέσιμο API . 

Επιπροσθέτως επειδή τα δεδομένα των πινάκων που έχουμε ήδη αποθηκεύσει είναι 

ενοποιημένα με foreign keys σε διάφορους πίνακες θα μπορούσε κάποιος 

μελλοντικά να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα κάνοντας χρήση machine learning 

προκειμένου να αξιοποιηθούν στα μέγιστα αυτά τα αποτελέσματα και να 

προκύψουν νέα στατιστικά δεδομένα. Τέλος η ιστοσελίδα θα μπορούσε να 

εμπλουτιστεί στο μέλλον με περισσότερα στατιστικά και δεδομένα που πιθανόν 

μπορεί να προκύψουν στην συνέχεια αυτού του ιού. 
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