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Κεφάλαιο 0. Εισαγωγή – Δομή Εγγράφου 

0.1. Δομή Παραδοτέου  

Το παρόν παραδοτέο διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια: 

 

Κεφάλαιο 0 Παρουσιάζει τη δομή του εγγράφου καθώς και μια περίληψη των βασικότερων 
αποτελεσμάτων των εργασιών ανάλυσης  

Κεφάλαιο 1 Παρουσιάζει τη προσέγγιση που προτείνεται για τη διαχείριση των δεδομένων 
των μέσων και υλικών, υπό την μορφή πινάκων σχεσιακής βάσης δεδομένων 

Κεφάλαιο 2 Παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες των υποσυστημάτων του υπό ανάπτυξη 
συστήματος, με τη μορφή καταλόγου λειτουργιών και βασικών σεναρίων 
χρήσης 

Παράρτημα Α Παρουσιάζει ενδεικτικές οθόνες (Mock Ups) χρήσης του συστήματος 

 

0.2. Περίληψη  

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, σχεδιάστηκε ένα μοντέλο μεταδεδομένων 

(meta-data model) κατάλληλο για την αποτελεσματική καταγραφή, διατήρηση και 

διαχείριση των μέσων και υλικών που είναι διαθέσιμα σε μια ευρύτερη περιοχή και 

τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην περίπτωση μιας καταστροφής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία καταστροφών που δύναται να συμβούν, 

καθώς επίσης και το εύρος / μέγεθος του κάθε συμβάντος, χαρακτηριστικά τα οποία 

διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό τόσο το είδος / κατηγορία μέσων και υλικών 

πολιτικής προστασίας που μπορούν να αξιοποιηθούν όσον και τη σημαντικότητα της 

διαθεσιμότητας αυτών αλλά και τον τρόπο αξιοποίησης, σχεδιάστηκε μια δομή της 

μορφής «ζεύγος Κλειδιού – Τιμής» (Key Value Pair) η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί 

για την αποθήκευση οποιασδήποτε οντότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό και το 

είδος / τύπο των ιδιοτήτων της (attributes). Για την αποτελεσματική αποθήκευσή 

της δομής αυτής προτάθηκε η χρήση σχεσιακής βάσης δεδομένων, αντί της κλασικής 

βάσης NoSQL (τυπική για τέτοιες περιπτώσεις), κυρίως λόγω του ότι οι NoSQL βάσεις 

απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία στη διαχείριση. Η δομή που προτάθηκε συντίθεται από 

τους ακόλουθους πίνακες: 

 

Όνομα Πίνακα Απόδοση στα 
Ελληνικα 

Περιγραφή 

entities  Οντότητες Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των βασικών 
μεταδεδομένων όλων των οντοτήτων που 
εξυπηρετούνται από την δομή KVP, και την ενοποίηση 
των χαρακτηριστικών τους ανά τύπο / κατηγορία 
(μέσω του primary key) 

Entities_event_cat
egroies  

Συσχέτιση 
οντοτήτων με 

Χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση των οντοτήτων 
(μέσων / υλικών) με τις κατηγορίες γεγονότων στις 
οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί 
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κατηγορίες 
γεγονότος 

Entities_action_cat
egroies  

Συσχέτιση 
οντοτήτων με 
κατηγορίες 
δράσεων 

Χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση των οντοτήτων 
(μέσων / υλικών) με τις κατηγορίες δράσεων στις 
οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί 

Entity_categories  Κατηγορίες 
οντοτήτων 

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των κατηγοριών 
οντοτήτων που θα τυγχάνουν διαχείρισης μέσω της 
δομής KVP. Κάθε κατηγορία υποδηλώνει (μέσω του 
πίνακα παιδιού (child) entity_category_attributes) 
ποια χαρακτηριστικά (πεδία) θα τεκμηριώνουν κάθε 
οντότητα (δηλαδή κάθε εγγραφή του πίνακα entities) 

Entity_category_at
tributes  

Ιδιότητες 
κατηγοριών 
οντοτήτων 

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των ιδιοτήτων 
που συνδέονται με κάθε κατηγορία, και οι οποίες θα 
είναι αυτές που θα τεκμηριώνουν τις εγγραφές που 
συσχετίζονται από την εκάστοτε κατηγορία.  

Data_types  Τύποι δεδομένων Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του τύπου 
δεδομένων κάθε ιδιότητας (attribute), έτσι ώστε να 
είναι σε θέση το σύστημα να επιβεβαιώσει την 
ορθότητα της καταχωρούμενης (από το χρήστη) τιμής 
(σημειώνεται ότι όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται 
στη βάση ως συμβολοσειρές (strings)).  

Value_lists Λίστες τιμών Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των λιστών τιμών 
πoυ χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες ιδιότητες 
οντοτήτων (δηλ. Αυτών που έχουν data type “Value 
List”) 

Value_list_values Τιμές λίστας τιμών Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των τιμών μιας 
λίστας τιμών  

Event_categories Κατηγοριες 
γεγονότων 

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των κατηγοριών 
γεγονότων με τις οποίες συσχετίζεται η οντότητα έτσι 
ώστε να γνωρίζει το σύστημα πως να τη διαχειριστεί 

Action_categories  Κατηγοριες 
δράσεων 

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των κατηγοριών 
δράσεων με τις οποίες συσχετίζεται η οντότητα έτσι 
ώστε να γνωρίζει το σύστημα πως να τη διαχειριστεί 

Entity_attributes Ιδιότητες 
οντοτήτων 

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων 
των οντοτήτων υπό την δομή KVP 

Entity_images  Ιστορικότητα 
οντοτήτων 

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των 
προηγούμενων εκδόσεων των οντοτήτων μετά την 
τροποποίηση των δεδομένων τους (υλοποίηση version 
management)  

 

Εν συνεχεία μελετήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές που καταγράφηκαν στο πλαίσιο 

του παραδοτέου Π.5.4.1 και έχοντας υπόψη την προτεινόμενη λογική αρχιτεκτονική 

του νέου πληροφοριακού συστήματος ΕΣΥΛΑ, ακολούθησε αναλυτική περιγραφή 

των κύριων λειτουργιών κάθε επιμέρους υποσυστήματος (Σενάρια Χρήσης) και 

απεικόνιση αυτών με την μορφή διαγραμμάτων UML (χρησιμοποιώντας το εργαλείο 

https://www.draw.io/). Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει ανά υποσύστημα τις ομάδες 

λειτουργιών που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του παρόντος: 

 

https://www.draw.io/
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Υποσύστημα Ομάδες Λειτουργιών - Σεναρίων Χρήσης 

Υποσύστημα 
Διαχείρισης Πόρων 

Διαχείριση Κατηγοριών Γεγονότων  

Διαχείριση Κατηγοριών Δράσεων 

Διαχείριση Κατηγοριών Mέσων  

Διαχείριση Πεδίων (attributes) Κατηγοριών Mέσων  

Διαχείριση Μέσων & Υλικών 

Υποσύστημα 
Οργανωσιακής 
Διαχείρισης 

Διαχείριση Φορέων και Οργανισμών  

Διαχείριση Θέσεων Εργασίας (οργανογράμματος) Φορέων 

Διαχείριση Φυσικών Προσώπων  

Υποσύστημα 
Διαχείρισης 
Γεγονότων 
Καταστροφής 

Διαχείριση Γεγονότων  

Aναφορές  

Υποσύστημα 
Διαχείρισης 
Συμβάντων / 
Υποθέσεων 

Διαχείριση Συμβάντων / Υποθέσεων  

Aναφορές  

Υποσύστημα 
Διαχείρισης 
Συσκευών και 
Σημάτων 

Διαχείριση Οργάνων Καταγραφής Φαινομένων και Συμβάντων 

Διαχείριση συσκευών GPS 

Υποσύστημα 
Διαχείρισης Χρηστών 
& Δικαιωμάτων 
Πρόσβασης 

Διαχείριση Xρηστών Συστήματος  

Διαχείριση Ρόλων Συστήματος 

Υποσύστημα 
Διαχείρισης 

Δράσεων & 
Συντονισμού 

Κεντρική οθόνη περιστατικών (main dashboard) 

Υποσύστημα 
Διαχείρισης & 
Αντιμετώπισης 
Κινδύνου 

Υπολογισμός πρότασης διάθεσης πόρων 

Υπολογισμός αν μία η παραπάνω μετρήσεις από τα όργανα θα 
δημιουργήσουν αυτόματη ειδοποίηση 

Υποσύστημα 
Διαλειτουργικότητας 

Διαδικτυακή Υπηρεσία (Web Service) Διαμοιρασμού των ενεργών 
συμβάντων/ υποθέσεων  

Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) Άντλησης Δεδομένων από 
Οργάνα Καταγραφής Φαινομένων και Συμβάντων 

Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) Λήψης Δεδομένων από Συσκευές 
GPS 

Υποσύστημα 
Διαχείρισης 
Ειδοποιήσεων 

Διαχείριση Eιδοποιήσεων  

Aναφορές  
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Τέλος, με βάση τις λειτουργίες / σενάρια χρήσης σχεδιάστηκαν ενδεικτικές οθόνες 

(UI Mock Ups) για τις σημαντικότερες λειτουργίες του νέου πληροφοριακού 

συστήματος ΕΣΥΛΑ, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο online εργαλείο 

(http://mockflow.com). 

 

0.3. Περίληψη (στα Αγγλικά) 

Within this deliverable, a meta-data model was designed suitable for the 

registration, maintenance and administration of mediums and materials which are 

available in a wider territory and which can be exploited in case of a disaster event. 

Taking into account the great variety of disasters that can happen, as well as the 

grade / size of each disaster event, attributes which greatly differentiate the type 

/ category of civil protection mediums and materials which can be exploited, as well 

as the importance of their availability and the manner of their exploitation, a data 

structure of the form “Key Value Pair” was designed, which can be used to store 

any entity idependently the number and type of its data attributes. For the effective 

storing of this structure, a Relational Database is proposed, instead of the classical 

NoSQL database (typical for such cases), mainly because NoSQL databases require 

special expertise for their administration. The proposed structure contains the 

following database tables: 

 

Table Name Περιγραφή 

entities  Used to store the core meta-data of all entities which are supported by the 
structure KVP, and for the unification of their attributes per type / category 
(through the primary key) 

Entities_event_cat
egroies  

Used for relating entities (mediums / materials) with the disaster event 
categories which can exploit them  

Entities_action_cat
egroies  

Used for relating entities (mediums / materials) with the disaster event 
actions which can exploit them  

Entity_categories  Used to store the categories of entities which will be supported by the 
structure KVP. Each category declares (through the child table 

entity_category_attributes) which attributes (fields) will document the 
entity belonging to this category (i.e. each record set of the table entities) 

Entity_category_at
tributes  

Used to store the attributes which are related with each entity category, 
and which will document the recordsets related to this category  

Data_types  Used to define the data type of each attribute, so as the system to be able 
to verify the correctness of the registered (by the user) value (note that all 
data are stored in the database in the form of a string).  

Value_lists Used to store the value lists which are used by specific entity attributes (i.e. 
those which have “Value List” data type) 

Value_list_values Used to store the values of a value list  

http://mockflow.com/
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Event_categories Used to store the disaster event categories with which an entity can be 
related, so as the system to be able to identify how to manage this entity 

Action_categories  Used to store the disaster action categories with which an entity can be 
related, so as the system to be able to identify how to manage this entity 

Entity_attributes Used to store the data of the attributes of the structure KVP 

Entity_images  Used to store the previous versions of entities after their modification (full 
version management implementation)  

 

After analyzing the Best Practices described in Deliverable Π.5.4.1 and based on 

the logical architecture of the ESYLA system proposed in the same deliverable, the 

main functions of the new system were documented in the form of Use Cases and 

UML diagrams (using the tool και https://www.draw.io/). The following table 

presents the main functionality (use cases) per subsystem of the new ESYLA 

system: 

 

Subsystem Ομάδες Λειτουργιών - Σεναρίων Χρήσης 

Resources 
Management 
Subsystem 

Event Categories Management  

Action Categories Management  

Mediums & Materials Categories Management  

Mediums Categories Attributes Management  

Mediums & Materials Management  

Organizational 
Management 
Subsystem 

Instututions and Organizations Management  

Work Positions Management  

Physical Persons Management  

Disaster 
Management 
Subsystem 

Event Management  

Reports 

Incident / Case 
Management 
Subsystem 

Case Management  

Reports  

GPS Devices 
Management System 

Measurement Instruments Management  

GPS Devices Management  

User & Permissions 
Management 
Subsystem 

User Management  

Roles Management  

Operations 
Management & 

Main Incident Console (main dashboard) 

https://www.draw.io/
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Coordination 
Subsystem 

Risk & Mitigation 
Management 
Subsystem 

Resources Utilization Proposal Generation 

Definition whether one or more measurements from instruments will 

generate an automatic notification 

WEB Services / 
Clients 

Web Service Active Events / Cases Sharing  

Web Services Feeding Data from Measurement Instruments  

Web Services Loading Data from GPS Devices  

Notifications 
Subsystem 

Notifications Management  

Reports  

 

 

Finally, according to the use cases, a series of User Interface Mock-Up Screens 

were designed using the online tool http://mockflow.com. 

 

http://mockflow.com/
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Κεφάλαιο 1. Μοντελοποίηση Δεδομένων Διαχειρίσης 

Πόρων  

1.1. Προσέγγιση Σχεδίασης Μεταδεδομένων 

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός ενός μοντέλου μεταδεδομένων (meta-

data model) για την αποτελεσματική καταγραφή, διατήρηση και διαχείριση των 

μέσων και υλικών που είναι διαθέσιμα σε μια ευρύτερη περιοχή και τα οποία μπορούν 

να αξιοποιηθούν στην περίπτωση μιας καταστροφής. Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει 

τη βάση για την υλοποίηση του υποσυστήματος Διαχείρισης Υλικών Πόρων του 

«Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης 

Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και 

Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων».  

 

Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας καταστροφών που δύναται να συμβούν, καθώς 

επίσης και του εύρους / μεγέθους τους κάθε συμβάντος, χαρακτηριστικά τα οποία 

διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό τόσο το είδος / κατηγορία μέσων και υλικών 

πολιτικής προστασίας που μπορούν να αξιοποιηθούν όσο και τη σημαντικότητα της 

διαθεσιμότητας αυτών αλλά και τον τρόπο αξιοποίησης, κρίνεται σκόπιμο να 

σχεδιαστεί μια δομή (σε συμφωνία και με τους όρους της Διακήρυξης η οποία 

αναφέρεται ρητώς σε μετα-μοντέλο) που να μην αποτυπώνει σαφώς τις οντότητες 

(entities) που θα τυγχάνουν διαχείρισης αλλά να μπορεί να αξιοποιηθεί για την 

αποθήκευση οποιασδήποτε οντότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό και το είδος / 

τύπο των ιδιοτήτων της (attributes). Με μια τέτοια προσέγγιση, το σύστημα θα 

μπορεί αρχικά να διαχειριστεί όλα τα καταγεγραμμένα (στο πλαίσιο του έργου ΑΙΓΙΣ) 

μέσα και υλικά αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε 

τροποποίηση στο μοντέλο τεκμηρίωσης κάθε οντότητας αλλά και την προσθήκη 

οποιασδήποτε νέας οντότητας καταγραφεί στο μέλλον, χωρίς να απαιτείται 

ανασχεδιασμός ή τροποποίηση του σχήματος της βάσης δεδομένων.  

 

Μια δομή, η οποία δύναται να καλύψει την παραπάνω απαίτηση είναι η δομή «Κλειδί 

- Τιμή» (Key Value Pair ή Attribute Value Pair). Η δομή αυτή αποτελεί μια θεμελιώδη 

αναπαράσταση δεδομένων στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων και 

διαδικτυακών εφαρμογών. Οι αναλυτές συχνά χρησιμοποιούν τέτοιες δομές επειδή 

είναι «ανοικτές» και έτσι επιτρέπουν τη μελλοντική επέκτασή τους χωρίς να 

απαιτείται τροποποίηση στον κώδικα ή στο σχήμα της βάσης. Σε τέτοιες περιπτώσες, 

το σύνολο ή μέρος ενός μοντέλου δεδομένων μπορεί να εκφραστεί ως μια συλλογή 

από ζεύγη της μορφής <attribute name, value>, όπου κάθε στοιχείο της συλλογής 

είναι ένα ζευγάρι «κλειδί – τιμή». Ανάλογα με την πρακτική εφαρμογή της ανωτέρω 

προσέγγισης και την υλοποίηση που θα επιλέξει κάθε προγραμματιστής, τα ονόματα 

των ιδιοτήτων (attribute names) μπορεί να είναι μοναδικά ή όχι. Μερικά 

παραδείγματα εφαρμογής της προσέγγισης KVP είναι τα ακόλουθα:  

 Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail), στις κεφαλίδες RFC 2822  

https://en.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://tools.ietf.org/html/rfc2822
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 Συμβολοσειρές Ερωτήματος (Query strings), στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

(URLs) 

 Προαιρετικά στοιχεία σε δικτυακά πρωτόκολλα όπως το IP, όπου συχνά 

εμφανίζονται ως TLV (type-length-value) τριπλέτες  

 Βιβλιογραφική πληροφορία, όπως στα BibTeX και Dublin Core metadata 

 Ιδιότητες στοιχείων στην SGML, HTML, και XML 

 Γενικά μεταδεδομένα στην RDF 

 Κάποια είδη συστημάτων βάσεων δεδομένων (που ονομάζονται key-value 

databases) 

 OpenStreetMap map data 

 Καταχωρήσεις μητρώων (Windows registry entries) στο λειτουργικό σύστημα 

Windows κλπ. 

 

Κάποιες γλώσσες προγραμματισμού υλοποιούν την προσέγγιση «attribute-value pairs», ή πιο συχνά 

την προσέγγιση συλλογών από «attribute-value pairs», ως βασικό (τυπικό) χαρακτηριστικό 

προγραμματισμού. Οι περισσότερες υλοποιούν το γενικό μοντέλο ενός συσχετισμένου πίνακα (array): 

μια αταξινόμητη λίστα από μοναδικές ιδιότητες (attributes) με τις τιμές τους. Ως αποτέλεσμα, δεν 

μπορούν π.χ. να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση κεφαλίδων Μηνυμάτων Ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (electronic mail headers) (που οι ιδιότητες είναι ταξινομημένες και μη μοναδικές). Σε 

μερικές εφαρμογές, ένα ζευγάρι «Κλειδιού - Τιμής» δύναται να έχει τιμή που περιλαμβάνει 

εμφωλιασμένες συλλογές από attribute-value pairs. Κάποιες δόκιμες δομές δεδομένων όπως τα αρχεία 

JSON υποστηρίζουν απεριόριστα επίπεδα εμφωλιασμού. Άλλες δομές περιορίζονται σε ένα επίπεδο όπως 

για παράδειγμα τα INI file's section/name/value. 

 

Για την αποθήκευση δεδομένων που ακολουθούν τη δομή συνήθως χρησιμοποιούνται ειδικού τύπου 

συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems), οι βάσεις τύπου «Ζεύγος 

Κλειδιού - Τιμής», ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι συμβατικές σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων (βλέπε παρακάτω).  

 

Μια βάση δεδομένων τύπου «Ζεύγος Κλειδιού – Τιμής» (key-value database ή key-value store), 

είναι ένα σύστημα αποθήκευσης δεδομένων σχεδιασμένο για την αποθήκευση, άντληση και διαχείριση 

συσχετισμένων πινάκων (associative arrays), μια δομή δεδομένων συνήθως γνωστή ως «Ευρετήριο» 

(dictionary) ή Πίνακας Κατακερματισμού (hash table). Τα ευρετήρια περιλαμβάνουν μια συλλογή από 

αντικείμενα (objects) ή εγγραφές (records), που με τη σειρά τους περιλαμβάνουν πολλά διαφορετικά 

πεδία καθένα εκ των οποίων αποθηκεύει δεδομένα. Οι εγγραφές αυτές αποθηκεύονται και αντλούνται 

χρησιμοποιώντας ένα κλειδί (key) που αναγνωρίζει μοναδικά κάθε εγγραφή, και το οποίο 

χρησιμοποιείται για τον ταχύτατο εντοπισμό των δεδομένων εντός της βάσης δεδομένων. 

 

Οι βάσεις δεδομένων τύπου «Key-value» λειτουργούν με πολύ διαφορετικό τρόπο από τις γνωστές 

σχεσιακές βάσεις δεδομένων (RDB). Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων προκαθορίζουν τη δομή 

δεδομένων στη βάση ως ένα σύνολο από πίνακες που περιλαμβάνουν πεδία με σαφώς ορισμένους 

τύπους δεδομένων (data types). Εκθέτοντας τους τύπους δεδομένων, επιτρέπουν στο λογισμικό της 

βάσης να εφαρμόσει ένα σύνολο από βελτιστοποιήσεις. Σε αντίθεση, τα συστήματα «Ζεύγους Κλειδιού - 

Τιμής» μεταχειρίζονται τα δεδομένα ως μοναδική αδιαφανή συλλογή, που μπορεί να έχει διαφορετικά 

https://en.wikipedia.org/wiki/Query_string
https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_locator
https://en.wikipedia.org/wiki/Type-length-value
https://en.wikipedia.org/wiki/BibTeX
https://en.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core
https://en.wikipedia.org/wiki/SGML
https://en.wikipedia.org/wiki/HTML
https://en.wikipedia.org/wiki/XML
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework
https://en.wikipedia.org/wiki/Key-value_database
https://en.wikipedia.org/wiki/Key-value_database
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_registry
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_registry
https://en.wikipedia.org/wiki/JSON
https://en.wikipedia.org/wiki/INI_file
https://en.wikipedia.org/wiki/Associative_array
https://en.wikipedia.org/wiki/Hash_table
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πεδία ανά εγγραφή. Αυτό προσφέρει σημαντική ευελιξία και ουσιαστικά ακολουθεί μοντέρνες έννοιες, 

όπως ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Επειδή οι προαιρετικές τιμές δεν αναπαραστώνται από 

δείκτες κράτησης θέσης ή παραμέτρους εισόδου, όπως στις περισσότερες σχεσιακές βάσεις δεδομένων, 

τα συστήματα «Ζεύγους Κλειδιού - Τιμής» συχνά χρησιμοποιούν πολύ λιγότερη μνήμη για να 

αποθηκεύσουν το ίδιο σύνολο δεδομένων, κάτι που μπορεί να επιφέρει πολύ καλύτερη απόδοση για 

συγκεκριμένα φορτία. 

 

Οι επιδόσεις, η έλλειψη προτυποποίησης και άλλα ζητήματα περιόριζαν τα συτήματα «Ζεύγους Κλειδιού 

- Τιμής» σε ειδικές κατηγορίες χρηστών για πολλά χρόνια, ωστόσο η ταχεία κίνηση προς το 

Υπολογιστικό Νέφος (cloud computing) μετά το 2010 έχει οδηγήσει σε μια αναγέννηση ως τμήμα του 

ευρύτερου NoSQL κινήματος. Μερικές βάσεις γραφημάτων είναι επίσης συστήματα εσωτερικά «Ζεύγους 

Κλειδιού - Τιμής», προσθέτοντας την έννοια των συσχετίσεων (pointers) μεταξύ των εγγραφών ως 

πρώτης τάξης τύπου δεδομένων. 

 

Οι βάσεις δεδομένων τύπου «Ζεύγους Κλειδιού - Τιμής» μπορούν να χρησιμοποιήσουν μοντέλα 

συνοχής που ποικίλουν από «eventual consistency» μέχρι «serializability». Μερικές υποστηρίζουν 

ταξινόμηση των κλειδιών. Άλλες διατηρούν δεδομένα στη μνήμη (RAM), ενώ άλλες εφαρμόζουν solid-

state drives ή κυλιόμενους δίσκους (rotating disks). Η βάση Redis ήταν η πιο δημοφιλής υλοποίηση της 

δομής από τον May 2019, βάσει της ταξινόμησης των DB-Engines. Μια άλλη γνωστή βάση «Ζεύγους 

Κλειδιού - Τιμής» είναι η Oracle NoSQL Database. Η Oracle NoSQL Database παρέχει ένα πρότυπο 

«Ζεύγους Κλειδιού - Τιμής» στους προγραμματιστές εφαρμογών. Κάθε οντότητα (εγγραφή) είναι ένα 

σύνολο από ζευγάρια Κλειδιού – Τιμής. Ένα κλειδί έχει πολλαπλά συστατικά, σχεδιασμένα ως 

ταξινομημένη λίστα. Το κύριο κλειδί αναγνωρίζει την οντότητα και αποτελείται από τα κύρια συστατικά 

του κλειδιού. Τα υπόλοιπα συστατικά καλούνται «minor keys». Η οργάνωση αυτή είναι παρόμοια με το 

μονοπάτι καταλόγου σε ένα file system (π.χ. / Major/minor1/minor2/). Το τμήμα «Τιμή» (value) της 

δομής key-value pair είναι απλά ένα μη ερμηνευόμενο string από bytes τυχαίου μεγέθους. 

 

 

Κατηγορία / Προσέγγιση  Παραδείγματα Βάσεων KVP 

KV – eventually consistent Dynamo, Oracle NoSQL Database, Project Voldemort 

Riak, OpenLink Virtuoso 

KV – ordered  ArangoDB, Berkeley DB, FoundationDB, IBM Informix C-ISAM, 
InfinityDB, LMDB, MemcacheDB 

KV – RAM  Aerospike, Apache Ignite, Coherence, GridGain Systems, Hazelcast, 
memcached, OpenLink Virtuoso, Redis, XAP 

KV – solid-state drive or 
rotating disk 

Aerospike ,Apache Ignite, ArangoDB, CDB 

Clusterpoint Database Server, Couchbase Server, etcd, GridGain 
Systems, GT.M, Hibari, Keyspace, LevelDB, LMDB, MemcacheDB 
(using Berkeley DB or LMDB), NoSQLz, Coherence, Oracle NoSQL 
Database, RocksDB (fork of LevelDB), OpenLink Virtuoso, Tarantool 
Tokyo Cabinet and Kyoto Cabinet, Tuple space 

Πίνακας 1.1: Οι πιο γνωστές βάσεις KVP ανά κατηγορία 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
https://en.wikipedia.org/wiki/Pointer_(computer_programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Eventual_consistency
https://en.wikipedia.org/wiki/Serializability
https://en.wikipedia.org/wiki/In-memory_database
https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/Redis
https://en.wikipedia.org/wiki/DB-Engines_ranking
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_NoSQL_Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamo_(storage_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_NoSQL_Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Voldemort
https://en.wikipedia.org/wiki/Riak
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtuoso_Universal_Server
https://en.wikipedia.org/wiki/ArangoDB
https://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_DB
https://en.wikipedia.org/wiki/FoundationDB
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Informix_C-ISAM
https://en.wikipedia.org/wiki/InfinityDB
https://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_Memory-Mapped_Database
https://en.wikipedia.org/wiki/MemcacheDB
https://en.wikipedia.org/wiki/Aerospike_(database)
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Ignite
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Coherence
https://en.wikipedia.org/wiki/GridGain_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Hazelcast
https://en.wikipedia.org/wiki/Memcached
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtuoso_Universal_Server
https://en.wikipedia.org/wiki/Redis
https://en.wikipedia.org/wiki/GigaSpaces#XAP
https://en.wikipedia.org/wiki/Aerospike_(database)
https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Ignite
https://en.wikipedia.org/wiki/ArangoDB
https://en.wikipedia.org/wiki/Cdb_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Clusterpoint
https://en.wikipedia.org/wiki/Couchbase_Server
https://en.wikipedia.org/wiki/Etcd
https://en.wikipedia.org/wiki/GridGain_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/GridGain_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/GT.M
https://en.wikipedia.org/wiki/Hibari_(database)
https://en.wikipedia.org/wiki/Keyspace_(distributed_data_store)
https://en.wikipedia.org/wiki/LevelDB
https://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_Memory-Mapped_Database
https://en.wikipedia.org/wiki/MemcacheDB
https://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_Memory-Mapped_Database
https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQLz
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Coherence
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_NoSQL_Database
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_NoSQL_Database
https://en.wikipedia.org/wiki/RocksDB
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtuoso_Universal_Server
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarantool
https://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Cabinet_and_Kyoto_Cabinet
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuple_space
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Πίνακας 1.2: Διαφορετικής Δομής Τιμές  

Δεδομένων συσχετισμένα με διαφορετικά Κλειδιά 

 

Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα της χρήσης μιας KVP βάσης δεδομένων και το 

γενικότερο σύγχρονο κίνημα προς τις NoSQL βάσεις, στην περίπτωση του έργου 

ΑΙΓΙΣ προτείνεται η υλοποίηση της δομής KVP σε σχεσιακή βάση. Ένα παράδειγμα 

δομής για την αποθήκευση δεδομένων KVP σε σχεσιακή βάση δεδομένων 

παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. Ωστόσο, η προσέγγιση που προτείνεται για το 

έργο ΑΙΓΙΣ, λόγω του χαρακτήρα των τηρούμενων δεδομένων, παρουσιάζει 

σημαντικές διαφοροποιήσεις, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

Σχήμα 1.1: Παράδειγμα δομής σχεσιακής βάσης για την αποθήκευση δεδομένων τύπου KVP όπου οι 

ιδιότητες μπορεί να έχουν διαφορετικό data type 

 

1.2. Προτεινόμενη Δομή Βάσης Δεδομένων για την Διαχείριση 

των Μέσων & Υλικών  

Η δομή KVP που προτείνεται να εφαρμοστεί στο παρόν έργο για τις ανάγκες του υπό 

ανάπτυξη συστήματος ΕΣΥΛΑ (σε σχεσιακή βάση δεδομένων) με στόχο την 

διαχείριση των μέσων και υλικών πολιτικής προστασίας, παρουσιάζεται ακολούθως 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:KeyValue.PNG
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με τη μορφή πινάκων (database tables). Σημειώνεται ότι η παρακάτω δομή αφορά 

μόνο στην τεκμηρίωση των μέσων και υλικών και όχι στη συνολική δομή της βάσης 

δεδομένων του υπό ανάπτυξη συστήματος, η οποία προκύπτει από τα Σενάρια 

Χρήσης του κεφαλαίου 2). 

 

1.2.1. Πίνακας Entities 

 

Πίνακας entities (οντότητες) 

Περιγραφή Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των βασικών μεταδεδομένων όλων 
των οντοτήτων που εξυπηρετούνται από την δομή KVP, και την 
ενοποίηση των χαρακτηριστικών τους ανά τύπο / κατηγορία (μέσω του 
primary key) 

Πεδία (fields) 

Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 

category_id Big Integer ΝΑΙ Foreign key στον πίνακα 
entity_categories 

Κατηγοριοποιεί κάθε εγγραφή ώστε 
το σύστημα να γνωρίζει ποια 
χαρακτηριστικά / ιδιότητες τύπου 
KVP θα χρησιμοποιηθούν για την 
τεκμηρίωσή της 

code  Varchar (100) ΝΑΙ Κωδικός κάθε εγγραφής (record set) 
(μπορεί να προκύπτει αυτόματα 
βάσει της κατηγορίας, και άλλων 
χαρακτηριστικών της εγγραφής) 

name Varchar (300) ΟΧΙ Προαιρετικό (κοινό για όλες τις 
οντότητες) πεδίο στο οποίο δύναται 
να καταχωρείται η ονομασία βάσει 
της οποίας αναγνωρίζεται την 
εγγραφή (π.χ. για την περίπτωση 
όπου όλες οι εγγραφές 
παρουσιάζονται σε μια ενιαία λίστα  

description Varchar (1000) ΟΧΙ Προαιρετικό (κοινό για όλες τις 
οντότητες) πεδίο στο οποίο δύναται 
να καταχωρείται μια περιγραφή 
(ανεξέρτητα της κατηγορίας στην 
οποία εντάσσεται η οντότητα)  

is_consumable Boolean ΝΑΙ Context Specific Field 

Πεδίο που δηλώνει αν η οντότητα 
(μέσο / υλικό) είναι αναλώσιμο (που 
σημαίνει ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε άλλη καταστροφή 
μόνο αν υπάρχει απόθεμα) ή όχι 
(που σημαίνει ότι εφόσον 
χρησιμοποιείται σε μια καταστροφή 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
άλλη παράλληλα) 

    

register_timestamp timestamp ΝΑΙ Value auto completed 

Στο συγκεκριμένο πεδίο τηρείται η 
ημερομηνία και ώρα καταχώρησης 
της εγγραφής 
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last_update_timestamp timestamp ΝΑΙ Value auto completed 

Στο συγκεκριμένο πεδίο τηρείται η 
ημερομηνία και ώρα τελευταίας 
τροποποίησης της εγγραφής (κατά 

την καταχώρηση λαμβάνει την ίδια 
τιμή με το πεδίο 
register_timestamp) 

register_user_id Big Integer ΝΑΙ Value auto completed 

Foreign key στον πίνακα των 
χρηστών 

Στο συγκεκριμένο πεδίο 
αποθηκεύεται το ID του χρήστη που 
καταχώρησε την εγγραφή 

last_update_user_id Big Integer ΝΑΙ Value auto completed 

Foreign key στον πίνακα των 
χρηστών 

Στο συγκεκριμένο πεδίο 
αποθηκεύεται το ID του χρήστη που 
τροποποίησε τελευταίος την την 
εγγραφή (κατά την καταχώρηση 
λαμβάνει την ίδια τιμή με το πεδίο 
register_user_id) 

Πίνακας 1.3: Δομή Πίνακα Entities 

 

1.2.2. Πίνακας Entities Event Categories 

 

Πίνακας Entities_event_categroies (συσχέτιση οντοτήτων με κατηγορίες 
γεγονότος) 

Περιγραφή Χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση των οντοτήτων (μέσων / υλικών) με τις 
κατηγορίες γεγονότων στις οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί 

Πεδία (fields) 

Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

Id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 

entity_id Big Integer ΝΑΙ Foreign key στον πίνακα entities 

event_category_id Big Integer ΝΑΙ Foreign key στον πίνακα 
event_categories 

Πίνακας 1.4: Δομή Πίνακα Entities_event_categroies 

 

1.2.3. Πίνακας Entities Action Categories 

 

Πίνακας Entities_action_categroies (συσχέτιση οντοτήτων με κατηγορίες δράσεων) 

Περιγραφή Χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση των οντοτήτων (μέσων / υλικών) με τις 
κατηγορίες δράσεων στις οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί 

Πεδία (fields) 

Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 
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entity_id Big Integer ΝΑΙ Foreign key στον πίνακα entities 

action_category_id Big Integer ΝΑΙ Foreign key στον πίνακα 
event_categories 

Πίνακας 1.5: Δομή Πίνακα Entities_action_categroies 

 

1.2.4. Πίνακας Entity Categories 

 

Πίνακας Entity_categories (κατηγορίες οντοτήτων) 

Περιγραφή Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των κατηγοριών οντοτήτων που θα 
τυγχάνουν διαχείρισης μέσω της δομής KVP. Κάθε κατηγορία υποδηλώνει 
(μέσω του πίνακα παιδιού entity_category_attributes) ποια 
χαρακτηριστικά (πεδία) θα τεκμηριώνουν κάθε οντότητα (δηλαδή κάθε 
εγγραφή του πίνακα entities) 

Πεδία (fields) 

Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 

code  Varchar (100) ΝΑΙ Κωδικός της κατηγορίας  

name Varchar (300) ΝΑΙ Ονομασία Κατηγορίας  

description Varchar (1000) ΟΧΙ Περιγραφή Κατηγορίας  

    

register_timestamp timestamp ΝΑΙ Value auto completed 

Στο συγκεκριμένο πεδίο τηρείται η 
ημερομηνία και ώρα καταχώρησης 
της εγγραφής 

last_update_timestamp timestamp ΝΑΙ Value auto completed 

Στο συγκεκριμένο πεδίο τηρείται η 
ημερομηνία και ώρα τελευταίας 
τροποποίησης της εγγραφής (κατά 
την καταχώρηση λαμβάνει την ίδια 
τιμή με το πεδίο 
register_timestamp) 

register_user_id Big Integer ΝΑΙ Value auto completed 

Foreign key στον πίνακα των 
χρηστών 

Στο συγκεκριμένο πεδίο 
αποθηκεύεται το ID του χρήστη που 
καταχώρησε την εγγραφή 

last_update_user_id Big Integer ΝΑΙ Value auto completed 

Foreign key στον πίνακα των 
χρηστών 

Στο συγκεκριμένο πεδίο 
αποθηκεύεται το ID του χρήστη που 
τροποποίησε τελευταίος την την 
εγγραφή (κατά την καταχώρηση 
λαμβάνει την ίδια τιμή με το πεδίο 
register_user_id) 

Πίνακας 1.6: Δομή Πίνακα Entity_categories 
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Κωδικός Ονομασία 

ΧΟΧ Χερσαίο Όχημα 

ΕΝΜ Εναέριο Μέσο  

ΟΘΑ Όχημα Θαλάσσης 

ΑΝΥ Αναλώσιμο Υλικό  

ΜΗΧ Μηχάνημα 

ΕΡΓ Εργαλείο 

ΜΚΑ Μέσο Κατασκήνωσης 

Πίνακας 1.7: Ενδεικτικές Τιμές 

 

1.2.5. Πίνακας Entity Category Attributes 

 

Πίνακας Entity_category_attributes (ιδιότητες κατηγοριών οντοτήτων) 

Περιγραφή Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των ιδιοτήτων που συνδέονται με 
κάθε κατηγορία, και οι οποίες θα είναι αυτές που θα τεκμηριώνουν τις 
εγγραφές που συσχετίζονται από την εκάστοτε κατηγορία.  

Πεδία (fields) 

Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 

entity_category_id Big Integer ΝΑΙ Foreign Key στον πίνακα 
entity_categories 

code  Varchar (100) ΝΑΙ Κωδικός της ιδιότητας  

name Varchar (300) ΝΑΙ Ονομασία ιδιότητας  

description Varchar (1000) ΟΧΙ Περιγραφή ιδιότητας  

data_type_id Big Integer ΝΑΙ Foreign Key στον πίνακα data_types 

Δηλώνει τον τύπο δεδομένων που 
χαρακτηρίζει την ιδιότητα 

value_list_id Big Integer ΟΧΙ Δηλώνει την λίστα τιμών από την 
οποία θα λαμβάνονται οι επιτρεπτές 
τιμές της ιδιότητας στην περίπτωση 
που το data type είναι List Of Values 
(LOV) 

is_mandatory Boolean  ΝΑΙ Δηλώνει αν η ιδιότητα θα πρέπει να 
λάβει υποχρεωτικά τιμή για να 
μπορεί να αποθηκευθεί η σχετική 
εγγραφή 

Is_unique Boolean ΝΑΙ Δηλώνει αν η τιμή που θα λάβει η 
ιδιότητα θα πρέπει να είναι μοναδική 
στην βάση δεδομένων για την 
συγκεκριμένη ιδιότητα  

gets_default_value Boolean ΝΑΙ Δηλώνει αν η ιδιότητα θα λάβει 
default τιμή κατά την αποθήκευση 
της εγγραφής (στην περίπτωση που 
δεν έχει λάβει τιμή από τον χρήστη) 

default_value Varchar  ΟΧΙ Δηλώνει την default τιμή που θα 

λαμβάνει η ιδιότητα αν το πεδίο 
gets_default_value είναι TRUE 
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has_maximum_size Boolean ΝΑΙ Δηλώνει αν η τιμή που θα 
καταχωρηθεί για την ιδιότητα θα 
έχει μέγιστο όριο (συνήθως 
χρησιμοποιείται για ακέραιους, στην 

περίπτωση string δηλώνει τον 
μέγιστο αριθμό χαρακτήρων) 

maximum_size Integer ΟΧΙ Δηλώνει την μέγιστη τιμή που 
μπορεί να λάβει η ιδιότητα αν το 
πεδίο has_maximum_value είναι 
TRUE 

has_minimum_size Boolean ΝΑΙ Δηλώνει αν η τιμή που θα 
καταχωρηθεί για την ιδιότητα θα 
έχει ελάχιστο όριο (συνήθως 
χρησιμοποιείται για ακέραιους, στην 
περίπτωση string δηλώνει τον 
ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων) 

minimum_size Integer ΟΧΙ Δηλώνει την ελάχιστη που μπορεί να 
λάβει η ιδιότητα αν το πεδίο 
has_minimum_value είναι TRUE 

validations JSON ΟΧΙ Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση 
των λοιπών περιορισμών που θα 
πρέπει να έχει η απόδοση τιμής στην 
συγκεκριμένη ιδιότητα, με την 
μορφή JSON (π.χ. mask 
καταχώρησης, υποχρεωτικό πεδίο αν 
κάποιο άλλο πεδίο είναι 
υποχρεωτικό, επιτρεπτές τιμές 
καταχώρησης κλπ) 

    

register_timestamp timestamp ΝΑΙ Value auto completed 

Στο συγκεκριμένο πεδίο τηρείται η 
ημερομηνία και ώρα καταχώρησης 
της εγγραφής 

last_update_timestamp timestamp ΝΑΙ Value auto completed 

Στο συγκεκριμένο πεδίο τηρείται η 
ημερομηνία και ώρα τελευταίας 
τροποποίησης της εγγραφής (κατά 
την καταχώρηση λαμβάνει την ίδια 
τιμή με το πεδίο 
register_timestamp) 

register_user_id Big Integer ΝΑΙ Value auto completed 

Foreign key στον πίνακα των 
χρηστών 

Στο συγκεκριμένο πεδίο 
αποθηκεύεται το ID του χρήστη που 
καταχώρησε την εγγραφή 

last_update_user_id Big Integer ΝΑΙ Value auto completed 

Foreign key στον πίνακα των 
χρηστών 

Στο συγκεκριμένο πεδίο 

αποθηκεύεται το ID του χρήστη που 
τροποποίησε τελευταίος την την 
εγγραφή (κατά την καταχώρηση 
λαμβάνει την ίδια τιμή με το πεδίο 
register_user_id) 

Πίνακας 1.8: Δομή Πίνακα Entity_category_attributes 
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Κωδικός Ονομασία Τύπος Δεδομένων  

ΤΟΧ Τύπος Οχήματος  Value List 

ΤΜΗ Τύπος Μηχανήματος Value List 

ΤΥΛ Τύπος Υλικού Value List 

ΚΧΩ Κατηγορία Χωριτικότητας Value List 

ΧΩΡ Χωρητικότητα (m3) Decimal (3,1) 

KKI Κυβικά Κινητήρα Integer 

ΑΡΘ Αριθμός Θέσεων Integer 

ΤΜΗ Τύπος Μηχανήματος Value List 

ΤΩΦ Τόνοι Ωφέλιμου Φορτίου (tn) Integer 

ΜΜΕ Μονάδα Μέτρησης Value List 

ΚΛΕ Κατάσταση Λειτουργίας Value List 

Ε1Κ Έτος 1ης Κυκλοφορίας Date (year) 

ΑΡΚ Αριθμός Κυκλοφορίας String  

ΤΟΠ Τοποθεσία έδρας String 

Πίνακας 1.9: Ενδεικτικές Ιδιότητες 

 

1.2.6. Πίνακας Data Types 

 

Πίνακας Data_types (τύποι δεδομένων) 

Περιγραφή Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του τύπου δεδομένων κάθε ιδιότητας 
(attribute), έτσι ώστε να είναι σε θέση το σύστημα να επιβεβαιώσει την 
ορθότητα της καταχωρούμενης (από τον χρήστη) τιμής (σημειώνεται ότι 
όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται στην βάση ως strings).  

Πεδία (fields) 

Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 

code  Varchar (100) ΝΑΙ Κωδικός τύπου δεδομένων 

name Varchar (300) ΝΑΙ Ονομασία τύπου δεδομένων 

description Varchar (1000) ΟΧΙ Περιγραφή τύπου δεδομένων 

input_type Varchar (100) ΝΑΙ Δηλώνει τον τρόπο (UI component) 
με τον οποίο το δεδομένο θα 
παρουσιάζεται στον χρήστη στην 
περίπτωση edit & create φορμών 
(π.χ. input field, input area, switch, 
drop down list κλπ) 

Πίνακας 1.10: Δομή Πίνακα Data_types 

 

 

Κωδικός Ονομασία Περιγραφή 

INT Integer Ακέραιος αριθμός 

VCH String  Αλφαριθμητικό 
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DEC Decimal / Numeric Δεκαδικός αριθμός 

LUP Value List Foreign Key σε λίστα τιμών 

BOO Boolean Δυαδική τιμή (TRUE / FALSE) 

DAT Date Ημερομηνία 

TIM Timestamp Ημεορμηνία & Ώρα 

FIL File Αρχείο 

COR Coordinate Συντεταγμένες 

Πίνακας 1.11: Προτεινόμενες Τιμές Data Types 

 

1.2.7. Πίνακας Value Lists 

 

Πίνακας value_lists (λίστες τιμών) 

Περιγραφή Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των λιστών τιμών πoυ 
χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες ιδιότητες οντοτήτων (δηλ. Αυτών 
που έχουν data type “Value List”) 

Πεδία (fields) 

Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 

code  Varchar (100) ΝΑΙ Κωδικός λίστας τιμών 

name Varchar (300) ΝΑΙ Ονομασία λίστας τιμών 

description Varchar (1000) ΟΧΙ Περιγραφή λίστας τιμών 

Πίνακας 1.12: Δομή Πίνακα value_lists 

 

 

Κωδικός Ονομασία Συσχέτιση 

ΤΟΧ Τύπος Οχήματος  Αφορά οχήματα 

ΤΜΗ Τύπος Μηχανήματος Αφορά μηχανήματα  

ΤΥΛ Τύπος Υλικού Αφορά Υλικά 

ΜΜΕ Μονάδα Μέτρησης Αφορά Υλικά 

ΚΧΩ Κατηγορία Χωριτικότητας Αφορά Οχήματα 

ΚΑΤ Κατάσταση Αφορά Οχήματα / Μηχανήματα 

Πίνακας 1.13: Ενδεικτικές Λίστες Τιμών  

 

1.2.8. Πίνακας Value List Values 

 

Πίνακας value_list_values (τιμές λίστας τιμών) 

Περιγραφή Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των τιμών μιας λίστας τιμών  

Πεδία (fields) 
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Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 

value_list_id Bog Integer ΝΑΙ Foreign Key στον πίνακα value_lists 

code  Varchar (100) ΝΑΙ Κωδικός τιμής  

name Varchar (300) ΝΑΙ Ονομασία τιμής 

description Varchar (1000) ΟΧΙ Περιγραφή τιμής 

Πίνακας 1.14: Δομή Πίνακα value_list_values 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα τιμών ενός Value List που αποθηκεύει τον τύπο ενός 

οχήματος / μηχανήματος: 

 

Κωδικός Ονομασία 

ΦΟΧ Φορτηγά Οχήματα 

ΕΟΧ Αυτοκίνητα Επιβατικά  

ΗΦΟ Ημιφοροτηγά (pick up) 

ΓΟΧ Γερανοί – Γερανοφόρα Οχήματα 

ΑΠΟ Απορριματοφόρα 

ΠΟΧ Πυροσβεστικά Οχήματα 

ΑΠΚ Αυτοκίνητα Πλύσης Κάδων 

ΛΕΟ Λεωφορεία 

ΜΣΑ Μηχανικό Σάρωθρο 

ΚΟΧ Καλαθοφόρα Οχήματα 

ΜΑΛ Μηχανήματα Αλατοδιανομής 

ΦΕΣ Φορτωτές – Εκσκαφείς (τύπου JCB) 

ΟΤΤ Οχήματα τύπου Jeep 

ΔΙΑ Διαμορφωτήρες 

ΠΟΛ Πολυμηχανήματα 

ΠΡΟ Προωθητήρες 

ΜΔΟ Μηχανήματα Διαγράμμισης Οδών 

ΕΜΦ Εκχιονιστικά Μηχανήματα (τύπου Φρέζας) 

ΡΥΜ Ρυμουλκά 

ΡΜΑ Ρυμουλκούμενα 

ΒΜΥ Βυτιοφόρα Μεταφοράς Ύδατος 

ΒΜΑ Βυτιοφόρα (πλην μεταφοράς ύδατος) 

ΕΣΚ Εκσκαφείς (τσάπες) 

Πίνακας 1.15: Ενδεικτικές Τιμές 

 

1.2.9. Πίνακας Event Categories 
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Πίνακας Event_categories (κατηγοριες γεγονότων) 

Περιγραφή Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των κατηγοριών γεγονότων με τις 
οποίες συσχετίζεται η οντότητα έτσι ώστε να γνωρίζει το σύστημα πως να 
την διαχειριστεί 

Πεδία (fields) 

Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 

code  Varchar (100) ΝΑΙ Κωδικός κατηγορίας γεγονότος 

name Varchar (300) ΝΑΙ Ονομασία κατηγορίας γεγονότος 

description Varchar (1000) ΟΧΙ Περιγραφή κατηγορίας γεγονότος 

limitations JSON  ΟΧΙ Εφόσον υπάρχουν περιορισμοί 
διαχείρισης των οντοτήτων που 
εντάσσονται στην κατηγορία, αυτοί 
αποθηκεύονται στο συγκεκριμένο 
πεδίο με την μορφή JSON 

Πίνακας 1.16: Δομή Πίνακα Event_categories 

 

  

Κωδικός Ονομασία Κατηγορία 

P_DPYR Δασική – Αγροτική πυρκαγιά Φυσική Καταστροφή 

P_SISM Σεισμός Φυσική Καταστροφή 

P_PLIM Πλημμύρα Φυσική Καταστροφή 

P_KATO Κατολίσθηση Φυσική Καταστροφή 

P_TSUN Τσουνάμι Φυσική Καταστροφή 

P_ANEM Ανεμοστρόβιλος Φυσική Καταστροφή 

P_KERA Κεραυνός ή άλλο ακραίο φαινόμενο Φυσική Καταστροφή 

H_POLE Πόλεμος Ανθρωπογενής καταστροφή 

H_TROM Τρομοκρατικό γεγονός Ανθρωπογενής καταστροφή 

H_TARA Ταραχές Ανθρωπογενής καταστροφή 

H_DOLO Μαζική δολοφονία Ανθρωπογενής καταστροφή 

H_PYRK Πυρκαγιά (εκτός δασικών, αγροτικών, 
τεχνολογικών) 

Ανθρωπογενής καταστροφή 

H_TEXN Τεχνολογική καταστροφή Ανθρωπογενής καταστροφή 

H_META Ατύχημα μεταφοράς Ανθρωπογενής καταστροφή 

H_VIOM Βιομηχανικό ατύχημα Ανθρωπογενής καταστροφή 

H_PROS Προσφυγική κρίση Ανθρωπογενής καταστροφή 

Πίνακας 1.17: Ενδεικτικές Τιμές  

 

1.2.10. Πίνακας Action Categories 

 

Πίνακας action_categories (κατηγοριες δράσεων) 
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Περιγραφή Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των κατηγοριών δράσεων με τις 
οποίες συσχετίζεται η οντότητα έτσι ώστε να γνωρίζει το σύστημα πως να 
την διαχειριστεί 

Πεδία (fields) 

Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 

code  Varchar (100) ΝΑΙ Κωδικός κατηγορίας δράσης 

name Varchar (300) ΝΑΙ Ονομασία κατηγορίας δράσης 

description Varchar (1000) ΟΧΙ Περιγραφή κατηγορίας δράσης 

limitations JSON  ΟΧΙ Εφόσον υπάρχουν περιορισμοί 
διαχείρισης των οντοτήτων που 
εντάσσονται στην κατηγορία, αυτοί 
αποθηκεύονται στο συγκεκριμένο 
πεδίο με την μορφή JSON 

Πίνακας 1.18: Δομή Πίνακα action_categories 

 

 

Κωδικός Ονομασία Περιγραφή 

ΕΚΚΕ Εκκένωση Εκκένωση 

ERDI Έρευνα και διάσωση Έρευνα και διάσωση 

APOX Αποχιονισμός Αποχιονισμός 

ARKA Άρση καταπτώσεων και εμποδίων Άρση καταπτώσεων και εμποδίων 

PYRO Πυρόσβεση Πυρόσβεση 

Πίνακας 1.19: Ενδεικτικές Τιμές  

 

1.2.11. Πίνακας Entity Attributes 

 

Πίνακας entity_attributes (ιδιότητες οντοτήτων) 

Περιγραφή Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων των οντοτήτων 
υπό την δομή KVP 

Πεδία (fields) 

Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 

entity_id Big Integer ΝΑΙ Foreign Key στον πίνακα entities 

Συνδέει κάθε εγγραφή (ιδιότητα) 
με το record set της οντότητας 
την οποία χαρακτηρίζει 

entity_category_attribute_id Big Integer ΝΑΙ Foreign key στον πίνακα 
entity_category_attributes 

Κατηγοριοποιεί κάθε εγγραφή 
(ιδιότητα) με την πρότυπη 
ιδιότητα της κατηγορίας στην 
οποία εντάσσεται η οντότητα 

Αποτελεί το πεδίο KEY στην δομή 
Key Value Pair 
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attribute_value Varchar 
(unlimited) 

ΝΑΙ Αποτελεί το πεδίο VALUE στην 
δομή Key Value Pair 

(η τιμή αποθηκεύεται πάντα ως 
text, ενώ ο τρόπος διαχείρισης 

της τιμής κατά την καταχώρηση / 
τροποποίηση των δεδομένων 
(π.χ. ανώτατο μέγεθος τιμής, 
αποδεκτές τιμές κλπ), 
καθορίζεται από τον πίνακα 
entity_category_attributes – το 
μέγεθος του πεδίου δεν 
περιορίζεται) 

Πίνακας 1.20: Δομή Πίνακα entity_attributes 

 

1.2.12. Πίνακας Entity Images  

 

Πίνακας Entity_images (ιστορικότητα οντοτήτων) 

Περιγραφή Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προηγούμενων εκδόσεων των 
οντοτήτων μετά την τροποποίηση των δεδομένων τους (υλοποίηση 
version management)  

Πεδία (fields) 

Όνομα Τύπος 
Δεδομένων  

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Σχόλιο  

id Big Integer ΝΑΙ Primary Key 

entity_id Big Integer ΝΑΙ Foreign Key στον πίνακα entities  

entity_image_type Varchar (100) ΝΑΙ Δηλώνει τον τύπο της εικόνας της 
οντότητας που έχει αποθηκευθεί 
(π.χ. modification, cancelation, 
extension etc) 

entity_image JSON ΝΑΙ Αποθηκεύει την προηγούμενη εικόνα 
της οντότητας (σύνολο ιδιοτήτων 
της με τιμές) με την μορφή JSON 
(KVP) 

    

register_timestamp timestamp ΝΑΙ Value auto completed 

Στο συγκεκριμένο πεδίο τηρείται η 
ημερομηνία και ώρα καταχώρησης 
της εγγραφής 

register_user_id Big Integer ΝΑΙ Value auto completed 

Foreign key στον πίνακα των 
χρηστών 

Στο συγκεκριμένο πεδίο 
αποθηκεύεται το ID του χρήστη που 
καταχώρησε την εγγραφή 

Πίνακας 1.21: Δομή Πίνακα Entity_images 

 

1.3. Προτεινόμενο Σχήμα Βάσης   

Παρακάτω αποτυπώνεται το προτεινόμενο σχήμα σχεσιακής βάσης για την 

αποθήκευση των ανωτέρω πινάκων (δομή KVP). 
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Σχήμα 1.2: Προτεινόμενο Σχήμα Σχεσιακής Βάσης για την αποθήκευση της δομής KVP για τα Μέσα & Υλικά 
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Κεφάλαιο 2. Βασικά Σενάρια Χρήσης Συστήματος 

(φόρμες καταχώρησης δεδομένων) 

2.1. Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων 

2.1.1. Βασικές Λειτουργίες 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος είναι οι εξής: 

 Διαχείριση Κατηγοριών Γεγονότων  

o Καταχώρηση  

H φόρμα περιλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία 

 Ονομασία 

 Περιγραφή 

o Τροποποίηση δεδομένων 

Η φόρμα περιλαμβάνει τα ίδια πεδία με την φόρμα καταχώρησης 

o Προβολή βασικών στοιχείων με τη μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη προβάλει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης, καθώς και 

μεταταδεδόμενα (ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και τελευταίας 

τροποποίησης)  

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος) 
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 Διαχείριση Κατηγοριών Δράσεων 

o Καταχώρηση  

H φόρμα περιλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία 

 Ονομασία 

 Περιγραφή 

o Τροποποίηση δεδομένων 

Η φόρμα περιλαμβάνει τα ίδια πεδία με τη φόρμα καταχώρησης 

o Προβολή βασικών στοιχείων με τη μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη προβάλει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης, καθώς και 

μεταταδεδόμενα (ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και τελευταίας 

τροποποίησης)  

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος) 
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 Διαχείριση Κατηγοριών Mέσων  

o Καταχώρηση  

H φόρμα περιλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία 

 Ονομασία 

 Περιγραφή 

o Τροποποίηση δεδομένων 

Η φόρμα περιλαμβάνει τα ίδια πεδία με τη φόρμα καταχώρησης 

o Προβολή βασικών στοιχείων με τη μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη προβάλει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης, καθώς και 

μεταταδεδόμενα (ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και τελευταίας 

τροποποίησης)  

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος) 
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 Διαχείριση Πεδίων (attributes) Κατηγοριών Mέσων  

o Καταχώρηση  

H φόρμα περιλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία 

 Ονομασία 

 Περιγραφή  

 Κατηγορία Μέσου με την οποία σχετίζεται 

o Τροποποίηση δεδομένων 

Η φόρμα περιλαμβάνει τα ίδια πεδία με τη φόρμα καταχώρησης 

o Προβολή βασικών στοιχείων με τη μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη προβάλει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης, καθώς και 

μεταταδεδόμενα (ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και τελευταίας 

τροποποίησης)  

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος) 
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 Διαχείριση Μέσων & Υλικών 

o Καταχώρηση  

H φόρμα περιλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία 

 Ονομασία 

 Κωδικός 

 Φορέας στον οποίο ανήκει (με άντληση στοιχείων από το 

υποσύστημα οργανωσιακής διαχείρισης) 

 Κατηγορίες γεγονότων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

 Κατηγορίες δράσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

 Ένδειξη αν είναι αναλώσιμο 

 Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, 

email,κ.α.) 

 Κατηγορία 

Με βάση την επιλογή κατηγορίας εμφανίζονται τα πεδία που 

έχουν καθοριστεί για την συγκεκριμένη κατηγορία. 

o Τροποποίηση δεδομένων 

Η φόρμα περιλαμβάνει τα ίδια πεδία με την φόρμα καταχώρησης 

o Προβολή βασικών στοιχείων με την μορφή λίστας (με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων) 

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 



Παραδοτέο Π.5.4.2:  
Μελέτη Μοντελοποίησης Διαδικασιών (& Δεδομένων) – Έκδοση Γ 

 

ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε.  Αύγουστος 2019 Σελίδα 31 

o Σύνθετη προβολή με την μορφή λίστας (με δυνατότητα ταξινόμησης και 

αναζήτησης δεδομένων) (π.χ. παρουσίαση στοιχείων που αφορούν 

ιδιοκτησία, διαθεσιμότητα, χρήση κλπ) 

o Προβολή λίστας γεγονότων και δράσεων (με δυνατότητα ταξινόμησης 

και αναζήτησης δεδομένων) ανά γεγονός, στα οποία το μέσο / υλικό έχει 

αξιοποιηθεί 

o Προβολή μέσων σε χάρτη (WEB GIS) με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία 

της βάσης δεδομένων αλλά και στοιχεία συλλεγόμενα σε πραγματικό 

χρόνο από τις συσκευές GPS 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη προβάλει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης, καθώς και 

μεταταδεδόμενα (ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και τελευταίας 

τροποποίησης) καθώς και την τοποθεσία του μέσου σε χάρτη (WEB GIS) 

με βάση τα καταχώρισης αλλά και σε πραγματικό χρόνο με στοιχεία 

συλλεγόμενα από την συσκευή GPS αν τυχών διαθέτει. 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος). 

 

 

2.2. Υποσύστημα Οργανωσιακής Διαχείρισης 

2.2.1. Βασικές Λειτουργίες 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος είναι οι εξής: 
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 Διαχείριση Φορέων και Οργανισμών  

o Καταχώρηση  

H φόρμα περιλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία 

 Ονομασία 

 Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, website, διεύθυνση 

κ.α.) 

o Τροποποίηση δεδομένων 

Η φόρμα περιλαμβάνει τα ίδια πεδία με την φόρμα καταχώρησης 

o Προβολή βασικών στοιχείων με τη μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης καθώς και 

κάποια μεταδεδομένα (ενδεικτικά: ημερομηνία και ώρα δημιουργίας, 

χρήστης που δημιούργησε την εγγραφή). 

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος) 

 

 

 

 Διαχείριση Θέσεων Εργασίας (οργανογράμματος) Φορέων 

o Καταχώρηση  
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H φόρμα περιλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία 

 Ονομασία 

 Φορέας στον οποίο ανήκει 

 Γονική θέση κάτω από την οποία υπάγεται (προαιρετικά) ώστε να 

μπορεί να δημιουργηθεί δενδρική δομή 

o Τροποποίηση δεδομένων 

Η φόρμα περιλαμβάνει τα ίδια πεδία με την φόρμα καταχώρησης 

o Προβολή βασικών στοιχείων με την μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης καθώς και 

κάποια μεταδεδομένα (ενδεικτικά: ημερομηνία και ώρα δημιουργίας, 

χρήστης που δημιούργησε την εγγραφή). Η οθόνη αυτή προβάλει και το 

ιστορικό, ποιο φυσικό πρόσωπο κατείχε αυτή τη θέση και για ποιο 

χρονικό διάστημα 

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος) 
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 Διαχείριση Φυσικών Προσώπων  

o Καταχώρηση  

H φόρμα περιλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία 

 Ονομασία 

 Φορέας στον οποίο ανήκει (προαιρετικά) 

 Θέση του φορέα με την οποία συσχετίζεται (προαιρετικά και μόνο 

αν η θέση δεν είναι κατειλημμένη από άλλο φυσικό πρόσωπο) 

 Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email κ.α.) 

o Τροποποίηση δεδομένων 

Η φόρμα περιλαμβάνει τα ίδια πεδία με την φόρμα καταχώρησης 

o Προβολή βασικών στοιχείων με την μορφή λίστας (με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων) 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης καθώς και 

κάποια μεταδεδομένα (ενδεικτικά: ημερομηνία και ώρα δημιουργίας, 

χρήστης που δημιούργησε την εγγραφή).  

Η οθόνη αυτή προβάλει και το ιστορικό, ποια θέση κατείχε και για ποιο 

χρονικό διάστημα το φυσικό πρόσωπο. 

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος). 
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2.3. Υποσύστημα Διαχείρισης Γεγονότων Καταστροφής 

2.3.1. Βασικές Λειτουργίες 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος είναι οι εξής: 

 Διαχείριση Γεγονότων  

o Καταχώρηση  

H φόρμα περιλαμβάνει τα εξής κύρια στοιχεία 

 Κατηγορία  

Ενδεικτικές τιμές: 

 Φυσική Καταστροφή 

o Δασική – Αγροτική πυρκαγιά 

o Σεισμός 

o Πλημμύρα 

o Κατολίσθηση 

o Τσουνάμι 
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o Ανεμοστρόβιλος 

o Κεραυνός ή άλλο ακραίο φαινόμενο 

 Ανθρωπογενής καταστροφή 

o Πόλεμος 

o Τρομοκρατικό γεγονός 

o Ταραχές 

o Μαζική δολοφονία 

o Πυρκαγιά (εκτός δασικών, αγροτικών, 

τεχνολογικών) 

o Τεχνολογική καταστροφή 

o Ατύχημα μεταφοράς 

o Βιομηχανικό ατύχημα 

o Προσφυγική κρίση 

 Σημείο ή τοποθεσία συμβάντος 

 Γεωγραφικό μήκος  

 Γεωγραφικό πλάτος  

 Ημερομηνίες συμβάντος  

 Διάρκεια συμβάντος 

 Μέγεθος συμβάντος  

 Νεκροί  

 Τραυματίες 

 Υλικές ζημιές  

 Προέλευση μηχανισμού 

 καταστολής (τοπικός/ 

 περιφερειακός/ εθνικός/ 

 Ευρωπαϊκός / διεθνής/ μικτός) 

 Εμπλεκόμενα σώματα ασφαλείας  

 Συμμετοχή εθελοντών  

 Πηγή δεδομένων 

 Αξιολόγηση Συμβάντος 

 Σοβαρότητα συμβάντος (min 1 – max 5) 

 Επάρκεια χρόνου ανταπόκρισης σωμάτων ασφαλείας (min 

1 – max 5) 

 Επάρκεια συντονισμού σωμάτων ασφαλείας (min 1 – max 

5) 

 Γενική επιτυχία αντιμετώπισης (min 1 – max 10 

 Πρόσθετες πληροφορίες (ελεύθερο κείμενο) 

o Τροποποίηση δεδομένων 

Η φόρμα περιλαμβάνει τα ίδια πεδία με την φόρμα καταχώρησης. Κάθε 

τροποποίηση αποθηκεύει νέα έκδοση (versioning). 

o Προβολή βασικών στοιχείων με την μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης καθώς και 

κάποια μεταδεδομένα (ενδεικτικά: ημερομηνία και ώρα δημιουργίας, 
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χρήστης που δημιούργησε την εγγραφή, αν προήλθε από μετάπτωση). 

Αν το γεγονός έχει προέλθει  από κάποιο συμβάν/υπόθεση θα 

εμφανίζονται και η σχετική σύνδεση. 

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος) 

 Aναφορές  

o Ανά περίοδο, κατηγορία και γεωγραφική περιοχή 

o Προβολή αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα, σε διαγράμματα και σε χάρτη 

o Εκτύπωση  

o Εξαγωγή σε αρχείο 

 

Σημείωση: Το υποσύστημα θα επιτρέπει την καταχώρηση ενός γεγονότος 

συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες κατηγορίες (π.χ. Κατολίσθηση και Πλημμύρα), 

αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δηλώνεται η «κύρια» κατηγορία του 

γεγονότος. Εναλλακτικά, το υποσύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την συσχέτιση 

γεγονότων επιτρέποντας την καταχώρηση τύπου συσχέτισης. 
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2.4. Υποσύστημα Διαχείρισης Συμβάντων / Υποθέσεων 

2.4.1. Βασικές Λειτουργίες 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος είναι οι εξής: 

 Διαχείριση Συμβάντων / Υποθέσεων  

o Καταχώριση συμβάντος και καταστραφικού γεγονότος 

Mε την καταχώρηση δημιουργείται αυτόματα και εγγραφή για γεγονός 

καταστροφής στο αντίστοιχο υποσύστημα, οπότε η φόρμα του 

συμβάντος περιλαμβάνει και πεδία της καταχώρησης καταστροφικού 

γεγονότος: 

 Κατηγορία  

 Σημείο ή τοποθεσία συμβάντος 

 Γεωγραφικό μήκος  
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 Γεωγραφικό πλάτος  

 Ημερομηνία και ώρα συμβάντος  

 Διάρκεια συμβάντος 

 Μέγεθος συμβάντος  

 Νεκροί  

 Τραυματίες 

 Υλικές ζημιές  

 Προέλευση μηχανισμού καταστολής (τοπικός / περιφερειακός / 

εθνικός / Ευρωπαϊκός / διεθνής / μικτός) 

 Εμπλεκόμενα σώματα ασφαλείας  

 Συμμετοχή εθελοντών  

 Πηγή δεδομένων 

 Αξιολόγηση Συμβάντος 

 Σοβαρότητα συμβάντος (min 1 – max 5) 

 Επάρκεια χρόνου ανταπόκρισης σωμάτων ασφαλείας (min 

1 – max 5) 

 Επάρκεια συντονισμού σωμάτων ασφαλείας (min 1 – max 

5) 

 Γενική επιτυχία αντιμετώπισης (min 1 – max 10 

 Πρόσθετες πληροφορίες (ελεύθερο κείμενο) 

Επίσης περιλαμβάνονται και πεδία που αφορούν την εγγραφή του 

συμβάντος όπως: 

o Κατηγορίες δράσης 

o Κύριος φορέας διαχείρισης 

o Κατάσταση συμβάντος (ενδεικτικές τιμές: πρόχειρο, ενεργό, σε 

εξέλιξη, υπό διαχείριση, ολοκλήρωση διαχείρισης κλπ) 

o Τροποποίηση επιτρεπτών δεδομένων 

Τα δεδομένα που μπορούν να τροποποιηθούν είναι εκείνα που αφορούν 

την εγγραφή συμβάντος. Η τροποποίηση των πεδίων του γεγονότος 

γίνεται από το αντίστοιχο υποσύστημα. Κάθε τροποποίηση αποθηκεύει 

νέα έκδοση (versioning) 

o Προβολή βασικών στοιχείων με την μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης καθώς και 

κάποια μεταδεδομένα (ενδεικτικά: ημερομηνία και ώρα δημιουργίας, 

χρήστης που δημιούργησε την εγγραφή). Αν το γεγονός έχει προέλθει  

από κάποια ειδοποίηση θα εμφανίζεται και η σχετική σύνδεση. 

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίση) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος) 

 Aναφορές  

o Ανά περίοδο και κατηγορία 

o Προβολή αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα, σε διαγράμματα και σε χάρτη 

o Εκτύπωση  

o Εξαγωγή σε αρχείο 
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2.5. Υποσύστημα Διαχείρισης Συσκευών και Σημάτων 

2.5.1. Βασικές Λειτουργίες 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος είναι οι εξής: 

 Διαχείριση Οργάνων Καταγραφής Φαινομένων και Συμβάντων 

o Καταχώρηση  

Η φόρμα έχει ως κύρια πεδία: 

o Ονομασία συσκευής 

o Φορέας στον οποίο ανήκει 

o Είδος οργάνου 

Ενδεικτικές τιμές: 

o Σεισμόμετρο,  

o Επιταχυνσιογράφος,  
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o GNSSS,  

o Mετεωρολογικός Σταθμός 

o τα απαραίτητα στοιχεία διασύνδεσης με το web service λήψης 

δεδομένων (π.χ. IP, credentials) 

o συχνότητα κλήσης/άντλησης δεδομένων  

o Τροποποίηση δεδομένων 

H φόρμα περιέχει τα ίδια πεδία με την φόρμα καταχώρησης 

o Προβολή βασικών στοιχείων με την μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη προβάλει: 

o τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης,  

o μεταταδεδόμενα (ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και τελευταίας 

τροποποίησης των δεδομένων της καταχώρησης)  

o την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας απόπειρας επικοινωνίας με το 

web service και την ένδειξη αν αυτή ήταν επιτυχής ή όχι  

o λίστα με όλες τις μετρήσεις σε χρονολογική σειρά με δυνατότητα 

φιλτραρίσματος με βάση ημερομηνίες 

o Διαγραφή (λογική – deactivation) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα filtering) 
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 Διαχείριση συσκευών GPS 

o Καταχώρηση  

Η φόρμα έχει ως κύρια πεδία: 

o Ονομασία συσκευής 

o Συσχέτιση συσκευής με υλικό, μέσω των δεδομένων του 

υποσυστήματος διαχείρισης πόρων 

o Τα απαραίτητα στοιχεία για την διασύνδεση με το web service 

αποστολής των δεδομένων 

o Τροποποίηση δεδομένων 

H φόρμα περιέχει τα ίδια πεδία με την φόρμα καταχώρησης 

o Προβολή βασικών στοιχείων με την μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 
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Η οθόνη προβάλει: 

o τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης,  

o μεταταδεδόμενα (ημερομηνία και ώρα καταχώρησης και τελευταίας 

τροποποίησης των δεδομένων της καταχώρησης)  

o λίστα με όλες τις γεωγραφικές θέσεις σε χρονολογική σειρά με 

δυνατότητα φιλτραρίσματος με βάση ημερομηνίες 

o και την τρέχουσα και παρελθοντικές τοποθεσίες σε χάρτη (WEB GIS) 

με βάση τις μετρήσεις αλλά και real time με στοιχεία συλλεγόμενα 

από την συσκευή GPS  

o Διαγραφή (λογική – deactivation) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα filtering) 

 

 

 

 

 

2.6. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών & Δικαιωμάτων 
Πρόσβασης 
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2.6.1. Βασικές Λειτουργίες 

Το υποσύστημα είναι βασισμένο στη λογική των ρόλων και των δικαιωμάτων 

πρόσβασης (roles & access permissions). Tα δικαιώματα πρόσβασης καθορίζουν αν 

κάποιος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια λειτουργία πχ καταχώρηση νέου 

συμβάντος. Τα δικαιώματα είναι συνεπώς συνδεδεμένα με τις λειτουργίες του 

συστήματος και για αυτό τον λόγο δεν είναι δυναμικά ή διαχειρίσιμα. Το υποσύστημα 

όμως επιτρέπει την δυναμική δημιουργία ρόλων οι οποίοι ενσωματώνουν ένα ή 

περισσότερα δικαιώματα πρόσβασης. Οι ρόλοι ανατίθενται εν συνεχεία σε χρήστες. 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος είναι οι εξής: 

 Διαχείριση Xρηστών Συστήματος  

o Καταχώρηση  

Η φόρμα περιέχει ως κύρια δεδομένα καταχώρησης: 

o Τη σύνδεση με φυσικό πρόσωπο μέσω φόρμα αναζήτησης που 

αντλεί δεδομένα από το υποσύστημα οργανωσιακής διαχείρισης 

o Το όνομα χρήστη (username) 

o Ένας οι περισσότεροι ρόλοι που θα του ανατεθούν 

Με την αποθήκευση το υποσύστημα ενημερώνει τον LDAP server και 

παράγει αυτόματα προσωρινό κωδικό πρόσβασης που αποστέλλεται 

μέσω email στο φυσικό πρόσωπο που έχει συνδεθεί με το νέο χρήστη. 

Ο νέος χρήστης μετά το πρώτο login θα κληθεί να αλλάξει κωδικό 

πρόσβασης. 

o Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης 

Ο χρήστης που έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης εισάγει το username 

ή το email του και ένας νέος προσωρινός κωδικός που παράγεται 

αυτόματα από το σύστημα αποστέλλεται στο email του.  Μετά το login θα 

κληθεί να αλλάξει κωδικό πρόσβασης. 

o Ανάκτηση ονόματος χρήστη 

Ο χρήστης που έχει ξεχάσει το όνομα χρήστη εισάγει το email του. Το 

όνομα χρήστη αποστέλλεται στο email του.   

o Προβολή βασικών στοιχείων με την μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης καθώς και 

κάποια μεταδεδομένα (ενδεικτικά: ημερομηνία και ώρα δημιουργίας, 

χρήστης που δημιούργησε την εγγραφή) καθώς και την ημερομηνία και 

ώρα τελευταίας σύνδεσης του χρήστη. 

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος) 
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 Διαχείριση Ρόλων Συστήματος 

o Καταχώρηση  

H φόρμα καταχώρησης περιλαμβάνει το όνομα του νέου ρόλου καθώς 

και το σύνολο των δικαιωμάτων (permissions) που συνδέονται με τον 

ρόλο αυτό.  

o Τροποποίηση δεδομένων 

o Η φόρμα περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με την φόρμα καταχώρησης. 

o Προβολή βασικών στοιχείων με την μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων 

Η οθόνη εμφανίζει τα δεδομένα της φόρμας καταχώρησης καθώς και 

κάποια μεταδεδομένα (ενδεικτικά: ημερομηνία και ώρα δημιουργίας, 

χρήστης που δημιούργησε την εγγραφή)  

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 
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o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος) 

 

 

 
 

2.7. Υποσύστημα Διαχείρισης Δράσεων & Συντονισμού 

2.7.1. Βασικές Λειτουργίες 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος είναι οι εξής: 

 Κεντρική οθόνη περιστατικών (main dashboard) 

o Προβολή βασικών στοιχείων με τη μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων. 

Από τη λίστα ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στην κεντρική οθόνη 

διαχείρισης ενός περιστατικού. 

o Κεντρική οθόνη περιστατικού (main incident management dashboard) 

Η οθόνη περιλαμβάνει τις εξής ενότητες και λειτουργίες 

 Προβολή χρονολογικής σειράς (timeline) 
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Η ενότητα έχει μια κεντρική γραμμή που απεικονίζει το χρόνο. 

Από τη μία πλευρά της γραμμής παρουσιάζονται με 

χρονοσήμανση τα κύρια γεγονότα, ειδοποίηση, καταγραφή 

συμβάντος, ενημέρωση, αλλαγή κατάσταση συμβάντος κτλ και 

από την άλλη οι δράσεις και οι δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις 

πόρων. Κάνοντας κλικ σε κάποια γεγονός ή δράση εμφανίζονται 

οι λεπτομέρειες σε αναδυόμενο παράθυρο (popup window).  

 Πάνω σε χάρτη (WEB GIS) εμφανίζεται το επίκεντρο του 

γεγονότος και οι θέσεις των δεσμευμένων πόρων είτε από τα 

καταχωρημένα στοιχεία της βάσης δεδομένων είτε  στοιχεία 

συλλεγόμενα σε πραγματικό χρόνο από τις συσκευές GPS. 

Κάνοντας κλικ σε κάποιο πόρο εμφανίζονται οι λεπτομέρειες σε 

αναδυόμενο παράθυρο (popup window).  

 Προβολή λίστας δεσμευμένων πόρων 

Κάνοντας κλικ σε κάποιο πόρο εμφανίζονται οι λεπτομέρειες σε 

αναδυόμενο παράθυρο (popup window). Eπίσης σε κάθε πόρο 

υπάρχει η επιλογή/κουμπί για αποδέσμευση. 

 Προβολή λίστας προτάσεων δέσμευσης πόρων. Η λίστα αυτή 

αντλεί τις προτάσεις από το υποσύστημα διαχείρισης και 

αντιμετώπισης κινδύνου. Δίπλα σε κάθε πρόταση υπάρχει η 

επιλογή για δέσμευση του προτεινόμενου πόρου. 

 Προσθήκη πόρου. Πέρα από την αποδοχή μιας πρότασης 

δέσμευσης πόρου υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης και κάποιου 

πόρου που δεν έχει προταθεί. Σε αυτή την περίπτωση ανοίγει 

οθόνη που προβάλει τους πόρους και μπορεί να φιλτραριστεί με 

διάφορα κριτήρια όπως ενδεικτικά την κατηγορία του πόρου, το 

φορέα διαχείρισης, τη διαθεσιμότητα, την εγγύτητα στο σημείο 

του συμβάντος. 

 Αυτόματη αποδέσμευση πόρου. Όταν ένα συμβάν αλλάζει 

κατάσταση σε ολοκλήρωση διαχείρισης όλοι οι μη αναλώσιμοι 

πόροι αποδεσμεύονται αυτόματα 

 Καταχώριση δράσης. O χρήστης επιλέγοντας τη σχετική 

λειτουργία μπορεί να καταχωρήσει μια ενημερωτική εγγραφή για 

κάποια δράση σχετική με το περιστατικό π.χ. εντοπίστηκε 

τραυματίας, ο άνεμος άλλαξε διεύθυνση, ενημερώθηκε κάποιος 

φορέας. Η σχετική φόρμα περιλαμβάνει τα εξής πεδία 

 Τίτλος 

 Περιγραφή δράσης 

 Γεωγραφική περιοχή (γεωγραφικές συντεταγμένες) 

προαιρετικά 
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2.8. Υποσύστημα Διαχείρισης & Αντιμετώπισης Κινδύνου 

2.8.1. Βασικές Λειτουργίες 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος είναι οι εξής: 

 Υπολογισμός πρότασης διάθεσης πόρων 

Το υποσύστημα θα πρέπει να μπορεί να προτείνει πόρους προς διάθεση σε κάθε 

συμβάν. Ο αλγόριθμος που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατ’ 

ελάχιστον τους ακόλουθους παράγοντες 

o τα διαθέσιμα μέσα  

o την καταλληλότητα χρήσης τους για το είδος της καταστροφής και την 

ένταση αυτής 

o τη δυνατότητα χρήσης τους (π.χ. λόγω γεωγραφικών περιορισμών) 

o την εγγύτητα τους στο συμβάν 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να προτείνει αποδέσμευση ενός μέσου 

από ένα συμβάν χαμηλής προτεραιότητας και διάθεσης του σε άλλο 

υψηλότερης. 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα αλγορίθμου:  

 

Βήμα Περιγραφή 

Βήμα 1:  Έλεγχος του τύπου του περιστατικού (π.χ. δασική πυρκαγιά) 

Βήμα 2:  Με βάση των τύπο του περιστατικού άντληση από την βάση 
δεδομένων των κατηγορία μέσων που σχετίζονται με αυτό. από 
την  του τύπου του περιστατικού (π.χ. πυροσβεστικά οχήματα, 
υδροφόρες). 

Βήμα 3:  Με βάση των τύπο του περιστατικού και την ένταση αυτού 
άντληση από την βάση δεδομένων το πλήθος των απαιτούμενων 
μέσων ανά κατηγορία μέσου (π.χ. δύο πυροσβεστικά οχήματα, 
μία υδροφόρα). 

Βήμα 4:  Εντοπισμός διαθέσιμων μέσων ανά κατηγορία (π.χ. πυροσβεστικά 
οχήματα, υδροφόρες) που σχετίζονται με τον τύπο του 
περιστατικού (π.χ. δασική πυρκαγιά). Επαναληπτικό βήμα για 

κάθε κατηγορία μέσου. 

Βήμα 5:  Για κάθε κατηγορία μέσου αποκλεισμός των διαθέσιμων μέσων 
που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση τους στο σημείο του 

περιστατικού λόγω φυσικών εμποδίων (π.χ. το περιστατικό είναι 
σε νησί και κάποια διαθέσιμα μέσα βρίσκονται σε γειτονικό νησί). 

Βήμα 6:  Για κάθε κατηγορία μέσου, ταξινόμηση των διαθεσίμων μέσων με 
δυνατότητα πρόσβασης με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο 

πρόσβασης στο σημείο του περιστατικού. 
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Βήμα 7:  Με βάση τα απαιτούμενα μέσα ανά κατηγορία μέσων, επιλογή των 

συγκεκριμένων μέσων από τις αντίστοιχες λίστες με βάση τον 
μικρότερο χρόνο πρόσβασης στο σημείο του περιστατικού 

Βήμα 8α:  Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα μέσα δεν υπερβαίνουν τα 

διαθέσιμα προβολή των προτάσεων στον χρήστη του συστήματος 
για επιβεβαίωση. 

Βήμα 8β:  Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα μέσα υπερβαίνουν τα 
διαθέσιμα σε κάποια κατηγορία, τότε γίνεται αναζήτηση μέσων 

που είναι δεσμευμένα σε άλλα περιστατικά. Σε περίπτωση που 
βρεθούν τέτοια μέσα αποκλείονται εκείνα που έχουν εμπλοκή σε 
περιστατικά ίδιας ή μεγαλύτερης έντασης. Αποκλείονται επίσης τα 
μέσα που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο περιστατικό 
λόγω φυσικών εμποδίων. Από τα υπόλοιπα δημιουργείται μια νέα 
λίστα ταξινομημένη με βάση τον συντομότερο χρόνο άφιξης. 

Επιλέγονται τα απαιτούμενα μέσα και προβάλλονται στον χρήστη 
για επιβεβαίωση. 

Βήμα 9: Με βάση την ενημέρωση από τον χρήστη γίνονται οι κατάλληλες 
δεσμεύσεις/αποδεσμεύσεις μέσων. 

 

 

 Υπολογισμός αν μία η παραπάνω μετρήσεις από τα όργανα θα δημιουργήσουν 

αυτόματο ειδοποίηση 

Οι ροές δεδομένων από τα όργανα μέτρησης τροφοδοτούν τον αλγόριθμο 

αξιολόγησης κινδύνου που θα αναπτυχθεί. Ο αλγόριθμος αυτός θα λαμβάνει 

υπόψη το είδος του οργάνου μέτρησης, τις τιμές και ενδεχομένως και 

συνδυαστικά δεδομένα από περισσότερους αισθητήρες και θα αξιολογεί αν 

χρειάζεται να δημιουργήσει αυτόματη ειδοποίηση μέσω διασύνδεσης με το 

σύστημα διαχείρισης ειδοποιήσεων.  

 

 

2.9. Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας 

2.9.1. Βασικές Λειτουργίες 

Οι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος είναι οι εξής: 

 Υπηρεσία Διαδικτύου (WEB Service) Διαμοιρασμού των ενεργών συμβάντων / 

υποθέσεων  

Η Υπηρεσία Διαδικτύου θα δίνει τη δυνατότητα σε τρίτα συστήματα να 

διασυνδεθούν και να λαμβάνουν τα ενεργά συμβάντα και τις βασικές 

πληροφορίες που το αφορούν. Ενδεικτικά δεδομένα που θα διαμοιράζει: 

o Κατηγορία Γεγονότος 

o Γεωγραφική Περιοχή  

o Κατάσταση 

o Τα δεδομένα τουχρονοδιαγράμματος όπως περιγράφεται στο 

υποσύστημα δράσης και συντονισμού 
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 Υπηρεσίες Διαδικτύου (WEB Service) Άντλησης Δεδομένων από Οργάνα 

Καταγραφής Φαινομένων και Συμβάντων 

Το σύστημα σε τακτά και προκαθορισμένα χρονικά συστήματα συνδέεται στα 

δηλωμένα όργανα καταγραφής, αντλεί τα δεδομένα από αυτά και τα 

αποθηκεύει ενώ παράλληλα τα τροφοδοτεί και στο υποσύστημα διαχείρισης και 

αντιμετώπισης κινδύνου. 

 Υπηρεσίες Διαδικτύου (WEB Service) Λήψης Δεδομένων από Συσκευές GPS 

Oι συσκευές GIS σε τακτά χρονικά διαστήματα καλούν το web service στο 

υποσύστημα αυτό μεταδίδοντας το μοναδικό αναγνωριστικό τους, το 

γεωγραφικό μήκος και πλάτος και την ημερομηνία και ώρα που αντιστοιχεί 

στο γεωγραφικό στίγμα. Η χρονοσήμανση των συντεταγμένων είναι 

απαραίτητη ώστε αν η συσκευή GPS βρίσκεται εκτός δικτύου κάλυψης 

δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μόλις την επανακτήσει να μπορεί να 

αποστείλει και τα δεδομένα τα οποία δεν είχε καταφέρει να στείλει όσο ήταν 

εκτός δικτύου. 

 

 

 
 

2.9. Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδοποιήσεων 

2.9.1. Βασικές Λειτουργίες 

 Διαχείριση Eιδοποιήσεων  

o Καταχώρηση από εγγεγραμμένο χρήστη 

Κάποιος χρήστης του συστήματος αφού συνδεθεί πηγαίνει στη σχετική 

φόρμα όπου καταχωρεί τα αντίστοιχα κύρια πεδία: 
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 Ημερομηνία και ώρα συμβάντος 

 Κατηγορία συμβάντος 

 Γεωγραφική περιοχή (με χρήση ενσωματωμένου χάρτη από το 

υποσύστημα Web GIS) 

 Πρόσθετες πληροφορίες (ελεύθερο κείμενο) 

To σύστημα αυτόματα καταχωρεί τα στοιχεία του χρήστη και την 

ημερομηνία και ώρα της καταχώρησης. Η καταχώρηση εμφανίζεται 

άμεσα στη λίστα του χρήστη με τον ρόλο διαχείρισης των ειδοποιήσεων. 

o Καταχώρηση από ανώνυμο χρήστη 

Η φόρμα είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε να την συμπληρώσει. Δεν 

απαιτείται σύνδεση χρήστη. Η φόρμα έχει τα πεδία που έχει και η φόρμα 

για τον εγγεγραμμένο χρήστη και πρόσθετα έχει και τα εξής: 

 Όνοματεπώνυμο καταχωρητή 

 Τηλέφωνο καταχωρητή 

 Email καταχωρητή 

o Aυτόματη Καταχώρηση από Όργανα Καταγραφής Φαινομένων και 

Συμβάντων 

Το υποσύστημα διαλειτουργικότητας συλλέγει τις ροές δεδομένων από 

τα όργανα καταγραφής και τροφοδοτεί το υποσύστημα διαχείρισης και 

αντιμετώπισης κινδύνου. Το τελευταίο εφαρμόζει πάνω στις ροές 

δεδομένων τους κατάλληλους αλγορίθμους (μέσω του Decision Support 

System) που θα αναπτυχθούν και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

των αλγορίθμων θα δημιουργεί αυτόματα ειδοποιήσεις. Οι ειδοποιήσεις 

θα πρέπει να καταγράφουν και τα όργανα μετρήσεων και τις τιμές αυτών 

που προκάλεσαν την δημιουργία της ειδοποίησης. 

o Προβολή βασικών στοιχείων με την μορφή λίστας με δυνατότητα 

ταξινόμησης και αναζήτησης δεδομένων 

Τα βασικά φίλτρα αναζήτησης είναι: 

 Κατάσταση ειδοποίησης, με ενδεικτικές τιμές νέα, αναγνωσμένη, 

συσχετισμένη με υπόθεση 

 Γεωγραφική περιοχή που αφορά 

 Κατηγορία γεγονότος 

 Προέλευση ειδοποίησης (αυτόματη από όργανα, από χρήστη του 

συστήματος, ανώνυμα) 

o Προβολή αναλυτικών στοιχείων ειδοποίησης. 

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται τα στοιχεία της φόρμας καταχώρησης 

καθώς και κάποια μεταδεδομένα, όπως η ημερομηνία και ώρα 

καταχώρισης. 

o Κλιμάκωση ειδοποίησης σε συμβάν 

Εφόσον ο χρήστης του συστήματος που διαχειρίζεται τις ειδοποιήσεις 

κρίνει ότι με βάση μια ειδοποίηση πρέπει να καταχωρηθεί συμβάν τότε 

επιλέγοντας τη σχετική επιλογή από την ειδοποίηση θα μεταφέρεται στην 

οθόνη καταχώρησης νέου συμβάντος στο αντίστοιχο υποσύστημα. Η 

οθόνη καταχώρησης θα είναι προσυμπληρωμένη με κάποια δεδομένα από 

την ειδοποίηση (π.χ. γεωγραφικές συντεταγμένες). Με την αποθήκευση 
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του συμβάντος θα αποθηκεύεται και η σύνδεση με την ειδοποίηση από 

την οποία προήλθε. 

o Σύνδεση ειδοποίησης με υφιστάμενο συμβάν 

Σε περίπτωση που η ειδοποίηση αφορά σε ένα συμβάν που έχει 

καταχωρηθεί ήδη ως υπόθεση στο σχετικό υποσύστημα, θα υπάρχει η 

δυνατότητα συσχέτισης με αυτό. Ο χρήστης επιλέγοντας τη λειτουργία 

συσχέτισης θα βλέπει μια λίστα από τις υποθέσεις και θα μπορεί να 

επιλέξει μια υπόθεση με την οποία θέλει να συσχετιστεί η ειδοποίηση. 

o Διαγραφή (λογική – απενεργοποίηση) 

o Εκτύπωση (με δυνατότητα φιλτραρίσματος) 

 Aναφορές  

o Ανά περίοδο και κατηγορία 

o Προβολή αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα, σε διαγράμματα και σε χάρτη 

o Εκτύπωση  

o Εξαγωγή σε αρχείο 
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Παράρτημα Α. Ενδεικτικά Mock Ups Συστήματος  

Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων. Λίστα Διαχείρισης Μέσων και Υλικών. 

 
Σχήμα 1.3: Λίστα Διαχείρισης Μέσων και Υλικών 
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Υποσύστημα Διαχείρισης Πόρων. Φόρμα Καταχώρισης Μέσου/Υλικού 

 

 
Σχήμα 1.4: Φόρμα Καταχώρισης Μέσου/Υλικού 
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Υποσύστημα Οργανωσιακής Διαχείριση. Λίστα Διαχείρισης Θέσεων Εργασίας Φορέα 

 
Σχήμα 1.5: Λίστα Διαχείρισης Θέσεων Εργασίας Φορέα 
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Υποσύστημα Οργανωσιακής Διαχείριση. Φόρμα Καταχώρισης Θέσης Εργασίας Φορέα 

 

 
Σχήμα 1.6: Φόρμα Καταχώρισης Θέσης Εργασίας Φορέα 
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Υποσύστημα Διαχείρισης Γεγονότων Καταστροφής. Λίστα Διαχείρισης Δεδομένων Καταστροφής 

 

 
Σχήμα 1.7: Λίστα Διαχείρισης Δεδομένων Καταστροφής 
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Υποσύστημα Διαχείρισης Γεγονότων Καταστροφής. Φόρμα Καταχώρισης Γεγονότος Καταστροφής 

 

 
Σχήμα 1.8: Φόρμα Καταχώρισης Γεγονότος Καταστροφής 
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Υποσύστημα Διαχείρισης Δράσεων & Συντονισμού. Κεντρική Οθόνη (dashboard) Διαχείρισης Συμβάντος/Υπόθεσης  

 

 
Σχήμα 1.9: Κεντρική Οθόνη (dashboard) Διαχείρισης Συμβάντος/Υπόθεσης 
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Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδοποιήσεων. Λίστα Διαχείρισης Ειδοποιήσεων  

 

 
Σχήμα 1.10: Λίστα Διαχείρισης Ειδοποιήσεων 
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Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδοποιήσεων. Φόρμα Καταχώρισης Ειδοποιήσεων (δημιουργία ειδοποίησης από χρήστη) 

 

 
 Σχήμα 1.11: Φόρμα Καταχώρισης Ειδοποιήσεων (δημιουργία ειδοποίησης από χρήστη) 


