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Περίληψη  6 

Περίληψη 

 
Η συγκεντρωτική μελέτη των καταστροφών, και ιδιαίτερα των προκληθέντων 

απωλειών τους, είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό στρατηγικών για τη βέλτιστη 

αντιμετώπιση, και, μακροπρόθεσμα, για την πρόληψη των καταστροφών. Σήμερα, 

υπάρχουν εκατοντάδες βάσεις δεδομένων καταστροφών, οι οποίες όμως δεν 

ακολουθούν ενιαία πρότυπα μορφοποίησης και την αποθήκευσης των δεδομένων 

τους. Επομένως, απαιτείται ριζική επεξεργασία των δεδομένων πριν τη συνένωσή 

τους, που με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για τη διεξαγωγή ερευνών επ’ αυτών. 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συμβάλει στην καθιέρωση 

ενός προτύπου μορφοποίησης και αποθήκευσης των δεδομένων καταστροφών, 

προτείνοντας ένα μοντέλο συνένωσης των υπάρχοντων βάσεων. Το προτεινόμενο 

μοντέλο περιλαμβάνει δεδομένα για διαφορετικά είδη καταστροφών, καθώς και για 

τις προκληθείσες απώλειες, και τις απαιτούμενες για την αντιμετώπισή τους δυνάμεις 

άμεσης δράσης. Επιπρόσθετα, προτείνεται μια εκτεταμένη ταξινόμηση 

καταστροφών που περιλαμβάνει τόσο φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, όσο 

και γεγονότα συγκρούσεων ομάδων ανθρώπων. Για την απόδειξη της 

λειτουργικότητας του προτεινόμενου μοντέλου, υλοποιήθηκε εφαρμογή βάσης 

δεδομένων σε Python, η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση του χρήση με τα 

δεδομένα μέσω ενός REST API. Με τη συνένωσή τους υπό το ενιαίο αυτό μοντέλο, 

τα δεδομένα καταστροφών απαλλάσσονται από πρακτικά προβλήματα και 

καθίστανται έτοιμα για ερευνητική χρήση. 
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Abstract  8 

Abstract 

 
Τhe comprehensive study of disasters, and, in particular, their losses, is necessary to 

design strategies for optimal response, and, in the long term, for disaster prevention. 

Currently, there are hundreds of disaster databases which do not follow uniform 

standards for formatting and storing disaster data. Therefore, radical data processing 

is required before merging different databases, which is a prerequisite for conducting 

optimized relevant research. The aim of this diploma thesis is to contribute to the 

establishment of a standard for formatting and storing disaster data, by proposing a 

model for merging existing databases. The proposed model includes data for different 

types of disasters, as well as their losses, and the emergency response required for 

their mediation. In addition, an extended classification of disasters is proposed, which 

includes both natural and technological disasters, as well as conflict events. As proof 

of concept of the proposed model, a database application was implemented using 

Python, which allows interaction between the user and the data through a REST API. 

Combining disaster data under the proposed model frees them from practical 

obstacles and enables further research on disaster data. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή  

1.1 Αντικείμενο – Σκοπός 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην πρόταση και υλοποίηση ενός 

μοντέλου συνένωσης των υπάρχοντων βάσεων δεδομένων καταστροφών, το οποίο θα 

περιλαμβάνει δεδομένα για διαφορετικά είδη καταστροφών καθώς και δεδομένα για 

τις προκληθείσες απώλειες, και τις απαιτούμενες για την αντιμετώπισή τους δυνάμεις 

άμεσης δράσης. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της ενοποίησης των δεδομένων για 

διαφορετικά είδη καταστροφών, προτείνεται μια εκτεταμένη ταξινόμησή τους, τόσο 

για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, όσο και για καταστροφικά γεγονότα 

συγκρούσεων ομάδων ανθρώπων. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της μελέτης 

ενός υποσυνόλου των υπάρχοντων βάσεων δεδομένων καταστροφών. 

 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συμβάλει στην καθιέρωση ενός 

προτύπου μορφοποίησης και αποθήκευσης των δεδομένων καταστροφών, το οποίο 

είναι απαραίτητο για τη συγκεντρωτική μελέτη των δεδομένων τους, καθότι οι 

υπάρχουσες βάσεις δεδομένων παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους στον 

τομέα αυτό. Με τη συνένωσή τους υπό το ενιαίο αυτό μοντέλο, τα δεδομένα 

καταστροφών απαλλάσσονται από πρακτικά προβλήματα και καθίστανται έτοιμα για 

χρήση σε έρευνες, με απώτερο σκοπό το σχεδιασμό στρατηγικών για το μετριασμό των 

απωλειών, τη βέλτιστη αντιμετώπιση, και, μακροπρόθεσμα, για την πρόληψη των 

καταστροφών. 

1.2 Φάσεις υλοποίησης 

Η υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά, 

επιλέχθηκε ένα υποσύνολο των υπάρχοντων βάσεων δεδομένων καταστροφών, κυρίως 

από τη σχετική βιβλιογραφία, και τέθηκαν κριτήρια αξιολόγησής τους, για την επιλογή 

ορισμένων προς περαιτέρω μελέτη. Τα κριτήρια αυτά εξασφαλίζουν τα είδη των 

δεδομένων που απαιτούνται για τις ερευνητικές ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει 

η συγκεντρωτική βάση δεδομένων. Με βάση τα κριτήρια αυτά, επιλέχθηκαν εννέα από 

τις δεκαοκτώ βάσεις δεδομένων, η μορφοποίηση των οποίων μελετήθηκε σε βάθος. Σε 

δεύτερη φάση, αναλύθηκαν οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν και προτάθηκαν λύσεις επ’ 

αυτών, οι οποίες οδήγησαν στην πρόταση του μοντέλου συνένωσης των βάσεων 

δεδομένων. Στην τρίτη και τελευταία φάση, τα δεδομένα των επιλεχθείσων βάσεων 

υπέστησαν επεξεργασία ως προς τη μορφή τους, σύμφωνα με το προτεινόμενο 

μοντέλο. Τέλος, υλοποιήθηκε εφαρμογή η οποία πληροί όλες τις προδιαγραφές του 

προτεινόμενου μοντέλου, στην οποία εισήχθησαν τα τροποποιημένα δεδομένα των 

εννέα βάσεων. Αποτελεσματικά, τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή προς 

ανάκτηση και περαιτέρω μελέτη. 

1.3 Οργάνωση τόμου 

Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται συνοπτικά ο στόχος και το αντικείμενο της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, καθώς και τα στάδια υλοποίησής της.  

 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η θεωρητική θεμελίωση του προβλήματος που μελετά 

η παρούσα διπλωματική εργασία. Αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται 

κατά την χρήση των υπαρχόντων δεδομένων καταστροφών για τη διεξαγωγή έρευνας 

επ’ αυτών, και επεξηγείται η σημασία επίλυσης των προβλημάτων αυτών. 
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Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται δεκαοκτώ υπάρχουσες βάσεις δεδομένων 

καταστροφών που εντοπίστηκαν από τη σχετική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, ορίζονται 

τρία κριτήρια αξιολόγησής τους, που εξασφαλίζουν την επιλογή βάσεων δεδομένων 

για περαιτέρω μελέτη, οι οποίες διαθέτουν τα απαιτούμενα είδη δεδομένων. Σύμφωνα 

με τα κριτήρια αυτά, πραγματοποιείται μια ποιοτική σύγκριση μεταξύ των βάσεων, και 

επιλέγονται εννέα από αυτές. Για καθεμία από τις επιλεχθείσες βάσεις, αναλύονται σε 

βάθος τα πεδία που χρησιμοποιούν για τα δεδομένα τους, καθώς και η 

κατηγοριοποίηση των καταστροφών που ακολουθούν. 

 

Στο Κεφάλαιο 4 αναφέρονται συγκεντρωτικά οι αδυναμίες και οι ελλείψεις που 

εντοπίστηκαν σε ό,τι αφορά τη μορφοποίηση των υπαρχόντων βάσεων και των 

δεδομένων τους, καθώς και των ταξινομήσεων των καταστροφών που χρησιμοποιούν. 

Για κάθε πρόβλημα που αναφέρεται, προτείνεται αντίστοιχη λύση. Επίσης, στο 

Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το προτεινόμενο μοντέλο, τόσο ως προς τα πεδία του, όσο 

και ως προς την ταξινόμηση των καταστροφών.  

 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται αναλυτικά η μετατροπή που υπέστησαν τα δεδομένα 

των εννέα βάσεων που μελετήθηκαν σε βάθος, προκειμένου να προσαρμοστούν 

μορφολογικά στο προτεινόμενο μοντέλο. Επίσης, παρουσιάζεται η πρακτική 

υλοποίηση του μοντέλου, ως μια εφαρμογή που περιλαμβάνει βάση δεδομένων και 

REST API για την αλληλεπίδραση με το χρήστη. Αναφέρονται αναλυτικά όλες οι 

λειτουργίες του ΑΡΙ με παραδείγματα χρήσης.  

 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

ολοκληρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας καθώς και γίνονται ορισμένες 

προτάσεις σχετικά με τις μεθόδους συλλογής δεδομένων.  

 

Στο Κεφάλαιο 7 αναφέρονται οι επεκτάσεις που μπορούν να γίνουν επί του συνόλου 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας, και, συγκεκριμένα, στους άξονες των 

δεδομένων, του μοντέλου, και της υλοποίησής του, ώστε να υποστηρίζονται επιπλέον 

λειτουργίες.  
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό υπόβαθρο 
 

Τα δεδομένα των προκληθέντων απωλειών των καταστροφών αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο στην έρευνα για την εκτίμηση κινδύνων στο φυσικό, τεχνολογικό 

και κοινωνικό περιβάλλον. Ο στόχος των εκτιμήσεων αυτών είναι, πρωταρχικά, η 

αναγνώριση παγκόσμιων ή περιφερειακών τάσεων σε ό,τι αφορά τις συνέπειες 

διαφορετικών κινδύνων. Έτσι, μπορεί να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένα 

σχεδιασμός στρατηγικών και λήψη μέτρων για το μετριασμό των απωλειών, και, 

μακροπρόθεσμα, για την πρόληψη των καταστροφών που τις προκαλούν. Λόγω της 

σημασίας τους, τα δεδομένα απωλειών των καταστροφών είναι απαραίτητα για τις 

ερευνητικές δραστηριότητες ινστιτούτων, κυβερνητικών φορέων, του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη κυβερνητικών 

οργανισμών. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα καταστροφών, και συγκεκριμένα αυτά των 

προκληθέντων οικονομικών απωλειών, χρησιμοποιούνται ευρέως και στον 

ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα για τη διεξαγωγή ποικίλων αναλύσεων 

κινδύνων και για την ανάπτυξη προϊόντων μεταφοράς κινδύνου. 

 

Καθότι οι έρευνες αυτές έχουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που λαμβάνονται για 

την αντιμετώπιση των καταστροφών και των συνεπειών τους σε παγκόσμια κλίμακα, 

είναι εξαιρετικά σημαντικό τα σχετικά δεδομένα να πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά 

κριτήρια, που θα ακολουθούνται από όλους τους οργανισμούς που συλλέγουν σχετικά 

δεδομένα. Μόνο εφόσον πληρούνται ενοποιημένα κριτήρια ποιότητας είναι δυνατόν οι 

έρευνες που διεξάγονται επ’ αυτών να οδηγούν σε έγκυρα και ποιοτικά 

συμπεράσματα.  

 

Προς το παρόν, έχουν δημιουργηθεί μόλις τρεις βάσεις δεδομένων (Emergency 

Disasters Database - EM-DAT, NatCatSERVICE και Sigma) που καλύπτουν 

καταστροφές διαφορετικών ειδών, σε παγκόσμιο επίπεδο, περιλαμβάνοντας 

πληροφορίες για τις προκληθείσες οικονομικές, υλικές και ανθρώπινες απώλειες. 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν εκατοντάδες άλλες βάσεις δεδομένων οι οποίες εξειδικεύονται 

σε ένα τύπο ή μία ομάδα καταστροφών, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Οι βάσις 

αυτές άλλοτε περιλαμβάνουν μόνο πληροφορίες για την καταστροφή καθαυτή, και 

άλλοτε και για τις προκληθείσες απώλειές της,  ανάλογα με το στόχο δημιουργίας τους. 

Ο συνδυασμός, λοιπόν, των βάσεων δεδομένων καταστροφών κρίνεται απαραίτητος, 

ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι περισσότερες δυνατές πληροφορίες κατά τη διεξαγωγή 

σχετικών ερευνών. 

 

Για τη συνένωση των βάσεων δεδομένων καταστροφών απαιτείται ο ορισμός σαφών 

και ρητών προτύπων, που θα ακολουθούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

σε δύο επίπεδα. Αρχικά, απαιτούνται ενιαία πρότυπα στο επίπεδο ορισμού και 

συλλογής των δεδομένων, για να υπάρχει νόημα στη μελλοντική συνένωση και 

σύγκριση δεδομένων από διαφορετικές βάσεις καταστροφών. Για το επίπεδο αυτό 

υπεύθυνοι είναι οι οργανισμοί που πραγματοποιούν τη συλλογή των δεδομένων 

καταστροφών. Στη συνέχεια, καθιέρωση προτύπων απαιτείται και στο επίπεδο της 

μορφοποίησης και αποθήκευσης των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί.  

 

Επιπρόσθετα, όπως τονίζεται στο [1], η σύγκριση μεταξύ δεδομένων καταστροφικών 

γεγονότων προερχόμενων από διαφορετικές βάσεις δεδομένων είναι δυνατή μόνο αν 

οι διαφορετικές βάσεις τηρούν μια ομοιόμορφη κατηγοριοποίηση των καταστροφών 

σύμφωνα με τον τύπο τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2007, το Centre for Research on the 
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Epidemiology of Disasters (CRED) και η Munich Re, οι οργανισμοί που διαθέτουν τις 

βάσεις EM-DAT και NatCatSERVICE αντίστοιχα, δημιούργησαν μια συνεργατική 

πρωτοβουλία για την εφαρμογή μιας κοινής ορολογίας και κατηγοριοποίησης των 

καταστροφών [2]. Αυτή η κοινή ταξινόμηση αναπτύχθηκε μέσα από συναντήσεις 

εμπειρογνωμόνων ομάδων, και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη 

διεθνών προτύπων. Η ταξινόμηση αυτή διαφοροποιεί δύο γενικές κατηγορίες 

καταστροφών: φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Παρόλα αυτά, κρίνεται 

απαραίτητη η επέκταση του ορισμού των καταστροφών, πέρα από τις φυσικές και 

τεχνολογικές, με στόχο τη συμπερίληψη καταστροφικών γεγονότων που οφείλονται σε 

συγκρούσεις μεταξύ ομάδων ανθρώπων. Οι νεότερες έρευνες σχετικά με τους δείκτες 

παγκόσμιας ειρήνης διαπιστώνουν ότι το μέσο επίπεδο παγκόσμιας ειρήνης 

επιδεινώθηκε, για ένατη χρονιά τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Τα ευρήματα 

υποδεικνύουν μια απότομη αύξηση του επιπέδου των αστικών αναταραχών κατά την 

τελευταία δεκαετία, με περισσότερες από 96 χώρες να βιώνουν τουλάχιστον μία βίαιη 

διαδήλωση το 2019. Από το 2011 έως το 2019, ο αριθμός των ταραχών, οι γενικές 

απεργίες και αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο αυξήθηκαν κατά 244%, 

με την Ευρώπη να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό διαμαρτυριών, ταραχών και απεργιών. 

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν συνολικά σχεδόν 1.600 γεγονότα αστικών αναταραχών 

από το 2011 έως το 2018, με το 35% αυτών να είναι βίαια. Η υποσαχάρια Αφρική 

σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, τάξης 800%, σε γεγονότα αστικών διαταραχών 

παγκοσμίως, από από 32 ταραχές και διαμαρτυρίες το 2011 σε 292 το 2018 [3]. Επίσης, 

σε ό,τι αφορά τρομοκρατικά γεγονότα, σημειώνεται μείωση στις περισσότερες 

περιοχές, αλλά έχουν αρχίσει να διαδίδονται σε νέες περιοχές. Στη Δύση, η 

τρομοκρατία αυξήθηκε σημαντικά, από 1 καταγεγραμμένη επίθεση το 2010, σε 49 το 

2019 [4]. 

 

Τα βραχυπρόθεσμα συμπεράσματα των ερευνών επί των βάσεων δεδομένων 

στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της αντιμετώπισής τους όταν αυτές εκδηλώνονται. Η 

αντιμετώπιση αυτή πραγματοποιείται από τις δυνάμεις άμεσης δράσης, οι οποίες 

κινητοποιούνται σε μέγεθος ανάλογα με την εκτίμηση των επιπτώσεων της εκάστοτε 

καταστροφής, και συμβάλλουν στην επίλυση της και των άμεσων συνεπειών της, 

παρέχοντας τις υπηρεσίες τους προς τον επηρεαζόμενο πληθυσμό και περιβάλλον. 

Παρά τον κομβικό ρόλο των δυνάμεων άμεσης δράσης στην επίδραση των 

καταστροφών, δεν καταγράφονται δεδομένα για τις σχετικές ακολουθούμενες 

μεθόδους και τα μεγέθη των δυνάμεων που διατίθενται και κινητοποιούνται σε κάθε 

είδος καταστροφής σε συστηματική βάση. Για την εξαγωγή ολοκληρωμένων μελετών, 

κρίνεται απαραίτητη η συμπερίληψη τέτοιου είδους δεδομένων στις βάσεις δεδομένων 

καταστροφών.  

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη υπάρχοντων βάσεων 

δεδομένων καταστροφών με σκοπό την πρόταση ενός συγκεντρωτικού μοντέλου 

μορφοποίησης και αποθήκευσης δεδομένων καταστροφών προερχόμενων από 

διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Στα πλαίσια της συνένωσης των υπάρχοντων 

δεδομένων, προτείνεται μια σειρά από πεδία για την ομοιόμορφη περιγραφή των 

καταστροφών και των επιπτώσεών τους, καθώς και των δυνάμεων άμεσης δράσης που 

απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους. Τέλος, προτείνεται και μια ταξινόμηση των 

καταστροφών με βάση τον τύπο τους, τόσο για φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, 

όσο και για καταστροφικά γεγονότα συγκρούσεων ομάδων ανθρώπων. Σε ό,τι αφορά 

τα ίδια τα δεδομένα, γίνεται η παραδοχή ότι χρησιμοποιούνται αυτούσια, καθότι η 

παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην τεχνική μορφοποίησή τους. 
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Κεφάλαιο 3: Υπάρχουσες βάσεις δεδομένων 

3.1 Παρουσίαση υπαρχόντων βάσεων δεδομένων 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται υπάρχουσες βάσεις δεδομένων καταστροφών 

που βρέθηκαν στη σχετική βιβλιογραφία. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα σύνολα 

δεδομένων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, που επιλέχθηκαν προς μελέτη διότι 

περιέχουν ποσοτικά δεδομένα σχετικά με δυνάμεις άμεσης δράσης. Όλες οι βάσεις 

διατίθενται από διακεκριμένους στον κλάδο οργανισμούς και εταιρείες, και μπορεί να 

αφορούν ένα ή περισσότερα είδη καταστροφών, και να έχουν περιφερειακή ή 

παγκόσμια κάλυψη. Για την κάθε βάση δεδομένων παρατίθενται πληροφορίες σχετικά 

με το στόχο της, την ιστορία και τον οργανισμό που τη διαθέτει, και τις πηγές 

πληροφοριών της. Επιπρόσθετα, και πιο σημαντικά, αναφέρονται οι δυνατότητες 

πρόσβασης στα δεδομένα της, καθώς και ο όγκος, το πλαίσιο που καλύπτει, και τα είδη 

των δεδομένων που περιλαμβάνει.  

3.1.1 Canadian Disaster Database (CDD) 

Η Καναδική Βάση Δεδομένων Καταστροφών (Canadian Disaster Database - CDD) 

διατίθεται από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Καναδά, και στόχος της είναι 

η συλλογή πληροφοριών σχετικές με καταστροφές που έχουν επηρεάσει τον καναδικό 

πληθυσμό. Η CDD δεν αποτελεί πρωτογενή πηγή δεδομένων, καθώς αντλεί τα 

δεδομένα της από ομοσπονδιακά ιδρύματα, επαρχιακές και τοπικές κυβερνήσεις, μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς αλλά και από πηγές δεδομένων διαθέσιμες στο κοινό. Τα 

δεδομένα της επιθεωρούνται και ενημερώνονται περιοδικά. Η πρόσβαση στα δεδομένα 

της CDD είναι ανοιχτή μέσω της ιστοσελίδας της [5]. 

 

Η CDD περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για περισσότερα από 1000 φυσικά και 

τεχνολογικά καταστροφικά γεγονότα, καθώς και καταστροφές που προέκυψαν λόγω 

ανθρώπινων συγκρούσεων, εξαιρουμένων πολεμικών γεγονότων. Τα δεδομένα της 

βάσης καλύπτουν το χρονικό πλαίσιο από το 1900 μέχρι σήμερα, για καταστροφές που 

έχουν συμβεί στον Καναδά ή στο εξωτερικό αλλά με άμεση επιρροή στον Καναδικό 

πληθυσμό. Διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση της κάθε 

καταστροφής, την καταστροφή καθαυτή, χρονικές και τοπικές πληροφορίες, 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή, καθώς και εκτίμηση του κόστους των οικονομικών 

απωλειών που προκλήθηκαν από την καταστροφή. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και 

εισάγονται σε επίπεδο καταστροφής. Όταν η ίδια καταστροφή πλήττει πολλές χώρες, 

εισάγεται στη βάση μια εγγραφή. 

 

Η CDD περιλαμβάνει σημαντικά καταστροφικά γεγονότα που είτε συνάδουν με τον 

ορισμό του Πλαισίου Διαχείρισης Έκτακτης Αναγκών του Καναδά, είτε πληρούν ένα 

ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το γεγονός οδήγησε στο θάνατο 10 ή περισσότερων ανθρώπων 

• το γεγονός επηρέασε 100 ή περισσότερους ανθρώπους (τραυματίστηκαν, 

μολύνθηκαν, εκκένωσαν την περιοχή, έμειναν άστεγοι) 

• το γεγονός οδήγησε σε έκκληση για εθνική ή διεθνή βοήθεια 

• το γεγονός έχει ιστορική σημασία 

• το γεγονός προκάλεσε σημαντικές ζημιές ή/και διακοπή στις κανονικές 

διαδικασίες ώστε η πληγείσα κοινότητα να μην μπορεί να ανακάμψει από μόνη 

της. 
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3.1.2 DesInventar 

Το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών καταστροφών DesInventar δημιουργήθηκε από 

το United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNRDRR), με τη βοήθεια του 

UNDP (United Nations Development Programme), του OSSO (Corporation 

Observatorio Sismologico del sur Occidente), του μη κυβερνητικού οργανισμού La Red 

καθώς και της εταιρείας RobotSearch Software. Κύριος στόχος της βάσης δεδομένων 

αυτής ήταν η δημιουργία ενός εργαλείου για τη μελέτη των καταστροφών τοπικής 

κλίμακας, καθώς και η έναρξη του διαλόγου μεταξύ φορέων, θεσμών και κυβερνήσεων 

για την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών. Πρόκειται για ένα εργαλείο που βοηθά 

στην ανάλυση των καταστροφών και των επιπτώσεών τους, με σκοπό τη 

βελτιστοποίηση του προγραμματισμού μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας. Πηγές της 

βάσης δεδομένων αποτελούν ερευνητικά κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και μεμονωμένοι ερευνητές-χρήστες. Η πρόσβαση στα 

δεδομένα του συστήματος είναι ανοιχτή μέσω της ιστοσελίδας της βάσης δεδομένων 

[6]. Η πλειονότητα των δεδομένων είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, με λιγοστές 

εξαιρέσεις δεδομένων που διατίθενται στην τοπική γλώσσα.  

Τα δεδομένα του DesInventar αφορούν την εμφάνιση και τις επιπτώσεις φυσικών και 

τεχνολογικών καταστροφών σε 89 χώρες ανά την υφήλιο από το 1200 μέχρι και 

σήμερα. Περιέχει πληροφορίες για τον τύπο της καταστροφής, τις επιπτώσεις στην 

ανθρώπινη ζωή καθώς και τις προκληθείσες οικονομικές απώλειες, αλλά δε διαθέτει 

πληροφορίες για την ίδια την καταστροφή, όπως την ένταση ή τα αίτιά της.  

3.1.3 Disaster Declarations Summary 

H βάση δεδομένων Disaster Declarations Summary δημιουργήθηκε από την 

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών 

(FEMA) το 1953. Αποτελεί ένα συνοπτικό σύνολο δεδομένων που περιγράφει όλες τις 

καταστροφές που δηλώνονται ομοσπονδιακά και διαθέτει τρεις τύπους δήλωσης 

καταστροφών: μεγάλη καταστροφή, έκτακτη ανάγκη και βοήθεια διαχείρισης 

πυρκαγιάς. Σκοπός της είναι η καταγραφή των καταστροφών που λαμβάνουν χώρα στις 

ΗΠΑ. Τα δεδομένα διατίθενται απευθείας από το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών 

Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της FEMA (NEMIS), χωρίς καμία επεξεργασία. 

Tέλος, τα δεδομένα παρέχονται ανοιχτά μέσω της ιστοσελίδας της βάσης δεδομένων 

[7], στην αγγλική γλώσσα. 

Η βάση περιέχει περισσότερα από 61.000 εγγραφές, προερχόμενες από την επικράτεια 

των ΗΠΑ, καλύπτοντας το χρονικό πλαίσιο από το 1953 και έπειτα. Περιλαμβάνονται 

δεδομένα τόσο για φυσικές όσο και για τεχνολογικές καταστροφές, καθώς και για 

γεγονότα συγκρούσεων ομάδων ανθρώπων (π.χ. τρομοκρατικά γεγονότα). 

3.1.4 Electronic Major Accident Reporting System (eMARS) 

Η βάση δεδομένων eMARS (Major Accident Reporting System - MARS, και eMARS 

αφότου άρχισε να διατίθεται ηλεκτρονικά) περιέχει αναφορές χημικών ατυχημάτων και 

επικίνδυνων καταστάσεων που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε ατύχημα. Η 

ύπαρξη αναφορών χημικών ατυχημάτων και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές 

αποτελούν ισχυρό εργαλείο ευαισθητοποίησης για πιθανές αστοχίες που θα μπορούσαν 

να προκαλέσουν μεγάλα ατυχήματα σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν επικίνδυνες 

ουσίες. Ο σκοπός της βάσης δεδομένων eMARS είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή 
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διδαγμάτων από ατυχήματα σχετικά με επικίνδυνες ουσίες, προκειμένου να βελτιωθεί 

η πρόληψη χημικών ατυχημάτων και ο μετριασμός των συνεπειών τους. 

Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της οδηγίας Seveso 82/501/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

το 1982 και συντηρείται ακόμα και σήμερα, ακολουθώντας πλέον την αναθεωρημένη 

οδηγία Seveso 2012/18/ΕU.  

 

Οι αναφορές των ατυχημάτων που περιέχονται στην eMARS παρέχονται στο Γραφείο 

Ατυχημάτων και Κινδύνων (Major Accident Hazards Bureau - MAHB) του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Centre - JRC) από χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (European Economic 

Area - EEA), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organisation 

for Economic Co-operation and Development - OECD), και της Οικονομικής 

Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (United Nations Economic 

Commission for Europe - UNECE), βάσει της Σύμβασης TEIA (Transboundary Effects 

of Industrial Accidents). 

 

Η αναφορά ενός συμβάντος στη βάση eMARS είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη 

της ΕΕ όταν εμπλέκεται ένα ίδρυμα που υπάγεται στην οδηγία Seveso και το συμβάν 

πληροί τα κριτήρια ενός μεγάλου ατυχήματος όπως ορίζεται στο Παράρτημα VI της 

οδηγίας Seveso III (2012/18/EU). Για χώρες εκτός του OECD και της UNECE, η 

αναφορά ατυχημάτων στη βάση δεδομένων eMARS είναι εθελοντική. Οι πληροφορίες 

για το αναφερόμενο συμβάν εισάγονται στην eMARS απευθείας από την επίσημη αρχή 

αναφοράς της χώρας στην οποία έλαβε χώρα το συμβάν. Η πρόσβαση στα δεδομένα 

της eMARS είναι ανοιχτή στην ιστοσελίδα της [8].  

 

Η eMARS περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για περισσότερα από 1000 ατυχήματα 

σχετικά με επικίνδυνες χημικές ουσίες από το 1979 μέχρι σήμερα, για καταστροφές 

που έχουν συμβεί κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο, και κυρίως στο βιομηχανικό τομέα. 

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την την καταστροφή καθαυτή, τα αίτιά της, 

συσχετιζόμενα με αυτή συμβάντα και χρονικές πληροφορίες. Επίσης διαθέτει δεδομένα 

σχετικά με τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον, καθώς και εκτίμηση 

του κόστους των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφή, αλλά και 

πληροφορίες για τις μεθόδους καταστολής των συνεπειών της. Τα δεδομένα 

συγκεντρώνονται και εισάγονται σε επίπεδο καταστροφής. 

 

Οι εγγραφές της βάσης δε διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του 

ατυχήματος, με στόχο τη διατήρηση της eMARS ως αντικειμενική πηγή διδαγμάτων 

από παρελθοντικά ατυχήματα, καθώς και την ενίσχυση της προθυμίας των αρχών και 

των επαγγελματιών του κλάδου να παρέχουν ειλικρινείς και λεπτομερείς περιγραφές 

των ατυχημάτων. 

3.1.5 Emergency Events Database (EM-DAT) 

Η Βάση Δεδομένων Γεγονότων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Events Database - 

EM-DAT) [9] δημιουργήθηκε το 1988 και συντηρείται μέχρι και σήμερα από το 

Κέντρο Έρευνας για την Επιδημιολογία των Καταστροφών (Centre for Research on the 

Epidemiology of Disasters - CRED) της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Καθολικού 

Πανεπιστημίου της Λουβαίν (UCLouvain). Η EM-DAT δημιουργήθηκε με την αρχική 

υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αλλά και της βελγικής 

κυβέρνησης. 
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Ο κύριος στόχος της βάσης δεδομένων EM-DAT είναι να εξυπηρετεί τους σκοπούς της 

ανθρωπιστικής δράσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η πρωτοβουλία στοχεύει στον 

εξορθολογισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την εξασφάλιση ετοιμότητας 

απέναντι σε καταστροφικά γεγονότα, καθώς και στην παροχή μίας αντικειμενικής 

βάσης για την αξιολόγηση τρωτών σημείων και τον καθορισμό προτεραιοτήτων σε ό,τι 

αφορά την αντιμετώπιση καταστροφών. 

  

Πηγές της βάσης δεδομένων αποτελούν δεδομένα από οργανισμούς του ΟΗΕ, μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και 

πρακτορεία τύπου. Προτεραιότητα δίνεται σε δεδομένα από οργανισμούς του ΟΗΕ, 

κυβερνήσεις και τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. 

Αυτή η ιεράρχηση αντικατοπτρίζει την ποιότητα των περιεχόμενων δεδομένων ενώ 

εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα δεν επηρεάζονται από πολιτικούς περιορισμούς. 

  

Οι υπάρχουσες εγγραφές ελέγχονται συνεχώς για ασυνέπειες, πλεονασμούς και 

ελλείψεις. Το CRED ενοποιεί και ενημερώνει τα δεδομένα σε καθημερινή βάση. Ένας 

περαιτέρω έλεγχος γίνεται σε μηνιαία διαστήματα και οι αναθεωρήσεις γίνονται στο 

τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Νέα δεδομένα προστίθενται στη βάση EM-DAT 

εσωτερικά σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από 

το κοινό ενημερώνονται κάθε 3 μήνες, αφού όλα τα δεδομένα έχουν επικυρωθεί και 

ελεγχθεί μέσω διαφορετικών πηγών. Η πρόσβαση στα δεδομένα της EM-DAT είναι 

ανοιχτή στην ιστοσελίδα της βάσης [10]. 

  

Καταστροφικά γεγονότα εισάγονται στη βάση δεδομένων EM-DAT εφόσον πληρούν 

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια συμπερίληψης: 

• το γεγονός οδήγησε στο θάνατο 10 ή περισσότερων ανθρώπων 

• το γεγονός επηρέασε 100 ή περισσότερους ανθρώπους 

• το γεγονός οδήγησε σε κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

• το γεγονός οδήγησε σε έκκληση για διεθνή βοήθεια. 

 

Τα δεδομένα της βάσης δεδομένων EM-DAT αφορούν την εμφάνιση αλλά και τις 

επιπτώσεις περισσότερων από 23.000 φυσικών και τεχνολογικών καταστροφικών 

γεγονότων παγκοσμίως, από το 1900 μέχρι σήμερα. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με 

την κατηγοριοποίηση της κάθε καταστροφής, την καταστροφή καθαυτή, επιπτώσεις 

στην ανθρώπινη ζωή, καθώς και οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμώμενες 

προκληθείσες ζημιές σε υποδομές. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και εισάγονται σε 

επίπεδο χώρας. Όταν η ίδια καταστροφή πλήττει πολλές χώρες, εισάγονται στη βάση 

ισάριθμες εγγραφές με κοινό αναγνωριστικό. Σε αυτήν την περίπτωση, τα κριτήρια 

συμπερίληψης στη βάση δεδομένων ισχύουν για τους συγκεντρωτικούς αριθμούς της 

καταστροφής σε όλες τις επηρεαζόμενες χώρες.  

3.1.6 Global Landslide Catalog (GLC) 

Ο Παγκόσμιος Κατάλογος κατολισθήσεων (Global Landslide Catalog - GLC) [11][12] 

αναπτύχθηκε με στόχο τον εντοπισμό γεγονότων κατολισθήσεων ανά τον κόσμο, 

ανεξάρτητα από το μέγεθος, τις επιπτώσεις ή την τοποθεσία. Οι κατολισθήσεις 

προκαλούν δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές στις υποδομές και χιλιάδες θανάτους 

κάθε χρόνο παγκοσμίως. Η GLC συντάχθηκε για πρώτη φορά το 2007 στο Κέντρο 

Διαστημικών Πτήσεων "Goddard" της NASA. Λαμβάνονται υπόψη όλοι οι τύποι 

εδαφικών κινήσεων, οι οποίοι έχουν αναφερθεί σε μέσα ενημέρωσης, σε άλλες βάσεις 

δεδομένων καταστροφών, σε επιστημονικές αναφορές ή σε άλλες πηγές. 
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Επιπροσθέτως, η NASA ενθαρρύνει το κοινό να υποβάλει περιπτώσεις κατολισθήσεων 

(crowdsourcing). 

 

Η GLC περιλαμβάνει περισσότερες από 11.000 εγγραφές κατολισθήσεων παγκοσμίως, 

καλύπτοντας το χρονικό πλαίσιο από το 1988 μέχρι σήμερα. Περιέχει πληροφορίες 

σχετικά με την την κατολίσθηση καθαυτή, την κατηγοριοποίησή της, τα αίτιά της, το 

μέγεθός της, χρονικές πληροφορίες, επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή καθώς και 

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη δημιουργία κάθε εγγραφής. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και εισάγονται σε 

επίπεδο καταστροφής. 

3.1.7 Global Terrorism Database (GTD) 

Η Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Τρομοκρατία (Global Terrorism Database - 

GTD) [13] δημιουργήθηκε το 2001 με τη δωρεά ενός αρχείου χειρόγραφων αναφορών 

από το Pinkerton Global Intelligence Services (PGIS) στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. 

Δημιουργήθηκε και συντηρείται μέχρι και σήμερα με στόχο την βαθύτερη αντίληψη 

και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ παραμένει 

υπεύθυνο για τη συντήρηση, επικαιροποίηση και επέκταση της GTD μέχρι και σήμερα. 

Παρόλα αυτά, στο πέρασμα του χρόνου, διαφορετικές ομάδες εργάστηκαν τόσο για την 

ψηφιοποίηση και ανανέωση των υπαρχόντων εγγραφών της βάσης, όσο και για τη 

συλλογή πληροφοριών για τη δημιουργία νέων.  

 

Η ομάδα της GTD έχει σημειώσει σημαντικές βελτιώσεις στη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για την επέκταση της βάσης δεδομένων, εκμεταλλευόμενοι πλέον και 

τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Καθημερινά δημοσιεύονται περισσότερα 

από δύο εκατομμύρια άρθρα παγκοσμίως, από διαφορετικά κανάλια ενημέρωσης, 

σχετικά με τρομοκρατικές ενέργειες. Η διαδικασία ξεκινά με τον εντοπισμό και την 

τεκμηρίωση περιστατικών από αυτές τις ποικιλόμορφες πηγές, που στη συνέχεια 

εντάσσονται στη GTD με τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας 

και  μοντέλων μηχανικής μάθησης, που διευκολύνουν τον εντοπισμό και την οργάνωση 

ειδησεογραφικών άρθρων που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τρομοκρατικές 

επιθέσεις. Επιπροσθέτως, η ομάδα της GTD ανέπτυξε ένα σύστημα διαχείρισης 

δεδομένων που επιτρέπει στους αναλυτές να εντοπίζουν μοναδικές επιθέσεις, να 

καταγράφουν τις λεπτομέρειες κάθε συμβάντος και να ενημερώνουν τις εγγραφές για 

προηγουμένως καταγεγραμμένα συμβάντα καθώς νέες πληροφορίες γίνονται 

διαθέσιμες. 

 

Η GTD περιλαμβάνει περισσότερες από 190.000 εγγραφές σχετικά με τρομοκρατικά 

συμβάντα παγκοσμίως, καλύπτοντας το χρονικό πλαίσιο από το 1970 μέχρι 

σήμερα.  Παρουσιάζει μια έλλειψη δεδομένων για το έτος 1993, καθότι οι χειρόγραφες 

αναφορές για το 1993 καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια μιας μετακόμισης, προτού 

ψηφιοποιηθούν. Οι εγγραφές της GTD διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την 

κατηγοριοποίηση του συμβάντος, το χρονικό και χωρικό πλαίσιό του, πληροφορίες 

σχετικά με το συμβάν καθαυτό, όπως πληροφορίες για τυχόν χρησιμοποιούμενα όπλα, 

εμπλεκόμενες ομάδες, και συναφή συμβάντα. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει 

πληροφορίες για τις επιπτώσεις του συμβάντος στην ανθρώπινη ζωή, τόσο για τυχόν 

θύματα όσο και δράστες, ζημιές που προκλήθηκαν από το συμβάν, αλλά και αναλυτικές 

πληροφορίες για τις πηγές πληροφοριών του συμβάντος. Τα δεδομένα 

συγκεντρώνονται και εισάγονται σε επίπεδο καταστροφής. Όταν η ίδια καταστροφή 

πλήττει πολλές χώρες, εισάγεται στη βάση μια εγγραφή. 
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3.1.8 International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) 

Η Βάση δεδομένων International Best Track Archive for Climate Stewardship 

(IBTrACS) [14] δημιουργήθηκε από το National Centers for Environmental 

Information (ΝΟΟΑ) το 2008, ενώ η σημερινή εκδοχή της κυκλοφόρησε το 2019. 

Πρωταρχικός σκοπός της βάσης είναι η συγκεντρωμένη παροχή πληροφοριών που 

αφορούν τους τροπικούς κυκλώνες, για την κατανόηση της κατανομής της συχνότητας 

και της έντασης των φαινομένων αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κύριες πηγές 

πληροφοριών της IBTrACS είναι τοπικά εξειδικευμένα μετεωρολογικά κέντρα καθώς 

και μεγαλύτερα διακρατικά κέντρα, με κυριότερο τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό 

Οργανισμό, ο οποίος έχει επικυρώσει την βάση IBTrACS ως επίσημη πηγή δεδομένων 

τροπικών κυκλώνων. Άλλοι σημαντικοί οργανισμοί που παρέχουν δεδομένα στη βάση 

είναι το Australian Bureau of Meteorology, το Shanghai Typhoon Institute και το Hong 

Kong Observatory. Η βάση δεδομένων ανανεώνεται κάθε εβδομάδα, με δεδομένα σε 

παγκόσμια κλίμακα. Τέλος, η πρόσβαση στα δεδομένα είναι ελεύθερη μέσω της 

ιστοσελίδας του οργανισμού, στην αγγλική γλώσσα [15]. 

Η βάση περιέχει περισσότερα από 600.000 δεδομένα, τα οποία αναφέρονται σε 

συμβάντα καταιγίδων, κυκλώνων και τυφώνων σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1842 και 

έπειτα. Οι πληροφορίες αφορούν την ένταση του φαινομένου, τις τοποθεσίες τις οποίες 

επηρέασε καθώς και τις υπηρεσίες που κατέγραψαν το φαινόμενο. 

3.1.9 NatCatSERVICE 

H βάση δεδομένων NatCatSERVICE παρέχεται από το 1980 από την αντασφαλιστική 

εταιρεία Munich Re, η οποία αποτελεί ηγέτη στον τομέα της αντασφάλισης. Τα 

δεδομένα της δεν είναι προσβάσιμα στο κοινό, όμως διατίθενται επιλεγμένες αναλύσεις 

και πίνακες, ενώ δημοσιεύεται σε ετήσια βάση μια ανασκόπηση των φυσικών 

καταστροφών (Topics Geo Review of Natural Catastrophes). Η βάση δεδομένων 

NatCatSERVICE περιλαμβάνει φυσικές καταστροφές κάθε είδους, με ιστορικές 

πληροφορίες που χρονολογούνται από το 79 μ.Χ. (έκρηξη του Βεζούβιου) αλλά και 

δεδομένα κατάλληλα για αναλυτική αξιολόγηση των καταστροφών που καλύπτουν το 

χρονικό πλαίσιο από το 1950 μέχρι σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Περίπου 800 

γεγονότα προστίθενται κάθε χρόνο. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τον τύπο της 

καταστροφής, την περιγραφή της αλλά και ασφαλισμένες οικονομικές απώλειες. Τα 

δεδομένα οικονομικών απωλειών της NatCatSERVICE εξάγονται κυρίως από 

εσωτερικές εκθέσεις εταιρειών και εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων αλλά πηγές 

περιλαμβάνουν και ασφαλιστικές ενώσεις, επιστημονικές πηγές, κυβερνητικούς και μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς. Τα δεδομένα της NatCatSERVICE δε διατίθενται ανοιχτά 

προς μελέτη.  

3.1.10 National Centers for Environmental Information (NCEI) 

Το Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικών Πληροφοριών (National Centers for 

Environmental Information - NCEI) αποτελεί την επίσημη αρχή συλλογής και 

καταγραφής περιβαλλοντικών δεδομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 

NCEI διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα αρχεία ατμοσφαιρικής, παράκτιας, 

γεωφυσικής και ωκεανικής έρευνας στον κόσμο και ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη 

ανάγκη για δεδομένα υψηλής αξίας, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική έρευνα, και 

στην προσπάθεια μετατροπής των επιστημονικών γνώσεων σε δυναμικές, εύχρηστες 
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πληροφορίες που θα καθορίσουν την στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων στον 

κυβερνητικό, ακαδημαϊκό και ιδιωτικό τομέα. 

 

Το NCEI αρχειοθετεί και συσχετίζει δεδομένα τσουνάμι, σεισμών και ηφαιστειακής 

δραστηριότητας για την υποστήριξη της έρευνας, του σχεδιασμού και της απόκρισης 

σε αυτού του είδους τις φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, παρέχει, μεταξύ άλλων, 

τις ακόλουθες τρεις βάσεις δεδομένων. 

The Significant Earthquake Database 

Η Βάση Δεδομένων Αξιοσημείωτων Σεισμών (The Significant Earthquake Database) 

[16] περιέχει πληροφορίες για καταστροφικούς σεισμούς από το 2150 π.Χ. έως 

σήμερα, που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

• ο σεισμός προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου αμερικάνικα 

δολάρια 

• ο σεισμός προκάλεσε 10 ή περισσότερους θανάτους 

• ο σεισμός είχε ένταση τουλάχιστον 7.5 σε κλίμακα Richter ή 10 (Χ) σε κλίμακα 

Mercalli (Modified Mercalli Intensity - MMI) 

• ο σεισμός προκάλεσε τσουνάμι. 

 

Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και εισάγονται σε επίπεδο καταστροφής. Όταν η ίδια 

καταστροφή πλήττει πολλές χώρες, εισάγεται στη βάση μια εγγραφή, στην οποία 

αναφέρονται τόσο η τοποθεσία στην οποία συνέβη η καταστροφή, όσο και οι 

τοποθεσίες που επηρεάστηκαν. 

The NCEI/WDS Tsunami Runup Database 

Η Βάση Δεδομένων Τσουνάμι της NCEI/WDS (The NCEI/WDS Tsunami Runup 

Database) [17] περιέχει περισσότερες από 28.300 εγγραφές σχετικές με θαλάσσια 

δραστηριότητα η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά ενός παλιρροϊκού κύματος, 

παγκοσμίως, από το 2000 π.Χ. μέχρι σήμερα. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και 

εισάγονται σε επίπεδο χώρας. Όταν η ίδια καταστροφή πλήττει πολλές χώρες, 

εισάγονται στη βάση ισάριθμες εγγραφές. 

The Significant Volcanic Eruption Database 

Η Βάση Δεδομένων Αξιοσημείωτων Ηφαιστειακών Εκρήξεων (The Significant 

Volcanic Eruption Database) [18] περιέχει περισσότερες από 800 εγγραφές σχετικές με 

ηφαιστειακή δραστηριότητα, και συγκεκριμένα, εκρήξεις ηφαιστείων παγκοσμίως, από 

το 4360 π.Χ. μέχρι σήμερα. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και εισάγονται σε επίπεδο 

καταστροφής και αναφέρεται μόνο η χώρα στην οποία συνέβη η έκρηξη, χωρίς 

πληροφορίες για άλλες χώρες που επηρεάστηκαν από αυτή.  

 

Το NCEI περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καταστροφή καθαυτή, τις επιπτώσεις 

της στην ανθρώπινη ζωή, καθώς και τις προκληθείσες οικονομικές και υλικές απώλειες. 

Οι τιμές των εκτιμώμενων οικονομικών απωλειών δίνονται σε εκατομμύρια 

αμερικάνικα δολάρια. Οι παραπάνω βάσεις δεδομένων συσχετίζονται μεταξύ τους 

μέσω των μοναδικών αναγνωριστικών των εγγραφών των σεισμών, όπου υπάρχει 

συσχέτιση γεγονότων σεισμών, ηφαιστειακών εκρήξεων και θαλάσσιας 

δραστηριότητας. Τα σύνολα δεδομένων φυσικών καταστροφών είναι διαθέσιμα μέσω 

της διεπαφής HazEL (Hazardous Event Lookup) [19][20][21], που αναπτύχθηκε από 

την NCEI.  
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3.1.11 PAGER - ComCat 

To PAGER (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response) αποτελεί ένα 

αυτοματοποιημένο σύστημα που λαμβάνει σεισμικά δεδομένα από απομακρυσμένους 

αισθητήρες, προκειμένου να εκτιμήσει γρήγορα το μέγεθος του σεισμού και το εύρος 

του αντίκτυπού του, για σεισμούς παγκοσμίως. Δημιουργήθηκε από το Γεωλογικό 

Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Geological Survey - USGS) το 

2007. Ο στόχος του PAGER είναι να παρέχει εκτιμήσεις τάξης μεγέθους για πιθανά 

θύματα, καθώς και την κατά προσέγγιση οικονομική επίδραση που μπορεί να 

προκαλέσει ένας σεισμός, πολύ πριν γίνει ακόμα και ένας πρώτος απολογισμός της 

επίδρασης του σεισμού από ειδικούς ή μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πραγματικό 

χρόνο. Έτσι, μπορεί να δώσει ένα προβάδισμα για προετοιμασία κατάλληλης δύναμης 

ανταπόκρισης στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες αντιμετώπισης των πρωτογενών 

συνεπειών του σεισμού, ανάλογα με το μέγεθος των εκτιμώμενων 

καταστροφών. Χρησιμοποιείται από ανταποκριτές, μέσα ενημέρωσης, εταιρείες, 

ασφαλιστικές εταιρείες, μηχανικούς, επιστήμονες, αλλά και από ατομικούς 

χρήστες. Τα δεδομένα ανανεώνονται άμεσα στη βάση μέσα στα πρώτα 30 λεπτά από 

την εμφάνιση του φαινομένου, και συνεχίζουν να ανανεώνονται καθώς νέες 

πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες. 

Οι ιστορικές πληροφορίες των σεισμών διατίθενται από τον Advanced National 

Seismic System (ANSS) Comprehensive Catalog of Earthquake Events and Products 

(ComCat) [22]. Η πρόσβαση στα δεδομένα παρέχεται ανοιχτά μέσω της ιστοσελίδας  

Earthquake Calatog [23] στην αγγλική γλώσσα. H ComCat περιέχει περισσότερα από 

900.000 συμβάντα σεισμικών δονήσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, καλύπτοντας το 

χρονικό πλαίσιο από το 1800 μέχρι σήμερα. Από το 1975 και έπειτα καταγράφονται 

περισσότερα συμβάντα ετησίως, πιθανώς λόγω της εντατικοποίησης του 

προγράμματος. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την καταστροφή καθαυτή (ένταση 

και άλλες επιστημονικές μετρήσεις), τις πηγές δεδομένων της καθώς και το ακριβές 

χρονικό και τοπικό πλαίσιό της. Οι εκτιμήσεις σχετικά με τις οικονομικές απώλειες και 

τα θύματα του συμβάντος που παράγονται από το PAGER δεν συμπεριλαμβάνονται 

στην ComCat.  

3.1.12 ReliefWeb 

Η βάση δεδομένων ReliefWeb δημιουργήθηκε από το United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) το 1996. Βασικός στόχος της 

ReliefWeb είναι η ανταλλαγή πληροφοριών από ανθρωπιστικές οργανώσεις και 

κυβερνήσεις καθώς και η παροχή ψηφιακών προϊόντων για την καλύτερη κατανόηση 

των φυσικών καταστροφών. Ως πηγές για τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται 

παραπάνω από 4000 τοπικές και διακρατικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, κυβερνήσεις, 

ερευνητικά κέντρα, καθώς και ΜΜΕ. H ανανέωση των δεδομένων συμβαίνει σχεδόν 

σε πραγματικό χρόνο, και η διάθεση αυτών παρέχεται ανοιχτά μέσω της ιστοσελίδας 

του ReliefWeb [24] στην αγγλική γλώσσα. 

Η βάση περιέχει περισσότερα από 3000 δεδομένα για φυσικές καταστροφές ανά την 

υφήλιο από το 1981 και έπειτα. Γίνεται αναφορά στις περιοχές τις οποίες επηρέασε η 

καταστροφή, τον τύπο της και την ημερομηνία έναρξης και τερματισμού της. 
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3.1.13 Sigma 

Η βάση δεδομένων Sigma παρέχεται από την την αντασφαλιστική εταιρεία Swiss Re, 

η οποία μάλιστα αποτελεί τη μεγαλύτερη αντασφαλιστική εταιρεία παγκοσμίως. Οι 

πηγές της βάσης δεδομένων είναι κυρίως αναφορές ασφάλισης και αντασφάλισης, 

εσωτερικές εκθέσεις, η λίστα της Lloyd's, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων αλλά και 

νέα από μέσα μαζικής ενημέρωσης. H Swiss Re δημοσιεύει σε ετήσια βάση την 

αναφορά "Sigma - Natural catastrophes and man-made disasters", η οποία 

περιλαμβάνει σε μορφή λίστας όλες τις καταστροφές που καταγράφηκαν, καθώς και 

ορισμένα στατιστικά. Η αναφορά είναι ανοιχτή στο κοινό, αλλά δεν παρέχεται ανοιχτή 

πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Επίσης, είναι εφικτή η εξαγωγή στατιστικών από τα 

δεδομένα της βάσης από την ιστοσελίδα Sigma Explorer [25].  

H Sigma περιλαμβάνει δεδομένα τόσο για φυσικές καταστροφές, όσο και για 

καταστροφές με αίτιο ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα δεδομένα της καλύπτουν το 

χρονικό πλαίσιο από το 1970 μέχρι σήμερα, και περίπου 300-350 νέες εγγραφές 

προστίθενται κάθε χρόνο. Εκτός από τα δεδομένα σχετικά με την ίδια την καταστροφή, 

το χωρικό και χρονικό πλαίσιό της,  διατίθενται και οι συνολικές και ασφαλισμένες 

οικονομικές απώλειες καθώς και πληροφορίες για τα θύματα της καταστροφής 

(θάνατοι, αγνοούμενοι, τραυματίες, άστεγοι). 

3.1.14 Volcanoes of the World Database 

Η Βάση Δεδομένων Ηφαιστείων του Κόσμου (Volcanoes of the World Database) 

δημιουργήθηκε από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (National Museum of 

Natural History – Smithsonian Institute) ως μέρος του παγκοσμίου ηφαιστειακού 

προγράμματος το 1968. Πρωταρχικός στόχος της βάσης αλλά και του προγράμματος 

είναι η τεκμηρίωση και η κατανόηση των πληροφοριών σχετικά με την παγκόσμια 

ηφαιστειακή δραστηριότητα καθώς και η διάδοση αυτών. Οι στόχοι αυτοί 

επιτυγχάνονται μέσω αναφορών, αρχειοθέτησης και έρευνας των δεδομένων γύρω από 

τις ηφαιστειακές καταστροφές. Η βάση δεδομένων ανανεώνεται κάθε 2 μήνες, με κύριο 

σκοπό την εισαγωγή νέων δεδομένων ηφαιστειακών εκρήξεων. Η πρόσβαση στα 

δεδομένα είναι ελεύθερη μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού [26] στην αγγλική 

γλώσσα. 

Τα δεδομένα της βάσης δεδομένων Volcanoes of the World αφορούν περισσότερα από 

11.000 γεγονότα ηφαιστειακής δραστηριότητας, για τα τελευταία 10.000 χρόνια ανά 

την υφήλιο. Η βάση περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της ηφαιστειακής 

δραστηριότητας, του χρονικού πλαισίου της, καθώς και την έντασή της σε κλίμακα 

VEI. 

3.1.15 Σύνολα Δεδομένων Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος  

Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος προσφέρει σε ανοιχτή διάθεση δεδομένα  σχετικά με 

τις δραστηριότητες του σώματος, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην επαρχία, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές [27]. H ανοιχτή διάθεση 

των δεδομένων απαιτείται από την εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την ενίσχυση της διαφάνειάς 

των δραστηριοτήτων του σώματος. Όλα τα σύνολα δεδομένων που διατίθενται από το 

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος προέρχονται αποκλειστικά από τα αρχεία του ίδιου του 

σώματος σχετικά με τις δραστηριότητές του. 
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Διατίθενται δύο ξεχωριστά σύνολα δεδομένων για συμβάντα για τα οποία 

κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, αποκλειστικά στον ελλαδικό 

χώρο: 

1. Το Σύνολο Δεδομένων Αστικών Συμβάντων, το οποίο περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με το συμβάν καθαυτό, χρονικά και τοπικά δεδομένα, 

καθώς και το μέγεθος των πυροσβεστικών δυνάμεων που χρειάστηκαν για την 

επίλυση του συμβάντος. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει περίπου 300.000 

αναφορές αστικών συμβάντων, καλύπτοντας το χρονικό πλαίσιο από το 2014 

μέχρι και το 2019. Τα δεδομένα ανανεώνονται σε ετήσια βάση.  

2. Το Σύνολο Δεδομένων Δασικών Συμβάντων, το οποίο περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με το συμβάν καθαυτό, χρονικά και τοπικά δεδομένα, το 

μέγεθος και το είδος των πυροσβεστικών δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν για 

την επίλυσή του, καθώς και το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσε η φωτιά σε 

καμένη έκταση. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει περίπου 200.000 αναφορές 

δασικών συμβάντων, καλύπτοντας το χρονικό πλαίσιο από το 2000 μέχρι και 

το 2019. Τα δεδομένα ανανεώνονται σε ετήσια βάση.  

3.2 Κριτήρια αξιολόγησης υπαρχόντων βάσεων δεδομένων 

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η πρόταση ενός μοντέλου 

ενοποίησης υπάρχοντων βάσεων δεδομένων καταστροφών το οποίο θα ενεργοποιεί τη 

μελέτη των καταστροφών με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων, διδαγμάτων και 

βέλτιστων πρακτικών, αρχικά για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους στο 

μέλλον, και μακροπρόθεσμα, για την πρόληψή τους. 

 

Στην παρούσα ενότητα θα οριστούν ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης των υπάρχοντων 

βάσεων δεδομένων που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.1. Σκοπός των κριτηρίων 

αυτών είναι η επιλογή ενός υποσυνόλου βάσεων δεδομένων καταστροφών, από τη 

μελέτη των οποίων θα προκύψει ένα μοντέλο για τη συνένωσή τους.  

 

Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων μελετούν αποκλειστικά ένα 

είδος καταστροφών. Η τακτική αυτή επιβάλει τη μελέτη των καταστροφών 

μεμονωμένα, χωρίς τη δυνατότητα εκτενέστερης μελέτης των αιτιών ή των 

αποτελεσμάτων τους, ιδιαίτερα όταν αυτά αποτελούν καταστροφές διαφορετικού 

τύπου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η εκάστοτε βάση έχει δημιουργηθεί για την 

απεικόνιση αποκλειστικά ενός τύπου καταστροφής, τόσο με τα πεδία όσο και με την 

ταξινόμηση σύμφωνα με την οποία έχει υλοποιηθεί. Επομένως, κρίνεται απαραίτητο 

το προτεινόμενο μοντέλο να είναι συγκεντρωτικό ως προς την ταξινόμηση των 

καταστροφών, ώστε να επιτρέπει τη μελέτη συσχετιζόμενων καταστροφών 

διαφορετικού τύπου. Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο μοντέλο πρέπει να είναι 

συγκεντρωτικό ως προς τα πεδία του, διαθέτοντας ομοιόμορφα πεδία πεδία μεν, που 

να επιτρέπουν την επαρκή περιγραφή όσων περισσότερων τύπων καταστροφών δε. 

 

Συμπερασματικά, το μοντέλο πρέπει να αναπτυχθεί υπό δύο άξονες: αφενός απαιτείται 

ο ορισμός ενός συνόλου πεδίων που επιτρέπουν την ομοιόμορφη περιγραφή των 

καταστροφών, ανεξαρτήτως του τύπου τους. Αφετέρου, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση 

μίας περιεκτικής ταξινόμησης των τύπων των καταστροφών, για τη διευκόλυνση της 

μελέτης τους ανά κατηγορία. Για την επίτευξη των παραπάνω, χρειάζεται να 

μελετηθούν βάσεις δεδομένων για καταστροφές διαφορετικών τύπων και πλαισίων, 

ώστε να συγκεντρωθούν τα είδη των δεδομένων που περιλαμβάνουν, να εξαχθούν 
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συμπεράσματα για τις προκλήσεις που θέτουν, και να προταθούν τρόποι ενοποίησής 

τους.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να οριστεί το πρώτο κριτήριο επιλογής μεταξύ των 

υπάρχοντων βάσεων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διάπλαση του 

συγκεντρωτικού μοντέλου. Το κριτήριο αυτό αφορά την συμπερίληψη βάσεων 

δεδομένων που μελετούν καταστροφές διαφορετικών τύπων, για την εξασφάλιση της 

περιεκτικότητας του μοντέλου.  

 

Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που απαιτείται να διαθέτει το προτεινόμενο μοντέλο, 

αυτές πρέπει να ενεργοποιούν όχι μόνο τη μελέτη των καταστροφών ως γεγονότα, αλλά 

και τις επιπτώσεις τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είτε φυσικό είτε τεχνητό. 

Οι πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των καταστροφών απευθείας στην ανθρώπινη 

ζωή αφορούν τον πληθυσμό που επηρεάστηκε και τον τρόπο με τον οποίο 

επηρεάστηκε. Τέτοιες πληροφορίες είναι κυρίως αριθμητικά δεδομένα για τους 

θανόντες, τους αγνοούμενους, τους τραυματίες, τα κρούσματα, τον πληθυσμό που 

αναγκάστηκε να εκκενώσει προσωρινά ή μόνιμα την περιοχή κατοικίας του, τον 

πληθυσμό που έμεινε άστεγος λόγω των υλικών ζημιών που προξένησε η καταστροφή, 

καθώς και τον πληθυσμό που επηρεάστηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Οι 

πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της καταστροφής στο περιβάλλον όπου 

εκδηλώθηκε ή έφτασε, μπορούν να αφορούν το ύψος τυχών οικονομικών ή υλικών 

απωλειών (π.χ. αριθμός κατεστραμμένων σπιτιών). Επίσης, χρήσιμες είναι και 

πληροφορίες σχετικά με πληρωμές που έγιναν για την επιδιόρθωση ζημιών και τη 

γενικότερη αναστήλωση και επαναφορά της επηρεασμένης κοινωνίας στην 

κανονικότητα.  

 

Επιπλέον, κρίσιμη κρίνεται και η μελέτη της ετοιμότητας των κοινωνιών απέναντι στις 

καταστροφές, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για τη διεξαγωγή 

μίας τέτοιας μελέτης απαιτούνται δεδομένα σχετικά με τις δυνάμεις άμεσης δράσης 

που είναι διαθέσιμες για κινητοποίηση την ώρα του συμβάντος, για την παροχή άμεσης 

βοήθειας και, εν τέλει, επίλυσης των άμεσων συνεπειών του συμβάντος. Οι 

πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι τόσο ποιοτικές, σχετικά με τις τακτικές που 

ακολούθησαν οι δυνάμεις άμεσης δράσης σε κάθε περίπτωση, όσο και ποσοτικές, 

σχετικά με το μέγεθος των δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν, τόσο σε ανθρώπινο 

δυναμικό, όσο και σε εξοπλισμό. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να οριστεί το δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης των 

υπάρχοντων βάσεων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διάπλαση του 

συγκεντρωτικού μοντέλου. Το κριτήριο αυτό αφορά την συμπερίληψη βάσεων που 

διαθέτουν δεδομένα σχετικά με την επίδραση της καταστροφής στην ανθρώπινη ζωή, 

τις προκληθείσες οικονομικές και υλικές απώλειες, και τις δυνάμεις άμεσης δράσης.  

 

Τέλος, ορίζεται ένα τελευταίο, πρακτικό κριτήριο, σχετικά με τη δυνατότητα 

πρόσβασης στα δεδομένα των βάσεων. Μετά από μία πρώτη μελέτη, διαπιστώθηκε πως 

μερικές από τις βάσεις δε διαθέτουν ανοιχτά τα δεδομένα τους προς μελέτη, ή 

επεξεργασία. Επομένως, για την επιλογή μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων για 

περαιτέρω μελέτη απαιτείται να παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα της 

επιτρέποντας την επεξεργασία τους για ερευνητικούς σκοπούς. 
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3.3 Σύγκριση και επιλογή βάσεων προς περαιτέρω μελέτη 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται η σύγκριση των βάσεων δεδομένων που 

μελετήθηκαν προκαταρκτικά. Με βάση τη σύγκριση αυτή, καθορίζονται οι βάσεις 

δεδομένων που θα μελετηθούν περεταίρω για τη δημιουργία του συγκεντρωτικού 

μοντέλου συνένωσής τους, καθώς και αναλύονται οι αδυναμίες των απορριφθέντων 

βάσεων δεδομένων. 

 

Ο Πίνακας 1 δείχνει τα είδη των δεδομένων που περιέχει καθεμία από τις δεκαοκτώ 

βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν και τα κριτήρια που πληροί, τα οποία 

περιγράφηκαν στην Ενότητα 3.2. Τέλος, δηλώνεται η επιλογή ή όχι της βάσης για 

περαιτέρω μελέτη.  
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Πίνακας 1: Σύγκριση των υπαρχόντων βάσεων δεδομένων καταστροφών και επιλογή όσων πληρούν τα Κριτήρια 1, 2 και 3.   
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Οι βάσεις δεδομένων που επιλέχθηκαν πληρούν, στο σύνολό τους, το Κριτήριο 1, που 

αφορά τη συγκέντρωση βάσεων δεδομένων καταστροφών που περιέχουν δεδομένα για 

όσο το δυνατόν περισσότερους τύπους καταστροφών. Συγκεκριμένα, οι βάσεις 

δεδομένων που επιλέχθηκαν διαθέτουν δεδομένα τόσο για φυσικές, όσο και για 

τεχνολογικές καταστροφές, αλλά και για καταστροφικά γεγονότα που αφορούν 

συγκρούσεις μεταξύ ομάδων ανθρώπων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Πίνακας 2: Κατηγορίες καταστροφών που καλύπτονται από τις βάσεις δεδομένων που 

μελετήθηκαν 

Οι ακόλουθες βάσεις δεδομένων δεν επιλέχθηκαν διότι δεν πληρούν το Κριτήριο 2, που 

αφορά την συμπερίληψη πληροφοριών τόσο για την ίδια την καταστροφή, όσο και για 

τις επιπτώσεις της και τις δυνάμεις άμεσης δράσης: DesInventar, Disaster Declarations 

Summaries, International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS), 

PAGER - ComCat, Relief Web και Volcanoes of the World Database.  

 

Αντίθετα με τις παραπάνω, οι βάσεις δεδομένων Sigma, NatCatSERVICE και Global 

Terrorism Database πληρούν το Κριτήριο 2, αλλά όχι το Κριτήριο 3. Συγκεκριμένα, η 

Global Terrorism Database επιτρέπει τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων της 

μόνο με την αγορά εμπορικής άδειας, ενώ οι NatCatSERVICE και Sigma δε διαθέτουν 

τα δεδομένα τους προς το κοινό. Η Sigma δημοσιεύει μία λίστα με τις καταστροφές 

που εισήχθησαν στη βάση κατά το περασμένο έτος κάθε χρόνο, αλλά η λίστα είναι σε 

μορφή pdf και η εξαγωγή των δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή δεν είναι εφικτή. 

3.4 Αναλυτική παρουσίαση των επιλεχθείσων βάσεων δεδομένων 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι βάσεις δεδομένων καταστροφών 

που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στην Ενότητα 

3.3. Για κάθε βάση δεδομένων αναφέρονται τα πεδία της ανά κατηγορία, καθώς η 

ταξινόμηση των τύπων των καταστροφών που ακολουθεί, αν υφίσταται. Για κάθε πεδίο 

αναφέρεται η ακριβής ονομασία του, συχνά με τη μετάφρασή της, ο τύπος του, καθώς 

και μία σύντομη περιγραφή των πληροφοριών που περιλαμβάνει.  

3.4.1 Canadian Disaster Database (CDD) 

Παρουσίαση πεδίων βάσης 

Ταξινόμηση καταστροφής 

• Κατηγορία συμβάντος (EVENT CATEGORY): 

Διαχωρισμός των συμβάντων σε περιστατικά ("Incident") και καταστροφές 

("Disaster").  
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• Ομάδα συμβάντος (EVENT GROUP), Υποομάδα συμβάντος (EVENT 

SUBGROUP), Τύπος συμβάντος (EVENT TYPE): 

Κατηγοριοποίηση του συμβάντος, σύμφωνα με μια προκαθορισμένη κατάταξη 

(Πίνακας 3). 

Περιγραφή καταστροφής 

• Ένταση καταστροφής (MAGNITUDE): 

Η τιμή της έντασης της καταστροφής. 

• Σχόλια (COMMENTS): 

Περιγραφή του συμβάντος σε μορφή κειμένου. 

Τοποθεσία 

• Μέρος (PLACE): 

Η τοποθεσία της καταστροφής περιγραφικά.  

Χρονικό πλαίσιο 

• Ημερομηνία έναρξης (EVENT START DATE): 

Η ημερομηνία κατά την οποία συνέβη ή ξεκίνησε η καταστροφή. 

• Ημερομηνία λήξης (EVENT END DATE): 

Η ημερομηνία κατά την οποία έληξε η καταστροφή.  

 

Όλες οι ημερομηνίες δίνονται σε μορφή MM/DD/YYYY. 

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή  

• Θάνατοι (FATALITIES): 

Αριθμός θανόντων ως άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής. 

• Τραυματίες / Μολυσμένοι (INJURED / INFECTED): 

Αριθμός ατόμων που υπέστησαν τραύματα ή μολύνθηκαν από ασθένεια και 

χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια ως άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής. 

• Εκκενωμένος πληθυσμός (EVACUATED): 

Αριθμός ατόμων που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή κατοικίας 

τους ως άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής. 

• Επηρεασμένος πληθυσμός (UTILITY - PEOPLE AFFECTED): 

Αριθμός ατόμων που χρειάστηκαν άμεση βοήθεια (π.χ. τροφή, νερό) κατά τη 

διάρκεια της καταστροφής, ως άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής. 

Οικονομικές απώλειες 

• Εκτιμώμενο συνολικό κόστος (ESTIMATED TOTAL COST) 

• Κανονικοποιημένο συνολικό κόστος (NORMALIZED TOTAL COST) 

• Δημοτικά κόστη (MUNICIPAL COSTS) 

• Κόστη άλλων κυβερνητικών τμημάτων (OGD COSTS) 

• Πληρωμές ασφαλειών (INSURANCE PAYMENTS) 

• Πληρωμές ομοσπονδιακών ρυθμίσεων οικονομικής βοήθειας για καταστροφές 

(FEDERAL DFAA PAYMENTS) 

• Πληρωμές επαρχιακών ρυθμίσεων οικονομικής βοήθειας για καταστροφές 

(PROVINCIAL DFAA PAYMENTS) 

• Πληρωμές επαρχιακών τμημάτων (PROVINCIAL DEPARTMENT 

PAYMENTS) 

• Πληρωμές από ΜΚΟ (NGO PAYMENTS) 
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H διαδικασία της οριστικοποίησης των οικονομικών δεδομένων μιας καταστροφής 

μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Επομένως, σε πολλές εγγραφές παρέχονται οι πιο 

πρόσφατες εκτιμήσεις στα πεδία οικονομικών απωλειών, προς το συμφέρον της 

πληρότητας των δεδομένων της βάσης.  

 

Οι τιμές των εκτιμώμενων οικονομικών απωλειών δίνονται σε αμερικάνικα δολάρια 

(USD), στην αξία του έτους που προέκυψε η καταστροφή ή του έτους που 

πραγματοποιήθηκε η πληρωμή του ποσού. Σύγκριση των δεδομένων κόστους από 

διαφορετικές χρονικές περιόδους μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από 

κανονικοποίηση των δεδομένων, που βοηθά στον προσδιορισμό του ποσοστού 

αύξησης ή μείωσης του κόστους με την πάροδο του χρόνου καθώς και στον έλεγχο της 

συμβολής των προληπτικών μέτρων στη μείωση του κόστους των καταστροφών. 

Παρουσίαση ταξινόμησης καταστροφών 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατηγοριοποίηση των καταστροφών που ακολουθεί 

η CDD,  ανάλογα με τον τύπο τους. 
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Πίνακας 3: Η ταξινόμηση των καταστροφών που ακολουθείται από την Canadian Disaster Database.  

Ομάδα γεγονότος

(EVENT GROUP)

Υποομάδα γεγονότος

(EVENT SUBGROUP)

Τύπος γεγονότος

(EVENT TYPE)

Ομάδα γεγονότος

(EVENT GROUP)

Υποομάδα γεγονότος

(EVENT SUBGROUP)

Τύπος γεγονότος

(EVENT TYPE)

Ομάδα γεγονότος

(EVENT GROUP)

Υποομάδα γεγονότος

(EVENT SUBGROUP)

Τύπος γεγονότος

(EVENT TYPE)

Επιδημία

(Epidemic)

Μη κατοικημένη περιοχή 

(Non-Residential)

Μη κατοικημένη περιοχή 

(Non-Residential)

Προσβολή

(Infestation)

Κατοικημένη περιοχή

(Residential)

Κατοικημένη περιοχή

(Residential)

Πανδημία

(Pandemic)

Οχημα

(Vehicle)

Μη κατοικημένη περιοχή 

(Non-Residential)

Χιονοστιβάδα

(Avalanche)

Διαταραχές/Διαδηλώσεις

(Disturbances / Demonstrations)

Κατοικημένη περιoχή

(Residential)

Ψύχος

(Cold Event)

Οχλοκρατική εκδήλωση

(Rioting)

Οχημα

(Vehicle)

Ξηρασία

(Drought)

Αέριο

(Air)

Φωτιά

(Fire)

Πλημμύρα

(Flood)

Θαλάσσιο

(Marine)

Διαρροή/Απελευθέρωση

(Leak / Spill Release

Γεωμαγνητική καταιγίδα

(Geomagnetic Storm)

Τρένο

(Rail)

Απελευθέρωση λόγω εκτροχιασμού

(Derailment Release)

Καύσωνας

(Heat Event)

Όχημα

(Vehicle)

Απελευθέρωση από όχημα

(Vehicle Release)

Τυφώνας

(Hurricane / Typhoon / Tropical Storm)

Βιολογική

(Biological)

Απελευθέρωση στη θάλασσα

(Marine Release)

Κύμα καταιγίδας

(Storm Surge)

Επίθεση με βόμβα

(Bomb Attacks)

Τομέας Επικοινωνιών

(Communications)

Καταιγίδα

(Storm - Unspecified / Other)

Χημική

(Chemical)

Τομέας Ενέρηειας

(Energy)

Χειμερινή καταιγίδα

(Winter Storm)

Ψευδής αναφορά

(False Alarm)

Βιομηχανικός Τομέας

(Manufacturing / Industry)

Καταιγίδες / Αστραπές

(Storms and Severe Thunderstorms)

Ψευδής αναφορά

(Hoax)

Τομέας Μεταφορών

(Transportation)

Ανεμοστρόβιλος

(Tornado)

Απαγωγή/Δολοφονία

(Kidnapping / Murder)

Τομέας Ύδρευσης

(Water)

Πυρκαγιά

(Wildfire)

Πυρηνική

(Nuclear)

Αέριο

(Air)

Σεισμός

(Earthquake)

Πυροβολισμοί

(Shootings)

Θαλάσσιο

(Marine)

Κατολίσθηση

(Landslide)

Τρένο

(Rail)

Τσουνάμι

(Tsunami)

Όχημα

(Vehicle)

Διαστημικά συντρίμμια

(Space Debris)

Διαστημική Εκτόξευση

(Space Launch)

Φυσική

(Natural)

Σύγρουση

(Conflict)

Τρομοκρατική

(Terrorist)

Ακτινολογική

(Radiological)

Μεταφορικό Ατύχημα

(Accident-Transportation)

Διαστημικά Γεγονότα/Συμβάντα

(Space Events/Incidents)

Ηφαίστειο

(Volcano)

Γεωλογική

(Geological)

Τεχνολογική

(Technology)

Έκρηξη

(Explosion)

Φωτιά

(Fire)

Επικύνδινα χημικά

(Hazardous Chemicals)

Αστοχία Υποδομών

(Infrastructure Failure)

Εμπρησμός

(Arson)

Αστικές διαταραχές

(Civil Incidents)

Πειρατεία οχήματος

(Hijackings)

Βιολογική

(Biological)

Μετεορολογική - Υδρολογική

(Meteorological - Hydrological)
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3.4.2 Electronic Major Accident Reporting System (eMARS) 

Παρουσίαση πεδίων βάσης 

Αναγνωριστικά 

• Αριθμός ατυχήματος (Accident ID): 

To μοναδικό αναγνωριστικό κάθε καταστροφής, ως αύξων αριθμός 6 ψηφίων, 

ξεκινώντας από το 000001. 

Ταξινόμηση καταστροφής 

• Τύπος γεγονότος (Event Type): 

Κατηγοριοποίηση των γεγονότων σύμφωνα με τη σοβαρότητά τους ως εξής: 

o Μεγάλο ατύχημα (Major Accident): ατυχήματα σε τοποθεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατατάσσονται ως μεγάλα ατυχήματα 

σύμφωνα με την οδηγία Seveso.  

o Παραλίγο ατύχημα (Near Miss): ατυχήματα σε τοποθεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν κατατάσσονται ως μεγάλα ατυχήματα 

σύμφωνα με την οδηγία Seveso.  

o Άλλο γεγονός (Other Event): μεταφορικά ατυχήματα ή ατυχήματα που 

αναφέρονται από χώρες εκτός EU και OECD.  

Περιγραφή καταστροφής 

• Τίτλος ατυχήματος (Accident Title) 

• Περιγραφή ατυχήματος (Accident Description, Accident Description - Other) 

• Νομοθεσία (Legislation): 

Η νομοθεσία στην οποία εμπίπτει η αναφορά του υπό εξέταση ατυχήματος. 

• Κατηγοριοποίηση Seveso II (Seveso II Status): 

Κατηγοριοποίηση της τοποθεσίας του ατυχήματος, σύμφωνα με την οδηγία 

Seveso II. Απαριθμητικό πεδίο που λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: 

o Ανώτερη βαθμίδα (Upper tier) 

o Χαμηλότερη βαθμίδα (Lower tier) 

o Άγνωστη (not known / not applicable) 

• Λόγοι αναφοράς γεγονότος (Reasons for Reporting): 

Υποδηλώνει τους λόγους για τους οποίους το γεγονός αναφέρθηκε στη βάση 

eMARS, σύμφωνα με τους αποδεκτούς λόγους της οδηγίας Seveso. 

Απαριθμητικό πεδίο που λαμβάνει τις παρακάτω τιμές ή συνδυασμό τους: 

o Eπίδραση στην ανθρώπινη ζωή: ≥ 1 νεκροί, ≥ 6 τραυματίες 

o Eμπλεκόμενες χημικές ουσίες: διαρροή ποσότητας μεγαλύτερη από 5% 

o Zημιά σε περιουσία: > 2Μ€ στις εγκαταστάσεις, > 0.5Μ€ εκτός 

εγκαταστάσεων 

o Eνδιαφέρον δίδαγμα 

o Άμεση επίδραση στο φυσικό περιβάλλον 

o Διασυνορικές ζημιές 

• Φαινόμενο ντόμινο (Domino Effects): 

Λογική μεταβλητή που δηλώνει αν το ατύχημα σχετίζεται με κάποια αλυσίδα 

ατυχημάτων. 

• Εργολάβοι (Contractors): 

Λογική μεταβλητή που δηλώνει αν στην τοποθεσία του ατυχήματος βρίσκονταν 

εργολάβοι.  

• Εγκατάσταση (Installation): 
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Πληροφορίες σχετικά με το μηχανισμό που σχετίζεται με το ατύχημα. 

• Φυσικοτεχνολογικό γεγονός (Natech Events):  

Λογική μεταβλητή που δηλώνει αν το ατύχημα προκλήθηκε από φυσική 

καταστροφή. 

• Διαρροή (Release Major Occurrences, Release Initiating Events): 

 Πληροφορίες για συμβάν διαρροής χημικών που προκλήθηκε κατά το ατύχημα. 

Απαριθμητικά πεδία που λαμβάνουν τις παρακάτω τιμές ή συνδυασμό τους: 

o Aπελευθέρωση αερίου στον αέρα 

o Διαρροή υγρού στο έδαφος 

o Διαρροή υγρού σε υδροφόρο ορίζοντα 

o Άγνωστη διαρροή 

o Aπελευθέρωση στερεού στο έδαφος 

o Aπελευθέρωση στερεού στον αέρα 

• Φωτιά (Fire Major Occurrences, Fire Initiating Events): 

Πληροφορίες για συμβάν φωτιάς που σχετίζεται, προκλήθηκε ή προκάλεσε το 

εξεταζόμενο ατύχημα. Απαριθμητικά πεδία που λαμβάνουν τις παρακάτω τιμές 

ή συνδυασμό τους: 

o Φωτιά εγκλωβισμένη σε κλειστό χώρο 

o Φωτιά σε δεξαμενή υγρής ουσίας  

o Καύση ατμών 

o Αγνωστος τύπος φωτιάς 

o Πήδακας φωτιάς 

o Φλεγόμενη αέρια μάζα 

• Έκρηξη (Explosion Major Occurrences, Explosion Initiating Events): 

Πληροφορίες για συμβάν έκρηξης που σχετίζεται, προκλήθηκε ή προκάλεσε το 

εξεταζόμενο ατύχημα. Απαριθμητικά πεδία που λαμβάνουν τις παρακάτω τιμές 

ή συνδυασμό τους: 

o Εκρηξη νέφους ατμού 

o Έκρηξη πίεσης 

o Aποσύνθεση ασταθούς ουσίας 

o Έκρηξη εξώθερμης αντίδρασης 

o Άγνωστος τύπος έκρηξης 

o Έκρηξη σκόνης 

o Έκρηξη λόγω απότομης αλλαγής κατάστασης 

o Έκρηξη νέφους ατμού υγρού εν βρασμώ 

• Μεταφορικό ατύχημα (Transport Major Occurrences, Transport Initiating 

Events): 

Πληροφορίες για τυχόν μεταφορικό ατύχημα που σχετίζεται, προκλήθηκε ή 

προκάλεσε το εξεταζόμενο ατύχημα. Απαριθμητικά πεδία που λαμβάνουν τις 

παρακάτω τιμές: 

o Tρένο 

o Οδικό 

o Θαλάσσιο 

• Αποθήκη / Εξοπλισμός / Μεταφορά (Storage Major Occurrences Equipment 

Type, Storage Initiating Events Equipment Type, Process Major Occurrences 

Equipment Type, Process Initiating Events Equipment Type, Transfer Major 

Occurrences Equipment Type, Transfer Initiating Events Equipment Type, 

Transport Major Occurrences Equipment Type, Transport Initiating Events 

Equipment Type): 
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Απαριθμητικά πεδία που παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με 

εξοπλισμό ή διαδικασίες που σχετίζονται με το ατύχημα. 

• Ταξινόμηση ουσίας (Substance Classification) 

• Όνομα ουσίας (Substance Involved) 

• Αίτια του γεγονότος: 

Η eMARS παρέχει λεπτομερή διαχωρισμό των αιτίων του γεγονότος, στα 

ακόλουθα πεδία: 

o Αίτια (Causes of the accident): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου δίνεται η σύνοψη των αιτίων. 

o Βλάβες εξοπλισμού (Plant/Equipment Causative Factor Type): 

Απαριθμητικό πεδίο, που λαμβάνει τις παρακάτω τιμές ή συνδυασμό 

τους: 

 Βλάβη / δυσλειτουργία εξαρτήματος / μηχανήματος 

 Bλάβη  

 Διάβρωση / κόπωση 

 Μη αναμενόμενη αντίδραση / μετάβαση φάσης 

 Άλλο 

 Σφάλμα οργάνου / ελέγχου-παρακολούθησης συσκευής 

 Ηλεκτροστατική συσσώρευση 

 Άγνωστο 

 Αντίδραση 

 Απώλεια ελέγχου διαδικασίας 

 Mπλοκάρισμα 

o Ανθρώπινος παράγοντας (Human): 

Απαριθμητικό πεδίο, που λαμβάνει τις παρακάτω τιμές ή συνδυασμό 

τους: 

 Σφάλμα χειριστή 

 Άγνωστο  

 Άλλο 

 Εσκεμμένη ανυπακοή/αποτυχία εκτέλεσης καθηκόντων 

 Κακόβουλη παρέμβαση 

 Πρόβλημα υγείας χειριστή 

o Οργάνωση (Organizational Causative Factor Type): 

Απαριθμητικό πεδίο, που λαμβάνει τις παρακάτω τιμές ή συνδυασμό 

τους: 

 Προβληματικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων / εξοπλισμού / 

συστήματος 

 Ελλιπείς διαδικασίες 

 Ελλιπής συντήρηση / επισκευή 

 Ελλιπής ανάλυση διαδικασίας 

 Άγνωστο 

 Ανεπαρκής διαχείριση 

 Ελλιπής εποπτεία 

 Εκπαίδευση / διδασκαλία 

 Άλλο 

 Ελλιπής επιθεώρηση/δοκιμή 

 Μη φιλικότητα προς τον χρήστη (συσκευές, σύστημα κ.λπ.) 

 Ανεπαρκής απομόνωση εξοπλισμού / συστήματος 

 Πρόβλημα κατασκευής 

 Προβληματική εγκατάσταση 
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o Εξωγενείς παράγοντες (External Causes): 

Απαριθμητικό πεδίο, που λαμβάνει τις παρακάτω τιμές ή συνδυασμό 

τους: 

 Φυσικό γεγονός 

 Άγνωστο 

 Άλλο 

 Αποτυχία υποδομών 

 Ανεπαρκής ασφάλεια εγκατάστασης 

 Μεταφορικό ατύχημα 

 Φαινόμενο ντόμινο από άλλο ατύχημα 

 Πρόσκρουση αντικειμένου 

o Άλλα αίτια (Causes - Other): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρονται αίτια που δεν 

καλύπτονται από τις παραπάνω κατηγορίες. 

• Συνέπειες (Consequences): 

Συνοπτική περιγραφή των συνεπειών του ατυχήματος.  

• Διακοπή λειτουργίας (Disruption Off site Quantity/Effect, Disruption Off site 

Quantity): 

Ποιοτική και ποσοτική περιγραφή των αλλαγών που προκλήθηκαν στις 

κανονικές διαδικασίες τόσο στην τοποθεσία του ατυχήματος, όσο και στην 

ευρύτερη περιοχή.  

• Διορθωτικά μέτρα (Remedial measures Quantity/Effects, Remedial measures 

Quantity): 

Ποιοτική και ποσοτική περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν μετά το πέρας 

του ατυχήματος, για την επαναφορά του επηρεαζόμενου μηχανισμού (π.χ. 

εργοστάσιο) στην κανονική κατάσταση. 

• Θέμα του διδάγματος (Theme of the Lessons Learned), Δίδαγμα (Lesson 

Learned): 

Περιγραφή των διδαγμάτων που μπορούν να διεξαχθούν από τη μελέτη του 

ατυχήματος, με στόχο τη λήψη μέτρων τόσο για την πρόληψη όσο και για την 

αποτελεσματικότερη καταστολή και μετρίαση των συνεπειών αντίστοιχων 

μελλοντικών ατυχημάτων.  

Τοποθεσία 

• Διασυνοριακά φαινόμενα (Transboundary Effects): 

Λογική μεταβλητή που δηλώνει αν το ατύχημα είχε περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που επεκτάθηκαν εκτός των συνόρων της χώρας στην οποία συνέβη 

το ατύχημα. 

• Περιγραφή τοποθεσίας (Site description, Site description - Other): 

Πεδία ελεύθερου κειμένου που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 

τοποθεσία του γεγονότος, π.χ. μέγεθος εργοστασίου. Το πεδίο "Site description 

- Other" δεν έχει τιμή σε καμία εγγραφή. 

• Τύπος βιομηχανίας (Industry Type) 

Χρονικό Πλαίσιο 

• Ημερομηνία έναρξης (Start Date): 

Η ημερομηνία κατά την οποία συνέβη ή ξεκίνησε η καταστροφή. 

• Ημερομηνία λήξης (Finish Date): 

Η ημερομηνία κατά την οποία έληξε η καταστροφή. 

• Ημερομηνία αναφοράς (Report Date): 
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Η ημερομηνία κατά την οποία το γεγονός αναφέρθηκε στη βάση eMARS.  

• Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας (Last Modification Date): 

Η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η τελευταία επεξεργασία των δεδομένων 

του γεγονότος εντός της βάσης eMARS. 

• Ημερομηνία δημοσίευσης (Publication Date): 

Η πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία το γεγονός δημοσιοποιήθηκε μέσω 

της βάσης eMARS, με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες του. 

 

Όλες οι ημερομηνίες δίνονται στη μορφή YYYY-MM-DD. 

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

• Human On site Quantity/Effect, Human On site Quantity, Human Off site 

Quantity/Effect, Human Off site Quantity: 

Περιγραφή των επιπτώσεων του ατυχήματος σε ανθρώπους που βρίσκονταν 

τόσο στην τοποθεσία του ατυχήματος, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Τα 

πεδία "Quantity" περιλαμβάνουν αριθμητικές πληροφορίες σχετικά με νεκρούς, 

τραυματίες και ανθρώπους που επηρεάστηκαν από το συμβάν.  

Οικονομικές απώλειες 

• Συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον (Environmental On site Quantity/Effect, 

Environmental On site Quantity, Environmental Off site Quantity/Effect, 

Environmental Off site Quantity): 

Ποιοτική και ποσοτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο επηρεάστηκε το 

φυσικό περιβάλλον πλησίον της τοποθεσίας του ατυχήματος. 

• Κόστη (Cost On site Quantity/Effect, Cost On site Quantity, Cost Off site 

Quantity/Effect, Cost Off site Quantity): 

Ποιοτική και ποσοτική περιγραφή των οικονομικών απωλειών που προκάλεσε 

το ατύχημα. 

Άμεση δράση 

• Emergency response: 

Περιγραφή των μέτρων άμεσης δράσης που λήφθηκαν για την καταστολή των 

συνεπειών του ατυχήματος. Πεδίο ελεύθερου κειμένου.  

• Emergency response Quantity/Effects: 

Απαριθμητικό πεδίο όπου αναφέρονται οι τύποι μέτρων άμεσης δράσης που 

λήφθηκαν. 

• Emergency response Quantity: 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου που παρέχει αριθμητικές πληροφορίες για το 

μέγεθος των δυνάμεων άμεσης δράσης που ενεργοποιήθηκαν κατά την 

προσπάθεια καταστολής του ατυχήματος. Περιλαμβάνει τον αριθμό των 

ατόμων που χρειάστηκε να εκκενώσουν την ευρύτερη περιοχή του ατυχήματος. 

3.4.3 Emergency Events Database (EM-DAT) 

Παρουσίαση πεδίων βάσης 

Αναγνωριστικά 

• Αριθμός συμβάντος (Disaster number): 

To μοναδικό αναγνωριστικό κάθε καταστροφής, το οποίο δίνεται στη μορφή 

GLIDE, παραλείποντας το διψήφιο κωδικό για τον τύπο της καταστροφής. 

Δηλαδή, το αναγνωριστικό έχει την εξής μορφοποίηση: 4 ψηφία για το έτος, 4 
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ψηφία για τον αριθμό της καταστροφής, και 3 γράμματα με το ISO της χώρας, 

π.χ. 2018-1214-GRE. 

Ταξινόμηση καταστροφής 

• Ομάδα καταστροφής (Disaster group), Υπο-ομάδα καταστροφής (Disaster 

subgroup), Τύπος καταστροφής (Disaster type), Υποτύπος καταστροφής 

(Disaster subtype), Υπό-υποτύπος καταστροφής (Disaster sub-subtype): 

Κατηγοριοποίηση της καταστροφής, σύμφωνα με μια προκαθορισμένη 

κατάταξη (Πίνακας 4). 

Περιγραφή καταστροφής 

• Ένταση καταστροφής (Dis Mag Value): 

Η τιμή της έντασης της καταστροφής. 

• Μονάδα μέτρησης έντασης καταστροφής (Dis Mag Scale): 

Η μονάδα μέτρησης της έντασης της καταστροφής. Συνδέεται αυτόματα με το 

πεδίο της έντασης. 

o Σεισμός: Κλίμακα Ρίχτερ 

o Πλημμύρα: Km² (καλυμμένη περιοχή) 

o Ξηρασία: Km² (καλυμμένη περιοχή) 

o Προσβολή εντόμου: Km² (καλυμμένη περιοχή) 

o Ακραία θερμοκρασία: ° C (ελάχιστη ή μέγιστη τιμή) 

o Επιδημία: Αριθμός εμβολιασμένων 

o Πυρκαγιά: Km2 (καλυμμένη περιοχή) 

o Καταιγίδα: kph (ταχύτητα ανέμου) 

o Ακτινοβολία: curies 

o Χημική διαρροή: m³ 

• Αίτιο (Origin): 

Η αιτία που οδήγησε στην καταστροφή (π.χ. έντονες βροχές για πλημμύρα, 

ξηρασία για δασική πυρκαγιά) 

• Ονομασία (Event Name): 

Τυχόν προδιαγραφές που σχετίζονται με την καταστροφή και επιτρέπουν την 

περαιτέρω ταυτοποίησή της (π.χ. "Mitch" για το όνομα της καταιγίδας, "Boeing 

707" για τον τύπο του αεροπλάνου σε αεροπορικό δυστύχημα, "Χολέρα" για 

μια επιδημία, "Etna " για το όνομα του ηφαιστείου σε ένα ηφαιστειακό γεγονός, 

κ.λπ.) 

• Συναφείς καταστροφές (Associated Dis, Associated Dis2): 

Δευτερεύουσες/συναφείς καταστροφές ή καταστροφές που προέκυψαν ως 

συνέπειες της καταστροφής (π.χ. τσουνάμι μετά από σεισμό). Δίνονται 

περιγραφικά.   

Τοποθεσία 

• Γεωγραφικό πλάτος (Latitude): 

Συντεταγμένες Βορρά-Νότου, όταν είναι διαθέσιμες (χρησιμοποιείται για 

σεισμούς, ηφαίστεια και πλημμύρες). 

• Γεωγραφικό μήκος (Longitude): 

Συντεταγμένες Ανατολής-Δύσης, όταν είναι διαθέσιμες (χρησιμοποιείται για 

σεισμούς, ηφαίστεια και πλημμύρες). 

• Τοποθεσία (Location): 

Περαιτέρω προδιαγραφή της τοποθεσίας (π.χ. όνομα πόλης, χωριού, 

διαμερίσματος, επαρχίας, πολιτείας ή περιοχής). 
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• Υδάτινη λεκάνη (River Basin): 

Ονομασία της υδάτινης λεκάνης (ποταμός, λίμνη, κλπ.) στην οποία προέκυψε 

η καταστροφή ή η οποία επηρεάστηκε από την καταστροφή. 

• Χώρα (Country): 

Η χώρα στην οποία συνέβη ή είχε αντίκτυπο η καταστροφή, με το όνομα και 

την ορθογραφία να λαμβάνονται από τον τυπικό κατάλογο ονομάτων χωρών 

που δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). Εάν μια 

καταστροφή έχει πλήξει περισσότερες από μία χώρες, θα υπάρχει μία 

καταχώρηση για κάθε χώρα. 

• ΙSO Χώρας (ISO): 

Κωδικός 3 γραμμάτων για κάθε χώρα, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό 

Τυποποίησης. Το CRED χρησιμοποιεί το ISO 3166. Αυτό το πεδίο συνδέεται 

αυτόματα με το πεδίο της χώρας. 

• Περιοχή (Region): 

Η περιοχή στην οποία ανήκει η χώρα. Αυτό το πεδίο συνδέεται αυτόματα με το 

πεδίο της χώρας. Η CRED χρησιμοποιεί την περιφερειακή διαίρεση του ΟΗΕ. 

• Ήπειρος (Continent): 

Η ήπειρος στην οποία ανήκει η χώρα. Αυτό το πεδίο συνδέεται αυτόματα με τη 

χώρα. 

Χρονικό πλαίσιο 

• Έτος έναρξης (Start year) - Μήνας έναρξης (Start Month) - Ημέρα έναρξης 

(Start day): 

Η ημερομηνία κατά την οποία συνέβη ή ξεκίνησε η καταστροφή. Αυτή η 

ημερομηνία είναι καλά καθορισμένη για όλες τις ξαφνικές καταστροφές (π.χ. 

σεισμός). Για περιπτώσεις καταστροφών που αναπτύσσονται σταδιακά για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. ξηρασία) χωρίς ημερομηνία έναρξης, το 

πεδίο "Ημέρα έναρξης" μπορεί να παραμείνει κενό. 

• Έτος λήξης (End year) - Μήνας λήξης (End month) - Ημέρα λήξης (End day): 

Η ημερομηνία κατά την οποία έληξε η καταστροφή. Αυτή η ημερομηνία είναι 

καλά καθορισμένη για όλες τις ξαφνικές καταστροφές (π.χ. σεισμός). Για 

περιπτώσεις καταστροφών που αναπτύσσονται σταδιακά για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα (π.χ. ξηρασία) χωρίς ημερομηνία λήξης, το πεδίο "Ημέρα 

λήξης" μπορεί να παραμείνει κενό. 

• Τοπική ώρα (Local time): 

Η τοπική ώρα κατά την οποία  συνέβη η καταστροφή. Δίνεται για ξαφνικές 

καταστροφές (π.χ. σεισμοί). 

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

• Συνολικοί θάνατοι (Total deaths): 

Συνολικός αριθμός θανόντων και αγνοουμένων ως άμεσο αποτέλεσμα της 

καταστροφής. 

• Τραυματίες (Injured): 

Αριθμός ατόμων που υπέστησαν τραύματα ή μολύνθηκαν από ασθένεια και 

χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια ως άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής. 

• Άστεγοι (Homeless): 

Αριθμός ατόμων των οποίων το σπίτι καταστράφηκε ή υπέστη σοβαρές ζημιές 

ως άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής και ως εκ τούτου χρειάζονται 

καταφύγιο μετά από την καταστροφή. 

• Επηρεασμένος πληθυσμός (Affected): 
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Αριθμός ατόμων που χρειάστηκαν άμεση βοήθεια (π.χ. τροφή, νερό) κατά τη 

διάρκεια της καταστροφής, ως άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής. 

• Σύνολο επηρεασμένου πληθυσμού (Total affected): 

Σύνολο των τραυματιών, αστέγων και του επηρεασμένου πληθυσμού. 

Οικονομικές απώλειες 

• Συνεισφορές βοηθείας (Aid Contribution): 

Το συνολικό ποσό συνεισφορών που συγκεντρώθηκε για την παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας στην πληγείσα χώρα, ως ανταπόκριση στην έκκληση 

βοήθειας για την καταστροφή. 

• Κόστη ανακατασκευών (Reconstruction Costs): 

Κόστη για την επιδιόρθωση υλικών ζημιών. Τα κόστη ανακατασκευής 

διαφέρουν από τις συνολικές ζημιές, καθώς λαμβάνουν υπόψη το τρέχον 

κόστος κατασκευής ή αγοράς αγαθών, καθώς και το πρόσθετο κόστος μέτρων 

πρόληψης για τη μείωση των ζημιών από μελλοντικές καταστροφές. 

• Ασφαλισμένες ζημίες (Insured Damages): 

Το συνολικό ποσό των ζημιών που καλύπτονται από ασφαλιστικές εταιρείες.  

• Συνολικές ζημίες (Total Damages): 

Το συνολικό εκτιμώμενο ποσό των ζημιών και οικονομικών απωλειών που 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την καταστροφή. 

• Δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) 

 

Όλα τα χρηματικά ποσά δίνονται σε χιλιάδες αμερικανικά δολάρια (USD), στην αξία 

της χρονιάς που προέκυψε η καταστροφή. 

Άλλες πληροφορίες 

• Ανταπόκριση από τον OFDA (OFDA Response): 

Λογικό πεδίο που δηλώνει αν το Office of Foreign Disaster Assistance 

ανταποκρίθηκε στην καταστροφή. 

• Έκκληση για βοήθεια (Appeal): 

Λογικό πεδίο που δηλώνει αν έγινε έκκληση για διεθνή βοήθεια από τις 

πληγείσες χώρες, και αν ναι, πότε. 

• Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης (Declaration): 

Λογικό πεδίο που δηλώνει αν η πληγείσα χώρα κήρυξε κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης, και αν ναι, πότε. 

Παρουσίαση ταξινόμησης καταστροφών 

Η κατηγοριοποίηση των καταστροφών που δίνεται ως αναφορά στην επίσημη 

ιστοσελίδα της βάσης δεδομένων EM-DAT δεν περιλαμβάνει όλες τις 

κατηγοριοποιήσεις που βρέθηκαν κατά τη μελέτη των δεδομένων. Η πλήρης 

ταξινόμηση των καταστροφών που ακολουθείται από την EM-DAT δίνεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

  



Πρόταση Μοντέλου και Υλοποίηση Συγκεντρωτικής Βάσης Δεδομένων για Καταστροφές Μεγάλης Κλίμακας 

 

  42 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Η ταξινόμηση των καταστροφών που ακολουθείται από την EM-DAT.  

Κατηγορία καταστροφής

(Disaster group)

Υποκατηγορία καταστροφής

(Disaster subgroup)

Τύπος καταστροφής 

(Disaster type)

Υποτύπος καταστροφής

(Disaster subtype)

Υπο-υποτύπος καταστροφής

(Disaster sub-subtype)

Κατηγορία καταστροφής

(Disaster group)

Υποκατηγορία καταστροφής

(Disaster subgroup)

Τύπος καταστροφής 

(Disaster type)

Υποτύπος καταστροφής

(Disaster subtype)

Υπο-υποτύπος καταστροφής

(Disaster sub-subtype)

Κατηγορία καταστροφής

(Disaster group)

Υποκατηγορία καταστροφής

(Disaster subgroup)

Τύπος καταστροφής 

(Disaster type)

Υποτύπος καταστροφής

(Disaster subtype)

Υπο-υποτύπος καταστροφής

(Disaster sub-subtype)

Τροπικός κυκλώνας

(Τropical cyclone)

Σεισμός

(Ground movement)

Σύγκρουση

(Impact)

Εκρηξη στον αέρα

(Airburst)

Υπερ-τροπική καταιγίδα

(Extra-tropical storm)

Τσουνάμι

(Tsunami)

Ενεργειακά σωματίδια

(Energic particles)

Ντέρετσο

(Derecho)

Πτώση τέφρας

(Ash fall)

Γεωμαγνητική καταιγίδα

(Geomagnetic storm)

Χαλάζι

(Hail)

Λαχάρ

(Lahar)

Υπερηχητικό κύμα

(Shockwave)

Αστραπή / Καταιγίδα

(Lightning/Thunderstorms)

Πυροκλαστική ροή

(Pyroclastic flow)

Διαρροή χημικών

(Chemical spill)

Βροχή

(Rain)

Ροή λάβας

(Lava flow)

Κατάρρευση

(Collapse)

Ανεμοστρόβιλος

(Τornado)

Ολίσθηση εδάφους

(Landslide)

Λασπολίσθηση

(Μudslide)

Έκρηξη

(Explosion)

Αμμοθύελλα

(Sand/dust storm)

Χιονοστιβάδα

(Αvalance)

Φωτιά

(Fire)

Χειμερινή καταιγίδα / Χιονοθύελλα

(Winter storm/Blizzard)

Κατολίσθηση

(Rockfall)

Διαρροή αερίου

(Gas leak)

Κύμα καταιγίδας

(Storm/Surge)

Καθίζιση εδάφους

(Subsidence)

Ξαφνική καθίζιση εδάφους

(Sudden subsidence)

Πετρελαιοκηλίδα

(Oil spill)

Ανεμος

(Wind)

Παράκτια πλημμύρα

(Coastal flood)

Δηλητηρίαση

(Poisoning)

Ισχυρή καταιγίδα

(Severe storm)

Πλημμύρα ποταμού

(Riverine flood)

Ακτινοβολία

(Radiation)

Κύμα παγετού

(Cold wave)

Πλυμμήρα

(Flash flood)

Άλλο

(Other)

Κύμα καύσωνα

(Heat wave)

Εμπλοκή πάγου

(Ice jam flood)

Κατάρρευση

(Collapse)

Χιόνι / Πάγος

(Snow/ice)

Χιονοστιβάδα

(Αvalance)

Έκρηξη

(Explosion)

Παγετός

(Frost/freeze)

Ολίσθηση εδάφους

(Landslide)

Φωτιά

(Fire)

Ομίχλη

(Fog)

Λασπολίσθηση

(Μudslide)

Άλλο

(Other)

Ιός

(Viral disease)

Κατολίσθηση

(Rockfall)

Αεροπορικό

(Air)

Βακτήριο

(Bacterial disease)

Καθίζιση εδάφους

(Subsidence)

Ξαφνική καθίζιση εδάφους

(Sudden subsidence)

Τρένο

(Rail)

Παράσιτο

(Parasitic disease)

Γιγάντιο κύμα

(Rogue wave)

Τροχαίο

(Road)

Μύκητας

(Fungal disease)

Στάστιμο κύμα

(Seiche)

Θαλάσσιο

(Water)

Νόσος Πράιον

(Prion disease)

Ξηρασία

(Drought)

Ξηρασία

(Drought)

Προσβολή εντόμων

(Insect Infestation)

Ακρίδες

(Locust)

Πλημμύρες παγετώνων

(Glacial Lake outburst)

Ακρίδες

(Grasshopper)

Δασική πυρκαγιά

(Forest fire)

Ατύχημα με ζώα

(Animal accident)

Πυρκαγία εκμεταλλεύσιμων εκτάσεων

(Land fire: Brush, bush, pasture)

Λιμός

(Famine)

Φυσική

(Natural)

Εξωγήινη

(Extra-terrestrial) Διαστημικά καιρικά φαινόμενα

(Space weather)

Βιολογική

(Biological)

Επιδημία

(Epidemic)

Φυσική

(Natural)

Φυσική

(Natural)

Σύνθετη καταστροφή

(Complex Disasters)

Σύνθετη καταστροφή

(Complex Disasters)

Σύνθετη καταστροφή

(Complex Disasters)

Τεχνολογική

(Technological)

Τεχνολογική

(Technological)

Βιομηχανικό ατύχημα

(Industrial accident)

Διάφορα ατυχήματα

(Miscellaneous accident)

Μεταφορικό ατύχημα

(Transport accident)

Γεωλογική

(Geophysical)

Σεισμός

(Earthquake)

Ηφαιστειακή δταστηριότητα

(Volcanic activity)

Μαζική κίνηση εδάφους

(Mass movement)

Κλιματολογική

(Climatological)

Πυρκαγιά

(Wildfire)

Ξαφνική καταιγίδα

(Convective storm)

Extreme Temperature

Ισχυρές χειμερινές συνθήκες

(Severe winter conditions) Υδρολογική

(Hydrological)

Πλημμύρα

(Flood)

Ολίσθηση εδάφους

(Landslide)

Κύματα

(Wave action)

Μετερεολογική

(Meteorological)

Καταιγίδα

(Storm)
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3.4.4 Global Landslide Catalog (GLC) 

Παρουσίαση πεδίων βάσης 

Αναγνωριστικά 

• Αριθμός συμβάντος (event_id, event_import_id): 

To μοναδικό αναγνωριστικό κάθε εγγραφής, ως αύξων αριθμός. Και τα δύο 

πεδία έχουν την ίδια τιμή για όλες τις εγγραφές. 

Ταξινόμηση καταστροφής 

• Κατηγορία κατολίσθησης (landslide_category): 

Κατηγοριοποίηση της κατολίσθησης, σύμφωνα με μια προκαθορισμένη 

κατάταξη, η οποία αναλύεται παρακάτω. 

Περιγραφή καταστροφής 

• Τίτλος συμβάντος (event_title) 

• Περιγραφή συμβάντος (event_description) 

• Μέγεθος κατολίσθησης (landslide_size): 

Απαριθμητικό πεδίο που λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: 

o Mικρή 

o Mέτρια 

o Mεγάλη 

o Πολύ μεγάλη 

o Kαταστροφική 

o Άγνωστο 

• Αίτιο κατολίσθησης (landslide_trigger): 

Η αιτία που οδήγησε στην κατολίσθηση. Απαριθμητικό πεδίο που λαμβάνει τις 

τις παρακάτω τιμές: 

o Nεροποντή 

o Bροχή 

o Άγνωστο 

o Συνεχής βροχή 

o Tροπικός κυκλώνας 

o Λιώσιμο χιονιού 

o Μουσώνας 

o Eξορύξεις 

o Σεισμός 

o Oικοδομικές δραστηριότητες 

o Πλημμύρα 

o Τήξη παγετώνων 

o Άλλο 

o Κατάρρευση αναχώματος φράγματος 

o Διαρροή σωλήνα 

o Δόνηση 

o Hφαιστειακή δραστηριότητα 

• Όνομα καταιγίδας (storm_name): 

Το όνομα της καταιγίδας που προκάλεσε την κατολίσθηση, αν αυτή συνδέεται 

με μετεωρολογικό αίτιο.  

• Σημειώσεις (notes): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου με περισσότερες πληροφορίες για την κατολίσθηση.  
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Τοποθεσία 

• Γεωγραφικό πλάτος (latitude): 

Συντεταγμένες Βορρά-Νότου. 

• Γεωγραφικό μήκος (longitude): 

Συντεταγμένες Ανατολής-Δύσης. 

• Ονομασία τοποθεσίας (location_description) 

• Διοικητικό διαμέρισμα (admin_division_name) 

• Χώρα (country_name) 

Η χώρα στην οποία συνέβη η κατολίσθηση, με το όνομα και την ορθογραφία 

να λαμβάνονται από τον τυπικό κατάλογο ονομάτων χωρών που δημοσιεύεται 

από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (ISO). 

• Κωδικός χώρας (country_code): 

Αλφαριθμητικός κωδικός της χώρας που αποτελείται από 2 χαρακτήρες. 

• Τύπος τοποθεσίας κατολίσθησης (landslide_setting): 

Περαιτέρω προδιαγραφή της τοποθεσίας. Απαριθμητικό πεδίο που περιγράφει 

συγκεκριμένους τύπους τοποθεσίας, και κυρίως οδικών υποδομών και 

ανοιχτών φυσικών χώρων. 

• Ακρίβεια τοποθεσίας (location_accuracy): 

Απαριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται η εκτιμώμενη απόσταση από την 

πραγματική τοποθεσία της κατολίσθησης, από απόλυτα ακριβής μέχρι 

απόκλιση 250 χιλιομέτρων.  

• Πληθυσμός διοικητικού διαμερίσματος (admin_division_population) 

• Κοντινότερο γνωστό σημείο αναφοράς (gazeteer_closest_point): 

Η ονομασία του κοντινότερου γνωστού γεωγραφικού σημείου αναφοράς. Η 

συγκεκριμένη πληροφορία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου η 

κατολίσθηση συνέβη σε κάποια τοποθεσία που δεν βρίσκεται σε κατοικημένη 

περιοχή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν πλαγιές βουνών, όχθες 

ποταμών, κλπ.   

• Απόσταση από κοντινότερο γνωστό σημείο (gazeteer_distance): 

Η απόσταση από το κοντινότερο γνωστό σημείο αναφοράς. Δίνεται σε 

χιλιόμετρα. 

Χρονικό Πλαίσιο 

• Ημερομηνία συμβάντος (event_date): 

Η ημερομηνία κατά την οποία συνέβη ή ξεκίνησε η καταστροφή. Δίνεται σε 

μορφή MM/DD/YYYY. 

• Ώρα συμβάντος (event_time): 

Η τοπική ώρα κατά την οποία  συνέβη η καταστροφή. 

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

• Θάνατοι (fatality_count): 

Αριθμός θανόντων ως άμεσο αποτέλεσμα της κατολίσθησης. 

• Τραυματίες (injury_count): 

Αριθμός ατόμων που υπέστησαν τραύματα και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια 

ως άμεσο αποτέλεσμα της κατολίσθησης. 

Πληροφορίες πηγών 

• Όνομα πηγής (source_name): 

Το όνομα της πηγής πληροφοριών για τη συγκεκριμένη εγγραφή. Μπορεί να 

είναι το όνομα ειδησεογραφικού καναλιού, επίσημου οργανισμού χώρας, κλπ.   
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• Σύνδεσμος πηγής (source_link): 

Σύνδεσμος προς την ηλεκτρονική σελίδα που αναφέρεται στην καταστροφή. 

Δίνεται σε μορφή URL.  

• Σύνδεσμος φωτογραφικού υλικού (photo_link): 

Σύνδεσμος προς φωτογραφικό υλικό σχετικό με την καταστροφή. Δίνεται σε 

μορφή URL. 

• Πηγή συμβάντος (event_import_source): 

Όνομα της πηγής από την οποία εισήχθησαν τα δεδομένα. Η τιμή είναι "glc" 

για όλα τα δεδομένα. 

• Ημερομηνία υποβολής (submitted_date): 

Ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για συμπερίληψη του συμβάντος στη 

βάση. 

• Ημερομηνία δημιουργίας (created_date): 

Ημερομηνία δημιουργίας της εγγραφής στη βάση. 

• Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας (last_edited_date): 

Ημερομηνία κατά την οποία έγινε η πιο πρόσφατη επεξεργασία της εγγραφής 

στη βάση. 

Παρουσίαση ταξινόμησης καταστροφών 

Η GLC ορίζει τους ακόλουθους δώδεκα τύπους κατολισθήσεων, στο πεδίο 

"landslide_category": 

• Kατολίσθιση 

• Λασπολίσθηση 

• Πτώση βράχων 

• Σύνθετος 

• Ροή υπολειμμάτων 

• Κατάρρευση όχθης ποταμού 

• Xιονοστιβάδα 

• Περιστροφική ολίσθηση 

• Λάχαρ 

• Ροή εδάφους 

• Eρπυσμός εδάφους 

• Aποκοπή κομματιού γης 

3.4.5 National Centers for Environmental Information (NCEI) 

Παρουσίαση πεδίων βάσης 

Αναγνωριστικά 

• Αριθμός συμβάντος (Tsu): 

To μοναδικό αναγνωριστικό κάθε καταστροφής, ως αύξων αριθμός σύμφωνα 

με την ημερολογιακή σειρά τους. Παρέχεται μόνο για τους σεισμούς.  

Περιγραφή καταστροφής 

Σεισμός 

• Εστιακό βάθος (Focal Depth): 

Το εστιακό βάθος στο επίκεντρο του σεισμού. Δίνεται σε χιλιόμετρα (km).  

• Ένταση σεισμού σε κλίμακα Ρίχτερ (Mag): 

Λαμβάνει τιμές από 0 μέχρι 9.9. Για γεγονότα που συνέβησαν πριν την 

εφεύρεση του σεισμογράφου, η ένταση του σεισμού εκτιμάται με βάση το πόσο 
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αισθητός έγινε. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές κλίμακες για τη μέτρηση της 

σεισμικής έντασης. Η τιμή της έντασης επιλέγεται για κάθε εγγραφή από τις 

παρακάτω κλίμακες με φθίνουσα σειρά προτίμησης, ανάλογα με τις διαθέσιμες 

τιμές έντασης για το γεγονός: 

o Mw Magnitude 

o Ms Magnitude 

o Mb Magnitude 

o Ml Magnitude 

o Mfa Magnitude 

o Unknown Magnitude 

• Ένταση σεισμού σε κλίμακα Μερκάλι (MMI Int): 

Λαμβάνει τιμές από 1 έως 12. 

• Συναφείς καταστροφές (Vol, Eq, Tsu): 

Σε περίπτωση που μία ηφαιστειακή έκρηξη αποτελεί αίτιο για ένα σεισμό, το 

μοναδικό αναγνωριστικό του σεισμού αναγράφεται στην εγγραφή της 

ηφαιστειακής έκρηξης. Σε περίπτωση που ένας σεισμός αποτελεί αίτιο για ένα 

φαινόμενο τσουνάμι, το μοναδικό αναγνωριστικό του σεισμού αναγράφεται 

στην εγγραφή του αντίστοιχου τσουνάμι.  

Τσουνάμι 

• Εγκυρότητα του περιστατικού τσουνάμι (Tsunami Event Validity): 

Η εγκυρότητα του περιστατικού τσουνάμι, η οποία υποδεικνύεται από μια 

αριθμητική τιμή, σύμφωνα με την ακόλουθη αντιστοιχία: 

o -1: εσφαλμένη εγγραφή  

o 0: συμβάν που προκάλεσε κυματανάπαλση σε κλειστό θαλάσσιο χώρο 

ή ηπειρωτικό ποτάμι (seiche) 

o 1: πολύ αμφισβητήσιμο τσουνάμι 

o 2: αμφισβητήσιμο τσουνάμι 

o 3: πιθανό τσουνάμι 

o 4: επιβεβαιωμένο τσουνάμι 

• Αίτιο (Tsunami Cause Code): 

Το είδος του συμβάντος που προκάλεσε το τσουνάμι, το οποίο υποδεικνύεται 

από μια αριθμητική τιμή, σύμφωνα με την ακόλουθη αντιστοιχία: 

o 0: Άγνωστο αίτιο 

o 1: Σεισμός 

o 2: Αμφισβητήσιμος σεισμός 

o 3: Σεισμός και κατολίσθηση 

o 4: Ηφαίστειο και σεισμός 

o 5: Ηφαίστειο, σεισμός και κατολίσθηση 

o 6: Ηφαίστειο 

o 7: Ηφαίστειο και κατολίσθηση 

o 8: Κατολίσθηση 

o 9: Μετεωρολογικό συμβάν 

o 10: Έκρηξη 

o 11: Αστρονομική παλίρροια 

• Ένταση σεισμού (Earthquake Magnitude): 

Η ένταση του σεισμού που προκάλεσε το τσουνάμι, σε κλίμακα Ρίχτερ. 

• Αμφισβησιμότητα θαλάσσιας δραστηριότητας (Doubtful Runup): 
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Η αμφισβησιμότητα της θαλάσσιας δραστηριότητας που σχετίζεται με το 

περιστατικό τσουνάμι, η οποία υποδεικνύεται από ένα χαρακτήρα, σύμφωνα με 

την ακόλουθη αντιστοιχία: 

o n: Μη αμφίβολη 

o y: Αμφίβολη 

o m: Τα κύματα πιθανότατα είχαν μετεωρολογικό αίτιο και δε θεωρούνται 

τσουνάμι 

• Απόσταση από αίτιο (Distance From Source): 

Η απόσταση των κυμάτων του τσουνάμι από την τοποθεσία όπου εκδηλώθηκε 

το γεγονός που το προκάλεσε (π.χ. σεισμός, ηφαίστειο, κατολίσθηση, κ.λπ.). 

Δίνεται σε χιλιόμετρα (km).  

• Ημέρα άφιξης αρχικού κύματος (Initial Wave Arrival Day) / Ώρα άφιξης 

αρχικού κύματος (Initial Wave Arrival Hour) / Λεπτό άφιξης αρχικού κύματος 

(Initial Wave Arrival Minute): 

Η χρονική σήμανση κατά την οποία εκδηλώθηκε το πρώτο παλιρροϊκό κύμα 

του τσουνάμι. Δίνεται με ακρίβεια ημερομηνίας, ώρας και λεπτού.  

• Χρόνος ταξιδιού κύματος (Travel Hour / Travel Minutes): 

Ο χρόνος που χρειάστηκε στα κύματα για να φτάσουν στην τοποθεσία που 

εκδηλώθηκε το τσουνάμι, από την τοποθεσία στην οποία συνέβη το γεγονός 

που το προκάλεσε (π.χ. σεισμός, ηφαίστειο, κατολίσθηση, κ.λπ.). Δίνεται σε 

ώρες και λεπτά. 

• Ημέρα άφιξης τελευταίου κύματος (Max Wave Arrival Day) / Ώρα άφιξης 

τελευταίου κύματος (Max Wave Arrival Hour) / Λεπτό άφιξης τελευταίου 

κύματος (Max Wave Arrival Minute): 

Η χρονική σήμανση κατά την οποία εκδηλώθηκε το τελευταίο παλιρροϊκό κύμα 

του τσουνάμι. Δίνεται με ακρίβεια ημερομηνίας, ώρας και λεπτού.  

• Μέγιστο ύψος κυμάτων (Maximum Water Height): 

Το μέγιστο ύψος των κυμάτων του τσουνάμι από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Δίνεται σε μέτρα και διαφέρει σύμφωνα με το πεδίο "Τύπος μέτρησης". 

• Τύπος μέτρησης (Measurement Type): 

Προσδιορίζει την τιμή του πεδίου "Μέγιστο ύψος κυμάτων". Υποδεικνύεται 

από μια αριθμητική τιμή, η οποία δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο μετρήθηκε 

το μέγιστο ύψος κύματος, από απλές παρατηρήσεις αυτοπτών μαρτύρων, μέχρι 

με τη χρήση ωκεάνιων οργάνων μέτρησης της παλίρροιας.  

• Μέγιστη οριζόντια απόσταση (Max Inundation Distance): 

Η μέγιστη οριζόντια απόσταση στην οποία έφτασε νερό στην ενδοχώρα. 

Δίνεται σε μέτρα. 

• Περίοδος (Period): 

Το μέσο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της άφιξης των κυμάτων 

στην ακτή. Δίνεται σε λεπτά. 

• Πρώτη κίνηση (First Motion) 

Ηφαιστειακή έκρηξη 

• Υψόμετρο (Elevation): 

Το ύψος του ηφαιστείου από το επίπεδο της θάλασσας. Δίνεται σε μέτρα. 

• Τύπος ηφαιστείου (Type): 

Ο τύπος του ηφαιστείου σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Παγκόσμιου 

Ηφαιστειακού Προγράμματος του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν (Global Volcanism 

Program, Smithsonian Institution) 

• Δείκτης Ηφαιστειακής Εκρηξιμότητας (VEI) 
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• Παράγοντας (Agent) 

• Όνομα ηφαιστείου (Name) 

Τοποθεσία 

• Γεωγραφικό πλάτος (Latitude)Q 

Συντεταγμένες Βορρά-Νότου, όταν είναι διαθέσιμες. 

• Γεωγραφικό μήκος (Longitude)Q 

Συντεταγμένες Ανατολής-Δύσης, όταν είναι διαθέσιμες.  

 

H περιγραφική τοποθεσία της καταστροφής δίνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε 

βάση του NCEI. Συγκεκριμένα:  

Σεισμός 

• Ονομασία τοποθεσίας (Location Name): 

Περιλαμβάνει τις ονομασίες των τοποθεσιών που επηρεάστηκαν από την 

καταστροφή της τρέχουσας εγγραφής, με ακρίβεια: 

o Χώρας 

o Διοικητικού διαμερίσματος (π.χ. πολιτεία για τις ΗΠΑ, νομό για την 

Ελλάδα, κλπ.) 

o Πόλης 

 Οι τιμές συνήθως έχουν την ακόλουθη δομή:  

 Χώρα1: ΔοικητικόΔιαμέρισμα1: Πόλη1, …, ΠόληΝ;  

Χώρα2: ΔοικητικόΔιαμέρισμα1: Πόλη1, …, ΠόληΝ;  

... 

ΧώραΜ: ΔοικητικόΔιαμέρισμα1: Πόλη1, …, ΠόληΝ;  

Τσουνάμι 

• Χώρα (Country): 

Το όνομα της χώρας στην οποία συνέβη η καταστροφή. 

• Περιοχή (Area): 

Το όνομα της περιοχής στην οποία συνέβη η καταστροφή. Συνήθως είναι το 

όνομα της διοικητικής περιφέρειας (π.χ. πολιτεία για τις ΗΠΑ, νομός για την 

Ελλάδα, κλπ.). 

• Ονομασία τοποθεσίας (Location Name): 

Το όνομα του μέρους όπου συνέβη η καταστροφή. Μπορεί να είναι όνομα 

πόλης, κόλπου, νησιού, κλπ.  

Ηφαιστειακή έκρηξη 

• Χώρα (Country): 

Το όνομα της χώρας στην οποία βρίσκεται το ηφαίστειο. 

• Τοποθεσία (Location): 

Το όνομα του μέρους όπου βρίσκεται το ηφαίστειο. Μπορεί να είναι όνομα 

πόλης, κόλπου, νησιού, κλπ.   

Χρονικό πλαίσιο 

• Έτος έναρξης (Υear) - Μήνας έναρξης (Mo) - Ημέρα έναρξης (Dy): 

Η ημερομηνία κατά την οποία συνέβη ή ξεκίνησε η καταστροφή. H ημερομηνία 

είναι καλά καθορισμένη για καταστροφές που συνέβησαν μετά το 1900. Για 

νωρίτερες καταστροφές, τα πεδία Ημέρα έναρξης και Μήνας έναρξης μπορεί 

να είναι κενά. 
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• Τοπική ώρα (Hr, Mn, Sec): 

Η τοπική ώρα κατά την οποία  συνέβη η καταστροφή. Η τιμή αυτή δεν είναι 

πάντα διαθέσιμη, ιδιαίτερα για γεγονότα που συνέβησαν πριν το 1900. Δε 

δίνεται για ηφαιστειακές εκρήξεις. 

 

Όλες οι ημερομηνίες δίνονται σε μορφή MM/DD/YYYY. 

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

• Θάνατοι (Deaths): 

Αριθμός θανόντων ως άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής. 

• Αγνοούμενοι (Missing): 

Αριθμός αγνοούμενων ως άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής. 

• Τραυματίες (Injuries): 

Αριθμός ατόμων που υπέστησαν τραύματα και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια 

ως άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής. 

• Συνολικοί θάνατοι (Total Deaths) / Συνολικοί αγνοούμενοι (Total Missing) / 

Συνολικοί τραυματίες (Total Injuries): 

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων/αγνοούμενων/τραυματιών από το τρέχον 

γεγονός και άλλα συσχετιζόμενα με αυτό γεγονότα, όπου αυτό το άθροισμα 

υφίσταται. Π.χ. Θάνατοι από σεισμό και το τσουνάμι που προκλήθηκε από 

αυτόν. 

• Εκτίμηση θανάτων (Deaths Description) / Εκτίμηση συνολικών θανάτων (Total 

Deaths Description) / Εκτίμηση αγνοούμενων (Missing Description) / Εκτίμηση 

συνολικών αγνοούμενων (Total Missing Description) / Εκτίμηση τραυματιών 

(Injuries Description) / Εκτίμηση συνολικών τραυματιών (Total Injuries 

Description): 

Η τάξη μεγέθους των θανάτων/αγνοούμενων/τραυματιών, σύμφωνα με την 

ακόλουθη αντιστοιχία: 

o 0 - Κανένας 

o 1 - Λίγοι (< 50) 

o 2 - Αρκετοί (< 100) 

o 3 - Πολλοί (< 1000) 

o 4 - Πάρα πολλοί (> 1000) 

Η τάξη μεγέθους εξάγεται από τον ακριβή αριθμό θανάτων / αγνοούμενων / 

τραυματιών όταν είναι διαθέσιμος, ενώ όταν δεν είναι διαθέσιμος, εξάγεται ως 

εκτίμηση σύμφωνα με περιγραφές του γεγονότος από την ιστορική 

βιβλιογραφία.  

Οικονομικές απώλειες 

• Ζημιά (Damage): 

Το ποσό της ζημιάς που προκλήθηκε από τη συγκεκριμένη καταστροφή σε 

εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια (USD). Η τιμή του πεδίου πρέπει να 

πολλαπλασιαστεί επί 106 για να ληφθεί το πραγματικό ποσό και παρέχεται μόνο 

σε περιπτώσεις όπου βρέθηκε σχετικό ποσό στη βιβλιογραφία. Η τιμή του 

δολαρίου που αναφέρεται είναι η τιμή κατά τη στιγμή του συμβάντος. 

• Εκτίμηση ζημιάς (Damage Description): 

Η τάξη μεγέθους του ποσού της ζημιάς που προκλήθηκε από τη συγκεκριμένη 

καταστροφή σε εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια (USD), σύμφωνα με την 

ακόλουθη αντιστοιχία: 

o 0 - Καθόλου 
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o 1 - Μικρή (< 1.000.000 USD) 

o 2 - Μεσαία (< 5.000.000 USD) 

o 3 - Μεγάλη (< 25.000.000 USD) 

o 4 - Πολύ μεγάλη (> 25.000.000 USD) 

Η τάξη μεγέθους εξάγεται από το ακριβές ποσό της ζημιάς όταν είναι 

διαθέσιμο, ενώ όταν δεν είναι διαθέσιμο, εξάγεται ως εκτίμηση σύμφωνα με 

περιγραφές του γεγονότος από την ιστορική βιβλιογραφία.  

• Αριθμός Κατεστραμμένων σπιτιών (Houses Destroyed): 

Ο ακριβής αριθμός σπιτιών που καταστράφηκαν ολοσχερώς, ως άμεσο 

αποτέλεσμα της συγκεκριμένης καταστροφής. 

• Αριθμός σπιτιών που υπέστησαν ζημιές (Houses Damaged): 

Ο ακριβής αριθμός σπιτιών που υπέστησαν ζημιές αλλά δεν καταστράφηκαν 

ολοσχερώς, ως άμεσο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης καταστροφής. Δε δίνεται 

για ηφαιστειακές εκρήξεις. 

• Εκτίμηση αριθμού σπιτιών που υπέστησαν ζημιές (Houses Damaged 

Description) / Εκτίμηση αριθμού κατεστραμμένων σπιτιών (Houses Destroyed 

Description): 

Η τάξη μεγέθους του αριθμού των σπιτιών που υπέστησαν ζημιές / 

καταστράφηκαν ολοσχερώς, ως άμεσο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 

καταστροφής, σύμφωνα με την ακόλουθη αντιστοιχία: 

o 0 - Κανένα 

o 1 - Λίγα (< 50) 

o 2 - Αρκετά (< 100) 

o 3 - Πολλά (< 1000) 

o 4 - Πάρα πολλά (> 1000) 

Η τάξη μεγέθους εξάγεται από τον ακριβή αριθμό σπιτιών που υπέστησαν 

ζημιές / καταστράφηκαν ολοσχερώς, όταν είναι διαθέσιμος, ενώ όταν δεν είναι 

διαθέσιμος, εξάγεται ως εκτίμηση σύμφωνα με περιγραφές του γεγονότος από 

την ιστορική βιβλιογραφία.  

• Συνολική ζημιά (Total Damage): 

Το συνολικό ποσό της ζημιάς που προκλήθηκε από την καταστροφή και άλλες 

συσχετιζόμενες με αυτή καταστροφές (π.χ. ζημιές από σεισμό και το τσουνάμι 

που προκλήθηκε από αυτόν), σε εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια (USD). Η 

τιμή του πεδίου πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 106 για να ληφθεί το 

πραγματικό ποσό. Δε δίνεται για τσουνάμι. 

• Εκτίμηση συνολικής ζημιάς (Total Damage Description): 

Η τάξη μεγέθους του συνολικού ποσού της ζημιάς που προκλήθηκε από την 

καταστροφή και άλλες συσχετιζόμενες με αυτή καταστροφές (π.χ. ζημιές από 

σεισμό και το τσουνάμι που προκλήθηκε από αυτόν), σε εκατομμύρια 

αμερικάνικα δολάρια (USD), σύμφωνα με την ακόλουθη αντιστοιχία: 

o 0 - Καθόλου 

o 1 - Μικρή (< 1.000.000 USD) 

o 2 - Μεσαία (< 5.000.000 USD) 

o 3 - Μεγάλη (< 25.000.000 USD) 

o 4 - Πολύ μεγάλη (> 25.000.000 USD) 

 Δε δίνεται για τσουνάμι. 

• Συνολικός αριθμός κατεστραμμένων σπιτιών (Total Houses Destroyed): 

Ο ακριβής συνολικός αριθμός σπιτιών που καταστράφηκαν ολοσχερώς, ως 

άμεσο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης καταστροφής, και άλλων 
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συσχετιζόμενων με αυτή καταστροφών (π.χ. από σεισμό και το τσουνάμι που 

προκλήθηκε από αυτόν). Δε δίνεται για τσουνάμι. 

• Συνολικός αριθμός σπιτιών που υπεστησαν ζημιές (Total Houses Damaged): 

Ο ακριβής συνολικός αριθμός σπιτιών που υπέστησαν ζημιές αλλά δεν 

καταστράφηκαν ολοσχερώς, ως άμεσο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 

καταστροφής, και άλλων συσχετιζόμενων με αυτή καταστροφών (π.χ. από 

σεισμό και το τσουνάμι που προκλήθηκε από αυτόν). Δίνεται μόνο για 

σεισμούς. 

• Εκτίμηση συνολικού αριθμού σπιτιών που υπέστησαν ζημιές (Total Houses 

Damaged Description) / Εκτίμηση συνολικού αριθμού κατεστραμμένων 

σπιτιών (Total Houses Destroyed Description): 

Η τάξη μεγέθους του συνολικού αριθμού σπιτιών που υπέστησαν ζημιές / 

καταστράφηκαν ολοσχερώς, ως άμεσο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 

καταστροφής, και άλλων συσχετιζόμενων με αυτή καταστροφών (π.χ. από 

σεισμό και το τσουνάμι που προκλήθηκε από αυτόν), σύμφωνα με την 

ακόλουθη αντιστοιχία: 

o 0 - Κανένα 

o 1 - Λίγα (< 50) 

o 2 - Αρκετά (< 100) 

o 3 - Πολλά (< 1000) 

o 4 - Πάρα πολλά (> 1000) 

Δε δίνεται για τσουνάμι. 

3.4.6 Σύνολα Δεδομένων Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος  

3.4.6.1 Αστικά συμβάντα 

Παρουσίαση πεδίων βάσης 

Αναγνωριστικά 

• Α/Α Εγγραφής: 

To μοναδικό αναγνωριστικό κάθε εγγραφής, ως αύξων αριθμός.  

Ταξινόμηση καταστροφής 

• Είδος Συμβάντος, Χαρακτηρισμός Συμβάντος, Τύπος Ατυχήματος: 

Κατηγοριοποίηση του συμβάντος, σύμφωνα με μια προκαθορισμένη κατάταξη 

(Πίνακας 5). 

Τοποθεσία 

• Χωριό, Δήμος, Νομός: 

Η τοποθεσία του συμβάντος. 

• Υπηρεσία: 

Το όνομα της υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος που είναι υπεύθυνη για 

την περιοχή στην οποία έλαβε χώρα το συμβάν. 

• Περιγραφή Χώρου: 

Κατηγοριοποίηση του χώρου όπου έλαβε χώρα το συμβάν. Οι τύποι χώρων που 

περιλαμβάνονται είναι κτήρια, κατοικήσιμα και μη, υποδομές, βιομηχανικοί 

χώροι, φυσικοί και τεχνητοί ανοιχτοί χώροι, καθώς και οχήματα και 

μηχανήματα.  
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Χρονικό Πλαίσιο 

• Ημερ. Έναρξης Συμβάντος: 

Η ημερομηνία κατά την οποία συνέβη ή ξεκίνησε το συμβάν. 

• Ώρα Έναρξης: 

Η ώρα Ελλάδος κατά την οποία συνέβη ή ξεκίνησε το συμβάν. 

• Ημερ. Κατάσβεσης: 

Η ημερομηνία κατά την οποία το συμβάν θεωρήθηκε λήξαν. 

• Ώρα Κατάσβεσης: 

Η ώρα Ελλάδος κατά την οποία το συμβάν θεωρήθηκε λήξαν. 

 

Οι ημερομηνίες δίνονται σε μορφή DD/MM/YYYY. 

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

• Θάνατοι: 

Αριθμός θανόντων ως άμεσο αποτέλεσμα του συμβάντος. 

• Τραυματίες: 

Αριθμός ατόμων που υπέστησαν τραύματα και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια 

ως άμεσο αποτέλεσμα του συμβάντος. 

• Εγκαύματα: 

Αριθμός ατόμων που υπέστησαν εγκαύματα ως άμεσο αποτέλεσμα του 

συμβάντος. 

• Αριθμός εμπλεκομένων ανά τύπο  

Υλικές απώλειες 

• Καταστροφές: 

Πεδίο λογικού τύπου, που υποδεικνύει την ύπαρξη ζημιών ως άμεσο 

αποτέλεσμα του συμβάντος. 

Άμεση δράση 

Το μέγεθος του πυροσβεστικού σώματος που κινητοποιήθηκε για την επίλυση του 

συμβάντος δίνεται ποσοτικά στα ακόλουθα πεδία: 

• Σύνολο Πυρ. Οχημάτων 

• Σύνολο Πυρ. Δυνάμεων (σε άνδρες και γυναίκες) 

• Σύνολο Πυροσβ. Πλοιαρίων 

Παρουσίαση ταξινόμησης καταστροφών 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατηγοριοποίηση των συμβάντων αστικού τύπου 

σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος. Δεν είναι ξεκάθαρη η έννοια της 

κατηγοριοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις (π.χ. Επέμβαση σε ανελκυστήρα – Τροχαία 

ατυχήματα). Παρόλα αυτά, είναι φανερό ότι πολλά συμβάντα για τα οποία 

κινητοποιείται το πυροσβεστικό σώμα αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα και όχι 

καταστροφές.  
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Πίνακας 5: Η ταξινόμηση των καταστροφών που ακολουθείται στο Σύνολο Δεδομένων Αστικών 

Συμβάντων.  

3.4.6.2 Δασικά συμβάντα 

Παρουσίαση πεδίων βάσης 

Τοποθεσία 

• Διεύθυνση, Περιοχή ή  Περιοχή - Τοποθεσία, Δήμος, Νομός: 

Η τοποθεσία του συμβάντος. 

• Υπηρεσία, Δασαρχείο: 

Το όνομα της υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος που είναι υπεύθυνη για 

την περιοχή στην οποία έλαβε χώρα η πυρκαγιά. 

Χρονικό Πλαίσιο 

• Ημερ/νία Έναρξης: 

Η ημερομηνία κατά την οποία συνέβη ή ξεκίνησε το συμβάν. 

• Ώρα Έναρξης: 

Η ώρα Ελλάδος κατά την οποία συνέβη ή ξεκίνησε το συμβάν. 

• Ημερ/νία Κατασβεσης: 

Η ημερομηνία κατά την οποία το συμβάν θεωρήθηκε λήξαν. 

• Ώρα Κατάσβεσης: 

Η ώρα Ελλάδος κατά την οποία το συμβάν θεωρήθηκε λήξαν. 

 

Οι ημερομηνίες δίνονται σε μορφή DD/MM/YYYY. 

Υλικές απώλειες 

Το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε από την πυρκαγιά δίνεται σε στρέμματα, στα 

ακόλουθα πεδία, ανάλογα με το είδος της καμένης έκτασης: 

• Δασική Έκταση 

• Δάση 

• Χορτ/κές Εκτάσεις 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

-

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΩΝ

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΖΩΩΝ

ΔΙΑΦΥΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΜΙΚΡΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΔΟΥ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΔΟΥ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΡΙΨΗ ΠΡΙΟΝΙΔΙΟΥ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

-

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΩΝ

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΖΩΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ

ΜΙΚΡΗ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

-

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΩΝ

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΖΩΩΝ

ΔΙΑΦΥΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΜΙΚΡΗ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΔΟΥ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
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• Γεωργικές Εκτάσεις 

• Καλάμια - Βάλτοι 

• Άλση 

• Υπολλείματα Καλλιεργειών 

• Σκουπι-δότοποι ή Σκουπιδότοποι 

Άμεση δράση 

Το μέγεθος του πυροσβεστικού σώματος που κινητοποιήθηκε για την κατάσβεση της 

πυρκαγιάς δίνεται ποσοτικά στα ακόλουθα πεδία: 

• Οχήματα: 

o ΠΥΡΟΣ. ΟΧΗΜ. 

o ΒΥΤΙΟ- ΦΟΡΑ 

o ΟΧΗΜ. ΟΤΑ 

o ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

o ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΑ 

o ΕΛΙΚΟ- ΠΤΕΡΑ 

o Α/Φ CL215 

o Α/Φ CL415 

o Α/Φ PZL 

o Α/Φ GRU. 

• Ανθρώπινο δυναμικό: 

o ΠΥΡΟΣ. ΣΩΜΑ 

o ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

o ΕΘΕΛΟ-ΝΤΕΣ 

o ΣΤΡΑΤΟΣ 

o ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Παρουσίαση ταξινόμησης καταστροφών 

Το συνολο δεδομένων δασικών συμβάντων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος 

αφορά αποκλειστικά πυρκαγιές που έλαβαν χώρα σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων.  
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Κεφάλαιο 4: Το μοντέλο "Aggregated Disaster Database 

Model" 

4.1 Ανάλυση αδυναμιών των υπαρχόντων βάσεων δεδομένων 

Το μοντέλο που προτείνεται στην παρούσα διπλωματική εργασία τόσο για τα πεδία 

περιγραφής των καταστροφών, όσο και για την κατηγοριοποίηση των καταστροφών με 

βάση τον τύπο τους, προκύπτει ως λύση των παρακάτω προβλημάτων που 

αντιμετωπίστηκαν κατά τη μελέτη των βάσεων δεδομένων καταστροφών που 

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3. 

4.1.1 Ταξινόμηση καταστροφών 

Η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη συγχώνευση διαφορετικών βάσεων δεδομένων 

καταστροφών αφορά τη συγχώνευση των διαφορετικών ταξινομήσεων των 

καταστροφών με βάση τον τύπο τους.  

 

Όπως προαναφέρθηκε, το 2007 προτάθηκε μία κοινή ορολογία και κατηγοριοποίηση 

των καταστροφών [2], η οποία αναπτύχθηκε μέσα από συναντήσεις εμπειρογνωμόνων 

ομάδων από το CRED, τη Munich Re, τη Swiss Re, το Κέντρο Καταστροφών της Ασίας 

(ADRC) και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP). 

Παρουσιάστηκε στο συνέδριο "Global Platform" του 2007 στη Γενεύη, όπου 

συζητήθηκε και έγινε αποδεκτή από εκπροσώπους του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού 

Οργανισμού (World Meteorological Organization - WMO), της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (International Federation of Red Cross and 

Red Crescent - IFRC) και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό των 

Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs - UN OCHA).  

 

Δύο από τις βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, η EM-DAT και η NatCatSERVICE, αποδέχτηκαν και 

δηλώνουν πως χρησιμοποιούν την ταξινόμηση αυτή, από το 2009. Παρόλα αυτά, μετά 

από βαθύτερη μελέτη της EM-DAT διαπιστώθηκε πως η προτεινόμενη ταξινόμηση δε 

χρησιμοποιείται ακριβώς όπως προτάθηκε, τόσο σε ό,τι αφορά τις ονομασίες των 

καταστροφών, όσο και σε ό,τι αφορά την ταξινόμησή τους. Η NatCatService δεν 

παρέχει ανοιχτά τα δεδομένα της, επομένως αυτά δε μελετήθηκαν.  

 

Επιπλέον, η προτεινόμενη αυτή ταξινόμηση δεν ακολουθείται από πιο εξειδικευμένες 

και περιφερειακές ή εθνικές βάσεις δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 

o Παγκόσμιος Κατάλογος Κατολισθήσεων (GLC), όπου τα γεγονότα κατολισθήσεων 

κατηγοριοποιούνται διαφορετικά, σε σχέση με την κατηγοριοποίηση που προτάθηκε 

στο [2]. 

 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι βάσεις που διαθέτουν δεδομένα αποκλειστικά για έναν 

τύπο καταστροφής, τείνουν να εξειδικεύουν περισσότερο τον τύπο της καταστροφής 

από τις βάσεις δεδομένων που διαθέτουν δεδομένα για πολλούς τύπους καταστροφών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και πάλι η GLC, η οποία ορίζει δώδεκα είδη 

κατολισθήσεων, ενώ η EM-DAT, που περιέχει ένα μεγάλο αριθμό γεγονότων 

κατολισθήσεων, διαχωρίζει μόλις τέσσερις τύπους κατολισθήσεων.  
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Επιπλέον, καθότι οι έρευνες σχετικά με τους δείκτες παγκόσμιας ειρήνης διαπιστώνουν 

ότι το μέσο επίπεδο παγκόσμιας ειρήνης επιδεινώθηκε, για ένατη χρονιά τα τελευταία 

δώδεκα χρόνια [3], καθώς και ότι τα τρομοκρατικά γεγονότα ακόμα επηρεάζουν 

σημαντικά τις κοινωνίες όπου συμβαίνουν [4], κρίνεται απαραίτητη η επέκταση του 

ορισμού των καταστροφών, πέρα από τις φυσικές και τεχνολογικές, με στόχο τη 

συμπερίληψη καταστροφικών γεγονότων που οφείλονται σε συγκρούσεις μεταξύ 

ομάδων ανθρώπων. Η CDD έχει ήδη κάνει αυτό το βήμα, ορίζοντας την κατηγορία 

καταστροφών "Conflict", η οποία περιλαμβάνει τόσο τρομοκρατικά συμβάντα, όσο και 

γεγονότα αστικών διαταραχών. Η βάση EM-DAT είναι η μοναδική άλλη βάση από 

όσες μελετήθηκαν σε βάθος, η οποία διέθετε δεδομένα για καταστροφικά γεγονότα που 

οφείλονται σε συγκρούσεις μεταξύ ομάδων ανθρώπων, αλλά τα κατηγοριοποιεί ως 

"Technological - Miscellaneous Accident". Έτσι, τα γεγονότα αυτά δε διακρίνονται 

από άλλα, πραγματικά τεχνολογικά, και μη κατηγοριοποιήσιμα ατυχήματα. Οι 

υπόλοιπες βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν αφορούν αποκλειστικά φυσικές και 

τεχνολογικές καταστροφές.  

 

Tο [1] συμπεραίνει ότι η σύγκριση μεταξύ δεδομένων καταστροφικών γεγονότων 

προερχόμενων από διαφορετικές βάσεις δεδομένων είναι δυνατή μόνο αν τηρείται μια 

ομοιόμορφη κατηγοριοποίηση των καταστροφών σύμφωνα με τον τύπο τους, μεταξύ 

των διαφορετικών βάσεων. Το κριτήριο αυτό δεν ικανοποιείται από τις υπάρχουσες 

βάσεις, καθώς οι ταξινομήσεις που χρησιμοποιούν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 

Συγκεκριμένα, το ζήτημα αυτό αφορά και τη μεθοδολογία συλλογής των δεδομένων, 

και συγκεκριμένα τον τρόπο συσχέτισης γεγονότων που συνέβησαν ταυτόχρονα ή ως 

αλυσίδα. Για παράδειγμα, μια πλημμύρα, μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας καταιγίδας, 

η οποία να συμπεριλάμβανε επίσης χαλάζι, ριπές ανέμου και άλλα μετεωρολογικά 

φαινόμενα. Σε άλλες περιπτώσεις, μια πλημμύρα μπορεί να προκύψει ως μεμονωμένο 

γεγονός. Αν η πλημμύρα κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με το κύριο αίτιό της, στην πρώτη 

περίπτωση θα ανήκει στην ομάδα των μετεωρολογικών καταστροφών, ενώ στη 

δεύτερη θα ανήκει στην ομάδα των υδρολογικών καταστροφών. Στην πραγματικότητα 

όμως, μία πλημμύρα αποτελεί υδρολογική καταστροφή, και μπορεί να επιφέρει 

διαφορετικές απώλειες από τα αίτιά της, από τα οποία πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά, 

καθότι, διαφορετικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πρέπει να ληφθούν για μια 

πλημμύρα από ό,τι για μια καταιγίδα. Επομένως, είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός των 

αλυσιδωτών καταστροφών, ακόμα και αν οι περισσότερες προκληθείσες απώλειες 

συνδέονται μόνο με μία από αυτές. 

 

Το μοντέλο που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφενός 

ενθαρρύνει το διαχωρισμό των διαφορετικών γεγονότων μίας καταστροφής και 

επιβάλει τη χρήση κοινής ονοματολογίας. Αφετέρου επιτρέπει τη συσχέτισή τους μέσω 

αναγνωριστικών, όπου διατίθενται αντίστοιχα δεδομένα. Επίσης, περιλαμβάνει την 

πρόταση μιας κατηγοριοποίησης, η οποία συνενώνει τις υπάρχουσες 

κατηγοριοποιήσεις, ενώ εισάγει και την κατηγορία των συγκρούσεων.  

4.1.2 Πεδία δεδομένων 

Σε πολλές βάσεις δεδομένων από αυτές που μελετήθηκαν, τα ίδια τα πεδία της βάσης 

δεδομένων χρειάζονται επεξεργασία πριν την ανάλυση των δεδομένων τους. Το 

κυριότερο αίτιο του προβλήματος αυτού είναι το ελλιπές ή ανύπαρκτο υλικό 

περιγραφής των πεδίων (documentation) κάθε βάσης δεδομένων. 
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Για παράδειγμα, σε ορισμένες βάσεις δεδομένων περιέχονται πεδία τα οποία είναι κενά 

για όλες τις εγγραφές, χωρίς να είναι ξεκάθαρος ο λόγος ύπαρξης τους (π.χ. το πεδίο 

Περιγραφή ατυχήματος (Accident Description - Other) της eMARS). 

 

Επίσης, εντοπίστηκαν πεδία με παρόμοια ονομασία και περιεχόμενο, γεγονός που 

καθιστούσε δύσκολη την κατανόηση της συνεισφοράς του περιεχομένου τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σειρά πεδίων της βάσης eMARS, "Major 

Occurrences" και "Initiating Events", που περιείχαν συχνά ίδιες πληροφορίες. 

 

Σε άλλες περιπτώσεις, τα δεδομένα διαθέτονταν σε ξεχωριστά αρχεία ανά έτος ή ανά 

μερικά έτη, και δεν χρησιμοποιούνταν τα ίδια πεδία σε όλα τα αρχεία, ή 

χρησιμοποιούνταν πεδία με διαφορετικά ονόματα σε κάθε αρχείο, παρόλο που 

περιείχαν ίδια δεδομένα στο καθένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα 

δεδομένα του Συνόλου Δεδομένων Δασικών Συμβάντων του Πυροσβεστικού Σώματος 

Ελλάδος.  

 

Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ονομασίες των πεδίων ήταν ειδικευμένες στον 

τύπο των καταστροφών που καλύπτει η βάση, παρόλο που οι πληροφορίες τους είναι 

γενικές, και περιλαμβάνονται σε κάθε είδος καταστροφής. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν τα Σύνολα Δεδομένων Αστικών και Δασικών Συμβάντων του 

Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, στα οποία η ημερομηνία λήξης αναφέρεται ως 

ημερομηνία κατάσβεσης, ονομασία η οποία υφίσταται μόνο για πυρκαγιές.  

4.1.3 Δεδομένα πεδίων ελεύθερου κειμένου  

Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα ελεύθερου κειμένου, ένα πρόβλημα προς επίλυση 

αποτέλεσε η μορφοποίηση των δεδομένων ορισμένων πεδίων, τα οποία περιείχαν 

υπολείμματα από μορφοποιήσεις διαφορετικών μορφότυπων, όπως JSON και XML. 

Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε ακόμα και σε δεδομένα διαφορετικών εγγραφών για 

το ίδιο πεδίο, όπου, για παράδειγμα, σε μία εγγραφή τα δεδομένα ήταν μορφοποιημένα 

σε XML αλλά σε άλλη εγγραφή τα δεδομένα στο ίδιο πεδίο ήταν σε μορφή JSON, ενώ 

το αρχείο των δεδομένων της βάσης ήταν σε μορφή csv (comma-separated values). Το 

πρόβλημα αυτό παρατηρήθηκε σε δεδομένα της βάσης eMARS. Τέτοιου είδους 

διαφοροποιήσεις προκύπτουν διότι μία βάση δεδομένων καταστροφών διαθέτει 

διαφορετικές πηγές οι οποίες αποθηκεύουν τα δεδομένα τους με διαφορετικό τρόπο. 

Οι μορφοποιήσεις αυτές αφαιρέθηκαν από τα δεδομένα με τη χρήση Python scripts. Η 

μελέτη των πεδίων ελεύθερου κειμένου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 

αυτοματοποιημένα, όπως η μελέτη των αριθμητικών πεδίων, τα οποία επιτρέπουν την 

εξαγωγή συμπερασμάτων με αριθμητικές μεθόδους και απαιτεί την επέμβαση είτε 

ανθρώπινης είτε τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυσή τους και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Επομένως, όταν επιπλέον αυτού του περιορισμού, τα πεδία 

ελεύθερου κειμένου περιέχουν τέτοιες μορφοποιήσεις, τα ίδια τα δεδομένα αποτελούν 

τροχοπέδη για τη μελέτη τους. 

 

Μια ακόμα συνέπεια της συγχώνευσης διαφορετικών πηγών για την σύσταση μίας 

βάσης δεδομένων καταστροφών αποτελεί και η ύπαρξη εγγραφών με δεδομένα σε 

διαφορετικές γλώσσες. Αυτό παρατηρήθηκε σε δεδομένα της βάσης EM-DAT, η οποία 

μάλιστα αποτελεί τη μοναδική βάση δεδομένων καταστροφών παγκόσμιας κλίμακας 

που περιέχει δεδομένα για καταστροφές πολλών τύπων, και διαθέτει τα δεδομένα της 

ανοιχτά. Τα αμετάφραστα δεδομένα αποτελούσαν μικρό μέρος των συνολικών, οπότε 

μεταφράστηκαν πριν χρησιμοποιηθούν. 
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Ορισμένα πεδία όπως αυτά του αιτίου ή των αποτελεσμάτων των καταστροφών 

παρουσίαζαν μια ομοιομορφία σε μερικές από τις βάσεις των δεδομένων που 

μελετήθηκαν, και έμοιαζαν να είναι σε μεγάλο βαθμό κατηγοριοποιημένα, γεγονός που 

ώθησε στην περαιτέρω μελέτη τους, με σκοπό την ολική κατηγοριοποίησή τους. Κατά 

την προσπάθεια αυτή, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα δεδομένα διαθέτουν 

πολλά γλωσσικά λάθη, από γραμματικά και ορθογραφικά, μέχρι αναγραμματισμούς 

και λεξιλογικά λάθη (π.χ. χρήση του ανύπαρκτου όρου "adultered alcohol" αντί για 

"adulterated alcohol"). Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ακόμα και για δεδομένα που 

προέρχονται από την ίδια βάση δεδομένων, δεν ακολουθείται καμία σύμβαση σχετικά 

με τη χρήση όρων οι οποίοι γράφονται με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές 

διαλέκτους της ίδιας γλώσσας (π.χ. αμερικανικά αγγλικά και βρετανικά αγγλικά). Τα 

παραπάνω υποδεικνύουν αρχικά την έλλειψη προσπάθειας αυτοματοποίησης της 

εισόδου των δεδομένων στις βάσεις, καθότι λάθη τέτοιου τύπου μπορούν να 

προκύψουν μόνο από ανθρώπινο σφάλμα. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι οι βάσεις 

δεδομένων καταστροφών δημοσιοποιούν τα δεδομένα τους με αυτά τα λάθη 

υποδεικνύει έλλειψη επιμέλειας για τη διόρθωση τυπογραφικών λαθών (proofreading) 

των δεδομένων. Το γεγονός αυτό, καθιστά αδύνατη τη χρήση των δεδομένων 

αυτολεξεί, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Όλες οι περιπτώσεις των λαθών αυτού του 

είδους που έγιναν αντιληπτές διορθώθηκαν χειροκίνητα.  

 

Σε πολλές περιπτώσεις, τα δεδομένα των πεδίων ήταν κατηγοριοποιημένα, και μάλιστα 

επιτρεπόταν η εισαγωγή πολλαπλών κατηγοριοποιήσεων στο ίδιο πεδίο μιας εγγραφής. 

Καθότι δεν υπήρχε διαθέσιμο επεξηγηματικό υλικό σχετικά με τα πεδία και τη μορφή 

των δεδομένων σε αυτά, υπήρχαν περιπτώσεις όπου δεν ήταν εμφανής ο τρόπος με τον 

οποίο οι διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις είχαν συνδεθεί σε ένα πεδίο, και διαχωριστεί 

με σύμβολα οριοθέτησης (delimiters). Το γεγονός αυτό καθέστησε τον διαχωρισμό των 

δεδομένων του πεδίου σε ξεχωριστά πεδία αδύνατο, γεγονός που καθιστά τα δεδομένα 

τους μη χρησιμοποιήσιμα, λόγω της αυθαίρετα συμπτυγμένης μορφής τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πεδίο "Location Name" της βάσης δεδομένων 

Significant Earthquake Database, το οποίο περιλάμβανε πληροφορίες για τις 

τοποθεσίες που επηρεάστηκαν από τον υπό εξέταση σεισμό. Στο συγκεκριμένο πεδίο 

περιλαμβάνονταν συνενωμένες πληροφορίες συνήθως για τη χώρα, το 

γεωγραφικό/διοικητικό διαμέρισμα και την πόλη που επηρεάστηκε από το σεισμό. Η 

μορφοποίηση που ακολουθείται γενικώς μοιάζει να είναι η εξής: "Όνομα χώρας: 

Όνομα γεωγραφικού/διοικητικού διαμερίσματος: Όνομα πόλης 1, Όνομα πόλης 2", π.χ. 

"ITALY:  EMILIA ROMAGNA:  MEDOLLA, MIRANDOLA, CAVEZZO". 

Ουσιαστικά, χρησιμοποιείται η άνω-κάτω τελεία για το διαχωρισμό ονομασιών 

διαφορετικού επιπέδου (π.χ. χώρα με γεωγραφικό διαμέρισμα) και το κόμμα για 

διαχωρισμό ονομασιών ίδιου επιπέδου (π.χ. πόλεις στο ίδιο γεωγραφικό διαμέρισμα). 

Παρόλα αυτά, η παραπάνω μορφοποίηση δεν τηρούταν σε όλες τις εγγραφές, καθότι 

σε πολλές περιπτώσεις αναφέρεται πρώτη η γεωγραφική περιοχή της χώρας (π.χ. 

"BALKANS NW:  SLOVENIA:  LJUBLJANA"), αναφέρονται ονόματα πολλών 

χωρών, χωρισμένα με διαφορετικό τρόπο (π.χ.  "GREECE, TURKEY", "IRAN-

IRAQ:  DAINAWAR"), ή αναφέρονται προσανατολισμοί χωρίς ομοιόμορφο τρόπο 

(π.χ. "TURKMENISTAN:  W", "INDONESIA: N SUMATRA:  OFF WEST 

COAST"). Τα παραπάνω αποτελούν μόνο μερικές από τις διαφορές που 

παρατηρήθηκαν. Εν τέλει, τα δεδομένα αυτά διαχωρίστηκαν με βάση τη γενική 

περίπτωση της μορφοποίησης. Σε όσα πεδία δεν ακολουθούνταν η γενική 

μορφοποίηση, εξήχθη και διατηρήθηκε μόνο η πληροφορία της χώρας, 
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χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη pycountry της γλώσσας Python [28] ως βάση 

σύγκρισης. Ειδάλλως, δε διατηρήθηκε καμία πληροφορία για την τοποθεσία.   

 

Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν επιτρέπουν την εξαγωγή όλων 

των δεδομένων τους σε αρχεία .csv (comma-separated values) ή .tsv (tab-separated 

values). Παρότι λοιπόν είχε επιλεγεί ένα σύμβολο για την οριοθέτηση των εγγραφών 

μεταξύ τους σε κάθε βάση, το σύμβολο αυτό δεν ήταν αρκετά σπάνιο στο γραπτό λόγο. 

Ως αποτέλεσμα, σε περιπτώσεις όπου το σύμβολο αυτό χρησιμοποιούταν στα δεδομένα 

κάποιου πεδίου μιας εγγραφής, η εγγραφή αυτή χωριζόταν σε περισσότερες εγγραφές. 

Για τη διόρθωση αυτού του προβλήματος απαιτήθηκε αφενός η χρήση ενός συμβόλου 

οριοθέτησης που να μη συναντάται φυσικά στο γραπτό λόγο, γεγονός που αυτομάτως 

αποκλείει σημεία στίξης όπως κόμμα (",") και λατινική άνω τελεία (";"). Συγκεκριμένα, 

κατά την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το σύμβολο "|". Αφετέρου, 

απαιτήθηκε ο χειροκίνητος ή, όπου επιτρεπόταν από τη μορφολογία των εγγραφών, 

αυτοματοποιημένος έλεγχος των εγγραφών και εκ νέου συνένωση όσων έχουν 

διασπαστεί.  

 

Συμπερασματικά, το γεγονός ότι τα δεδομένα καθαυτά παρουσιάζουν προβλήματα 

μορφοποίησης και ποιότητας κειμένου υποδηλώνει ότι δίνεται περισσότερη βαρύτητα 

στην ίδια τη συγκέντρωση των δεδομένων, ενώ η οποιαδήποτε επεξεργασία τους, 

ακόμα και για να κατασταθούν τα δεδομένα αναγνώσιμα, αφήνεται για τους ερευνητές 

και αναλυτές, και δεν εξασφαλίζεται από τον πάροχο των δεδομένων. 

4.1.4 Επίπεδο εισαγωγής εγγραφών  

Η πλειοψηφία των βάσεων δεδομένων που μελετήθηκαν δημιουργούν αποκλειστικά 

μία εγγραφή για κάθε καταστροφή, όπου παρουσιάζουν τα δεδομένα συγκεντρωτικά 

για όλες τις χώρες που επηρέασε η καταστροφή, χωρίς διαχωρισμό της επιρροής της 

σε κάθε χώρα, τόσο σε ό,τι αφορά δεδομένα για την επίδρασή της στην ανθρώπινη ζωή, 

όσο και για δεδομένα οικονομικών και υλικών απωλειών. Για παράδειγμα, αν ένας 

σεισμός έγινε στην Ελλάδα, αλλά επηρέασε την Αλβανία και την Ιταλία, με 

διαφορετικό τρόπο, εισάγεται μία μοναδική εγγραφή με το σύνολο των συνεπειών του 

σεισμού.  

 

Παρόλα αυτά, μία μειοψηφία των βάσεων δεδομένων που μελετήθηκαν θέτουν το 

ζήτημα του διαχωρισμού των καταστροφών σε επίπεδο χώρας, αντί για τη 

συγκεντρωτική αναφορά τους. Συγκεκριμένα, οι EM-DAT και η Tsunami Runup 

Database είναι η μόνες βάσεις δεδομένων από όσες μελετήθηκαν που ακολουθούν 

αυτήν την τακτική. Μάλιστα, η Tsunami Runup Database δημιουργεί ξεχωριστές 

εγγραφές και για κάθε περιοχή της χώρας που επηρεάστηκε. Ο διαχωρισμός αυτός 

διατηρήθηκε και στην τελική βάση δεδομένων. 

 

Η τακτική αυτή είναι χρήσιμη καθώς η ίδια καταστροφή μπορεί να επηρεάσει 

ασύμμετρα τις χώρες στις οποίες εκδηλώθηκε ή έφτασε. Επομένως, η λεπτομερέστερη 

καταγραφή και διαχωρισμός των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα ανά 

χώρα, το οποίο ειδάλλως δεν είναι εφικτό. Άλλωστε, κατά την εκδήλωση μιας 

καταστροφής, κάθε επηρεαζόμενη χώρα καλείται να την αντιμετωπίσει αρχικά σε 

τοπικό ή εθνικό επίπεδο, και αφού γίνει ένας πρώτος απολογισμός των ζημιών, να 

πραγματοποιήσει έκκληση για διεθνή βοήθεια ή κήρυξη κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης.  
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4.1.5 Αναγνωριστικά  

Ορισμένες βάσεις δεδομένων δεν διέθεταν πεδίο αναγνωριστικού για κάθε εγγραφή. Η 

χρήση αναγνωριστικού στις εγγραφές των πινάκων των βάσεων δεδομένων έχει 

πρακτική χρήση, καθώς αποτελεί το μοναδικό κλειδί διαχωρισμού και ανάκτησης των 

δεδομένων μιας συγκεκριμένης εγγραφής. Είναι κατανοητό όμως ότι βάσεις δεδομένων 

που διατηρούνται ως αρχεία και αποτελούνται από ένα μοναδικό πίνακα μπορεί να μη 

χρησιμοποιούν καθόλου αναγνωριστικά, διότι δεν είναι απαραίτητα για την υλοποίησή 

τους.  

 

 

Πίνακας 6: Χρήση αναγνωριστικών ανά βάση δεδομένων καταστροφών 

Η χρήση αναγνωριστικών, και μάλιστα ομοιόμορφων αναγνωριστικών, σύμφωνα με 

κάποιο πρότυπο, θα αποτελούσε χρήσιμο βοήθημα κατά τη συνένωση διαφορετικών 

βάσεων δεδομένων. Χωρίς την ύπαρξη αναγνωριστικού, ο εντοπισμός και, κατά 

συνέπεια, η συγχώνευση διπλότυπων εγγραφών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη 

μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων. Ιδανικά, όλες οι βάσεις δεδομένων 

καταστροφών θα ήταν εγγεγραμμένες στο ήδη υπάρχον πλαίσιο Global Identifier 

(GLIDE) [29], το οποίο στοχεύει στην απόδοση ενός κοινού, μοναδικού και 

παγκόσμιου αναγνωριστικού σε κάθε καταστροφή. Το αναγνωριστικό αποτελείται από 

15 χαρακτήρες, ως εξής: 

• 2 χαρακτήρες για τον τύπο της καταστροφής (π.χ. "EQ" για σεισμό) 

• 4 χαρακτήρες για τη χρονολογία της καταστροφής (π.χ. "2018") 

• 6 χαρακτήρες που αποτελούν το μοναδικό αναγνωριστικό της καταστροφής, ως 

αύξων αριθμός που παράγεται από το GLIDE σε εβδομαδιαία βάση για κάθε 

καταστροφή που αναφέρεται από έναν εγγεγραμμένο οργανισμό (π.χ. 

"001245") 

• 3 χαρακτήρες για τον κωδικό της χώρας που έπληξε η καταστροφή, σύμφωνα 

με το ISO 3166 (π.χ. "GRE"), ώστε να διαχωρίζονται οι επιπτώσεις της ίδιας 

καταστροφής ανά χώρα. 

Συνολικά, ένα παράδειγμα αναγνωριστικού είναι το: "EQ-2018-001245-GRE". Με τη 

χρήση των αναγνωριστικών GLIDE, διαφορετικές βάσεις δεδομένων μπορούν να 

αναφέρονται ομοιόμορφα στην ίδια καταστροφή. Η ιδέα του GLIDE προτάθηκε από 

το Κέντρο Μείωσης καταστροφών της Ασίας (ADRC) και έγινε αποδεκτή από 

πληθώρα μεγάλων οργανισμών του κλάδου. Προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της 

πρωτοβουλίας αποτελεί η εγγραφή όλο και περισσότερων οργανισμών σε αυτή. Από 

τις βάσεις που μελετήθηκαν σε βάθος, μόνο η EM-DAT χρησιμοποιεί αναγνωριστικά 

σύμφωνα με τη GLIDE.   
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Η Tsunami Runup Database είναι η μοναδική βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί 

αναγνωριστικά για τη σύνδεση διαφορετικών καταστροφών μεταξύ τους. 

Συγκεκριμένα, κάθε τσουνάμι που προκλήθηκε από σεισμό, ο οποίος έχει καταγραφεί 

στη βάση δεδομένων Significant Earthquake Database, διαθέτει το αναγνωριστικό του 

σεισμού σε αντίστοιχο πεδίο. Η τακτική αυτή είναι χρήσιμη για την αποφυγή 

επανάληψης πληροφοριών σε περισσότερες από μία εγγραφές· για παράδειγμα, για την 

αναφορά του τύπου του αιτίου. Επίσης, καθιστά ευκολότερη τη συντήρηση της βάσης: 

καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως για μια καταστροφή, απαιτείται η επεξεργασία 

των δεδομένων μόνο μίας εγγραφής, αυτή που αφορά τη συγκεκριμένη καταστροφή. 

Παρόλα αυτά, η τακτική χρήσης αναγνωριστικού δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα 

αίτια, καθότι μερικά από αυτά δεν αποτελούν κατηγοριοποιήσιμες καταστροφές αλλά 

μεμονωμένα γεγονότα (π.χ. ρίψη αναμμένου τσιγάρου σε ξερά χόρτα ως αίτιο φωτιάς). 

Οι εγγραφές των βάσεων δεδομένων Significant Earthquake Database και Tsunami 

Runup Database συσχετίστηκαν με βάση τα αναγνωριστικά τους, όπου διατίθενται 

αντίστοιχα δεδομένα. 

 

Επιπρόσθετα, πολλές βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν αναγνωριστικά, τα 

χρησιμοποιούν και για τη διασύνδεση διαφορετικών γεγονότων μεταξύ τους, για 

παράδειγμα γεγονότα με σχέση αιτίου - αποτελέσματος ή γεγονότα που συνέβησαν 

ταυτόχρονα ή σχετίζονται με άλλο τρόπο. Παρόλη την αναφορά των αναγνωριστικών 

στα πεδία σύνδεσης με άλλα γεγονότα, το αναγνωριστικό της ίδιας της εγγραφής δεν 

ήταν γνωστό. Ως αποτέλεσμα, δεν ήταν εφικτή η σύνδεση των γεγονότων μεταξύ τους 

μετά τη συνένωση των βάσεων. Το παραπάνω πρόβλημα αντιμετωπίστηκε στις βάσεις 

δεδομένων γεωλογικών καταστροφών Significant Earthquake Database, Significant 

Volcanic Eruption Database και Tsunami Runup Database, που παρέχονται από τον 

οργανισμό NCEI. 

4.1.6 Περιγραφή καταστροφών 

Όλες οι βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν περιέχουν πληροφορίες για την περιγραφή 

της καταστροφής καθαυτής. Όλα τα είδη των περιγραφικών πεδίων που συναντήθηκαν 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Πίνακας 7: Πληροφορίες περιγραφής των καταστροφών ανά βάση δεδομένων καταστροφών 

Τα περισσότερα πεδία αφορούσαν την ένταση της καταστροφής, και άλλες 

παραμέτρους σχετικά με το μέγεθός της. Τα πεδία αυτά συναντώνται μόνο σε βάσεις 

δεδομένων που μελετούν αποκλειστικά έναν τύπο καταστροφής (π.χ. Significant 

Earthquake Database, Significant Volcanic Eruption Database και Tsunami Runup 

Database). Καθότι ένας από τους στόχους της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι 

να συγχωνεύσει τα δεδομένα όλων των βάσεων δεδομένων που μελετήθηκαν, και να 

προτείνει ένα σύνολο πεδίων που περιγράφουν ομοιόμορφα όλα τα είδη καταστροφών, 

τα περισσότερα από αυτά τα πεδία αφαιρέθηκαν, και διατηρήθηκαν αυτά που 

συναντώνται στα περισσότερα είδη καταστροφών. 
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4.1.7 Σχετικές καταστροφές   

Μερικές από τις βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν ένα ή 

περισσότερα πεδία όπου αναφέρονται πληροφορίες για καταστροφές ή γεγονότα 

σχετικά με την υπό εξέταση καταστροφή. Τα είδη των πεδίων αυτών φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

  

 

Πίνακας 8: Συσχέτιση καταστροφών ανά βάση δεδομένων καταστροφών 

Μετά από μελέτη των δεδομένων των πεδίων αυτών διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα 

τους περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν καταστροφές οι οποίες αποτελούν 

αίτια, αποτελέσματα και άλλα συσχετιζόμενα συμβάντα (π.χ. συμβάντα που 

συνέβησαν ταυτόχρονα). Παρόλα αυτά, περισσότερη σημασία δίνεται στα αίτια, τα 

οποία αναφέρονται σε ξεχωριστό πεδίο ή υπονοούνται, σχεδόν σε όλες τις βάσεις 

δεδομένων που μελετήθηκαν. Αντίθετα, σε καμία βάση δεδομένων δεν διαχωρίζονται 

τα αποτελέσματα του υπό εξέταση γεγονότος από τα υπόλοιπα αναφερόμενα σχετικά 

συμβάντα. Μελετώντας τα δεδομένα, είναι εμφανές ποια γεγονότα αποτελούν 

αποτελέσματα του υπό εξέταση γεγονότος, αλλά η έλλειψη διαχωρισμού των 

δεδομένων αυτών καθιστά αναγκαία την περαιτέρω επέμβαση ανθρώπινης ή τεχνητής 

νοημοσύνης για την κατηγοριοποίηση των σχετικών γεγονότων, ενώ αυτό θα μπορούσε 

να έχει εξασφαλιστεί στο αρχικό στάδιο εισαγωγής των δεδομένων στη βάση, το οποίο 

πραγματοποιείται ούτως ή άλλως από ανθρώπινο παράγοντα.  

 

Παρόλο που σε πολλά είδη καταστροφών το αίτιο αποτελεί διαφορετική καταστροφή, 

μόνο η Tsunami Runup Database διαθέτει το αναγνωριστικό της καταστροφής-αίτιο 

της υπό εξέταση καταστροφής (δηλ. το σεισμό).  

 

Γενικά, οι πληροφορίες σχετικά με το αίτιο της υπό εξέταση καταστροφής παρέχονται 

με διαφορετικό τρόπο μεταξύ των βάσεων: άλλοτε, παρέχονται σε ένα περιγραφικό 

πεδίο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βάση δεδομένων eMARS με το πεδίο 

"Causes of the accident". Άλλοτε, το αίτιο αναφέρεται σε ένα μόνο πεδίο με τον τύπο 

του συμβάντος που προκάλεσε το υπό εξέταση γεγονός. Σε αυτήν την περίπτωση, 

αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που η βάση δεδομένων μπορεί να διαθέτει λεπτομερή 

κατηγοριοποίηση των καταστροφών με βάση τον τύπο τους, η κατηγοριοποίηση αυτή 

δεν ακολουθείται στο πεδίο του αιτίου. Αυτό συμβαίνει στη βάση EM-DAT. Για 

παράδειγμα, σε μία εγγραφή σχετική με πλημμύρα, αναφέρεται ως αίτιο καταιγίδα, 

χωρίς να ακολουθείται η κατηγοριοποίηση των καταιγίδων που ακολουθεί κατά τ’ άλλα 

η βάση δεδομένων. Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται πάλι ένα μοναδικό 

απαριθμητικό πεδίο για την περιγραφή του αιτίου. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αίτια 

είναι κατηγοριοποιημένα, και είναι ευκολότερο να διεξαχθεί ανάλυση επ’ αυτών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βάση δεδομένων GLC με το πεδίο 
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"landslide_trigger". Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται πληθώρα 

απαριθμητικών πεδίων για την περιγραφή του αιτίου, καθένα από τα οποία αφορά ένα 

τύπο αιτίου, ενώ οι τιμές του αφορούν υποκατηγορίες του ίδιου αιτίου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βάση δεδομένων eMARS, με τα πεδία 

"Release Initiating Events", "Fire Initiating Events", "Explosion Initiating Events", 

"Transport Initiating Events". 

 

Σε πολλές περιπτώσεις, το αίτιο της καταστροφής δίνεται από την ίδια την 

κατηγοριοποίηση της καταστροφής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η EM-

DAT και η CDD, οι οποίες κατηγοριοποιούν τις κατολισθήσεις, για παράδειγμα, τόσο 

ως γεωλογικά, όσο και ως υδρολογικά γεγονότα, για να δηλώσουν το αίτιό τους. 

Αντίστοιχη λογική ακολουθεί και η κατηγοριοποίηση που προτάθηκε στο [2]. 

4.1.8 Δεδομένα τοποθεσίας 

Σχεδόν κάθε βάση δεδομένων που μελετήσαμε παρείχε πληροφορίες για την τοποθεσία 

όπου συνέβη η καταστροφή ή τις τοποθεσίες που επηρεάστηκαν από την καταστροφή, 

με διαφορετικό τρόπο από τις υπόλοιπες βάσεις δεδομένων. Όλα τα είδη των 

πληροφοριών που συναντήθηκαν σχετικά με την τοποθεσία των καταστροφών 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Πίνακας 9: Πληροφορίες τοποθεσίας ανά βάση δεδομένων καταστροφών 

Τα περισσότερα από αυτά τα πεδία παρουσίαζαν ιδιομορφίες τόσο ως προς τον τύπο 

τους, τη μορφοποίησή τους, αλλά και το περιεχόμενό τους. Οι ιδιομορφίες αυτές, 

καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους, και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 

τη μελέτη τους περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πληροφορίες της τοποθεσίας δεν παρέχονταν 

ακολουθώντας κάποιο υπάρχον πρότυπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

πεδίο "Location Name" της βάσης δεδομένων Significant Earthquake Database, όπου 

ακόμα και η ίδια τοποθεσία αναφερόταν με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές 

εγγραφές (π.χ. "GREECE:  SAMOS", "GREECE:  SAMOS (DODECANESE)", 

"GREECE:  VATHY-CHORA (SAMOS)", "GREECE:  SAMOS ISLAND" και 

"GREECE:  IONIAN SEA:  ZAKYNTHOS, STROFADES", 

"GREECE:  ZAKYNTHOS"). Καθότι η ποιότητα των δεδομένων ήταν μία από τις 

παραδοχές της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πριν πραγματοποιηθεί η 

επεξεργασία των δεδομένων και η εισαγωγή τους σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, 

τέτοια προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν.  

 

Επιπρόσθετα, υπήρχαν βάσεις δεδομένων όπου οι πληροφορίες τοποθεσίας δίνονταν 

σε ένα και μόνο πεδίο, χωρίς προφανή τρόπο χρήσης των σημείων οριοθέτησης, ή 

επεξήγησης της ιεραρχίας που ακολουθήθηκε (π.χ. Ήπειρος, Υποδιαίρεση ηπείρου, 

Χώρα, Γεωγραφικό/Διοικητικό διαμέρισμα, Πόλη, Μέρος/Περιοχή). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η βάση δεδομένων Significant Earthquake Database, όπως 

προαναφέρθηκε. Εν τέλει, τα δεδομένα αυτά διαχωρίστηκαν με βάση τη γενική 
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περίπτωση της μορφοποίησης (Χώρα: Γεωγραφικό/Διοικητικό διαμέρισμα: Πόλη 1, 

Πόλη 2, κλπ.) στα αντίστοιχα πεδία. Σε όσα πεδία δεν ακολουθούνταν η γενική 

μορφοποίηση, εξήχθη και διατηρήθηκε μόνο η πληροφορία της χώρας, 

χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη pycountry της γλώσσας Python ως βάση σύγκρισης. 

Ειδάλλως, δε διατηρήθηκε καμία πληροφορία για την τοποθεσία. 

 

Ακόμα και μεταξύ βάσεων δεδομένων που παρέχονται από τον ίδιο οργανισμό, στο 

ίδιο πλαίσιο, για το ίδιο είδος καταστροφών, ο τρόπος έκφρασης των πληροφοριών 

τοποθεσίας διέφερε σημαντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σύνολο 

βάσεων δεδομένων γεωλογικών καταστροφών Significant Earthquake Database, 

Significant Volcanic Eruption Database και Tsunami Runup Database. Παρόλο που και 

οι τρεις βάσεις δεδομένων παρέχονται από τον ίδιο οργανισμό (NCEI), η πρώτη 

χρησιμοποιεί ένα μοναδικό πεδίο για την τοποθεσία ("Location Name") που περιέχει 

συμπτυγμένες πληροφορίες για τη χώρα, το γεωγραφικό/διοικητικό διαμέρισμα και την 

πόλη/περιοχή, η δεύτερη χρησιμοποιεί την τριάδα "Country", "Area", "Location Name" 

ενώ η τρίτη τη δυάδα "Country", "Location". Τα πεδία "Area" και "Location" περιείχαν 

πληροφορίες σχετικά με το διοικητικό / γεωγραφικό διαμέρισμα, επομένως οι τιμές 

τους εκχωρήθηκαν αυτούσιες στο αντίστοιχο πεδίο. Ομοίως, οι τιμές των πεδίων 

"Country" και "Location Name" εκχωρήθηκαν αυτούσιες στα αντίστοιχα πεδία για τη 

χώρα και την πόλη αντίστοιχα.  

 

Επίσης, παρότι σε πολλές εγγραφές ήταν εμφανής η ανάγκη για περισσότερα από ένα 

πεδία για την πληρη περιγραφή της τοποθεσίας, όλες οι πληροφορίες εισάγονταν σε 

ένα πεδίο. Ως αποτέλεσμα, χρειάζεται περαιτέρω επέμβαση ανθρώπινης ή τεχνητής 

νοημοσύνης για την κατηγοριοποίηση των δεδομένων πριν από την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από αυτά, ενώ αυτό θα μπορούσε να έχει εξασφαλιστεί στο αρχικό 

στάδιο εισαγωγής των δεδομένων στη βάση, το οποίο πραγματοποιείται ούτως ή άλλως 

από ανθρώπινο παράγοντα για την πλειονότητα των βάσεων που μελετήθηκαν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πεδίο "Location Name" της βάσης δεδομένων 

Significant Earthquake Database, όπου σε πολλές εγγραφές το πεδίο παρείχε την 

τοποθεσία περιγραφικά μαζί με κατηγορικές ονομασίες της τοποθεσίας, όπως το όνομα 

της χώρας (π.χ. "IRAQ:  JAZIRAH:  BETWEEN TIGRIS AND THARTHAR 

RIVERS"). Καθότι η ποιότητα των δεδομένων ήταν μία από τις παραδοχές της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, πριν πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των 

δεδομένων και η εισαγωγή τους σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, τέτοια προβλήματα 

δεν αντιμετωπίστηκαν.  

 

Πέρα από τη γεωγραφική τοποθεσία της καταστροφής, σε πολλές περιπτώσεις 

διατίθονταν δεδομένα κατηγορικού τύπου σχετικά με τον τύπο της τοποθεσίας, σε 

διαφορετικά είδη πεδίων. Δεδομένα τέτοιου τύπου συναντήθηκαν για παράδειγμα στο 

πεδίο "landslide_setting" του Global Landslide Catalog, στο πεδίο "Event name" της 

EM-DAT και στο πεδίο "Περιγραφή Χώρου" του Συνόλου Δεδομένων Αστικών 

Συμβάντων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος. Οι κατηγοριοποιήσεις σχετικά με 

την περιγραφή της τοποθεσίας διέφεραν σημαντικά μεταξύ των βάσεων δεδομένων που 

μελετήθηκαν, ενώ πολλές φορές οι πληροφορίες αυτές ήταν μέρος των 

κατηγοριοποιήσεων του τύπου των συμβάντων (π.χ. "Technological - Transport 

Accident - Rail". Οι πληροφορίες αυτές εξήχθησαν από όσα πεδία συναντήθηκαν και 

εισήχθησαν σε πεδία που περιγράφουν τον τύπο της τοποθεσίας (βλ. πεδίο 

"locationSubType" του προτεινόμενου μοντέλου). Επίσης, οι τιμές τους 
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χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή γενικότερων κατηγοριοποιήσεων τοποθεσίας (βλ. 

πεδίο "locationType" του προτεινόμενου μοντέλου). 

 

Σε περιπτώσεις όπου παρέχονταν οι ακριβείς συντεταγμένες της τοποθεσίας της 

καταστροφής, ο τύπος των πεδίων για το γεωγραφικό μήκος και πλάτος ήταν ελεύθερου 

κειμένου (string) αντί πραγματικού αριθμού (float). Ως αποτέλεσμα, η μορφοποίηση 

των συντεταγμένων δεν ήταν ομοιόμορφη, ακόμα και μεταξύ εγγραφών της ίδιας 

βάσης. Συγκεκριμένα, άλλοτε οι συντεταγμένες δίνονταν ως συντεταγμένες βορρά - 

νότου και ανατολής - δύσης (π.χ. 20.56 Ν, 50.85 W), ενώ άλλοτε δίνονταν ως 

πραγματικοί αριθμοί (π.χ. 20.56, -50.85). Η ανομοιμορφία αυτή παρατηρήθηκε στα 

δεδομένα της EM-DAT. Όλες οι συντεταγμένες μετατράπηκαν σε πραγματικούς 

αριθμούς, και αποθηκεύτηκαν σε πεδία τύπου float για τη διασφάλιση του τύπου τους. 

4.1.9 Χρονικά δεδομένα 

Σχεδόν κάθε βάση δεδομένων που μελετήσαμε παρείχε πληροφορίες για την χρόνο 

κατά τον οποίο συνέβη η καταστροφή με διαφορετικό τρόπο από τις υπόλοιπες βάσεις 

δεδομένων. Όλα τα είδη των πληροφοριών που συναντήθηκαν σχετικά με το χρονικό 

πλαίσιο των καταστροφών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Πίνακας 10: Χρονικά δεδομένα ανά βάση δεδομένων καταστροφών 

Σε ό,τι αφορά τα χρονικά δεδομένα των καταστροφών, αυτά αναπαρίστανται με 

διαφορετικό τρόπο μεταξύ των βάσεων που μελετήθηκαν. Συνολικά, τα χρονικά 

δεδομένα που περιέχονταν αφορούσαν τις ημερομηνίες και ώρες έναρξης και λήξης 

των γεγονότων.  

 

Οι ημερομηνίες δίνονταν άλλοτε σε ένα ενιαίο πεδίο και άλλοτε σε τρία ξεχωριστά 

πεδία, για το έτος, το μήνα και τη μέρα. Η χρήση τριών ξεχωριστών πεδίων φαίνεται 

να προτιμάται σε περιπτώσεις βάσεων δεδομένων που δε διαθέτουν πεδία για να 

δηλώσουν την απόκλιση από μία εκτιμώμενη ημερομηνία, καθώς και για δεδομένα που 

εισάγονται για ιστορικούς λόγους, και μέρη της ημερομηνίας είναι άγνωστα.  

 

Σε περιπτώσεις όπου η ημερομηνία δινόταν σε ένα πεδίο, συναντήθηκαν τρεις 

διαφορετικές αναπαραστάσεις: YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY, η οποία 

συναντήθηκε περισσότερο σε βάσεις δεδομένων που διατίθενται από μη αμερικανικούς 

οργανισμούς, και DD/MM/YYYY η οποία συναντήθηκε περισσότερο σε βάσεις 

δεδομένων που διατίθενται από αμερικανικούς οργανισμούς. 

 

Καμία από τις βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν δε διέθετε πεδία για τη δήλωση 

τυχόν αποκλίσεων από τις αναφερόμενες ημερομηνίες, το οποίο θα επέτρεπε την 

εισαγωγή εκτιμώμενων ημερομηνιών για καταστροφές όπου αυτές δεν είναι επακριβώς 

γνωστές. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτρεπόταν ο περαιτέρω προσδιορισμός του 

χρονικού πλαισίου της καταστροφής, ο οποίος με τη σειρά του θα διευκόλυνε την 
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ανεύρεση της καταστροφής με βάση την ημερομηνία της, είτε έναρξης είτε λήξης. Για 

τους παραπάνω λόγους, κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός πεδίου όπου θα 

σημειώνονται οι αποκλίσεις τυχόν εκτιμώμενων ημερομηνιών.  

4.1.10 Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή  

Η πλειοψηφία των βάσεων δεδομένων καταστροφών που μελετήθηκαν διαθέτουν 

πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των καταστροφών στην ανθρώπινη ζωή. 

Περιλαμβάνουν αριθμητικά πεδία για τους νεκρούς, τους αγνοούμενους, τους 

τραυματίες, τα κρούσματα, καθώς και τον πληθυσμό που εκκένωσε την περιοχή του 

συμβάντος, που έμεινε άστεγος ή επηρεάστηκε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Όλα τα 

είδη των πληροφοριών που συναντήθηκαν σχετικά με τις επιπτώσεις των καταστροφών 

στην ανθρώπινη ζωή φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Πίνακας 11: Δεδομένα επιπτώσεων των καταστροφών στην ανθρώπινη ζωή ανά βάση δεδομένων 

Μερικά από αυτά τα πεδία παρουσιάζουν ιδιομορφίες ως προς το περιεχόμενό τους. Οι 

ιδιομορφίες αυτές, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους, και τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τη μελέτη τους περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αριθμοί διατίθενται αθροιστικά για μερικές από αυτές της 

κατηγορίες συνεπειών των καταστροφών στην ανθρώπινη ζωή. Συγκεκριμένα, η βάση 

EM-DAT παρέχει ως άθροισμα τον αριθμό των νεκρών και των αγνοούμενων. Αυτό 

οφείλεται στο τεκμήριο θανάτου, το οποίο γίνεται συνήθως όταν ένα άτομο λείπει για 

παρατεταμένη περίοδο και ελλείψει αποδείξεων ότι το άτομο είναι ακόμα ζωντανό, ή 

μετά από πολύ μικρότερη περίοδο, όπου όμως οι περιστάσεις που περιβάλλουν την 

εξαφάνιση του ατόμου υποστηρίζουν συντριπτικά την πεποίθηση ότι το άτομο πέθανε. 

Η εμπλοκή ενός ατόμου σε μία καταστροφή εμπίπτει στη δεύτερη περίπτωση. Επίσης, 

η EM-DAT δεν ξεχωρίζει τα κρούσματα από τους τραυματίες, που είναι δύο 

ξεχωριστές κατηγορίες. Η CDD διαθέτει νούμερα μόνο για νεκρούς, τραυματίες, 

κρούσματα, άτομα που εκκένωσαν την περιοχή και επηρεασμένο πληθυσμό· μπορεί να 

υποτεθεί ότι ο τελευταίος περιλαμβάνει άλλες κατηγορίες, όπως άστεγους. Στις 

παραπάνω περιπτώσεις δεν υπήρχε τρόπος διαχωρισμού των δεδομένων, οπότε αυτά 

εκχωρήθηκαν αυτούσια στα αντίστοιχα πεδία. Παρόλα αυτά, το προτεινόμενο μοντέλο 

συμπεριλαμβάνει ξεχωριστές κατηγορίες, ώστε να ενθαρρύνει την ακριβέστερη 

συλλογή και αποθήκευση των πληροφοριών.  

 

Αντίθετα, τo Σύνολo Δεδομένων Αστικών Συμβάντων του Πυροσβεστικού Σώματος 

Ελλάδος διέθετe ξεχωριστό πεδίο για τους τραυματίες, και για τον αριθμό των 

ανθρώπων που υπέστησαν εγκαύματα. Τα νούμερα αυτά αθροίστηκαν και 

εκχωρήθηκαν στο πεδίο για τους τραυματίες, καθότι ο διαχωρισμός αυτός θεωρήθηκε 

υπερβολικά λεπτομερής για το πλαίσιο του μοντέλου.  
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Τέλος, στη βάση eMARS οι αριθμοί των νεκρών, των τραυματιών, του επηρεαζόμενου 

πληθυσμού και του πληθυσμού που εκκένωσε την περιοχή, διατίθονταν σε μορφή 

JSON στα πεδία "Human On site Quantity" και "Human Off site Quantity", από τα 

οποία εξήχθησαν και εκχωρήθηκαν στα αντίστοιχα πεδία.  

4.1.11 Απώλειες 

Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν διέθεταν πληροφορίες για τις 

απώλειες που προκλήθηκαν από τις καταστροφές, είτε περιγράφοντας τες σε πεδία 

ελεύθερου κειμένου, είτε αναφέροντας τα χρηματικά ποσά των οικονομικών απωλειών. 

Επιπρόσθετα, βρέθηκαν και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με υλικές απώλειες (π.χ. 

αριθμός καταστραμμένων σπιτιών, εμβαδό καμένης έκτασης). 

Οικονομικές απώλειες 

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στη πεδία οικονομικών απωλειών είναι 

ο τρόπος ορισμού τους ως ζημιές, κόστη ή πληρωμές, καθώς και το κατά πόσο τα 

δεδομένα αυτά αποτελούν εκτιμήσεις ή πραγματικά ποσά. Όλα τα είδη των 

πληροφοριών που συναντήθηκαν σχετικά με τις οικονομικές απώλειες των 

καταστροφών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Πίνακας 12: Δεδομένα οικονομικών απωλειών ανά βάση δεδομένων 

Καθότι βασική παραδοχή της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μη εξέταση 

των τρόπων συλλογής των δεδομένων, όποια χρηματικά ποσά βρέθηκαν 

συμπτήχθηκαν σε ζημιές, πληρωμές (με επιπλέον αναφορά σε ποσά που καλύπτονται 

από ασφαλιστικές εταιρείες) και σε κόστη ανακατασκευών.  

 

Σε πολλές βάσεις δεδομένων ήταν εμφανές ότι τα δεδομένα αυτά, αν και αριθμητικά, 

αποθηκεύονταν σε πεδία ελεύθερου κειμένου, καθότι τα ποσά περιλάμβαναν σύμβολα 

τα οποία δεν επιτρέπονται από αριθμητικά πεδία τύπου int ή float. Για παράδειγμα, 

υπήρχαν εγγραφές με τις ακόλουθες μορφοποιήσεις: "1,576.32", "1.576,32", το οποίο 

δε θα επιτρεπόταν αν το αντίστοιχο πεδίο δεχόταν μόνο αριθμητικές τιμές.  

 

Επιπλέον, ορισμένες από τις βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν διέθεταν ποσοτικά 

δεδομένα ζημιών σε μία προκαθορισμένη τάξη μεγέθους, ενώ άλλες διέθεταν 

ολόκληρο το ποσό. Για παράδειγμα, η EM-DAT διαθέτει τα ποσά σε χιλιάδες 

αμερικάνικα δολάρια, οι βάσεις δεδομένων γεωλογικών καταστροφών NCEI σε 

εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια, ενώ η CDD παρέχει ολόκληρα τα ποσά. 

 

Τέλος, σε ορισμένες από τις βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν, οι πληροφορίες για 

τις οικονομικές απώλειες της καταστροφής αποθηκεύονταν αποκλειστικά περιγραφικά. 

Ως αποτέλεσμα, παρόλο που τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά είναι τεχνικά διαθέσιμα, 

πρακτικά, απαιτείται περαιτέρω επέμβαση ανθρώπινης ή τεχνητής νοημοσύνης για την 

εξαγωγή των δεδομένων αυτών πριν την ανάλυσή τους, ενώ αυτό θα μπορούσε να έχει 
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εξασφαλιστεί στο αρχικό στάδιο εισαγωγής των δεδομένων στη βάση, το οποίο 

πραγματοποιείται ούτως ή άλλως από ανθρώπινο παράγοντα για τις περισσότερες από 

τις βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του 

προβλήματος αποτελεί η βάση δεδομένων χημικών ατυχημάτων eMARS, η οποία 

παρόλο που διαθέτει πεδία των οποίων η ονομασία υποδηλώνει ότι περιέχουν 

αριθμητικά δεδομένα (Cost On site Quantity, Cost Off site Quantity), τα δεδομένα 

αποθηκεύονται και πάλι περιγραφικά.  

Υλικές απώλειες 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ελάχιστες από τις βάσεις δεδομένων που 

μελετήθηκαν διέθεταν πεδία για την παροχή ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με τις 

προκληθείσες υλικές απώλειες της κάθε καταστροφής. Συγκεκριμένα, οι βάσεις 

δεδομένων γεωλογικών καταστροφών της NCEI διέθεταν πεδία για τον αριθμό των 

σπιτιών που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ το Σύνολο 

Δεδομένων Δασικών Συμβάντων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος διαθέτει 

πληροφορίες για το εμβαδό της έκτασης που κάηκε από πυρκαγιές, καθώς και τον τύπο 

της έκτασης (π.χ. δάση, χορτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, καλάμια, 

βάλτοι, άλση, υπολείμματα καλλιεργειών ή σκουπιδότοποι). Οι πληροφορίες αυτές 

διατηρήθηκαν σε αντίστοιχα ακέραια (int) και πραγματικά (float) αριθμητικά πεδία, 

και οι πληροφορίες για την κατεστραμμένη έκταση συμπτήχθηκαν, αγνοώντας τον 

τύπο της. Η συμπερίληψη των πεδίων αυτών ενθαρρύνει τη συστηματικότερη συλλογή 

και αποθήκευσή τους σε μελλοντικές εγγραφές. 

 

 

Πίνακας 13: Δεδομένα υλικών απωλειών ανά βάση δεδομένων 

4.1.12 Δεδομένα για δυνάμεις άμεσης δράσης 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, μόνο τρεις από τις βάσεις δεδομένων 

καταστροφών που μελετήθηκαν διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνάμεις 

άμεσης δράσης που κινητοποιήθηκαν για την καταστολή της καταστροφής και για  

παροχή βοήθειας. Συγκεκριμένα, η βάση eMARS, διαθέτει πεδία όπου αναφέρονται 

περιγραφικά τα είδη της άμεσης δράσης που κινητοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

χημικών ατυχημάτων. Επίσης, τα Σύνολα Δεδομένων Αστικών και Δασικών 

Συμβάντων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, περιέχουν πληθώρα πεδίων με 

αριθμητικά δεδομένα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το είδος και το μέγεθος 

της πυροσβεστικής και άλλων δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση των 

πυρκαγιών και για παροχή βοήθειας. Οι υπόλοιπες βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν 

δεν διέθεταν τέτοιου είδους πληροφορίες.  
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Πίνακας 14: Δεδομένα δυνάμεων άμεσης δράσης ανά βάση δεδομένων 

Η έλλειψη δεδομένων για τις δυνάμεις άμεσης δράσεις έρχεται μερικώς σε 

αντιδιαστολή με το σκοπό της δημιουργίας των περισσότερων βάσεων δεδομένων 

καταστροφών, ο οποίος είναι η μελέτη των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων, 

διδαγμάτων, και βέλτιστων πρακτικών για την αποφυγή παρόμοιων καταστροφών, ή 

για τη βέλτιστη αντιμετώπισή τους στο μέλλον. Οι δυνάμεις άμεσης δράσης είναι οι 

πρώτες που έρχονται αντιμέτωπες με την εκάστοτε καταστροφή, τόσο με σκοπό την 

καταστολή της, όσο και για τη διαχείριση των συνεπειών της. Επομένως, κρίνεται 

απαραίτητο να καταγράφονται περισσότερες σχετικές πληροφορίες, τόσο για το 

μέγεθος όσο και για το είδος των δυνάμεων άμεσης δράσης που ανταποκρίθηκαν στα 

πλαίσια της κάθε καταστροφής. Για το λόγο αυτό, τέτοια πεδία συμπεριλήφθηκαν στο 

παρόν μοντέλο, για να συμπεριλάβουν τα υπάρχοντα δεδομένα, αλλά και για να 

ενθαρρύνουν τη συγκέντρωση και εισαγωγή τους σε μελλοντικές εγγραφές.  

4.1.13 Έγγραφο υλικό περιγραφής των δεδομένων (Documentation) 

Παρότι όλες οι βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν διατίθενται από μεγάλους και 

αναγνωρισμένους οργανισμούς, ιδρύματα και υπηρεσίες στον κλάδο των 

καταστροφών, μόνο μερικές από αυτές παρέχουν υλικό περιγραφής των δεδομένων και 

των πεδίων τους. Το υλικό αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την κατανόηση των 

δεδομένων που περιέχει η βάση, τόσο σε ό,τι αφορά τον τύπο τους, όσο και το είδος 

των δεδομένων που περιέχουν, τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν, εξαιρέσεις 

κλπ. Τέτοιου είδους πληροφορίες επιταχύνουν τη διαδικασία ανάλυσης των 

δεδομένων. 

 

 

Πίνακας 15: Ύπαρξη οδηγού περιγραφής ανά βάση δεδομένων 
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Στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου περιγράφηκε πόσο διαφορετικά 

είναι τα δεδομένα των βάσεων δεδομένων καταστροφών, όχι μόνο μεταξύ 

διαφορετικών βάσεων, που δημιουργούνται από διαφορετικούς οργανισμούς για 

διαφορετικούς σκοπούς, αλλά και μεταξύ διαφορετικών εγγραφών της ίδιας βάσης. Για 

να δημιουργηθεί περιγραφικό υλικό των δεδομένων, προϋπόθεση αποτελεί η 

ομοιομορφία τους μέσα στη βάση δεδομένων η οποία δεν υφίσταται για όλες τις βάσεις 

που μελετήθηκαν. Μάλιστα, οι περιγραφές που διατίθενται για ορισμένες από τις 

βάσεις περιείχαν λανθασμένα στοιχεία σε σχέση με τα πεδία και τα δεδομένα της 

βάσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βάση EM-DAT, της οποίας το 

διαθέσιμο περιγραφικό υλικό περιγράφει διαφορετικά την κατηγοριοποίηση των 

δεδομένων, αλλά και παραλείπει πεδία που περιέχει η βάση, ή αναφέρει τιμές 

απαριθμητικών πεδίων που δεν υφίστανται.  

 

Επομένως, για ακόμα μια φορά, εξάγεται το συμπέρασμα ότι δίνεται περισσότερη 

βαρύτητα στην απλή συγκέντρωση των δεδομένων, ενώ η οποιαδήποτε επεξεργασία 

τους, αφήνεται για τους ερευνητές και αναλυτές, και δεν εξασφαλίζεται από τον πάροχο 

των δεδομένων. 

4.2 Ανάλυση του μοντέλου συνένωσης βάσεων δεδομένων καταστροφών 

"Aggregated Disaster Database Model" 

Στην Ενότητα 4.1 αναλύθηκαν οι διαφορές που αντιμετωπίσαμε με τα δεδομένα και τα 

πεδία των βάσεων δεδομένων που μελετήθηκαν, κατά την προσπάθεια συνένωσής 

τους. Με βάση την ανάλυση αυτή, στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται το προτεινόμενο 

μοντέλο μιας συγκεντρωτικής βάσης δεδομένων, ονόματι "Aggregated Disaster 

Database Model", το οποίο συνενώνει τα πεδία των βάσεων δεδομένων που 

μελετήθηκαν, έπειτα από επεξεργασία τους, υπό τον άξονα που διατυπώθηκε στο 

Κεφάλαιο 2. 

 

Στο παρόν κεφάλαιο ορίζονται τα πεδία που θα ενταχθούν στο μοντέλο για την 

περιγραφή των καταστροφών και των επιπτώσεών τους, καθώς και η προτεινόμενη 

κατηγοριοποίηση των καταστροφών με βάση τον τύπο τους. Έτσι, το κεφάλαιο αυτό 

αποτελεί τον οδηγό περιγραφής της βάσης δεδομένων, ο οποίος δεν υφίσταται ή δεν 

παρέχεται ολοκληρωμένα από άλλες βάσεις δεδομένων καταστροφών.  

4.2.1 Προτεινόμενη ταξινόμηση καταστροφών 

Στην Ενότητα 4.1.1 αναλύθηκαν οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στην 

κατηγοριοποίηση των καταστροφών με βάση τον τύπο τους, σύμφωνα με τις βάσεις 

δεδομένων που μελετήθηκαν. Στην παρούσα ενότητα προτείνεται ένα μοντέλο 

κατηγοριοποίησης των καταστροφών το οποίο αναπτύχθηκε με άξονα το διαχωρισμό 

της φύσης της καταστροφής από τα αίτιά της και την τοποθεσία της, 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον και καταστροφές που προκαλούνται από συγκρούσεις 

ομάδων ανθρώπων.  

 

Ο διαχωρισμός της φύσης της καταστροφής από τα αίτιά της κρίνεται απαραίτητος για 

τη δημιουργία απλουστευμένων, στατικών και εύκολων στη χρήση 

κατηγοριοποιήσεων. Η τακτική αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς τα αίτια της 

πλειοψηφίας των καταστροφών ποικίλουν όσο επεκτείνεται η επέμβαση του 

ανθρώπινου παράγοντα και της τεχνολογίας στο φυσικό περιβάλλον. Με εξαίρεση μία 

μειοψηφία φυσικών καταστροφών που, ακόμα και σήμερα, δεν δύναται να προκαλέσει 

ή προβλέψει ο άνθρωπος, τόσο φυσικές καταστροφές έχουν τεχνολογικά αίτια (π.χ. 
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κατολίσθηση που προκλήθηκε από δονήσεις σε ορυχείο), όσο και τεχνολογικές 

καταστροφές έχουν φυσικά αίτια (π.χ. σεισμός που οδήγησε σε αποσταθεροποίηση και 

έκρηξη πυρηνικού εργοστασίου). Το ίδιο συμβαίνει και στις καταστροφές της ίδιας 

κατηγορίας, αλλά διαφορετικών υποκατηγοριών (π.χ. μια πλημμύρα, η οποία 

κατατάσσεται ως υδρολογική φυσική καταστροφή, μπορεί να προκληθεί από μία 

σφοδρή καταιγίδα, η οποία κατατάσσεται ως μετεωρολογική φυσική καταστροφή). 

Αυτή η σχέση αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ των καταστροφών κρίνεται χρήσιμο να 

αποτυπώνεται μέσω της σύνδεσης των εμπλεκόμενων καταστροφών, οι πληροφορίες 

των οποίων όμως θα αποθηκεύονται ως ξεχωριστές καταστροφές. Με αυτόν τον τρόπο, 

ο ίδιος ο σχεδιασμός του μοντέλου των δεδομένων ωθεί στην ξεχωριστή μελέτη των 

καταστροφών, από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν ξεχωριστά συμπεράσματα, 

διδάγματα και βέλτιστες πρακτικές, για την αποφυγή αντίστοιχων γεγονότων στο 

μέλλον. 

 

Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητο να αφαιρεθούν από τις ταξινομήσεις των 

καταστροφών οποιαδήποτε στοιχεία τοποθεσίας. Η τακτική αυτή επιβάλλει την 

ομοιόμορφη αποθήκευση των δεδομένων τοποθεσίας σε συγκεκριμένα πεδία, τα οποία 

θα είναι όμοια ανεξαρτήτως του τύπου της καταστροφής, με στόχο τη 

συστηματικότερη και κατηγοριοποιημένη καταγραφή τους.  

 

Ταυτόχρονα, κρίνεται απαραίτητη η συμπερίληψη καταστροφών που προκύπτουν από 

συγκρούσεις ομάδων ανθρώπων, λόγω της μεγάλης επίδρασής τους στην ανθρώπινη 

ζωή, και του μεγέθους των οικονομικών απωλειών που προκαλούν. Από αυτό το είδος 

καταστροφών εξαιρούνται πολεμικές συγκρούσεις.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την κατηγοριοποίηση των καταστροφών προτείνεται η 

χρήση πέντε απαριθμητικών πεδίων, με σειρά αύξουσας εξειδίκευσης του τύπου της 

καταστροφής: 

• Ομάδα καταστροφής ("disasterGroup") 

• Υποομάδα καταστροφής ("disasterSubGroup") 

• Τύπος καταστροφής ("disasterType") 

• Υποτύπος καταστροφής ("disasterSubType") 

• Υπο-υποτύπος καταστροφής ("disasterSubSubType") 

Καθένα από τα πεδία αυτά δέχεται συγκεκριμένες τιμές, οι οποίες εξαρτώνται από τις 

τιμές των υπόλοιπων, όπως ορίζεται από την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση (Πίνακας 

16). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πεδίο Τύπος καταστροφής ("disasterType"), το οποίο 

αποτελεί και το μεσαίο επίπεδο κατηγοριοποίησης της καταστροφής. Τα ιεραρχικά 

ανώτερα πεδία, Ομάδα καταστροφής ("disasterGroup") και Υποομάδα καταστροφής 

("disasterSubGroup"), γενικεύουν το είδος της καταστροφής και είναι στατικά, ενώ τα 

ιεραρχικά κατώτερα πεδία, Υποτύπος καταστροφής ("disasterSubType") και Υπο-

υποτύπος καταστροφής ("disasterSubSubType"), εξειδικεύουν περαιτέρω τον τύπο της 

καταστροφής. Με τη χρήση αυτού του μοντέλου, ο προσδιορισμός και μόνο του πεδίου 

Τύπος καταστροφής ("disasterType") είναι αρκετός για να κατηγοριοποιήσει την 

καταστροφή, καθώς οι γενικεύσεις του τύπου υπονοούνται αυτομάτως, ενώ 

οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση του τύπου σε υποτύπο και υπό-υποτύπο είναι θεμιτή, 

αλλά δεν είναι απαραίτητη για την κατανόηση του είδους της καταστροφής. Ως 

απόρροια των παραπάνω, κανένας τύπος ή εξειδίκευση τύπου καταστροφής δε 

συναντάται σε περισσότερες από μία ιεραρχικά ανώτερες από τον ίδιο 

κατηγοριοποιήσεις. 
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Επιπρόσθετα, αφαιρείται η ανάγκη ορισμού αόριστων κατηγοριοποιήσεων ανά 

ιεραρχικό επίπεδο (π.χ. "Άλλος τύπος", "Άγνωστος τύπος", "Απροσδιόριστος τύπος"), 

καθότι η αμέσως προηγούμενη ιεραρχικά κατηγοριοποίηση υπονοεί τη φύση της 

καταστροφής, έστω και γενικευμένα. Το χαρακτηριστικό αυτό του μοντέλου κρίνεται 

χρήσιμο σε περιπτώσεις μοναδικών γεγονότων που δεν περιλαμβάνονται στην 

κατηγοριοποίηση ή σε περιπτώσεις γεγονότων των οποίων ο ακριβής τύπος παραμένει 

απροσδιόριστος, το οποίο ισχύει για ιστορικά γεγονότα που εισάγονται στις βάσεις 

δεδομένων καταστροφών για λόγους πληρότητας.  

 

Επιπλέον των πέντε πεδίων κατηγοριοποίησης, ορίζονται τα ακόλουθα τρία πεδία 

λογικού τύπου, τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή του 

ανθρώπινου παράγοντα στην πρόκληση των καταστροφών, αλλά και της αναφοράς 

τους στις αρχές.  

 

• Ψευδής αναγγελία ("hoax"): 

Πεδίο λογικού τύπου που δηλώνει αν έγινε εσκεμμένα αναφορά ψευδούς 

περιστατικού.  

• Λάθος συναγερμός ("falseAlarm"): 

Πεδίο λογικού τύπου που δηλώνει ότι έγινε μη εσκεμμένα λανθασμένη 

αξιολόγηση μιας κατάστασης, με αποτέλεσμα την αναφορά ψευδούς 

περιστατικού. 

 

Οι παραπάνω πληροφορίες, σε συνδυασμό με διαθέσιμες πληροφορίες για τις 

υπηρεσίες άμεσης δράσης που κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της 

καταστροφής στην πρώτη γραμμή, επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά 

με το μέγεθος των δυνάμεων που κινητοποιούνται άσκοπα, είτε εσκεμμένα είτε όχι, 

καθώς και του μεγέθους του προβλήματος αυτού.  

 

• Εκ προ μελέτης ("intended") : 

Πεδίο λογικού τύπου που δηλώνει αν το γεγονός προκλήθηκε εσκεμμένα από 

ανθρώπινο παράγοντα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε τεχνολογικές καταστροφές 

(π.χ. εκρήξεις, εμπρησμοί) μη τρομοκρατικού χαρακτήρα.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των 

καταστροφών, σύμφωνα με τις καταστροφές που συναντήθηκαν στις βάσεις δεδομένων 

που μελετήθηκαν, μαζί με συνοπτικούς ορισμούς τους.  
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Πίνακας 16: Η ταξινόμηση των καταστροφών του προτεινόμενου μοντέλου  

Ομάδα καταστροφής

(disasterGroup)

Υποομάδα καταστροφής

(disasterSubGroup)

Τύπος καταστροφής

(disasterType)

Υποτύπος καταστροφής

(disasterSubType)

Υπο-υποτύπος καταστροφής

(disasterSubSubType)

Ομάδα καταστροφής

(disasterGroup)

Υποομάδα καταστροφής

(disasterSubGroup)

Τύπος καταστροφής

(disasterType)

Υποτύπος καταστροφής

(disasterSubType)

Υπο-υποτύπος καταστροφής

(disasterSubSubType)

Ομάδα καταστροφής

(disasterGroup)

Υποομάδα καταστροφής

(disasterSubGroup)

Τύπος καταστροφής

(disasterType)

Υποτύπος καταστροφής

(disasterSubType)

Υπο-υποτύπος καταστροφής

(disasterSubSubType)

Κύμα παγετού

(Cold wave)

Αστρονομική παλίρροια

(Astronomical tide)

Διαδήλωση

(Disturbance/Demonstration)

Κύμα καύσωνα

(Heat wave)

Σύγκρουση

(Impact)

Εκρηξη στον αέρα

(Airburst)

Άτακτη φυγή/Ποδοπάτημα

(Stampede)

Χιόνι / Πάγος

(Snow/ice)

Ενεργειακά σωματίδια

(Energic particles)

Χουλιγκανισμός

(Hooliganism)

Παγετός

(Frost/freeze)

Γεωμαγνητική καταιγίδα

(Geomagnetic storm)

Οχλαγωγία

(Rioting)

Ομίχλη

(Fog)

Υπερηχητικό κύμα

(Shockwave)

Σύγρουση

(Conflict)

Πειρατεία οχήματος

(Hijacking)

Υπερ-τροπική καταιγίδα

(Extra-tropical storm)

Επιδημία

(Epidemic)

Βομβαρδισμός/Έκρηξη

(Bombing/Explosion)

Τροπικός κυκλώνας

(Τropical cyclone)

Πανδημία

(Pandemic)

Απαγωγή

(Kidnapping)

Ντέρετσο

(Derecho)

Προσβολή

(Infestation)

Δολοφονία

(Assassination)

Χαλάζι

(Hail)

Ατύχημα με ζώα

(Animal accident)

Πυροβολισμοί

(Shootings)

Αστραπή / Καταιγίδα

(Lightning/Thunderstorm)

Λιμός

(Famine)

Περιστατικό οδοφράγματος

(Barricade incident)

Βροχή

(Rain)

Σεισμός

(Earthquake)

Επίθεση σε εγκαταστάσεις/υποδομές

(Facility/Infrastructure attack)

Ανεμοστρόβιλος

(Τornado)

Ροή υπολειμμάτων

(Debris flow)

Ένοπλη επίθεση

(Armed assault )

Αμμοθύελλα

(Sand/dust storm)

Περιστροφική ολίσθηση

(Translational slide)

Άοπλη επίθεση

(Unarmed assault )

Κατολίσθηση

(Landslide)

Έκρηξη

(Explosion)

Κατάρρευση όχθης ποταμού

(Riverbank collapse)

Δηλητηρίαση

(Poisoning)

Ανεμος

(Wind)

Σύνθετη

(Complex)

Ακτινοβολία

(Radiation)

Ισχυρή καταιγίδα

(Severe storm)

Ροή εδάφους

(Earth flow)

Διαρροή/Απελευθέρωση ουσίας

(Spill/Leak/Release)

Παράκτια πλημμύρα

(Coastal flood)

Aποκοπή κομματιού γης

(Topple)

Κατάρρευση

(Collapse)

Πλημμύρα ποταμού

(Riverine flood)

Eρπυσμός εδάφους

(Creep)

Φωτιά

(Fire)

Πλυμμήρα

(Flash flood)

Λασπολίσθηση

(Mudflow)

Πλημμύρα

(Flooding)

Εμπλοκή πάγου

(Ice jam flood)

Καθίζιση εδάφους

(Subsidence)

Μεταφορικό ατύχημα

(Transport accident)

Κύμα καταιγίδας

(Storm surge)

Πτώση βράχων

(Rockfall)

Ηλεκτρικό ρεύμα

(Power)

Τσουνάμι

(Tsunami)

Χιονοστιβάδα

(Avalanche)

Νερό

(Water)

Κυματανάπαλση

(Seiche)

Πτώση τέφρας

(Ash fall)

Φυσικό αέριο

(Gas)

Γιγάντιο κύμα

(Rogue wave)

Λαχάρ

(Lahar)

Τηλεπικοινωνίες

(Telecommunications)

Ξηρασία

(Drought)

Πυροκλαστική ροή

(Pyroclastic flow)

Διαστημικά συντρίμμια

(Space debris)

Έκχυση Παγετώνα

(Glacial lake outburst)

Πυρκαγιά

(Wildfire)

Διακοπή παροχής

(Outage)

Σύγκρουση

(Conflict)

Αστικές διαταραχές

(Civil incident)

Τρομοκρατία

(Terrorist)

Ατύχημα/Δυσλειτουργία/Αστοχία

(Accident/Malfunction/Failure)

Κυματική

(Wave action)

Κλιματολογική

(Climatological)

Κατολίσθιση

(Landslide)

Εξωγήινη

(Extraterrestrial)

Διαστημικά καιρικά φαινόμενα

(Space weather)

Βιολογική

(Biological)

Μετεωρολογική

(Meteorological)

Υπερβολική θερμοκρασία

(Extreme temperature)

Χειμερινή καταιγίδα / Χιονοθύελλα

(Winter storm/Blizzard)

Διαστημικό γεγονός

(Space Event) Εκτόξευση

(Space launch)

Φυσική

(Natural)

Φυσική

(Natural)

Τεχνολογική

(Technological)

Γεωλογική

(Geological)

Ηφαιστειακή έκρηξη

(Volcanic eruption)

Ροή λάβας

(Lava flow)

Ισχυρές χειμερινές συνθήκες

(Severe winter conditions)

Καταιγίδα

(Storm)

Ξαφνική καταιγίδα

(Convective storm)

Υδρολογική

(Hydrological)

Πλημμύρα

(Flood)
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4.2.2 Προτεινόμενο σύνολο πεδίων περιγραφής των καταστροφών   

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται το σύνολο των πεδίων του προτεινόμενου μοντέλου. 

Για κάθε πεδίο αναφέρεται η ονομασία του, ο τύπος του, και περιγράφεται το 

περιεχόμενο και η συνεισφορά του, όπου αυτή δεν είναι εμφανής.  

Βασικές πληροφορίες της καταστροφής 

• Αναγνωριστικό ("id"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο που ορίζεται ως αύξων αριθμός των εγγραφών, με 

τη σειρά που εισάγονται στη βάση. 

• Τίτλος ("title"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου, όπου περιγράφεται συνοπτικά η καταστροφή. 

• Περιγραφή ("description"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου, όπου περιγράφεται αναλυτικά η καταστροφή. 

• Ονομασία ("name"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου που περιέχει συγκεκριμένη πληροφορία για κάθε 

τύπο καταστροφής (Πίνακας 17). 

• Κατηγορία ονομασίας ("nameCategory") 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου που περιέχει τυχόν κατηγορία στην οποία ανήκει η 

ονομασία (Πίνακας 17). 

• Ύψος / Βάθος ("heightDepth"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται τυχόν σχετικό με την 

καταστροφή ύψος ή βάθος (π.χ. εστιακό βάθος επίκεντρου σεισμού, μέγιστο 

ύψος κυμάτων τσουνάμι, υψόμετρο ηφαιστείου). Εισάγεται σε μέτρα (m). 

• Ακτίνα ("distanceFromSource"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται η μέγιστη απόσταση στην 

οποία έγινε αισθητή η καταστροφή (π.χ. για σεισμό, για απόσταση που 

ταξίδεψαν κύματα τσουνάμι από το σημείο παραγωγής τους, για φωτιά, κλπ.). 

Εισάγεται σε  χιλιόμετρα (km).  

• Ένταση ("magnitude"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται η τιμή της έντασης της 

καταστροφής. 

• Μονάδα μέτρησης έντασης ("magnitudeMeasurementUnit"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρεται η μονάδα μέτρησης της έντασης 

της καταστροφής (π.χ. km, Richter, κλπ.). 

• Περιγραφή έντασης ("magnitudeDescription"): 

Απαριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται το μέγεθος της καταστροφής ποιοτικά, 

όταν αυτό δεν είναι μετρήσιμο ποσοτικά, π.χ. μέγεθος κατολίσθησης. Λαμβάνει 

τις παρακάτω τιμές: 

o Near miss 

o Negligible 

o Minor 

o Medium 

o Major 

o Huge 

• Αίτιο ("cause"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρονται περιγραφικά τα αίτια τα οποία 

οδήγησαν στην καταστροφή. 

 

 



Πρόταση Μοντέλου και Υλοποίηση Συγκεντρωτικής Βάσης Δεδομένων για Καταστροφές Μεγάλης Κλίμακας 

 

  75 

 

Πίνακας 17: Χρήση και τιμές των πεδίων "nameCategory" και "name" ανάλογα με το είδος της 

καταστροφής 

• Σχετικές καταστροφές ("relatedDisasters"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρονται καταστροφές σχετικές με την υπό 

εξέταση καταστροφή, είτε με τον τύπο τους, όταν αυτά είναι 

κατηγοριοποιήσιμα γεγονότα, σύμφωνα με την προτεινόμενη 

κατηγοριοποίηση, ειδάλλως περιγραφικά. Το πεδίο αυτό είναι εξαιρετικά 

χρήσιμο για το διαχωρισμό των γεγονότων των αλυσιδωτών καταστροφών. Οι 

υπάρχουσες βάσεις δεδομένων καταστροφών δε διαχωρίζουν τις καταστροφές 

σε διαφορετικές εγγραφές, αλλά επικεντρώνονται στο γεγονός της αλυσίδας 

που προκάλεσε τις περισσότερες απώλειες και είτε αναφέρουν περιγραφικά, 

Ομάδα καταστροφής

(disasterGroup)

Υποομάδα καταστροφής

(disasterSubGroup)

Τύπος καταστροφής

(disasterType)

Υποτύπος καταστροφής

(disasterSubType)

Υπο-υποτύπος καταστροφής

(disasterSubSubType)

Κατηγορία ονομασίας

(nameCategory)

Ονομασία

(name)

Επιδημία

(Epidemic)

Πανδημία

(Pandemic)

Προσβολή

(Infestation)
Είδος ζώου (π.χ. έντομο) Όνομα ζώου (π.χ. ακρίδα)

Ατύχημα με ζώα

(Animal accident)
Όνομα ζώου

Υπερ-τροπική καταιγίδα

(Extra-tropical storm)

Τροπικός κυκλώνας

(Τropical cyclone)

Ντέρετσο

(Derecho)

Χαλάζι

(Hail)

Αστραπή / Καταιγίδα

(Lightning/Thunderstorm)

Βροχή

(Rain)

Ανεμοστρόβιλος

(Τornado)

Αμμοθύελλα

(Sand/dust storm)

Χειμερινή καταιγίδα / Χιονοθύελλα

(Winter storm/Blizzard)

Ανεμος

(Wind)

Ισχυρή καταιγίδα

(Severe storm)

Χιονοστιβάδα

(Avalanche)
Όνομα βουνού

Πτώση τέφρας

(Ash fall)

Λαχάρ

(Lahar)

Πυροκλαστική ροή

(Pyroclastic flow)

Ροή λάβας

(Lava flow)

Διαδήλωση

(Disturbance/Demonstration)

Άτακτη φυγή/Ποδοπάτημα

(Stampede)

Χουλιγκανισμός

(Hooliganism)

Οχλαγωγία

(Rioting)

Σύγρουση

(Conflict)

Πειρατεία οχήματος

(Hijacking)
Είδος/Μοντέλο εμπλεκόμενων οχημάτων

Όνομα εμπλεκόμενων 

οχημάτων

Βομβαρδισμός/Έκρηξη

(Bombing/Explosion)

Απαγωγή

(Kidnapping)

Δολοφονία

(Assassination)

Πυροβολισμοί

(Shootings)

Περιστατικό οδοφράγματος

(Barricade incident)

Επίθεση σε εγκαταστάσεις/υποδομές

(Facility/Infrastructure attack)

Ένοπλη επίθεση

(Armed assault )

Δηλητηρίαση

(Poisoning)
Κατηγορία χημικών ουσιών Ονομασία χημικών ουσιών

Ακτινοβολία

(Radiation)
Είδος ακτινοβολίας

Διαρροή/Απελευθέρωση ουσίας

(Spill/Leak/Release)
Κατηγορία χημικών ουσιών Ονομασία χημικών ουσιών

Μεταφορικό ατύχημα

(Transport accident)

Είδος/Μοντέλο εμπλεκόμενων μεταφορικών 

μέσων (κυρίως για αεροπορικά και θαλάσσια 

ατυχήματα)

Όνομα εμπλεκόμενων 

μεταφορικών μέσων (κυρίως 

για αεροπορικά και θαλάσσια 

ατυχήματα)

Διαστημικά συντρίμμια

(Space debris)

Όνομα αντικειμένου 

προέλευσης (π.χ. δορυφόρου)

Εκτόξευση

(Space launch)
Όνομα πυραύλου/αποστολής

Ξαφνική καταιγίδα

(Convective storm)

Γεωλογική

(Geological) Ηφαιστειακή έκρηξη

(Volcanic eruption)

Φυσική

(Natural)

Βιολογική

(Biological)

Μετεωρολογική

(Meteorological)

Καταιγίδα

(Storm)

Σύγκρουση

(Conflict)

Αστικές διαταραχές

(Civil incident)

Τρομοκρατία

(Terrorist)

Τεχνολογική

(Technological)

Ατύχημα/Δυσλειτουργία/Αστοχία

(Accident/Malfunction/Failure)

Διαστημικό γεγονός

(Space Event)

Τύπος ασθένειας (π.χ. ιός)

Κατηγορία/Είδος χρησιμοποιούμενων όπλων

Τύπος ηφαιστείου

Όνομα ασθένειας (π.χ. 

COVID-19)

Όνομα καταιγίδας

Όνομα ηφαιστείου

Ονομασία εκδήλωσης

Υποκατηγορία/Μοντέλο/Όνομ

α χρησιμοποιούμενων όπλων
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είτε υπονοούν τα αίτια και τα αποτελέσματά του. Με το παρόν πεδίο 

επιτυγχάνεται το πρώτο βήμα προς το διαχωρισμό των γεγονότων, όπου αυτό 

είναι δυνατόν.  

• Αναγνωριστικά σχετικών καταστροφών ("relatedDisastersIds"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρονται τα αναγνωριστικά των 

καταστροφών που σχετίζονται με την υπό εξέταση καταστροφή. Τα 

αναγνωριστικά αυτά μπορεί να ανήκουν σε καταστροφές που προκάλεσαν την 

υπό εξέταση καταστροφή (αίτια), που προκλήθηκαν από την υπό εξέταση 

καταστροφή (αποτελέσματα), ή που συνέβησαν χωρίς διακριτή σειρά. Αν 

περιλαμβάνονται περισσότερα από ένα αναγνωριστικά, διαχωρίζονται με 

κόμμα. 

• Δίδαγμα ("lessonsLearnt"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρονται οποιαδήποτε συμπεράσματα 

εξήχθησαν από τη μελέτη της υπό εξέταση καταστροφής, κυρίως σε ό,τι αφορά 

τον τρόπο αποφυγής παρόμοιων καταστροφών στο μέλλον. Για παράδειγμα, οι 

πληροφορίες μπορεί να περιέχουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα αίτια της 

καταστροφής (λ.χ. συντήρηση εξοπλισμού σε τεχνολογικές καταστροφές), να 

αναδεικνύουν την ανάγκη για τοπογραφικές ή περιβαλλοντικές μελέτες (λ.χ. για 

κατολισθήσεις), κλπ.  

• Σχόλια ("comments"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρονται επιπλέον περιγραφικές 

πληροφορίες της καταστροφής, οι οποίες δεν καλύπτονται από άλλα πεδία.  

Περιγραφή σεισμών 

• Ένταση Μερκάλι ("MMIScale"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται η ένταση του σεισμού σε κλίμακα 

Μερκάλι [30]. Η κλίμακα Μερκάλι δε μετρά την ενέργεια που απελευθερώνεται 

από έναν σεισμό, όπως η κλίμακα Ρίχτερ, αλλά ασχολείται με τις επιπτώσεις 

του σεισμού σε μια δεδομένη περιοχή. Συνεπώς ενδείκνυται για την μέτρηση 

σεισμών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ δεν είναι αποτελεσματική για 

αραιοκατοικημένες ή ακατοίκητες περιοχές. 

 

Με βάση την κλίμακα, οι σεισμοί ταξινομούνται σε 12 επίπεδα, ανάλογα με την 

έντασή τους και τις ζημιές που επιφέρουν. Τα επίπεδα αυτά φέρουν λατινικούς 

αριθμούς και ξεκινούν από το I (επίπεδο 1, μη αισθητός σεισμός, καταγράφεται 

μόνο από σεισμογράφους), με αύξουσα σειρά καθώς αυξάνεται η ένταση του 

σεισμού και οι προκαλούμενες ζημιές. Στις ασθενείς και μέτριες δονήσεις, 

χωρίς ζημιές, η κατάταξη γίνεται ανάλογα με το πόσο αισθητές γίνονται από 

τους ανθρώπους, ενώ στις ισχυρότερες γίνεται ανάλογα με την έκταση των 

καταστροφών, τόσο στα αντισεισμικά, όσο και στα λιγότερο ανθεκτικά κτίρια. 

Το ύψιστο δυνατό επίπεδο που μπορεί να υπάρξει είναι το XII (12) και 

αντιστοιχεί σε έναν σεισμό που θα επέφερε ολική καταστροφή σε κάθε 

ανθρώπινη κατασκευή και θα άλλαζε το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής. 

Περιγραφή υδρολογικών καταστροφών 

• Μέγιστη οριζόντια απόσταση ("maxHorizontalInundation"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται η μέγιστη απόσταση στην 

οποία έφτασε το νερό από την ακτή. Σημειώνεται σε μέτρα (m).  
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Περιγραφή ηφαιστειακών καταστροφών 

• Δείκτης ηφαιστειακής εκρηξιμότητας ("VEI"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο Δείκτης Ηφαιστειακής 

Εκρηξιμότητας (Volcanic Explosivity Index - VEI). Ο Δείκτης Ηφαιστειακής 

Εκρηξιμότητας  [31] αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σχήμα 

ταξινόμησης που περιγράφει το μέγεθος των εκρηκτικών δραστηριοτήτων των 

ηφαιστείων σε μία κλίμακα 0-8, σύμφωνα με την ποσότητα μάζας ή όγκου της 

έκρηξης. Σε ιστορικές εκρήξεις που ήταν σίγουρα εκρηκτικές, αλλά δεν φέρουν 

άλλες περιγραφικές πληροφορίες, ο δείκτης λαμβάνει την τιμή 2. 

 

 

Πίνακας 18: Επεξήγηση τιμών του Δείκτη Ηφαιστειακής Eκρηξιμότητας (VEI) 

Περιγραφή τρομοκρατικών γεγονότων  

• Δράστες ("perpetrators"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των δραστών που 

έλαβαν μέρος στο συμβάν. 

• Συλληφθέντες δράστες ("perpetratorsCaptured"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των δραστών που 

συνελήφθησαν.  

• Τραυματίες δράστες ("perpetratorsInjured"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των δραστών που 

τραυματίστηκαν κατά το συμβάν. 

• Νεκροί δράστες ("perpetratorsDead"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των δραστών που 

σκοτώθηκαν κατά το συμβάν, συμπεριλαμβανόμενων αυτοκτονιών. 

• Αμφίβολη επίθεση ("doubtTerrorist"): 

Πεδίο λογικού τύπου που υποδεικνύει τυχόν αμφιβολία για την τρομοκρατική 

φύση του συμβάντος.  

• Επιτυχημένη επίθεση ("success"): 

Πεδίο λογικού τύπου που υποδεικνύει αν ο άμεσος στόχος της επίθεσης των 

δραστών επετεύχθη (π.χ. έκρηξη βόμβας).  

• Αυτοκτονία ("suicide"): 

Πεδίο λογικού τύπου που υποδεικνύει αν έστω και ένας από τους δράστες 

αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.  

• Όμηροι ("hostages"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων που 

απήχθησαν ή κρατήθηκαν ως όμηροι κατά το συμβάν. 

• Όμηροι που απελευθερώθηκαν ("hostagesReleased"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ομήρων που 

αφέθηκαν ελεύθεροι από τους δράστες, ξέφυγαν μόνοι τους, ή 

απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια διασωστικής επιχείρησης.  

• Διάρκεια ομηρίας - Ώρες ("kidnappingDurationHours"): 

VEI
Γενική

Περιγραφή

Ύψος στήλης

σύννεφου (km)

Όγκος

(m^3)

Ποιοτική

περιγραφή 
Κατηγοριοποίηση Συχνότητα Παράδειγμα

0 Μη εκρηκτική < 0.1 km 10^4 Ήπια Χαβάης Καθημερινά Kilauea

1 Μικρή 0.1-1 km 10^6 Διαχυτική Χαβάης/Στρόμπολης Καθημερινά Stromboli

2 Μέτρια 1-5 km 10^7 Εκρηκτική Στρόμπολης/Βουλκάνο Εβδομαδιαία Galeras, 1992

3 Μέτρια - Μεγάλη 3-15 km 10^8 Εκρηκτική Βουλκάνο Ετησίως Ruiz, 1985

4 Μεγάλη 10-25 km 10^9 Εκρηκτική Βουλκάνο/Πλινιακή Δεκάδες χρόνια Galunggung, 1982

5 Πολύ μεγάλη >25 10^10 Κατακλυσμική Πλινιακή Εκατοντάδες χρόνια St. Helens, 1981

6 >25 km 10^11 Παροξυντική Πλινιακή/Υπέρ-πλινιακή Εκατοντάδες χρόνια Krakatau, 1883

7 >25 km 10^12 Κολοσσιαία Υπέρ-πλινιακή Χιλιάδες χρόνια Tambora, 1815

8 >25 km > 10^12 Κολοσσιαία Υπέρ-πλινιακή Δεκάδες χιλιάδες χρόνια Yellowstone, 2 Ma
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Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ωρών που 

διήρκησε η ομηρία.  

• Διάρκεια ομηρίας - Ημέρες ("kidnappingDurationDays"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ημερών που 

διήρκησε η ομηρία. 

• Απαιτούμενα λύτρα ("ransom"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται τυχόν χρηματικό ποσό που 

απαιτήθηκε από τους δράστες ως λύτρα.  

• Λύτρα που πληρώθηκαν ("ransomPaid"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται τυχόν χρηματικό ποσό 

πληρώθηκε στους δράστες ως λύτρα.  

Πηγές πληροφοριών  

• Αναγνωριστικό βάσης προέλευσης ("originalId"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου διατηρείται το αναγνωριστικό της εγγραφής 

από τη βάση προέλευσής της. 

• Βάση προέλευσης ("importedDatabase"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρεται το όνομα της βάσης δεδομένων 

από την οποία εισήχθη η παρούσα εγγραφή.  

• Όνομα πηγής ("sourceName"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρονται τα ονόματα των πηγών 

πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση των στοιχείων της 

παρούσας εγγραφής. Μπορεί να είναι ονόματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

οργανισμών, άλλων βάσεων δεδομένων, κλπ.  

• Σύνδεσμος πηγής ("sourceLink"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρεται ο σύνδεσμος σε μορφή URL από 

τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες για τη σύνταξη της παρούσας 

εγγραφής. Το πεδίο δεν είναι σε μορφή URL για να επιτρέπει την αποθήκευση 

περισσότερων του ενός συνδέσμων.  

• Σύνδεσμος φωτογραφικού υλικού ("photoLink"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρεται ο σύνδεσμος σε μορφή URL για 

φωτογραφικό υλικό σχετικό με την υπό εξέταση καταστροφή. Το πεδίο δεν 

είναι σε μορφή URL για να επιτρέπει την αποθήκευση περισσότερων του ενός 

συνδέσμων.  

• Ημερομηνία αναφοράς ("reportedDate"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία το 

γεγονός αναφέρθηκε στην πηγή πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκε για τη 

σύνταξη της παρούσας εγγραφής.  

Χρονικά δεδομένα 

• Ημερομηνία έναρξης: 

Η ημερομηνία έναρξης δίνεται μέσω τριών αριθμητικών πεδίων (συγκεκριμένα, 

τύπου int), ώστε να είναι εφικτή η μερική δήλωση ημερομηνιών για 

καταστροφές των οποίων η ακριβής ημερομηνία έναρξης είναι άγνωστη, το 

οποίο είναι χρήσιμο για την εισαγωγή ιστορικών γεγονότων. Επίσης, είναι 

χρήσιμο σε περιπτώσεις καταστροφών για τις οποίες δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης (π.χ. ηφαιστειακή έκρηξη).   

o Έτος έναρξης ("startYear") 

o Μήνας έναρξης ("startMonth") 

o Ημέρα έναρξης ("startDay") 
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Αν όλα τα πεδία έχουν διατεθεί, αυτόματα συμπληρώνεται και το πεδίο 

Ημερομηνία έναρξης ("startDate"), στη μορφή YYYY-MM-DD.  

• Ημερομηνία λήξης: 

Η ημερομηνία λήξης δίνεται μέσω τριών αριθμητικών πεδίων (συγκεκριμένα, 

τύπου int), ώστε να είναι εφικτή η μερική δήλωση ημερομηνιών για 

καταστροφές των οποίων η ακριβής ημερομηνία λήξης είναι άγνωστη, το οποίο 

είναι χρήσιμο για την εισαγωγή ιστορικών γεγονότων. Επίσης, είναι χρήσιμο 

σε περιπτώσεις καταστροφών για τις οποίες δεν μπορεί να προσδιοριστεί η 

ακριβής ημερομηνία λήξης (π.χ. ηφαιστειακή έκρηξη).   

o Έτος λήξης ("endYear") 

o Μήνας λήξης ("endMonth") 

o Ημέρα λήξης ("endDay") 

Αν όλα τα πεδία έχουν διατεθεί, αυτόματα συμπληρώνεται και το πεδίο 

Ημερομηνία λήξης ("endDate"), στη μορφή YYYY-MM-DD.  

• Ώρα έναρξης ("startTime"): 

Η τοπική ώρα έναρξης της καταστροφής αποθηκεύεται ως πεδίο ώρας 

(datetime.time) με ακρίβεια δευτερολέπτου. Αν το ακριβές λεπτό ή 

δευτερόλεπτο δεν είναι γνωστό, εισάγονται ως "00".  

• Ώρα λήξης ("endTime"): 

Η τοπική ώρα λήξης της καταστροφής αποθηκεύεται ως πεδίο ώρας 

(datetime.time) με ακρίβεια δευτερολέπτου. Αν το ακριβές λεπτό ή 

δευτερόλεπτο δεν είναι γνωστό, εισάγονται ως "00".  

• Χρονική ακρίβεια ("timeAccuracy"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου στο οποίο μπορούν να σημειωθούν σχόλια σχετικά 

με την ακρίβεια των αναφερόμενων ημερομηνιών και ωρών της καταστροφής.  

Τοποθεσία  

Σύμφωνα με τις ιδιομορφίες που παρουσιάζουν τα δεδομένα τοποθεσίας, τα οποία 

αναλύθηκαν σην Ενότητα 4.1.8, το συγκεντρωτικό μοντέλο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα 

πεδία για την περιγραφή της τοποθεσίας της καταστροφής.  

• Χώρα ("country"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρεται το όνομα της χώρας στην οποία 

συνέβη ή την οποία επηρέασε το γεγονός. 

• Γεωγραφικό / Διοικητικό διαμέρισμα ("administrativeRegion"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρεται το όνομα του γεωγραφικού / 

διοικητικού διαμερίσματος της χώρας στο οποίο συνέβη ή το οποίο επηρέασε 

το γεγονός. Μπορούν να εισαχθούν περισσότερα από ένα ονόματα, χωρισμένα 

με κόμμα.   

• Πόλη ("city"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρεται το όνομα της πόλης στην οποία 

συνέβη ή την οποία επηρέασε το γεγονός. Μπορούν να εισαχθούν περισσότερα 

από ένα ονόματα, χωρισμένα με κόμμα.   

• Περιοχή ("locationArea"): 

Σε περιπτώσεις όπου η καταστροφή συνέβη σε ακατοίκητη περιοχή, η 

ονομασία  αποθηκεύεται εδώ. Πεδίο ελεύθερου κειμένου. 

• Ονομασία τοποθεσίας ("locationName"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρεται το όνομα της τοποθεσίας στην 

οποία συνέβη το γεγονός (π.χ. όνομα οδού, καταστήματος, δομής, κλπ.). 

• Γεωγραφικό μήκος ("longitude"): 

Πραγματικός αριθμός, που λαμβάνει τιμές στο κλειστό διάστημα [-180, 180].  
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• Γεωγραφικό πλάτος ("latitude"): 

Πραγματικός αριθμός, που λαμβάνει τιμές στο κλειστό διάστημα [-90, 90].  

• Απόσταση ("distance"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρεται η απόσταση από την κοντινότερη 

γνωστή τοποθεσία, μαζί με τη μονάδα μέτρησής της. Χρησιμοποιείται σε 

περιπτώσεις όπου η καταστροφή συνέβη σε μη κατοικημένη περιοχή, η οποία 

δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί μόνο από την ονομασία της. Μπορεί να 

λαμβάνει τιμή όταν το πεδίο "locationArea" δεν είναι κενό.  

• Ακρίβεια τοποθεσίας ("locationAccuracy"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου, όπου αναφέρεται η ακτίνα μέσα στην οποία 

βρίσκεται το επίκεντρο της καταστροφής, όταν αυτό δεν είναι επακριβώς 

γνωστό.  

• Υδάτινη λεκάνη ("riverBasin"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου, όπου αναφέρονται τα ονόματα των υδάτινων 

λεκανών (λίμνες, ποτάμια, κόλποι, λιμνοθάλασσες) που επηρεάστηκαν από την 

καταστροφή.  

• Υπο-τύπος τοποθεσίας ("locationSubType"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου, μη απαριθμητικό, όπου αναφέρεται ο τομέας της 

τοποθεσίας (π.χ. κατάστημα ρούχων, ορυχείο, εργοστάσιο, σχολείο, κλπ.). 

• Τύπος τοποθεσίας ("locationType"): 

Απαριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο τύπος της τοποθεσίας ως ένας από τους 

παρακάτω: 

o Natural open space 

o Man-made open space 

o Residential 

o Non-residential 

o Industrial 

o Infrastructure 

o Machinery 

o Vehicle 

 Εξάγεται από τον υποτύπο της τοποθεσίας.  

• Τύπος οχήματος ("vehicleType"): 

Απαριθμητικό πεδίο, όπου αναφέρεται ο τύπος τυχόν οχημάτων που 

σχετίζονται με το γεγονός, ως ένας από τους παρακάτω: 

o Air 

o Marine 

o Rail 

o Road 

 Περιλαμβάνεται μόνο όταν το πεδίο "locationType" έχει την τιμή "Vehicle".  

Επίδραση στην ανθρώπινη ζωή  

• Θάνατοι ("casualties"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ανθρώπων που 

πέθαναν ως άμεση συνέπεια της υπό εξέταση κατατροφής.  

• Αγνοούμενοι ("missing"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ανθρώπων που 

αγνοούνται από το χρονικό πλαίσιο της υπό εξέταση κατατροφής.  

• Τραυματίες ("injured"): 
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Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ανθρώπων που 

υπέστησαν σωματικά ή ψυχικά τραύματα και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια ως 

άμεση συνέπεια της υπό εξέταση κατατροφής.  

• Κρούσματα ("infected"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ανθρώπων που 

μολύνθηκαν από ασθένεια ως άμεση συνέπεια της υπό εξέταση κατατροφής.  

• Πληθυσμός που εκκένωσε περιοχή ("evacuated"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ανθρώπων που 

αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή κατοικίας τους ως άμεση συνέπεια 

της υπό εξέταση κατατροφής.  

• Άστεγοι ("homeless"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ανθρώπων που 

έμειναν άστεγοι ως άμεση συνέπεια της υπό εξέταση κατατροφής.  

• Επηρεασμένος πληθυσμός ("affected"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ανθρώπων που 

επηρεάστηκαν με οποιοδήποτε τρόπο που δεν περιλαμβάνεται παραπάνω, ως 

άμεση συνέπεια της υπό εξέταση κατατροφής.  

Οικονομικές απώλειες 

• Ζημιές ("damages"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται το συνολικό ποσό των ζημιών 

που προξενήθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της υπό εξέταση καταστροφής.  

• Ασφαλισμένες ζημιές ("insuredDamages"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται το συνολικό ποσό των ζημιών 

που προξενήθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της υπό εξέταση καταστροφής, αλλά 

καλύπτονται από ασφαλιστικές εταιρείες. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται 

στο πεδίο "damages".  

• Πληρωμές ("payments"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται το συνολικό ποσό των 

πληρωμών που έγιναν προς τις ζημιές που προξενήθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα 

της υπό εξέταση καταστροφής. 

• Πληρωμές από ασφαλιστικές ("insurancePayments"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται το συνολικό ποσό των 

πληρωμών που έγιναν από ασφαλιστικές εταιρείες προς τις ζημιές που 

προξενήθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της υπό εξέταση καταστροφής. Το ποσό 

αυτό συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο "payments".  

• Κόστη ανακατασκευών ("reconstructionCosts"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται το συνολικό ποσό που 

διατέθηκε για τυχόν ανακατασκευές υποδομών που υπέστησαν ζημιές ή 

καταστράφηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της υπό εξέταση καταστροφής. 

• Νόμισμα ("currency"): 

Απαριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται το νόμισμα των χρηματικών ποσών της 

καταστροφής. Οι τιμές του πεδίου ακολουθούν το πρότυπο ISO 4217 για τους 

κωδικούς ονομασίας των νομισμάτων.  

• Περιγραφή ζημιών ("damagesDescription"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρονται περιγραφικά οι ζημιές που 

προξενήθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της υπό εξέταση καταστροφής.  

Υλικές απώλειες 

• Σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς ("housesDestroyed"): 
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Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των σπιτιών που 

καταστράφηκαν ολοσχερώς ως άμεση συνέπεια της υπό εξέταση κατατροφής.  

• Σπίτια που υπέστησαν ζημιές ("housesDamaged"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των σπιτιών που 

υπέστησαν ζημιές ως άμεση συνέπεια της υπό εξέταση κατατροφής.  

• Κατεστραμμένη έκταση ("damagedLand"): 

Πραγματικό αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται η έκταση που υπέστησε ζημιά 

(π.χ. κάηκε, αλλοιώθηκε, πλημμύρισε, κλπ.) ως άμεση συνέπεια της υπό 

εξέταση κατατροφής.  

Δυνάμεις άμεσης δράσης  

• Περιγραφή άμεσης δράσης ("emergencyResponseDescription"): 

Πεδίο ελεύθερου κειμένου όπου αναφέρονται περιγραφικά οι τακτικές άμεσης 

δράσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση και καταστολή της 

καταστροφής. 

• Οχήματα: 

o Πυροσβεστικά πλοιάρια ("fireShips"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των 

πυροσβεστικών πλοιάριων που χρησιμοποιήθηκαν.  

o Πυροσβεστικά οχήματα ("fireTrucks"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των 

πυροσβεστικών οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν.  

o Ασθενοφόρα ("ambulances"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των 

ασθενοφόρων που χρησιμοποιήθηκαν.  

που χρησιμοποιήθηκαν.  

o Ελικόπτερα ("helicopters"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των ελικοπτέρων 

που χρησιμοποιήθηκαν.  

o Αεροπλάνα ("airplanes"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των αεροπλάνων 

που χρησιμοποιήθηκαν.  

o Άλλα οχήματα ("otherVehicles"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός άλλων οχημάτων 

• Ανθρώπινο δυναμικό 

o Πυροσβέστες ("fireFighters"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των 

πυροσβεστών που ανταποκρίθηκαν στην καταστροφή. 

o Αστυνομικοί ("policeOfficers"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των 

αστυνομικών που ανταποκρίθηκαν στην καταστροφή. 

o Διασώστες ("EMTs"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των διασωστών 

που ανταποκρίθηκαν στην καταστροφή. 

o Εθελοντές ("volunteers"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός των εθελοντών 

που ανταποκρίθηκαν στην καταστροφή. 

o Άλλες δυνάμεις ("otherForces"): 

Ακέραιο αριθμητικό πεδίο όπου αναφέρεται ο αριθμός άλλων δυνάμεων 

που ανταποκρίθηκαν στην καταστροφή.  
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Κεφάλαιο 5: Η εφαρμογή "Aggregated Disaster Database" 
 

Στο παρόν κεφάλαιο επεξηγούνται τα στάδια της υλοποίησης του προτεινόμενου 

μοντέλου, ως μία πλήρως λειτουργική εφαρμογή βάσης δεδομένων, ονόματι 

"Aggregated Disaster Database".  

5.1 Μετατροπή των δεδομένων  των υπαρχόντων βάσεων  

Το πρώτο στάδιο της υλοποίησης του προτεινόμενου μοντέλου αποτέλεσε η μετατροπή 

των δεδομένων των βάσεων καταστροφών που μελετήθηκαν, στη μορφή που επιβάλει 

το προτεινόμενο μοντέλο. Για τη μετατροπή των υπαρχόντων δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν Python scripts σε Jupyter Notebooks. Τα δεδομένα εισήχθησαν και 

εξάχθηκαν σε μορφή csv. Στα πλαίσια της μετατροπής, μερικά από τα υπάρχοντα πεδία 

διασπάστηκαν, από άλλα εξάχθηκαν πληροφορίες που εκχωρήθηκαν σε νέα πεδία, 

κάποια χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια, ενώ άλλα αφαιρέθηκαν διότι τα δεδομένα τους 

δεν συνάδουν με το πλαίσιο των δεδομένων του προτεινόμενου μοντέλου. Στις 

επόμενες ενότητες περιγράφονται αναλυτικά οι μετατροπές που έγιναν σε κάθε βάση 

δεδομένων καταστροφών που μελετήθηκε. 

5.1.1 Canadian Disaster Database (CDD) 

Μετατροπή πεδίων 

Πεδία που διατηρήθηκαν αυτούσια: 

• Μέρος (PLACE) στο πεδίο "locationArea" 

• Θάνατοι (FATALITIES) στο πεδίο "casualties" 

• Τραυματίες / Μολυσμένοι (INJURED / INFECTED) στο πεδίο "injured" 

• Εκκενωμένος πληθυσμός (EVACUATED) στο πεδίο "evacuated" 

• Επηρεασμένος πληθυσμός (UTILITY - PEOPLE AFFECTED) στο πεδίο 

"affected" 

• Εκτιμώμενο συνολικό κόστος (ESTIMATED TOTAL COST) στο πεδίο 

"damages" 

• Πληρωμές ασφαλειών (INSURANCE PAYMENTS) στο πεδίο 

"insurancePayments" 

• Ένταση καταστροφής (MAGNITUDE) 

• Σχόλια (COMMENTS) στο πεδίο "description" 

Πεδία που μετατράπηκαν: 

• Ημερομηνία έναρξης (EVENT START DATE): Διαχωρίστηκε σε startDay, 

startMonth και startYear.  

• Ημερομηνία λήξης (EVENT END DATE): Διαχωρίστηκε σε endDay, 

endMonth και endYear.  

• Προστέθηκε το πεδίο "payments" ως άθροισμα των ακόλουθων πεδίων: 

o Πληρωμές ομοσπονδιακών ρυθμίσεων οικονομικής βοήθειας για 

καταστροφές (FEDERAL DFAA PAYMENTS) 

o Πληρωμές επαρχιακών ρυθμίσεων οικονομικής βοήθειας για 

καταστροφές (PROVINCIAL DFAA PAYMENTS) 

o Πληρωμές επαρχιακών τμημάτων (PROVINCIAL DEPARTMENT 

PAYMENTS) 

o Πληρωμές από ΜΚΟ (NGO PAYMENTS) 

o Πληρωμές ασφαλειών (INSURANCE PAYMENTS) 
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Πεδία που αφαιρέθηκαν: 

• Κανονικοποιημένο συνολικό κόστος (NORMALIZED TOTAL COST) 

• Δημοτικά κόστη (MUNICIPAL COSTS) και Κόστη άλλων κυβερνητικών 

τμημάτων (OGD COSTS), καθότι συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο Εκτιμώμενο 

συνολικό κόστος (ESTIMATED TOTAL COST). 

Πεδία που προστέθηκαν: 

• Αναγνωριστικό καταστροφής ("id") 

• Χώρα ("country"): Η CDD περιέχει ένα μοναδικό πεδίο για τον προσδιορισμό 

της τοποθεσίας της καταστροφής, το πεδίο "PLACE". Μετά από  μελέτη των 

δεδομένων διαπιστώθηκε ότι: 

o όταν το συμβάν συνέβη στον Καναδά, δεν αναφέρεται χώρα στο πεδίο 

"PLACE", ενώ  

o όταν το συμβάν συνέβη σε άλλη χώρα αλλά επηρέασε τον Καναδικό 

πληθυσμό, στο πεδίο "PLACE" αναφέρεται η εκάστοτε χώρα.  

Καθότι το πεδίο "PLACE" δεν έχει κάποια συγκεκριμένη μορφοποίηση, αλλά 

είναι πεδίο ελεύθερου κειμένου, ο έλεγχος αναφοράς σε όνομα χώρας μέσα στο 

πεδίο "PLACE" έγινε με τη χρήση της βιβλιοθήκης pycountry της Python, η 

οποία περιλαμβάνει δεδομένα των χωρών σύμφωνα με το ISO 3166. 

Η ανάθεση τιμής στο πεδίο "country" έγινε με τον ακόλουθο τρόπο: 

o αν το πεδίο "PLACE" περιλαμβάνει το όνομα κάποιας χώρας εκτός του 

Καναδά, τότε η εγγραφή δεν συμπεριλαμβάνεται στο τελικό σύνολο 

δεδομένων. Η επιλογή αυτή έγινε διότι η Aggregated Disaster Database 

παρέχει πληροφορίες ανά καταστροφή, περιλαμβάνοντας 

συγκεντρωτικά δεδομένα για όλες τις επηρεαζόμενες χώρες. Η CDD δεν 

αναθέτει κάποιο αναγνωριστικό στην κάθε εγγραφή, ούτε συμμετέχει 

σε κάποιο σύστημα κοινών αναγνωριστικών καταστροφών (π.χ. 

GLIDE), γεγονός που καθιστά αδύνατο το διαχωρισμό διπλότυπων 

εγγραφών μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων για καταστροφές. 

Ως αποτέλεσμα, προς αποφυγή ύπαρξης διπλότυπων εγγραφών από 

άλλες βάσεις, εγγραφές που αφορούν καταστροφές που συνέβησαν σε 

άλλες χώρες και επηρέασαν τον Καναδά δεν συμπεριλήφθηκαν. Με 

αυτή τη μέθοδο αφαιρέθηκαν 17 εγγραφές. 

o αν το πεδίο "PLACE" δεν περιλάμβανε το όνομα κάποιας χώρας εκτός 

του Καναδά, τότε ως χώρα της καταστροφής ορίσθηκε ο Καναδάς 

(Canada).  

• Νόμισμα ("currency"), με την τιμή "USD", για το αμερικανικό δολάριο σε όσες 

εγγραφές περιέχουν μη κενές οικονομικές πληροφορίες. 

• Τύπος τοποθεσίας ("locationType"), με τις τιμές "Residential", "Non-

residential", "Vehicle", "Industrial" και "Infrastructure", σύμφωνα με τους 

τύπους των  υποομαδοποιήσεων "Hijackings", "Arson", "Explosion", "Fire", 

"Hazardous Chemicals", "Infrastructure Failure", "Accident-Transportation" 

και "Space Launch". 

• Υποτύπος τοποθεσίας ("locationSubType") με την τιμή "Bridge", σύμφωνα με 

τα δεδομένα για την κατηγορία "Infrastructure Failure" - "Transport", καθότι 

όλες οι εγγραφές αφορούσαν κατάρρευσης γεφυρών. 

• Είδος οχήματος ("vehicleType"), με τις τιμές "Air", "Marine", "Rail", "Road" 

και "Space", σύμφωνα με τους τύπος για τις υποομαδοποιήσεις καταστροφών 

"Hijackings", "Derailment/Release", "Vehicle/Release", "Marine/Release", 

"Accident-Transportation" και "Space Launch". 
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• Κατηγορία ονομασίας ("nameCategory"), με τις τιμές "Biological", 

"Chemical", "Radiological" και "Nuclear" για να αποτυπώνουν τον τύπο των 

όπλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα αντίστοιχα τρομοκρατικά συμβάντα.  

• Ψευδής αναφορά ("hoax"), με την ακέραια τιμη "1", για τους τύπους  "False 

Alarm" και "Hoax" για την υποομαδοποίηση "Terrorist" 

• Προμελετημένη ("intended"), με την ακέραια τιμη "1", για την 

υποομαδοποίηση "Arson".  

• Αίτιο ("cause"), με τις τιμές "Fire" και "Transport Accident" για τους τύπους 

"Fire", "Derailment/Release", "Vehicle/Release" και "Marine/Release" της 

υποομαδοποίησης "Hazardous Chemicals". 

• Βάση προέλευσης ("importedDatabase") με την τιμή "Canadian Disaster 

Database (CDD)", για να υποδηλώνει ότι τα δεδομένα προήλθαν από τη βάση 

αυτή. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά όλες οι μετατροπές πεδίων. 

 

 

Πίνακας 19: Μετατροπή των πεδίων της Canadian Disaster Database 

Aggredated Disasters Databse Canadian Disaster Database Είδος μετατροπής

id Προσθήκη

EVENT CATEGORY Aφαίρεση

disasterGroup EVENT GROUP Mετατροπή τιμής

disasterSubGroup EVENT SUBGROUP Mετατροπή τιμής

disasterType EVENT TYPE Mετατροπή τιμής

disasterSubType Προσθήκη

disasterSubType Προσθήκη

hoax Προσθήκη

intended Προσθήκη

description COMMENTS Kαμία

magnitude MAGNITUDE Kαμία

cause Προσθήκη

nameCategory Προσθήκη

locationArea PLACE Kαμία

country Προσθήκη

locationType Προσθήκη

locationSubType Προσθήκη

vehicleType Προσθήκη

startDate

startYear

startMonth

endDate

endYear

endMonth

casualties FATALITIES Kαμία

injured INJURED / INFECTED Kαμία

evacuated EVACUATED Kαμία

affected UTILITY - PEOPLE AFFECTED Kαμία

damages ESTIMATED TOTAL COST Kαμία

NORMALIZED TOTAL COST Aφαίρεση

MUNICIPAL COSTS Aφαίρεση

OGD COSTS Aφαίρεση

insurancePayments INSURANCE PAYMENTS Kαμία

FEDERAL DFAA PAYMENTS

PROVINCIAL DFAA PAYMENTS

PROVINCIAL DEPARTMENT PAYMENTS

NGO PAYMENTS

currency Προσθήκη

importedDatabase Προσθήκη

Άθροισμα

Τοποθεσία

Ταξινόμηση καταστροφής

Πηγές πληροφοριών

Aναγνωριστικά

EVENT START DATE

EVENT END DATE

Περιγραφή καταστροφής

Χρονικό πλαίσιο

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

Οικονομικές απώλειες

payments

Διάσπαση

Διάσπαση
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Μετατροπή κατηγοριοποίησης 

Η κατηγοριοποίηση των καταστροφών άλλαξε σημαντικά ώστε να ακολουθεί το 

προτεινόμενο μοντέλο και οι εγγραφές να μπορούν να εκχωρηθούν επιτυχώς στην 

Aggregated Disaster Database, με κύριο άξονα τη δυνατότητα ταυτοποίησης του 

ευρύτερου τύπου της καταστροφής μόνο από το πεδίο "disasterType", όπως αναλύθηκε 

στην Ενότητα 4.2.1. Αξίζει να σημειωθούν οι ακόλουθες μετατροπές: 

1. Μετά από μελέτη των δεδομένων έγινε αντιληπτό ότι το πεδίο "EVENT TYPE" 

του οποίου το όνομα υποδηλώνει υποκατηγοριοποίηση της καταστροφής 

καθαυτής, άλλοτε περιέχει τιμές που πράγματι κατηγοριοποιούν περαιτέρω την 

καταστροφή (π.χ. Hazardous Chemicals, Fire) και άλλοτε τιμές που 

υποδηλώνουν τύπο τοποθεσίας ("Residential", "Non-residential", "Vehicle") ή 

τύπο οχήματος ("Air", "Marine", "Rail", "Vehicle"). Αυτή η διαφοροποίηση του 

νοήματος των τιμών του πεδίου "EVENT TYPE" καθιστά δύσκολη την 

εξαγωγή πληροφορίας από το πεδίο, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Για το 

διαχωρισμό της πληροφορίας που περιλαμβάνει η βάση δεδομένων, οι τιμές 

"Residential", "Non-residential", "Vehicle" και "Air", "Marine", "Rail", 

"Vehicle" (ως "Road") εκχωρήθηκαν στα πεδία "locationType" και 

"vehicleType" αντίστοιχα. Ο διαχωρισμός αυτός εξασφαλίζει την απομόνωση 

δεδομένων που αφορούν την τοποθεσία του γεγονότος, γεγονός που 

διευκολύνει τη μελέτη τους. Ταυτόχρονα, μειώνει τον αριθμό των 

υποκατηγοριοποιήσεων και την πολυπλοκότητα της κατηγοριοποίησης των 

καταστροφών, η οποία, με τη σειρά της, καθιστά επίσης ευκολότερη τη μελέτη 

των δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υποομαδοποίηση 

"Hazardous Chemicals" η οποία περιλαμβάνει 4 τύπους για να εκδηλώσει την 

διαρροή χημικών ουσιών: "Spill/Leak (Release)", "Derailment/Release", 

"Vehicle/Release", "Marine/Release", με τους τελευταίους τρεις να διαφέρουν 

από τον πρώτο μόνο ως προς το όχημα από το οποίο έγινε η διαρροή.  

2. Κρίθηκε απαραίτητος ο διαχωρισμός των εννοιών της κατηγοριοποίησης ενός 

συμβάντος, και των συσχετιζόμενων με αυτό συμβάντα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί και πάλι η υποομαδοποίηση "Hazardous Chemicals" η 

οποία διαθέτει τύπο "Fire", ενώ υπάρχει και αυτόνομος τύπος "Fire". Σύμφωνα 

με τους ορισμούς των συμβάντων, ο τύπος "Fire" της υποομαδοποίησης 

"Hazardous Chemicals" υποδηλώνει ότι η φωτιά συνδέεται με τη διαρροή 

επικίνδυνων χημικών. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα του γεγονότος το οποίο 

εξετάζουμε, μεταξύ των δύο συσχετιζόμενων γεγονότων. Καθότι η υποομάδα 

αφορά επικίνδυνα χημικά, κάνουμε την παραδοχή ότι το γεγονός είναι τύπου 

διαρροής χημικών ουσιών, με συσχετιζόμενο γεγονός τη φωτιά. 

3. Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, ο τύπος των όπλων που 

χρησιμοποιούνται σε τρομοκρατικά γεγονότα καταγράφεται στο πεδίο 

"nameCategory", ώστε να μην αυξάνει την πολυπλοκότητα της 

κατηγοριοποίησης των τρομοκρατικών γεγονότων. Εφόσον είναι εφικτή η 

εξακρίβωση του τύπου των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επίθεση, ο 

τύπος της μπορεί να οριστεί ως "Armed assault". Ως αποτέλεσμα, οι τύποι 

"Biological", "Chemical", "Nuclear" και "Radiological" εντάχθηκαν στον τύπο 

"Armed assault" και οι πληροφορίες για την κατηγοριοποίηση των 

χρησιμοποιούμενων όπλων εκχωρήθηκαν στο πεδίο "nameCategory".  

4. Το προτεινόμενο μοντέλο διαχωρίζει τα τρομοκρατικά γεγονότα "Murder" και 

"Kidnapping", καθότι δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένα. Η CDD διαθέτει μια 

κατηγορία και για τα τους δυο τύπους γεγονότων. Για τη διασφάλιση της 

εγκυρότητας των δεδομένων, οι εγγραφές αυτές κατηγοριοποιήθηκαν ως 
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απαγωγές, καθότι η ύπαρξη συσχετισμένης δολοφονίας αποτυπώνεται στον 

αριθμό θανόντων του συμβάντος. Στην αντίθετη περίπτωση, δε θα ήταν εφικτό 

να προσδιοριστεί το γεγονός της απαγωγής.  

5. Η υποομαδοποίηση "Infrastructure Failure" διασπάστηκε σε περιπτώσεις 

ατυχημάτων σύμφωνα με τα περιεχόμενα δεδομένα, τα οποία εκχωρήθηκαν στα 

πεδία κατηγοριοποίησης και τύπου τοποθεσίας των συμβάντων. Κρίθηκε 

απαραίτητος ο διαχωρισμός των εννοιών της κατηγοριοποίησης ενός 

συμβάντος, και των αιτιών του, καθότι οι καταγεγραμμένες αστοχίες υποδομών 

αποτελούσαν αποτελέσματα άλλων, ήδη κατηγοριοποιημένων γεγονότων, τα 

οποία αποτελούν και το άμεσο αίτιο των επιπτώσεων στην ανθρώπινη ζωή και 

των σχετικών ζημιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι κατηγορίες 

"Infrastructure Failure" - "Water" που αφορά αποκλειστικά πλημμύρες λόγω 

σπασμένων αγωγών ("Accident/Malfunction/Failure" - "Flooding", με 

locationType "Infrastructure") και "Infrastructure Failure" - "Transport" που 

αφορά αποκλειστικά καταρρεύσεις γεφυρών ("Accident/Malfunction/Failure" - 

"Collapse", με locationType "Infrastructure" και locationSubType "Bridge"), 

αλλά και η "Infrastructure Failure" - "Industry/Manufacturing" που αφορά 

αποκλειστικά ατυχήματα σε βιομηχανικούς χώρους 

("Accident/Malfunction/Failure", με locationType "Industrial"). 

6. Το προτεινόμενο μοντέλο καλύπτει περιπτώσεις όπου η ακριβής κατηγορία της 

καταστροφής είναι άγνωστη ή δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί, επιτρέποντας 

τη μη εισαγωγή τιμών στα αντίστοιχα πεδία. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται 

η δημιουργία κατηγοριοποιήσεων που έχουν αποκλειστικό στόχο τη δήλωση 

αδυναμίας κατηγοριοποίησης, όπως "Storm-Unspecified/Other", η οποία 

εμπίπτει στον τύπο "Storm" με κενά τα περαιτέρω πεδία. 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά οι μετατροπές στις 

κατηγοριοποιήσεις των καταστροφών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εξήχθησαν 

τιμές για επιπλέον πεδία από την κατηγοριοποίηση της CDD, ανά κατηγορία 

καταστροφής. 
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Πίνακας 20: Μετατροπή της ταξινόμησης των καταστροφών της Canadian Disaster Database 

5.1.2 Electronic Major Accident Reporting System (eMARS) 

Μετατροπή πεδίων 

Η βάση δεδομένων eMARS περιλαμβάνει αναφορές σε χημικά ατυχήματα με μεγάλη 

λεπτομέρεια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα αίτια, τους τρόπους αντιμετώπισης και τα 

διδάγματα που εξάγονται από κάθε ατύχημα. Το προτεινόμενο μοντέλο, που μεταξύ 

άλλων στοχεύει στην παροχή δυνατότητας συμπερίληψης όσο περισσότερων 

πληροφοριών για την καταστροφή είναι διαθέσιμες, δε διαθέτει πεδία που να 

επιτρέπουν την ξεχωριστή καταγραφή όλων των τύπων πληροφοριών της βάσης. 

Επομένως, ορισμένα πεδία, όπως αναφέρονται παρακάτω, δεν εντάχθηκαν στο τελικό 

μοντέλο, ενώ άλλα συμπτήχθηκαν γύρω από τη βασική τους έννοια.  

 

Παρά το γεγονός ότι η βάση δεδομένων eMARS εστιάζει σε ποιοτικές πληροφορίες 

σχετικές με  χημικά ατυχήματα, περιλαμβάνει και ποσοτικά δεδομένα που δείχνουν το 

μέγεθος της καταστροφής, με γνώμονα την επίδραση στην ανθρώπινη ζωή και τις 

προκληθείσες οικονομικές και υλικές απώλειες. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα αυτά δεν 

καταλαμβάνουν ξεχωριστά πεδία, με αποτέλεσμα η πρόθεση χρήσης τους για την 

EVENT GROUP EVENT SUBGROUP EVENT TYPE disasterGroup disasterSubGroup disasterType disasterSubType disasterSubSubType Παραγόμενα πεδία

Epidemic Epidemic

Infestation Infestation

Pandemic Pandemic

Drought Drought

Wildfire Wildfire

Cold Event Εxtreme temperature Cold wave

Heat Event Εxtreme temperature Ηeat wave

Hurricane / Typhoon / Tropical Storm Storm Τropical cyclone

Storm Surge Storm Convective storm Storm surge

Storm - Unspecified / Other Storm

Winter Storm Storm Convective storm Winter storm/Blizzard

Storms and Severe Thunderstorms Storm Convective storm Lightning/Thunderstorm

Tornado Storm Convective storm Τornado

Geomagnetic Storm Extraterrestrial Space weather Geomagnetic Storm

Avalanche Geological Avalanche

Flood Flood

Tsunami Wave action Tsunami

Landslide Landslide

Earthquake Earthquake

Volcano Volcanic activity

Disturbances / Demonstrations Disturbance/Demonstration

Rioting Rioting

Air
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Air"

Marine
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Marine"

Rail
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Rail"

Vehicle
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Road"

Biological Armed assault name: "Biological"

Bomb Attacks Bombing/Explosion

Chemical Armed assault name: "Chemical"

False Alarm falseAlarm: 1

Hoax hoax: 1

Kidnapping / Murder Kidnapping

Nuclear Armed assault name: "Nuclear"

Shootiings Shootings name: "Firearms"

Radiological Armed assault name: "Radiological"

Non-Residential
locationType: "Non-residential"

intended: 1

Residential
locationType: "Residential"

intended: 1

Vehicle
locationType: "Vehicle"

intended: 1

Non-Residential locationType: "Non-residential"

Residential locationType: "Residential"

Non-Residential locationType: "Non-residential"

Residential locationType: "Residential"

Vehicle locationType: "Vehicle"

Fire cause: "Fire"

Leak / Spill Release

Derailment Release

locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Rail"

cause: "Transport accident"

Vehicle Release

locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Road"

cause: "Transport accident"

Marine Release

locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Marine"

cause: "Transport accident"

Air
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Air"

Marine
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Marine"

Rail
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Rail"

Vehicle
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Road"

Communications Telecommunications

Energy Power

Manufacturing / Industry locationType: "Industrial"

Transportation Collapse
locationType: "Infrastructure"

locationSubType: "Bridge"

Water Flooding locationType: "Infrastructure"

Space Debris Space debris

Space Launch Space launch
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Space"

Canadian Disaster Database

Ηijacking

Geological

Natural

Technology

Explosion

Fire

Hazardous Chemicals

Infrastructure Failure

Accident-Transportation

Space Events/Incidents

Natural

Biological

Meteorological - Hydrological

Geological

Conflict

Arson

Civil Incidents

Εxplosion

Fire

Τransport accident

Civil incident

Conflict

Τerrorist

Conflict

Hijackings

Terrorist

Aggregated Disaster Database

Αccident/Malfunction/Failure

Space event

Spill/Leak/Release

Fire

Technological

Biological

Meteorological

Climatological

Ηydrological

Outage
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έρευνα των χημικών ατυχημάτων υπό ποσοτική σκοπιά να καθιστά αναγκαία τη μελέτη 

και προ-επεξεργασία των δεδομένων. Για το λόγο αυτό, πολλά πεδία της βάσης 

eMARS χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την εξαγωγή καθαρών αριθμητικών 

δεδομένων, τα οποία θα παρέχονται έτοιμα για μελέτη στο τελικό μοντέλο. Με αυτή 

τη μεθοδολογία καταφέραμε να εξάγουμε δεδομένα σχετικά με τους θανόντες, τους 

τραυματίες, τον επηρεασμένο πληθυσμό καθώς και τον πληθυσμό που εκκένωσε την 

περιοχή.  

 

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 4.1.3, πολλά από τα πεδία ελεύθερου κειμένου 

της βάσης eMARS περιείχαν υπολείμματα μορφοποίησης XML και JSON. Τα πεδία 

αυτά υπέστησαν επεξεργασία μέσω Python scripts ώστε η μορφοποίηση αυτή να 

αφαιρεθεί, και τα πεδία να είναι αναγνώσιμα.  

 

Τέλος, η βάση eMARS εξασφαλίζει την ανωνυμία των ιδρυμάτων που αναφέρουν τα 

χημικά ατυχήματα, καθώς δεν περιέχει καμία πληροφορία σχετικά με την τοποθεσία 

του ατυχήματος, με σκοπό την προαγωγή και ενθάρρυνση της ειλικρινούς επικοινωνίας 

και αναφοράς των πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Το 

προτεινόμενο μοντέλο προασπίζει την τακτική αυτή, καθώς δεν απαιτεί την είσοδο 

αυτού του τύπου πληροφοριών για κάθε συμβάν. Παρόλα αυτά, έγινε προσπάθεια 

εξαγωγής πληροφοριών σχετικά με το είδος της τοποθεσίας του ατυχήματος. 

Πεδία που διατηρήθηκαν αυτούσια: 

• Αριθμός ατυχήματος (Accident ID) στο πεδίο "originalId" 

• Τίτλος ατυχήματος (Accident Title) στο πεδίο "title" 

• Τύπος γεγονότος (Event Type), στο πεδίο "magnitudeDescription", ως ποιοτική 

περιγραφή του μεγέθους και της σοβαρότητας του ατυχήματος 

• Περιγραφή ατυχήματος (Accident Description) στο πεδίο "description" 

• Νομοθεσία (Legislation) στο πεδίο "magnitudeMeasurementUnit", ως αναφορά 

στην οδηγία κατάταξης του μεγέθους του ατυχήματος. 

• Ταξινόμηση ουσίας (Substance Classification) στο πεδίο "nameCategory". 

• Όνομα ουσίας (Substance Involved) στο πεδίο "name".  

Πεδία που μετατράπηκαν: 

• Θέμα του διδάγματος (Theme of the Lessons Learned) και Δίδαγμα (Lesson 

Learned) τα οποία αποτυπώθηκαν ενωμένα στο πεδίο "lessonsLearnt".  

• Ημερομηνία έναρξης (EVENT START DATE): Διαχωρίστηκε σε startDay, 

startMonth και startYear.  

• Τα παρακάτω πεδία ενώθηκαν ώστε να αποδώσουν συνολικά τα αίτια του 

ατυχήματος: 

o Causes of the accident 

o Plant/Equipment Causative Factor Type 

o Human 

o Organizational Causative Factor Type 

o External Causes 

o Causes - Other 

• Ημερομηνία έναρξης (Start Date): Διαχωρίστηκε σε startDay, startMonth και 

startYear.  

• Ημερομηνία λήξης (Finish Date): Διαχωρίστηκε σε endDay, endMonth και 

endYear.  



Πρόταση Μοντέλου και Υλοποίηση Συγκεντρωτικής Βάσης Δεδομένων για Καταστροφές Μεγάλης Κλίμακας 

 

  90 

• Τα παρακάτω πεδία ελέγχθηκαν για την εξαγωγή αριθμητικών δεδομένων για 

τα πεδία "casualties", "injured", "affected", τα οποία αναφέρονταν με 

μορφοποιημένο τρόπο ως "Fatalities", "Injuries" και "At risk" αντίστοιχα: 

o Human On site Quantity/Effect 

o Human On site Quantity 

o Human Off site Quantity/Effect 

o Human Off site Quantity 

• Τα παρακάτω πεδία ενώθηκαν ώστε να αποδώσουν περιγραφικά τις ζημιές που 

προκλήθηκαν από το ατύχημα στο πεδίο "damagesDescription": 

o Environmental On site Quantity/Effect 

o Environmental On site Quantity 

o Environmental Off site Quantity/Effect 

o Environmental Off site Quantity 

o Cost On site Quantity/Effect 

o Cost On site Quantity 

o Cost Off site Quantity/Effect 

o Cost Off site Quantity 

• Τα παρακάτω πεδία ενώθηκαν ώστε να αποδώσουν περιγραφικά τα μέτρα 

άμεσης δράσης που λήφθηκαν για την καταστολή του ατυχήματος, στο πεδίο 

"emergencyResponseDescription": 

o Emergency response 

o Emergency response Quantity/Effects 

o Emergency response Quantity 

• Το πεδίο "Emergency response Quantity" ελέγχθηκε για την εξαγωγή 

αριθμητικών δεδομένων για το πεδίο "evacuated" το οποίο αναφέρεται με 

μορφοποιημένο τρόπο ως "Evacuation" μέσα στο πρωτογενές πεδίο. 

Πεδία που αφαιρέθηκαν: 

• Περιγραφή ατυχήματος (Accident Description - Other), καθότι ήταν κενό για 

όλες τις εγγραφές. 

• Τα παρακάτω πεδία αφαιρέθηκαν διότι αφορούν λεπτομερείς πληροφορίες 

συγκεκριμένα για τα χημικά ατυχήματα, οι οποίες δεν εξυπηρετούν το σκοπό 

του προτεινόμενου μοντέλου, καθώς ξεφεύγουν από το πεδίο εφαρμογής του: 

o Seveso II Status 

o Reasons for Reporting 

o Domino Effects 

o Contractors 

o Installation 

o Storage Major Occurrences Equipment Type 

o Storage Initiating Events Equipment Type 

o Process Major Occurrences Equipment Type 

o Process Initiating Events Equipment Type 

o Transfer Major Occurrences Equipment Type 

o Transfer Initiating Events Equipment Type 

o Transport Major Occurrences Equipment Type 

o Transport Initiating Events Equipment Type 

o Transboundary Effects 

o Site description 

o Site description - Other 

o Last Modification Date 
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o Publication Date 

Πεδία που προστέθηκαν: 

• Αναγνωριστικό καταστροφής "id" 

• Ομάδα καταστροφής ("disasterGroup") με την τιμή "Technological" 

• Υπο-ομάδα καταστροφής ("disasterSubGroup") με την τιμή 

"Accident/Malfunction/Failure" 

• Τύπος καταστροφής ("disasterType") με την τιμή "Spill/Leak/Release" 

• Τύπος τοποθεσίας ("locationType") σε περιπτώσεις που μπορούσε να εξαχθεί η 

σχετική πληροφορία είτε από τα συσχετιζόμενα συμβάντα (π.χ. υπάρξη 

ατυχήματος με όχημα) είτε από τον τύπο της βιομηχανίας στην οποία συνέβη 

το ατύχημα. 

• Τύπος οχήματος ("vehicleType") το οποίο εξάγεται σε περιπτώσεις όπου το 

γεγονός σχετίζεται με ατύχημα μεταξύ οχημάτων. 

• Βάση προέλευσης ("importedDatabase") με την τιμή "Electronic Major 

Accident Reporting System (eMARS)", για να υποδηλώνει ότι τα δεδομένα 

προήλθαν από τη βάση αυτή. 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά όλες οι μετατροπές πεδίων. 

 

 

Aggregated Disaster Database Electronic Major Accident Reporting System Είδος μετατροπής

id Προσθήκη

originalId Accident ID Kαμία

magnitudeDescription Event Type Kαμία

disasterGroup Προσθήκη

disasterSubGroup Προσθήκη

disasterType Προσθήκη

title Accident Title Καμία

description Accident Description Καμία

Accident Description - Other Αφαίρεση

magnitudeMeasurementUnit Legislation Καμία

Seveso II Status Αφαίρεση

Reasons for Reporting Αφαίρεση

Domino Effects Αφαίρεση

Contractors Αφαίρεση

Natech Events

Release Major Occurrences

Release Initiating Event

Fire Major Occurrences

Fire Initiating Events

Explosion Major Occurrences

Explosion Initiating Events

Transport Major Occurrences

Transport Initiating Events

Installation Αφαίρεση

Storage Major Occurrences Equipment Type Αφαίρεση

Storage Initiating Events Equipment Type Αφαίρεση

Process Major Occurrences Equipment Type Αφαίρεση

Process Initiating Events Equipment Type Αφαίρεση

Transfer Major Occurrences Equipment Type Αφαίρεση

Transfer Initiating Events Equipment Type Αφαίρεση

Transport Major Occurrences Equipment Type Αφαίρεση

Transport Initiating Events Equipment Type Αφαίρεση

nameCategory Substance Classification Kαμία

name Substance Involved Kαμία

Causes of the accident

Plant/Equipment Causative Factor Type

Human

Organizational Causative Factor Type

External Causes

Causes - Other

Consequences Αφαίρεση

Disruption Off site Quantity/Effect Αφαίρεση

Disruption Off site Quantity Αφαίρεση

Remedial measures Quantity/Effects Αφαίρεση

Remedial measures Quantity Αφαίρεση

Theme of the Lessons Learned

Lesson Learned

Aναγνωριστικά

Κατηγοριοποίηση

Περιγραφή

ΣυγχώνευσηrelatedDisasters

Συγχώνευσηcause

lessonsLearnt Συγχώνευση
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Πίνακας 21: Μετατροπή των πεδίων της Electronic Major Accident Reporting System 

Μετατροπή κατηγοριοποίησης 

Η βάση eMARS δημιουργεί μία μοναδική εγγραφή για όλα τα συσχετιζόμενα γεγονότα 

ενός ατυχήματος, και όχι διαφορετικές εγγραφές για το κάθε γεγονός-αίτιο και γεγονός-

αποτέλεσμα συνδέοντάς τις μέσω των αναγνωτιστικών τους. Καθότι η βάση eMARS 

αφορά ατυχήματα που σχετίζονται με επικίνδυνες χημικές ουσίες, έγινε η παραδοχή 

ότι ο τύπος των ατυχημάτων εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγοριοποίηση του 

προτεινόμενου μοντέλου:  

disasterGroup: "Technological" 

disasterSubGroup: "Accident/Malfunction/Failure" 

disasterType: "Spill/Leak/Release" 

disasterSubType: - 

disasterSubSubType: -   

 

Όλα τα συναφή ατυχήματα που προκάλεσαν τη διαρροή των ουσιών, ή προκλήθηκαν 

από αυτή, αναφέρονται στο πεδίο "relatedDisasters" με ονομασίες σύμφωνες με το 

προτεινόμενο μοντέλο ("Explosion", "Fire", "Transport accident"). 

5.1.3 Emergency Events Database (EM-DAT) 

Μετατροπή πεδίων 

Πεδία που διατηρήθηκαν αυτούσια: 

• Αριθμός συμβάντος (Disaster number) στο πεδίο "originalId" 

• Ένταση καταστροφής (Dis Mag Value) στο πεδίο "magnitude" 

Transboundary Effects Αφαίρεση

Site description Αφαίρεση

Site description - Other Αφαίρεση

locationType

locationSubType
Industry Type Προσθήκη

Transport Major Occurrences

Transport Initiating Events

startYear

startMonth

startDay

endYear

endMonth

endDay

reportedDate Report Date Αφαίρεση

Last Modification Date Αφαίρεση

Publication Date Αφαίρεση

Human On site Quantity/Effect

Human On site Quantity

Human Off site Quantity/Effect

Human Off site Quantity

Environmental On site Quantity/Effect

Environmental On site Quantity

Environmental Off site Quantity/Effect

Environmental Off site Quantity

Cost On site Quantity/Effect

Cost On site Quantity

Cost Off site Quantity/Effect

Cost Off site Quantity

Emergency response

Emergency response Quantity/Effects

emergencyResponseDescription

evacuated
Emergency response Quantity

Συγχώνευση

Εξαγωγή δεδομένων

importedDatabase Προσθήκη

Πηγές πληροφοριών

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

Οικονομικές πληροφορίες

Start Date

Finish Date

Eξαγωγή δεδομένων

Διάσπαση

Διάσπαση

Συγχώνευση

emergencyResponseDescription Συγχώνευση

Αμεση δράση

damagesDescription

casualties

injured

affected

Τοποθεσία

Χρονικό πλαίσιο

vehicleType
Συγχώνευση

Εξαγωγή δεδομένων



Πρόταση Μοντέλου και Υλοποίηση Συγκεντρωτικής Βάσης Δεδομένων για Καταστροφές Μεγάλης Κλίμακας 

 

  93 

• Μονάδα μέτρησης έντασης καταστροφής (Dis Mag Scale) στο πεδίο 

"magnitudeMeasurementUnit" 

• Αίτιο (Origin) στο πεδίο "cause" 

• Υδάτινη λεκάνη (River Basin) στο πεδίο "riverBasin" 

• Χώρα (Country) στο πεδίο "country" 

• Έτος έναρξης (Start year) στο πεδίο "startYear" 

• Μήνας έναρξης (Start Month)  στο πεδίο "startMonth" 

• Ημέρα έναρξης (Start day) στο πεδίο "startDay" 

• Έτος λήξης (End year) στο πεδίο "endYear" 

• Μήνας λήξης (End month) στο πεδίο "endMonth" 

• Ημέρα λήξης (End day) στο πεδίο "endDay" 

• Τοπική ώρα (Local time) στο πεδίο "startTime" 

• Συνολικοί θάνατοι (Total deaths) στο πεδίο "casualties" 

• Τραυματίες (Injured) στο πεδίο "injured" 

• Άστεγοι (Homeless) στο πεδίο "homeless" 

• Επηρεασμένος πληθυσμός (Affected) στο πεδίο "affected" 

Πεδία που μετατράπηκαν: 

• Για την κατηγοριοποίηση των καταστροφών διατηρήθηκαν πέντε ομοειδή 

πεδία με αυτά της EM-DAT, όμως η κατηγοριοποίηση άλλαξε σημαντικά 

(Πίνακας 23). 

o Ομάδα καταστροφής (Disaster group) στο πεδίο "disasterGroup" 

o Υπο-ομάδα καταστροφής (Disaster subgroup) στο πεδίο 

"disasterSubGroup" 

o Τύπος καταστροφής (Disaster type) στο πεδίο "disasterType" 

o Υποτύπος καταστροφής (Disaster subtype) στο πεδίο 

"disasterSubType" 

o Υπό-υποτύπος καταστροφής (Disaster sub-subtype) στο πεδίο 

"disasterSubSubType" 

• Ονομασία (Event Name): η τιμή του πεδίου άλλοτε διατηρήθηκε στο πεδίο 

"name" σε γεγονότα όπως ηφαιστειακή δραστηριότητα, καταιγίδα, μεταφορικό 

ατύχημα, επιδημία, και άλλοτε αφαιρέθηκε, καθότι αφορούσε το όνομα της 

τοποθεσίας του γεγονότος (κυρίως σε τεχνολογικά γεγονότα όπως φωτιά, 

κατάρρευση). 

• Συναφείς καταστροφές (Associated Dis, Associated Dis2) που συμπτηχθηκαν 

στο πεδίο "relatedDisasters". 

• Γεωγραφικό πλάτος (Latitude) στο πεδίο "latitude" και Γεωγραφικό μήκος 

(Longitude) στο πεδίο "longitude", αφού μετατράπηκαν από τη μορφή <μοίρες 

N/S> και <μοίρες E/W> σε δεκαδική μορφή αντίστοιχα. 

• Συνεισφορές βοηθείας (Aid Contribution) στο πεδίο "payments", Κόστη 

ανακατασκευών (Reconstruction Costs) στο πεδίο "reconstructionCosts", 

Ασφαλισμένες ζημίες (Insured Damages) στο πεδίο "insuredDamages" και 

Συνολικές ζημίες (Total Damages) στο πεδίο "damages", αφού 

πολλαπλασιάστηκαν επί 103, για να αντιπροσωπεύουν το πραγματικό ποσό.   

Πεδία που αφαιρέθηκαν: 

• ΙSO Χώρας (ISO), Περιοχή (Region) και Ήπειρος (Continent), καθότι δεν 

συγκεκριμενοποιούν περισσότερο την τοποθεσία της καταστροφής. 
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• Σύνολο επηρεασμένου πληθυσμού (Total affected), διότι αποτελεί ένα απλό 

άθροισμα ήδη υπαρχόντων δεδομένων, το οποίο χρησιμεύει για τον έλεγχο των 

κριτηρίων εισαγωγής στην EM-DAT.  

• Ανταπόκριση από τον OFDA (OFDA Response), Έκκληση για βοήθεια 

(Appeal) και Κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης (Declaration), διότι 

αφορούν τα συγκεκριμένα κριτήρια εισαγωγης της EM-DAT.  

• Δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) 

Πεδία που προστέθηκαν: 

• Αναγνωριστικό καταστροφής ("id") 

• Υπο-τύπος τοποθεσίας ("locationSubType") και Ονομασία τοποθεσίας 

("locationName") οι τιμές των οποίων εξήχθησαν από τη διάσπαση του πεδίου 

"Event name" το οποίο σε πολλές κατηγορίες καταστροφών, και ιδιαίτερα στα 

τεχνολογικά ατυχήματα, αφορούσε αποκλειστικά την τοποθεσία της 

καταστροφής (π.χ. "Ορυχείο Βόρειας Ελλάδος", με locationSubType ως 

"Ορυχείο" και locationName ως "Ορυχείο Βόρειας Ελλάδος"). 

• Τύπος τοποθεσίας ("locationType"), η τιμή του οποίου προέκυψε από την 

ομαδοποίηση των τιμών του πεδίου "locationSubType". 

• Τύπος οχήματος ("vehicleType"), η τιμή του οποίου εξήχθη από την 

κατηγοριοποίηση των καταστροφών με "Disaster Subgroup" με την τιμή 

"Transport Accident".  

• Νόμισμα ("currency"), με την τιμή "USD", για το αμερικανικό δολάριο σε όσες 

εγγραφές περιέχουν μη κενές οικονομικές πληροφορίες. 

• Βάση προέλευσης ("importedDatabase") με την τιμή "Emergency Events 

Database - (EM-DAT)", για να υποδηλώνει ότι τα δεδομένα προήλθαν από τη 

βάση αυτή.  

• Κατηγορία ονομασίας ("nameCategory"), το οποίο έλαβε τιμές από τις 

κατηγοριοποιήσεις των επιδημιών.  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά όλες οι μετατροπές πεδίων. 

 

 

Aggregated Disaster Database Emergency Events Database Είδος μετατροπής

id Προσθήκη

originalId Dis No Καμία

Year Αφαίρεση

Seq Αφαίρεση

disasterGroup Disaster Group Καμία

disasterSubGroup Disaster Subgroup Καμία

disasterType Disaster Type Καμία

disasterSubType Disaster Subtype Καμία

disasterSubSubType Disaster Subsubtype Καμία

name Event Name Μετατροπή τιμής

nameCategory Προσθήκη

Entry Criteria Αφαίρεση

cause Origin Καμία

Associated Dis

Associated Dis2

OFDA Response Αφαίρεση

Appeal Αφαίρεση

Declaration Αφαίρεση

magnitude Dis Mag Value Καμία

magnitudeMeasurementUnit Dis Mag Scale Καμία

Aναγνωριστικά

Ταξινόμηση καταστροφής

Περιγραφή καταστροφής

relatedDisasters    Συγχώνευση
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Πίνακας 22: Μετατροπή των πεδίων της Emergency Events Database 

Μετατροπή κατηγοριοποίησης 

Η κατηγοριοποίηση των καταστροφών της EM-DAT πληροί σε μεγάλο βαθμό το 

βασικότερο κριτήριο της κατηγοριοποίησης του προτεινόμενου μοντέλου, το οποίο 

έχει σχεδιαστεί με κύριο άξονα τη δυνατότητα ταυτοποίησης του ευρύτερου τύπου της 

καταστροφής μόνο από το πεδίο "disasterType", όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 4.2.1. 

Αξίζει να σημειωθούν οι ακόλουθες μετατροπές: 

1. Κρίθηκε απαραίτητος ο διαχωρισμός των εννοιών της κατηγοριοποίησης ενός 

συμβάντος, και των αιτιών του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 

κατολισθήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται άλλοτε ως υδρολογικές και 

άλλοτε ως γεωλογικές καταστροφές, αναλόγως με το αίτιο που τις προκάλεσε. 

Μελετώντας αποκλειστικά δεδομένα κατολισθήσεων στα πλαίσια της βάσης 

Global Landslide Calatog, η οποία εξειδικεύεται στις κατολισθήσεις, γίνεται 

αντιληπτό πως τα αίτια τους μπορεί να είναι μετεωρολογικά, γεωλογικά, 

υδρολογικά αλλά και τεχνολογικά (π.χ. εκρήξεις, τεχνητές δονήσεις). Παρόλα 

αυτά, οι κατολισθήσεις παραμένουν γεωλογικά γεγονότα, καθότι αφορούν 

μαζικές μετακινήσεις εδάφους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, όλες οι 

αναφερόμενες κατολισθήσεις θεωρήθηκαν γεωλογικές καταστροφές.  

2. Οι κατηγοριοποιήσεις που δηλώνουν άγνωστη ή άλλη κατηγορία ("Other") 

αφαιρέθηκαν, καθότι η ευρύτερη κατηγοριοποίηση του γεγονότος προσφέρει 

country Country Καμία

ISO Αφαίρεση

Region Αφαίρεση

Continent Αφαίρεση

locationArea Location Καμία

riverBasin River Basin Αφαίρεση

latitude Latitude Μετατροπή τιμής

longitude Longitude Μετατροπή τιμής

locationType Προσθήκη

locationSubType Προσθήκη

locationName Προσθήκη

vehicleType Προσθήκη

startYear Start Year Καμία

startMonth Start Month Καμία

startDay Start Day Καμία

startTime Local Time Καμία

endYear End Year Καμία

endMonth End Month Καμία

endDay End Day Καμία

casualties Total Deaths Καμία

injured No Injured Καμία

affected No Affected Καμία

homeless No Homeless Καμία

Total Affected Αφαίρεση

payments Aid Contribution Μετατροπή τιμής

reconstructionCosts Reconstruction Costs (000 US$) Μετατροπή τιμής

insuredDamages Insured Damages (000 US$) Μετατροπή τιμής

damages Total Damages (000 US$) Μετατροπή τιμής

CPI Αφαίρεση

currency Προσθήκη

importedDatabase Προσθήκη

Τοποθεσία

Χρονικό πλαίσιο

Πηγές πληροφοριών

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

Οικονομικές απώλειες
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την ίδια πληροφορία (π.χ. "Natural – Geological – Landslide – Other" 

μετατράπηκε σε "Natural – Geological – Landslide"). 

3. Οι κατηγοριοποιήσεις που συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 

τοποθεσία αφαιρέθηκαν και εκχωρήθηκαν ως τιμές στα αντίστοιχα πεδία. 

Παραδείγματος χάρη,  η κατηγοριοποίηση "Natural – Climatological – Wildfire 

- Forest Fire" μετατράπηκε σε "Natural – Climatological – Wildfire", με 

locationSubType: "Forest" ενώ η "Technological - Transport Accident – Rail" 

σε  "Technological - Accident/Malfunction/Failure - Transport Accident", με 

vehicleType: "Rail". 

4. Κατηγοριοποιήσεις που περιλαμβάνουν περαιτέρω ονομασίες σχετικά με το 

γεγονός αφαιρέθηκαν, και οι σχετικές πληροφορίες εκχωρήθηκαν στο πεδίο 

"name". Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση "Natural, 

Biological – Infestation - Locust" και "Grasshopper", όπου οι ονομασίες 

"Locust" και "Grasshopper" αφαιρέθηκαν από την κατηγοριοποίηση και 

εκχωρήθηκαν στο πεδίο "name". Ομοίως αντιμετωπίστηκαν και οι 

κατηγοριοποιήσεις σχετικές με διαρροή χημικών ουσιών "Chemical Spill", 

"Gas leak" και "Oil Spill", οι οποίες εισήχθησαν στη γενικότερη κατηγορία 

"Spill/Leak/Release", με πληροφορίες για τη συγκεκριμένη χημική ουσία στο 

πεδίο "name". 

5. Στην αόριστη κατηγορία "Miscellaneous Accident, Other" εντοπίστηκε ένας 

αριθμός ατυχημάτων που αφορούσαν συγκρούσεις μεταξύ ομάδων ανθρώπων, 

όπως "Stampede", "Rioting" οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν ως τέτοιες.  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά οι μετατροπές στις 

κατηγοριοποιήσεις των καταστροφών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εξήχθησαν 

τιμές για επιπλέον πεδία από την κατηγοριοποίηση της EM-DAT, ανά κατηγορία 

καταστροφής. 
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Πίνακας 23: Μετατροπή της ταξινόμησης των καταστροφών της Emergency Events Database 

5.1.4 Global Landslide Catalog (GLC) 

Μετατροπή πεδίων 

Πεδία που διατηρήθηκαν αυτούσια: 

• Αριθμός συμβάντος (event_id) στο πεδίο "originalId" 

• Ώρα συμβάντος (event_time) στο πεδίο "startTime" 

• Τίτλος συμβάντος (event_title) στο πεδίο "title" 

• Περιγραφή συμβάντος (event_description) στο πεδίο "description" 

• Αίτιο κατολίσθησης (landslide_trigger) στο πεδίο "cause" 

• Όνομα καταιγίδας (storm_name) στο πεδίο "name" 

• Σημειώσεις (notes) στο πεδίο "comments" 

• Γεωγραφικό πλάτος (latitude) στο πεδίο "latitude" 

• Γεωγραφικό μήκος (longitude) στο πεδίο "longitude" 

• Τοποθεσία (location_description) στο πεδίο "city" 

• Ονομασία διοικητικού διαμερίσματος (admin_division_name) στο πεδίο 

"administrativeRegion" 

• Χώρα (country_name) στο πεδίο "country" 

• Τύπος τοποθεσίας κατολίσθησης (landslide_setting) στο πεδίο 

"locationSubType" 

• Ακρίβεια τοποθεσίας (location_accuracy) στο πεδίο "locationAccuracy" 

Disaster group Disaster subgroup Disaster type Disaster subtype Disaster sub-subtype disasterGroup disasterSubGroup disasterType disasterSubType disasterSubSubType Παραγόμενα πεδία

Tsunami Ηydrological Wave action Τsunami

Ground movement Εarthquake

Ash fall Ash fall

Lahar Lahar

Pyroclastic flow Pyroclastic flow

Lava flow Lava flow

Landslide Μudslide

Rockfall Rockfall

Subsidence Sudden subsidence Subsidence

Αvalance Αvalanche

Cold wave Cold wave

Heat wave Heat wave

Snow/ice Snow/ice

Frost/freeze Frost/freeze

Fog Fog

Τropical cyclone Τropical cyclone

Extra-tropical  storm Extra-tropical  storm

Derecho Derecho

Hail Hail

Lightning/Thunderstorms Lightning/Thunderstorms

Rain Rain

Tornado Tornado

Sand/dust storm Sand/dust storm

Winter storm/Blizzard Winter storm/Blizzard

Severe storm Severe storm

Wind Wind

Storm/Surge Storm/Surge

Coastal flood Coastal flood

Riverine flood Riverine flood

Flash flood Flash flood

Ice jam flood Ice jam flood

Avalanche Rogue wave

Landslide Seiche

Μudslide Avalanche

Rockfall

Subsidence Sudden subsidence Μudslide

Rogue wave Rockfall

Seiche Subsidence

Drought Drought Drought

Glacial Lake outburst Glacial lake outburst

Forest fire
locationType: "Natural open space"

locationSubType: "Forest"

Land fire: Brush, bush, pasture locationType: "Natural open space"

Impact Airburst Impact Airburst

Energic particles Energic particles

Geomagnetic storm Geomagnetic storm

Shockwave Shockwave

Viral disease

Bacterial disease

Parasitic disease

Fungal disease

Prion disease

Locust name: "Locust"

Grasshopper name: "Grasshopper"

Animal accident Animal accident

Complex Disasters Complex Disasters Complex Disasters Famine Famine

Chemical spill Spill/Leak/Release locationType: "Industrial"

Collapse Collapse locationType: "Industrial"

Explosion Explosion locationType: "Industrial"

Fire Fire locationType: "Industrial"

Gas leak Spill/Leak/Release locationType: "Industrial"

Oil spill Spill/Leak/Release
locationType: "Industrial"

name: "Oil"

Poisoning Poisoning locationType: "Industrial"

Radiation Radiation locationType: "Industrial"

Other

Air
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Air"

Rail
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Rail"

Road
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Road"

Water
locationType: "Vehicle"

vehicleType: "Marine"

Collapse Collapse

Explosion Explosion

Fire Fire

Hooliganism

Rioting

Stampede

Space weather

Conflict Civil incident
Other

Convective storm

Extreme Temperature

Severe winter conditions

Geological

Meteorological

Hydrological

Biological

Natural

Hydrological

Flood

Wave action

Landslide

Storm

Meteorological

Technological Technological

Industrial accident

Miscellaneous accident

Transport accident

Emergency Events Database Aggregated Disaster Database

Volcanic activity

Landslide

Natural

Earthquake

Volcanic activity

Climatological

Wildfire

Biological

Epidemic

Mass Movement

Geophysical

Insect Infestation

Extra-terrestrial

Technological

Extra-terrestrial
Space weather

Accident/Malfunction/Failure

Transport accident

Wave action

Landslide

Climatological

Geological

Wildfire

Storm

Flood

Epidemic

Infestation

Extreme Temperature

Severe winter conditions

Convective storm
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• Κοντινότερο γνωστό σημείο αναφοράς (gazeteer_closest_point) στο πεδίο 

"locationName" 

• Απόσταση από κοντινότερο γνωστό σημείο (gazeteer_distance) στο πεδίο 

"distance" 

• Θάνατοι (fatality_count) στο πεδίο "casualties" 

• Τραυματίες (injury_count) στο πεδίο "injured" 

• Ονομα πηγής (source_name) στο πεδίο "sourceName" 

• Σύνδεσμος πηγής (source_link) στο πεδίο "sourceLink" 

• Σύνδεσμος φωτογραφικού υλικού (photo_link) στο πεδίο "photoLink" 

Πεδία που μετατράπηκαν: 

• Ημερομηνία συμβάντος (event_date): Διαχωρίστηκε σε startDay, startMonth 

και startYear.  

• Πηγή συμβάντος (event_import_source) που απεικονίζεται στο πεδίο 

"importedDatabase" με την τιμή "Global Landslide Catalog (GLC)", για να 

υποδηλώνει ότι τα δεδομένα προήλθαν από τη βάση αυτή.  

• Κατηγορία κατολίσθησης (landslide_category), οι τιμές του οποίου 

μετατράπηκαν ώστε να συμβαδίζουν με το προτεινόμενο μοντέλο. 

Απεικονίζεται στο πεδίο "disasterType".  

• Μέγεθος κατολίσθησης (landslide_size) που απεικονίζεται στο πεδίο 

απαριθμητικό "magnitudeDescription", σύμφωνα με την παρακάτω 

αντιστοιχία: 

o Small - Minor 

o Medium - Medium 

o Large, Very_large - Major 

o Catastrophic - Huge 

o Unknown - κενό 

Πεδία που αφαιρέθηκαν: 

• Αριθμός συμβάντος (event_import_id), καθώς περιείχε ακριβώς την ίδια 

πληροφορία με το πεδίο "event_id". 

• Κωδικός χώρας (country_code) 

• Πληθυσμός διοικητικού διαμερίσματος (admin_division_population) 

• Ημερομηνία υποβολής (submitted_date) 

• Ημερομηνία δημιουργίας (created_date) 

• Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας (last_edited_date) 

Πεδία που προστέθηκαν: 

• Αναγνωριστικό καταστροφής ("id") 

• Προστέθηκαν 4 πεδία κατηγοριοποίησης των κατολισθήσεων, με βάση τον 

τύπο τους ("disasterGroup", "disasterSubGroup", "disasterType", 

"disasterSubSubType"). 

• Τύπος τοποθεσίας ("locationType"), ο οποίος εξήχθηκε από τις τοποθεσίες που 

αναφέρονταν στο πεδίο "landslide_setting", ως "Infrastructure", "Industrial", 

"Natural open space", "Residential". 

 

Στον παρακάτω πίνακα  φαίνονται συγκεντρωτικά όλες οι μετατροπές πεδίων. 
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Πίνακας 24: Μετατροπή των πεδίων του Global Landslide Catalog 

Μετατροπή κατηγοριοποίησης 

Κάθε εγγραφή της βάσης δεδομένων GLC αφορά ένα και μόνο συμβάν κατολίσθησης, 

το οποίο κατηγοριοποιείται ως προς τον τύπο της κατολίσθησης από το πεδίο 

"landslide_category". Ακολουθώντας το προτεινόμενο μοντέλο, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, οι τιμές του συγκεκριμένου πεδίου απεικονίζονται στο πεδίο 

"disasterSubType". Οι τιμές του πεδίου με αόριστη έννοια ("unknown", "other", κενή 

τιμή) και οι τιμές που παρέχουν διπλότυπη πληροφορία ("landslide") αφαιρέθηκαν. 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, όλοι οι τύποι κατολισθήσεων αποτελούν 

φυσικά (disasterGroup: "Natural"), γεωλογικά (disasterSubGroup: "Geological") 

γεγονότα κατολισθήσεων (disasterType: "Landslide"), με εξαίρεση το Λαχάρ που 

κατηγοριοποιείται ως ηφαιστειακή δραστηριότητα, και τη χιονοστιβάδα που αποτελεί 

ξεχωριστή κατηγορία. Όλες οι μετατροπές που αφορούν την κατηγοριοποίηση των 

γεγονότων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Aggregated Disaster Database Global Landslide Catalog Είδος μετατροπής

id Προσθήκη

originalId event_id Καμία

event_import_id Αφαίρεση

disasterGroup Προσθήκη

disasterSubGroup Προσθήκη

disasterType Προσθήκη

disasterSubType landslide_category Καμία

title event_title Καμία

description event_description Καμία

cause landslide_trigger Καμία

magnitudeDescription landslide_size Μετατροπή τιμής 

name storm_name Καμία

admin_division_population Αφαίρεση

comments notes Καμία

longitude longitude Καμία

latitude latitude Καμία

locationName gazeteer_closest_point Καμία

locationSubType landslide_setting Καμία

locationType Προσθήκη

city location_description Καμία

administrativeRegion admin_division_name Καμία

country country_name Καμία

country_code Αφαίρεση

distance gazeteer_distance Καμία

locationAccuracy location_accuracy Καμία

startYear

startMonth

startDay

startTime event_time Καμία

casualties fatality_count Καμία

injured injury_count Καμία

importedDatabase event_import_source Μετατροπή τιμής 

sourceName source_name Καμία

sourceLink source_link Καμία

photoLink photo_link Καμία

submitted_date Αφαίρεση

created_date Αφαίρεση

last_edited_date Αφαίρεση

event_date Διάσπαση

Πηγές πληροφοριών

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

Aναγνωριστικά

Ταξινόμηση καταστροφής

Περιγραφή καταστροφής

Τοποθεσία

Χρονικό πλαίσιο
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Πίνακας 25: Μετατροπή της ταξινόμησης των καταστροφών του Global Landslide Catalog 

5.1.5 The Significant Earthquake Database 

Μετατροπή πεδίων 

Πεδία που διατηρήθηκαν αυτούσια: 

• Έτος έναρξης (Υear) - Μήνας έναρξης (Mo) - Ημέρα έναρξης (Dy) στα πεδία 

"startYear", "startMonth", "startDay" αντίστοιχα. 

• Θάνατοι (Deaths) στο πεδίο "casualties" 

• Αγνοούμενοι (Missing) στο πεδίο "missing" 

• Τραυματίες (Injuries) στο πεδίο "injured" 

• Αριθμός Κατεστραμμένων σπιτιών (Houses Destroyed) στο πεδίο 

"housesDestroyed" 

• Αριθμός σπιτιών που υπέστησαν ζημιές (Houses Damaged) στο πεδίο 

"housesDamaged" 

• Γεωγραφικό πλάτος (Latitude) στο πεδίο "latitude" 

• Γεωγραφικό μήκος (Longitude) στο πεδίο "longitude" 

• Αριθμός συμβάντος (Tsu) στο πεδίο "originalId" 

• Ένταση σεισμού σε κλίμακα Ρίχτερ (Mag) στο πεδίο "magnitude" 

• Ένταση σεισμού σε κλίμακα Μερκάλι (MMI Int) στο πεδίο "MMIScale" 

Πεδία που μετατράπηκαν: 

• Τα πεδία για την Τοπική ώρα (Hr, Mn, Sec) συμπτήχθηκαν στο πεδίο 

"startTime". 

• Ζημιά (Damage) εκχωρήθηκε στο πεδίο "damages" αφού πολλαπλασιάστηκε 

επί 106. 

• Ονομασία τοποθεσίας (Location Name) που διασπάστηκε στα πεδία "country", 

"administrativeRegion" και "city" και οι τιμές μετατράπηκαν σε title case από 

κεφαλαία. Σε περιπτώσεις όπου αναφέρονταν τοποθεσίες για περισσότερες από 

μία χώρες, διατηρήθηκαν δεδομένα μόνο για την πρώτη χώρα.  

• Εστιακό βάθος (Focal Depth) στο πεδίο "heightDepth", αφού 

πολλαπλασιάστηκε επί 103 για να είναι σε μέτρα. 

Πεδία που αφαιρέθηκαν: 

• Όλα τα πεδία που αφορούν εκτιμήσεις για το υπό εξέταση γεγονός: 

Global Landslide Catalog

landslide_categorisation disasterGroup disasterSubGroup disasterType disasterSubType disasterSubSubType

complex Complex

creep Creep

debris_flow Debris flow

earth_flow Earth flow

empty

landslide

mudslide Mudslide

other

riverbank_collapse Riverbank collapse

rock_fall Rockfall

topple Topple

translational_slide Translational Slide

unknown

lahar Volcanic activity Lahar

snow_avalanche Avalanche

Landslide

Natural

Αggregated Disaster Database

Geological
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o Εκτίμηση θανάτων (Deaths Description) 

o Εκτίμηση αγνοούμενων (Missing Description) 

o Εκτίμηση τραυματιών (Injuries Description) 

o Εκτίμηση ζημιάς (Damage Description) 

o Εκτίμηση αριθμού σπιτιών που υπέστησαν ζημιές (Houses Damaged 

Description) 

o Εκτίμηση αριθμού κατεστραμμένων σπιτιών (Houses Destroyed 

Description) 

• Όλα τα πεδία που περιέχουν αθροίσματα για το υπό εξέταση γεγονός και 

συναφή με αυτό γεγονότα: 

o Συνολικοί θάνατοι (Total Deaths) 

o Συνολικοί αγνοούμενοι (Total Missing) 

o Συνολικοί τραυματίες (Total Injuries) 

o Συνολική ζημιά (Total Damage) 

o Συνολικός αριθμός κατεστραμμένων σπιτιών (Total Houses Destroyed) 

o Συνολικός αριθμός σπιτιών που υπεστησαν ζημιές (Total Houses 

Damaged) 

• Όλα τα πεδία που περιέχουν αθροιστικές εκτιμήσεις για το υπό εξέταση γεγονός 

και συναφή με αυτό γεγονότα: 

o Εκτίμηση συνολικών θανάτων ( Total Deaths Description) 

o Εκτίμηση συνολικών αγνοούμενων (Total Missing Description) 

o Εκτίμηση συνολικών τραυματιών (Total Injuries Description) 

o Εκτίμηση συνολικής ζημιάς (Total Damage Description) 

o Εκτίμηση συνολικού αριθμού σπιτιών που υπέστησαν ζημιές (Total 

Houses Damaged Description) 

o Εκτίμηση συνολικού αριθμού κατεστραμμένων σπιτιών (Total Houses 

Destroyed Description) 

• Συναφείς καταστροφές (Vol) καθότι η βάση δεδομένων NCEI Volcanoes δεν 

περιείχε τα αντίστοιχα αναγνωριστικά για την πραγματοποίηση της σύνδεσης 

μεταξύ των γεγονότων 

Πεδία που προστέθηκαν: 

• Αναγνωριστικό καταστροφής ("id") 

• Νόμισμα ("currency") με την τιμή "USD" στις εγγραφές όπου αναφέρεται είτε 

το ποσό των προκληθέντων ζημιών. 

• Προστέθηκαν πέντε πεδία κατηγοριοποίησης των γεγονότων, με βάση τον τύπο 

τους ("disasterGroup", "disasterSubGroup", "disasterType", "disasterSubType" 

και "disasterSubSubType"). 

• Μονάδα μέτρησης έντασης ("magnitudeMeasurementUnit") με τιμή "Richter", 

ως μονάδα μέτρησης για το πεδίο "magnitude" 

• Βάση προέλευσης ("importedDatabase") με την τιμή "NCEI/WDS 

EARTHQUAKES - The Significant Earthquake Database", για να υποδηλώνει 

ότι τα δεδομένα προήλθαν από αυτό το σύνολο δεδομένων. 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά όλες οι μετατροπές πεδίων. 
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Πίνακας 26:Μετατροπή των πεδίων της Significant Earthquake Database 

Μετατροπή κατηγοριοποίησης 

Καθότι η Significant Earthquake Database αφορά αποκλειστικά σεισμούς, ο τύπος 

όλων των εγγραφών εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγοριοποίηση του προτεινόμενου 

μοντέλου:  

disasterGroup: "Natural" 

disasterSubGroup: "Geological" 

disasterType: "Earthquake" 

disasterSubType: - 

disasterSubSubType: -  

Aggregated Disaster Database Significant Earthquake Database Είδος μετατροπής

id Προσθήκη

originalId Τsu

disasterGroup Προσθήκη

disasterSubGroup Προσθήκη

disasterType Προσθήκη

disasterSubType Προσθήκη

disasterSubSubType Προσθήκη

Vol Aφαίρεση

heightDepth Focal Depth (km) Μετατροπή τιμής

magnitude Mag Καμία

magnitudeMeasurementUnit Προσθήκη

MMIScale MMI Int Καμία

country

administrativeRegion

city

latitude Latitude Καμία

longitude Longitude Καμία

startYear Year Καμία

startMonth Mo Καμία

startDay Dy Καμία

Hr

Mn

Sec

casualties Deaths Καμία

Death Description Αφαίρεση

missing Missing Καμία

Missing Description Αφαίρεση

injured Injuries Καμία

Injuries Description Αφαίρεση

Total Deaths Αφαίρεση

Total Death Description Αφαίρεση

Total Missing Αφαίρεση

Total Missing Description Αφαίρεση

Total Injuries Αφαίρεση

Total Injuries Description Αφαίρεση

damages Damage ($Mil) Μετατροπή τιμής

Damage Description Αφαίρεση

Total Damage ($Mil) Αφαίρεση

Total Damage Description Αφαίρεση

housesDestroyed Houses Destroyed Καμία

Houses Destroyed Description Αφαίρεση

housesDamaged Houses Damaged Καμία

Houses Damaged Description Αφαίρεση

Total Houses Destroyed Αφαίρεση

Total Houses Destroyed Description Αφαίρεση

Total Houses Damaged Αφαίρεση

Total Houses Damaged Description Αφαίρεση

currency Προσθήκη

importedDatabase Προσθήκη

Πηγές πληροφοριών

Οικονομικές απώλειες

Υλικές απώλειες

Aναγνωριστικά

Location Name

Περιγραφή καταστροφής

Χρονικό πλαίσιο

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

startTime

Διάσπαση

Μετατροπή τιμής

Συγχώνευση

Τοποθεσία

Ταξινόμηση καταστροφής
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5.1.6 The NCEI/WDS Tsunami Runup Database 

Μετατροπή πεδίων 

Πεδία που διατηρήθηκαν αυτούσια: 

• Έτος έναρξης (Υear) - Μήνας έναρξης (Mo) - Ημέρα έναρξης (Dy) στα πεδία 

"startYear", "startMonth", "startDay" αντίστοιχα. 

• Θάνατοι (Deaths) στο πεδίο "casualties" 

• Αγνοούμενοι (Missing) στο πεδίο "missing" 

• Τραυματίες (Injuries) στο πεδίο "injured" 

• Αριθμός Κατεστραμμένων σπιτιών (Houses Destroyed) στο πεδίο 

"housesDestroyed" 

• Αριθμός σπιτιών που υπέστησαν ζημιές (Houses Damaged) στο πεδίο 

"housesDamaged" 

• Γεωγραφικό πλάτος (Latitude) στο πεδίο "latitude" 

• Γεωγραφικό μήκος (Longitude) στο πεδίο "longitude" 

• Μέγιστο ύψος κυμάτων (Maximum Water Height) στο πεδίο "heightDepth" 

• Μέγιστη οριζόντια απόσταση (Max Inundation Distance) στο πεδίο 

"maxHorizontalInundation" 

Πεδία που μετατράπηκαν: 

• Τα πεδία για την Τοπική ώρα (Hr, Mn, Sec) συμπτήχθηκαν στο πεδίο 

"startTime". 

• Ζημιά (Damage) εκχωρήθηκε στο πεδίο "damages" αφού πολλαπλασιάστηκε 

επί 106. 

• Χώρα (Country), Περιοχή (Area) και Ονομασία τοποθεσίας (Location Name) 

στα πεδία "country", "administrativeRegion" και "city", αφού οι τιμές τους 

μετατράπηκαν από κεφαλαία σε title case. 

• Αίτιο (Tsunami Cause Code) στο πεδίο "cause", αφού η τιμή του μετατράπηκε 

από αριθμητικό κωδικό, σε συμβολοσειρά που δηλώνει το αίτιο του γεγονότος 

περιγραφικά. 

Πεδία που αφαιρέθηκαν: 

• Όλα τα πεδία που αφορούν εκτιμήσεις για το υπό εξέταση γεγονός: 

o Εκτίμηση θανάτων (Deaths Description) 

o Εκτίμηση αγνοούμενων (Missing Description) 

o Εκτίμηση τραυματιών (Injuries Description) 

o Εκτίμηση ζημιάς (Damage Description) 

o Εκτίμηση αριθμού σπιτιών που υπέστησαν ζημιές (Houses Damaged 

Description) 

o Εκτίμηση αριθμού κατεστραμμένων σπιτιών (Houses Destroyed 

Description) 

• Τα παρακάτω πεδία αφαιρέθηκαν διότι αφορούν περαιτέρω πληροφορίες και 

μετρήσεις σχετικά με το μέγεθος των κυμάτων του γεγονότος, λεπτομέρειες οι 

οποίες δεν υποστηρίζονται από το προτεινόμενο μοντέλο, υπό τον άξονα ότι 

όλα τα είδη γεγονότων θα πρέπει να παρουσιάζονται με ομοιόμορφο και 

ισοδύναμο τρόπο, κατά το μέγιστο δυνατόν. 

o Απόσταση από αίτιο (Distance From Source) 
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o Ημέρα άφιξης αρχικού κύματος (Initial Wave Arrival Day) / Ώρα άφιξης 

αρχικού κύματος (Initial Wave Arrival Hour) / Λεπτό άφιξης αρχικού 

κύματος (Initial Wave Arrival Minute) 

o Χρόνος ταξιδιού κύματος (Travel Hour / Travel Minutes) 

o Ημέρα άφιξης τελευταίου κύματος (Max Wave Arrival Day) / Ώρα 

άφιξης τελευταίου κύματος (Max Wave Arrival Hour) / Λεπτό άφιξης 

τελευταίου κύματος (Max Wave Arrival Minute) 

o Τύπος μέτρησης (Measurement Type) 

o Περίοδος (Period) 

o Πρώτη κίνηση (First Motion) 

• Τα παρακάτω πεδία αφαιρέθηκαν, αλλά αν η τιμή τους δήλωνε πως υπάρχουν 

σοβαρές αμφιβολίες για την εκδήλωση του συγκεκριμένου γεγονότος, το 

γεγονός αφαιρέθηκε: 

o Εγκυρότητα του περιστατικού τσουνάμι (Tsunami Event Validity) 

o Αμφισβησιμότητα θαλάσσιας δραστηριότητας (Doubtful Runup) 

• Ένταση σεισμού (Earthquake Magnitude), διότι αφορά πληροφορία που 

καταγράφεται ήδη στον συναφή σεισμό. 

Πεδία που προστέθηκαν: 

• Αναγνωριστικό καταστροφής ("id") 

• Νόμισμα ("currency") με την τιμή "USD" στις εγγραφές όπου αναφέρεται είτε 

το ποσό των προκληθέντων ζημιών. 

• Προστέθηκαν πέντε πεδία κατηγοριοποίησης των γεγονότων, με βάση τον τύπο 

τους ("disasterGroup", "disasterSubGroup", "disasterType", "disasterSubType" 

και "disasterSubSubType"). 

• Βάση προέλευσης ("importedDatabase") με την τιμή "NCEI/WDS TSUNAMI 

RUNUPS - The NCEI/WDS Tsunami Runup Database", για να υποδηλώνει ότι 

τα δεδομένα προήλθαν από αυτό το σύνολο δεδομένων. 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά όλες οι μετατροπές πεδίων. 

 

 

Aggregated Disaster Database Tsunami Runup Database Είδος μετατροπής

id Προσθήκη

disasterGroup Προσθήκη

disasterSubGroup Προσθήκη

disasterType Προσθήκη

disasterSubType Προσθήκη

disasterSubSubType Προσθήκη

Tsunami Event Validity Aφαίρεση

cause Tsunami Cause Code Μετατροπή τιμής

relatedDisastersIds Tsu Src Kαμία

relatedDisasters Προσθήκη

Earthquake Magnitude Aφαίρεση

Vol Aφαίρεση

More Info Aφαίρεση

Doubtful Runup Aφαίρεση

distanceFromSource Distance From Source (km) Kαμία

Initial Wave Arrival Day Aφαίρεση

Initial Wave Arrival Hour Aφαίρεση

Initial Wave Arrival Minute Aφαίρεση

Travel Hours Aφαίρεση

Travel Minutes Aφαίρεση

Max Wave Arrival Day Aφαίρεση

Max Wave Arrival Hour Aφαίρεση

Max Wave Arrival Minute Aφαίρεση

heightDepth Maximum Water Height (m) Kαμία

maxHorizontalInundation Max Inundation Distance (m) Kαμία

Measurement Type Aφαίρεση

Period Aφαίρεση

First Motion Aφαίρεση

Aναγνωριστικά

Ταξινόμηση καταστροφής

Περιγραφή καταστροφής
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Πίνακας 27: Μετατροπή των πεδίων της Tsunami Runup Database 

Μετατροπή κατηγοριοποίησης 

Καθότι η NCEI/WDS Tsunami Runup Database αφορά κυρίως γεγονότα τσουνάμι, ο 

τύπος της πλειοψηφίας των εγγραφών εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγοριοποίηση του 

προτεινόμενου μοντέλου:  

disasterGroup: "Natural" 

disasterSubGroup: "Hydrological" 

disasterType: "Wave action" 

disasterSubType: "Tsunami" 

disasterSubSubType: -  

Παρόλα αυτά, με βάση τιμές των πεδίων "Tsunami Event Validity" και "Tsunami 

Cause Code", συμπεραίνουμε πως ορισμένα γεγονότα ανήκουν στις ακόλουθες 

κατηγοριες: 

disasterGroup: "Natural" 

disasterSubGroup: "Hydrological" 

disasterType: "Wave action" 

disasterSubType: "Seiche" 

disasterSubSubType: -  

και 

disasterGroup: "Natural" 

disasterSubGroup: "Extraterrestrial" 

disasterType: "Astronomical tide" 

disasterSubType: - 

disasterSubSubType: -  

country Country Μετατροπή τιμής

administrativeRegion Area Mετατροπή τιμής

city Location Name Mετατροπή τιμής

latitude Latitude Καμία

longitude Longitude Καμία

startYear Year Καμία

startMonth Mo Καμία

startDay Dy Καμία

Hr

Mn

Sec

casualties Deaths Καμία

Death Description Αφαίρεση

missing Missing Καμία

Missing Description Αφαίρεση

injured Injuries Καμία

Injuries Description Αφαίρεση

damages Damage ($Mil) Μετατροπή τιμής

Damage Description Αφαίρεση

currency Προσθήκη

housesDestroyed Houses Destroyed Καμία

Houses Destroyed Description Αφαίρεση

housesDamaged Houses Damaged Καμία

Houses Damaged Description Αφαίρεση

importedDatabase Προσθήκη

Πηγές πληροφοριών

Τοποθεσία

Χρονικό πλαίσιο

startTime Συγχώνευση

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

Οικονομικές απώλειες

Υλικές απώλειες
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5.1.7 The Significant Volcanic Eruption Database 

Μετατροπή πεδίων 

Πεδία που διατηρήθηκαν αυτούσια: 

• Έτος έναρξης (Υear) - Μήνας έναρξης (Mo) - Ημέρα έναρξης (Dy) στα πεδία 

"startYear", "startMonth", "startDay" αντίστοιχα 

• Θάνατοι (Deaths) στο πεδίο "casualties" 

• Αγνοούμενοι (Missing) στο πεδίο "missing" 

• Τραυματίες (Injuries) στο πεδίο "injured" 

• Αριθμός Κατεστραμμένων σπιτιών (Houses Destroyed) στο πεδίο 

"housesDestroyed" 

• Γεωγραφικό πλάτος (Latitude) στο πεδίο "latitude" 

• Γεωγραφικό μήκος (Longitude) στο πεδίο "longitude" 

• Ανύψωση (Elevation) στο πεδίο "heightDepth" 

• Τύπος ηφαιστείου (Type) στο πεδίο "nameCategory" 

• VEI στο πεδίο "VEI" 

• Όνομα ηφαιστείου (Name) στο πεδίο "name" 

Πεδία που μετατράπηκαν: 

• Ζημιά (Damage) εκχωρήθηκε στο πεδίο "damages" αφού πολλαπλασιάστηκε 

επί 103. 

• Χώρα (Country) και Τοποθεσία (Location) στα πεδία "country" και 

"administrativeRegion" αντίστοιχα, αφού οι τιμές τους μετατράπηκαν από 

κεφαλαία σε title case. 

Πεδία που αφαιρέθηκαν: 

• Όλα τα πεδία που αφορούν εκτιμήσεις για το υπό εξέταση γεγονός: 

o Εκτίμηση θανάτων (Deaths Description) 

o Εκτίμηση αγνοούμενων (Missing Description) 

o Εκτίμηση τραυματιών (Injuries Description) 

o Εκτίμηση ζημιάς (Damage Description) 

o Εκτίμηση αριθμού κατεστραμμένων σπιτιών (Houses Destroyed 

Description) 

• Όλα τα πεδία που περιέχουν αθροίσματα για το υπό εξέταση γεγονός και 

συναφή με αυτό γεγονότα: 

o Συνολικοί θάνατοι (Total Deaths) 

o Συνολικοί αγνοούμενοι (Total Missing) 

o Συνολικοί τραυματίες (Total Injuries) 

o Συνολική ζημιά (Total Damage) 

o Συνολικός αριθμός κατεστραμμένων σπιτιών (Total Houses Destroyed) 

• Όλα τα πεδία που περιέχουν αθροιστικές εκτιμήσεις για το υπό εξέταση γεγονός 

και συναφή με αυτό γεγονότα: 

o Εκτίμηση συνολικών θανάτων ( Total Deaths Description) 

o Εκτίμηση συνολικών αγνοούμενων (Total Missing Description) 

o Εκτίμηση συνολικών τραυματιών (Total Injuries Description) 

o Εκτίμηση συνολικής ζημιάς (Total Damage Description) 

o Εκτίμηση συνολικού αριθμού κατεστραμμένων σπιτιών (Total Houses 

Destroyed Description) 

• Παράγοντας (Agent) 
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Πεδία που προστέθηκαν: 

• Αναγνωριστικό καταστροφής ("id") 

• Νόμισμα ("currency") με την τιμή "USD" στις εγγραφές όπου αναφέρεται είτε 

το ποσό των προκληθέντων ζημιών. 

• Προστέθηκαν πέντε πεδία κατηγοριοποίησης των γεγονότων, με βάση τον τύπο 

τους ("disasterGroup", "disasterSubGroup", "disasterType", "disasterSubType" 

και "disasterSubSubType"). 

• Βάση προέλευσης ("importedDatabase") με την τιμή "NCEI/WDS VOLCANIC 

ERUPTIONS - The Significant Volcanic Eruption Database", για να 

υποδηλώνει ότι τα δεδομένα προήλθαν από αυτό το σύνολο δεδομένων. 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά όλες οι μετατροπές πεδίων. 

 

 

Πίνακας 28: Μετατροπή των πεδίων της Significant Volcanic Eruption Database 

Aggregated Disaster Database Significant Volcanic Eruption Database Είδος μετατροπής

id Προσθήκη

disasterGroup Προσθήκη

disasterSubGroup Προσθήκη

disasterType Προσθήκη

disasterSubType Προσθήκη

disasterSubSubType Προσθήκη

relatedDisasters Tsu Καμία

Eq Αφαίρεση

name Name Καμία

heightDepth Elevation (m) Καμία

nameCategory Type Καμία

VEI VEI Καμία

Agent Αφαίρεση

country Country Mετατροπή τιμής

administrativeRegion Location Mετατροπή τιμής

latitude Latitude Καμία

longitude Longitude Καμία

startYear Year Καμία

startMonth Mo Καμία

startDay Dy Καμία

casualties Deaths Καμία

Death Description Αφαίρεση

missing Missing Καμία

Missing Description Αφαίρεση

injured Injuries Καμία

Injuries Description Αφαίρεση

Total Deaths Αφαίρεση

Total Death Description Αφαίρεση

Total Missing Αφαίρεση

Total Missing Description Αφαίρεση

Total Injuries Αφαίρεση

Total Injuries Description Αφαίρεση

damages Damage ($Mil) Μετατροπή τιμής

Damage Description Αφαίρεση

Total Damage ($Mil) Αφαίρεση

Total Damage Description Αφαίρεση

currency Προσθήκη

housesDestroyed Houses Destroyed Καμία

Houses Destroyed Description Αφαίρεση

Total Houses Destroyed Αφαίρεση

Total Houses Destroyed Description Αφαίρεση

importedDatabase Προσθήκη

Aναγνωριστικά

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

Οικονομικές απώλειες

Πηγές πληροφοριών

Ταξινόμηση καταστροφής

Περιγραφή καταστροφής

Τοποθεσία

Χρονικό πλαίσιο

Υλικές απώλειες
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Μετατροπή κατηγοριοποίησης 

Καθότι η Significant Volcanic Eruption Database αφορά αποκλειστικά εκρήξεις 

ηφαιστείων, χωρίς να διευκρινίζεται με κάποιο τρόπο το είδος της έκρηξης, ο τύπος 

όλων των εγγραφών εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγοριοποίηση του προτεινόμενου 

μοντέλου:  

disasterGroup: "Natural" 

disasterSubGroup: "Geological" 

disasterType: "Volcanic activity" 

disasterSubType: - 

disasterSubSubType: -  

5.1.8 Σύνολο Δεδομένων Αστικών Συμβάντων - Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος 

Μετατροπή πεδίων 

Πεδία που διατηρήθηκαν αυτούσια: 

• "Α/Α Εγγραφής" στο πεδίο "originalId" 

• "Ώρα Έναρξης" στο πεδίο "startTime" 

• "Ώρα Κατάσβεσης" στο πεδίο "endTime" 

• "Θάνατοι" στο πεδίο "casualties" 

• "Αριθμός εμπλεκομένων ανά τύπο" στο πεδίο "affected" 

• "Σύνολο Πυρ. Οχημάτων" στο πεδίο "fireTrucks" 

• "Σύνολο Πυρ. Δυνάμεων (σε άνδρες και γυναίκες)" στο πεδίο "fireFighters" 

• "Σύνολο Πυροσβ. Πλοιαρίων" στο πεδίο "fireShips" 

Πεδία που μετατράπηκαν: 

• "Ημερ. Έναρξης Συμβάντος" διαχωρίστηκε σε startDay, startMonth και 

startYear.  

• "Ημερ. Κατάσβεσης" διαχωρίστηκε σε endDay, endMonth και endYear.  

• Δημιουργήθηκαν 3 πεδία για την κατηγοριοποίηση των συμβάντων 

("disasterGroup", "disasterSubGroup", "disasterType"), με βάση τον τύπο των 

πεδίων "Είδος Συμβάντος" και "Χαρακτηρισμός Συμβάντος". 

• "Νομός" στο πεδίο "administrativeRegion", αφού μεταφράστηκαν οι τιμές του. 

• "Περιγραφή Xώρου" στο πεδίο "locationSubType", αφού μεταφράστηκαν οι 

τιμές του. 

• "Τραυματίες" και "Εγκαύματα" εισήχθησαν ως άθροισμα στο πεδίο "injured". 

Πεδία που αφαιρέθηκαν: 

• "Τύπος Ατυχήματος", καθώς δεν προσέδιδε περισσότερη πληροφορία σχετικά 

με τον τύπο του συμβάντος, η οποία να μπορούσε να ενταχθεί στο προτεινόμενο 

μοντέλο. 

• Τα παρακάτω πεδία που αφορούν την τοποθεσία του συμβάντος, λόγω 

δυσκολίας μετάφρασής τους: 

o "Υπηρεσία" 

o "Δήμος" 

o "Χωριό" 

• "Καταστροφές", καθότι το προτεινόμενο μοντέλο περιλαμβάνει μόνο 

περιγραφικά και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν 

από τις καταστροφές, ενώ το συγκεκριμένο πεδίο υποδηλώνει μόνο την ύπαρξή 

τους. 
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Πεδία που προστέθηκαν: 

• Αναγνωριστικό καταστροφής ("id") 

• Χώρα ("country"), με την τιμή "Greece" για όλες τις εγγραφές, μιας και όλες οι 

εγγραφές αφορούν συμβάντα που έλαβαν χώρα στον ελλαδικό χώρο. 

• Τύπος τοποθεσίας ("locationType"), ως απαριθμητικό πεδίο που λαμβάνει τις 

τιμές του σύμφωνα με την τιμή του πεδίου "Περιγραφή Χώρου". 

• Τύπος οχήματος ("vehicleType"), ως απαριθμητικό πεδίο που λαμβάνει τις 

τιμές του σύμφωνα με την τιμή του πεδίου "Περιγραφή Χώρου". 

• Μέγεθος συμβάντος ("magnitudeDescription"), ως απαριθμητικό πεδίο για την 

περιγραφή του μεγέθους της φωτιάς. Οι τιμές του πεδίου αυτού εξήχθηκαν από 

τις περιπτώσεις όπου το "Είδος Συμβάντος" ήταν "Πυρκαγια" και ο 

"Χαρακτηρισμός Συμβάντος" ήταν "ΜΙΚΡΗ", "ΜΕΣΑΙΑ" ή "ΜΕΓΑΛΗ". 

• Αίτιο ("cause") ως πεδίο ελεύθερου κειμένου, που έλαβε τιμή σε περιπτώσεις 

συμβάντων όπου το αίτιο της φωτιάς ήταν εμφανές από την κατηγοριοποίηση 

του συμβάντος.  

• Σχετικά συμβάντα ("relatedDisasters") ως πεδίο ελεύθερου κειμένου, που έλαβε 

τιμή σε περιπτώσεις συμβάντων όπου που συνδέονταν με άλλο συμβάν που 

περιγράφεται από το προτεινόμενο μοντέλο, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση 

του. 

• Βάση προέλευσης ("importedDatabase") με την τιμή "Greek Fire Department - 

City Fires", για να υποδηλώνει ότι τα δεδομένα προήλθαν από αυτό το σύνολο 

δεδομένων. 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά όλες οι μετατροπές πεδίων. 

 

 

Aggregated Disaster Database Σύνολο Δεδομένων Αστικών Συμβάντων Είδος μετατροπής

id Προσθήκη

originalId Α/Α Εγγραφής Καμία

hoax Προσθήκη

Είδος Συμβάντος

Χαρακτηρισμός Συμβάντος

Τύπος Ατυχήματος Aφαίρεση

magnitudeDescription Προσθήκη

cause Προσθήκη

relatedDisasters Προσθήκη

Υπηρεσία Αφαίρεση

country Προσθήκη

administrativeRegion Νομός Μετατροπή τιμής

Δήμος Αφαίρεση

Χωριό Aφαίρεση

locationType Προσθήκη

locationSubType Περιγραφή Χώρου Mετατροπή τιμής

vehicleType Προσθήκη

startYear

startMonth

startDay

startTime Ώρα Έναρξης Καμία

endYear

endMonth

endDay

endTime Ώρα Κατάσβεσης Καμία

casualties Θάνατοι Καμία

Τραυματίες

Εγκαύματα

affected Αριθμός εμπλεκομένων ανά τύπο Καμία

Καταστροφές Αφαίρεση

fireTrucks Σύνολο Πυρ. Οχημάτων Καμία

fireFighters Σύνολο Πυρ. Δυνάμεων (σε άνδρες και γυναίκες) Καμία

fireShips Σύνολο Πυροσβ. Πλοιαρίων Καμία

importedDatabase Προσθήκη

Aναγνωριστικά

Ταξινόμηση καταστροφής

Τοποθεσία

Χρονικό πλαίσιο

Περιγραφή καταστροφής

disasterGroup

disasterSubGroup

disasterType

Μετατροπή τιμής

Πηγές πληροφοριών

injured Άθροισμα

Υλικές απώλειες

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

Άμεση δράση

Ημερ. Έναρξης Συμβάντος Διάσπαση

ΔιάσπασηΗμερ. Κατάσβεσης
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Πίνακας 29: Μετατροπή των πεδίων του Συνόλου Δεδομένων Αστικών Συμβάντων 

Μετατροπή κατηγοριοποίησης 

To Σύνολο Δεδομένων Αστικών Συμβάντων κατηγοριοποιεί τα συμβάντα σύμφωνα με 

τα πεδία "Είδος Συμβάντος" και "Χαρακτηρισμός Συμβάντος". Η κατηγοριοποίηση 

αυτή προκύπτει άμεσα από τις δραστηριότητες που χρειάστηκε να αναπτύξει το 

Πυροσβεστικό Σώμα για την επίλυση του συμβάντος.  

 

Πολλά από τα συμβάντα που περιλαμβάνονται στο Σύνολο Δεδομένων Αστικών 

Συμβάντων δεν έχουν να κάνουν με καταστροφές αλλά με δραστηριότητες παροχής 

βοήθειας προς πολίτες. Κατά τη μετατροπή της κατηγοριοποίησης, διατηρήθηκαν μόνο 

τα συμβάντα των οποίων η κατηγοριοποίηση συσχετιζόταν με κάποιο είδος 

καταστροφής που περιλαμβάνεται και στο προτεινόμενο μοντέλο.  

 

Συγκεκριμένα, διατηρήθηκαν πληροφορίες σχετικές με φωτιές και πυρκαγιές, 

πλημμύρες, τροχαία ατυχήματα, διαρροές επικίνδυνων χημικών ουσιών και 

καταρρεύσεων. Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς που διέθετε επιπλέον χαρακτηρισμό 

συμβάντος, αυτός εκχωρήθηκε είτε ως αίτιο της πυρκαγιάς ("cause"), είτε ως 

συσχετιζόμενο συμβάν ("relatedDisasters"). Επίσης, διατηρήθηκαν όλες οι 

περιπτώσεις ψευδών αναγγελιών, καθώς είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη συχνότητα 

με την οποία απασχολείται ένα σώμα άμεσης δράσης τόσο σημαντικό όσο η 

πυροσβεστική υπηρεσία χωρίς πραγματικό αίτιο.  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά οι μετατροπές στις 

κατηγοριοποιήσεις των καταστροφών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εξήχθησαν 

τιμές για επιπλέον πεδία από την κατηγοριοποίηση της βάσης, ανά κατηγορία 

καταστροφής. 

 

Aggregated Disaster Database Σύνολο Δεδομένων Αστικών Συμβάντων Είδος μετατροπής

id Προσθήκη

originalId Α/Α Εγγραφής Καμία

hoax Προσθήκη

Είδος Συμβάντος

Χαρακτηρισμός Συμβάντος

Τύπος Ατυχήματος Aφαίρεση

magnitudeDescription Προσθήκη

cause Προσθήκη

relatedDisasters Προσθήκη

Υπηρεσία Αφαίρεση

country Προσθήκη

administrativeRegion Νομός Μετατροπή τιμής

Δήμος Αφαίρεση

Χωριό Aφαίρεση

locationType Προσθήκη

locationSubType Περιγραφή Χώρου Mετατροπή τιμής

vehicleType Προσθήκη

startYear

startMonth

startDay

startTime Ώρα Έναρξης Καμία

endYear

endMonth

endDay

endTime Ώρα Κατάσβεσης Καμία

casualties Θάνατοι Καμία

Τραυματίες

Εγκαύματα

affected Αριθμός εμπλεκομένων ανά τύπο Καμία

Καταστροφές Αφαίρεση

fireTrucks Σύνολο Πυρ. Οχημάτων Καμία

fireFighters Σύνολο Πυρ. Δυνάμεων (σε άνδρες και γυναίκες) Καμία

fireShips Σύνολο Πυροσβ. Πλοιαρίων Καμία

importedDatabase Προσθήκη

Aναγνωριστικά

Ταξινόμηση καταστροφής

Τοποθεσία

Χρονικό πλαίσιο

Περιγραφή καταστροφής

disasterGroup

disasterSubGroup

disasterType

Μετατροπή τιμής

Πηγές πληροφοριών

injured Άθροισμα

Υλικές απώλειες

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή 

Άμεση δράση

Ημερ. Έναρξης Συμβάντος Διάσπαση

ΔιάσπασηΗμερ. Κατάσβεσης
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Πίνακας 30: Μετατροπή της ταξινόμησης των καταστροφών του Συνόλου Δεδομένων Αστικών 

Συμβάντων 

5.1.9 Σύνολο Δεδομένων Δασικών Συμβάντων - Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος 

Μετατροπή πεδίων 

Πεδία που διατηρήθηκαν αυτούσια: 

• "Ώρα Έναρξης" στο πεδίο "startTime" 

• "Ώρα Κατάσβεσης" στο πεδίο "endTime" 

• "ΠΥΡΟΣ. ΟΧΗΜ." στο πεδίο "fireTrucks" 

• "ΠΥΡΟΣ. ΣΩΜΑ" στο πεδίο "fireFighters" 

• "ΕΛΙΚΟ- ΠΤΕΡΑ" στο πεδίο "helicopters" 

• "ΕΘΕΛΟ-ΝΤΕΣ" στο πεδίο "volunteers" 

Πεδία που μετατράπηκαν: 

• "Ημερ. Έναρξης Συμβάντος" διαχωρίστηκε σε startDay, startMonth και 

startYear.  

• "Ημερ. Κατάσβεσης" διαχωρίστηκε σε endDay, endMonth και endYear.  

• "Νομός" στο πεδίο "administrativeRegion", αφού μεταφράστηκαν οι τιμές του. 

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ disasterGroup disasterSubGroup disasterType Παραγόμενα πεδία

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Τechnological Αccident/Malfunction/Failure Flooding

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ Technological Αccident/Malfunction/Failure Collapse

ΔΙΑΦΥΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Τechnological Αccident/Malfunction/Failure Spill/Leak/Release

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Τechnological Αccident/Malfunction/Failure Τransport accident

ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ Τechnological Αccident/Malfunction/Failure

-

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΩΝ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΖΩΩΝ

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΜΙΚΡΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΔΟΥ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΔΟΥ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΕΓΗΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΡΙΨΗ ΠΡΙΟΝΙΔΙΟΥ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Τechnological Αccident/Malfunction/Failure Τransport accident

ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ Τechnological Αccident/Malfunction/Failure hoax: 1

-

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΩΝ

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΖΩΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ

ΜΙΚΡΗ

-

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΩΝ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
cause: "Transport accident - road"

relatedDisasters: "Transport accident - road"

ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ hoax: 1

ΜΕΓΑΛΗ magnitudeDescription: "Major"

ΜΕΣΑΙΑ magnitudeDescription: "Medium"

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΜΙΚΡΗ magnitudeDescription: "Minor"

ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΔΟΥ

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΖΩΩΝ

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ relatedDisasters: "Flooding"

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙΣ relatedDisasters: "Collapse"

ΔΙΑΦΥΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ relatedDisasters: "Spill/Leak/Release"

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Aggregated Disaster Database

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Σύνολο Δεδομένων Αστικών Συμβάντων -

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

Τechnological Αccident/Malfunction/Failure Fire

ΠΑΡΟΧΗ

ΒΟΗΘΕΙΑΣ



Πρόταση Μοντέλου και Υλοποίηση Συγκεντρωτικής Βάσης Δεδομένων για Καταστροφές Μεγάλης Κλίμακας 

 

  112 

• Δημιουργήθηκε το πεδίο "damagedLand" το οποίο περιλαμβάνει το άθροισμα 

των τιμών των παρακάτω πεδίων, αφού οι τιμές τους μετατράπηκαν από 

στρέμματα σε τετραγωνικά χιλιόμετρα: 

o "Δασική Έκταση" 

o "Δάση" 

o "Χορτ/κές Εκτάσεις" 

o "Γεωργικές Εκτάσεις" 

o "Καλάμια - Βάλτοι" 

o "Άλση" 

o "Υπολείμματα Καλλιεργειών" 

o "Σκουπι-δότοποι / Σκουπιδότοποι" 

• Δημιουργήθηκε το πεδίο "otherVehicles" ως άθροισμα των παρακάτω πεδίων: 

o "ΒΥΤΙΟ- ΦΟΡΑ" 

o "ΟΧΗΜ. ΟΤΑ" 

o "ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΑ" 

• Δημιουργήθηκε το πεδίο "airplanes" ως άθροισμα των παρακάτω πεδίων: 

o "Α/Φ CL215" 

o "Α/Φ CL415" 

o "Α/Φ PZL" 

o "Α/Φ GRU" 

• Δημιουργήθηκε το πεδίο "otherForces" ως άθροισμα των παρακάτω πεδίων: 

o "ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ" 

o "ΣΤΡΑΤΟΣ" 

o "ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ" 

Πεδία που αφαιρέθηκαν: 

• Τα παρακάτω πεδία που αφορούν την τοποθεσία του συμβάντος, λόγω 

δυσκολίας μετάφρασής τους: 

o "Δασαρχείο" 

o "Υπηρεσία" 

o "Δήμος" 

o "Περιοχή / Περιοχή - Τοποθεσία" 

o "Διεύθυνση" 

Πεδία που προστέθηκαν: 

• Αναγνωριστικό καταστροφής ("id") 

• Δημιουργήθηκαν 3 πεδία για την κατηγοριοποίηση των συμβάντων 

("disasterGroup", "disasterSubGroup", "disasterType").  

• Χώρα ("country"), με την τιμή "Greece" για όλες τις εγγραφές, μιας και όλες οι 

εγγραφές αφορούν συμβάντα που έλαβαν χώρα στον ελλαδικό χώρο. 

• Τύπος τοποθεσίας ("locationType"), που έλαβε την τιμή "Natural open space" 

καθότι όλα τα συμβάντα του συνόλου δεδομένων ήταν πυρκαγιές που έλαβαν 

χώρα σε ανοιχτούς φυσικούς χώρους. 

• Υπό-τύπος τοποθεσίας ("locationSubType"), που έλαβε για κάθε πεδίο τιμή 

σύμφωνα με το είδος της έκτασης που υπέστη τη μέγιστη ζημιά, καθώς το είδος 

της έκτασης υποδηλώνει και το είδος της τοποθεσίας της πυρκαγιάς. 

• Βάση προέλευσης ("importedDatabase") με την τιμή "Greek Fire Department - 

Forest Fires", για να υποδηλώνει ότι τα δεδομένα προήλθαν από αυτό το σύνολο 

δεδομένων. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά όλες οι μετατροπές πεδίων. 

 

 

Πίνακας 31: Μετατροπή των πεδίων του Συνόλου Δεδομένων Δασικών Συμβάντων 

Μετατροπή κατηγοριοποίησης 

Καθότι το Σύνολο Δεδομένων Δασικών Συμβάντων του Πυροσβεστικού Σώματος 

Ελλάδος  αφορά πυρκαγιές σε ανοιχτούς φυσικούς χώρους, έγινε η παραδοχή ότι ο 

τύπος των συμβάντων εμπίπτει στην ακόλουθη κατηγοριοποίηση του προτεινόμενου 

μοντέλου:  

disasterGroup: "Natural" 

disasterSubGroup: "Climatological" 

disasterType: "Wildfire" 

disasterSubType: - 

disasterSubSubType: -   

5.2 Περιγραφή της υλοποίησης  

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αναπτύχθηκε η εφαρμογή βάσης 

δεδομένων "Aggregated Disaster Database", με στόχο την απόδειξη της 

λειτουργικότητας του προτεινόμενου μοντέλου (proof of concept).  

Aggregated Disaster Database Σύνολο Δεδομένων Δασικών Συμβάντων Είδος μετατροπής

id Προσθήκη

disasterGroup Προσθήκη

disasterSubGroup Προσθήκη

disasterType Προσθήκη

Δασαρχείο Αφαίρεση

Υπηρεσία Αφαίρεση

country Προσθήκη

administrativeRegion Νομός Μετατροπή τιμής

Δήμος Αφαίρεση

Περιοχή / Περιοχή - Τοποθεσία Aφαίρεση

Διεύθυνση Aφαίρεση

locationType Προσθήκη

locationSubType Προσθήκη

startYear

startMonth

startDay

startTime Ώρα Έναρξης Καμία

endYear

endMonth

endDay

endTime Ώρα Κατάσβεσης Καμία

Δασική Έκταση

Δάση

Χορτ/κές Εκτάσεις

Γεωργικές Εκτάσεις

Καλάμια - Βάλτοι

Άλση

Υπολλείματα Καλλιεργειών

Σκουπι-δότοποι / Σκουπιδότοποι

fireTrucks ΠΥΡΟΣ. ΟΧΗΜ. Καμία

ΒΥΤΙΟ- ΦΟΡΑ

ΟΧΗΜ. ΟΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΑ

helicopters ΕΛΙΚΟ- ΠΤΕΡΑ Καμία

Α/Φ CL215

Α/Φ CL415

Α/Φ PZL

Α/Φ GRU.

fireFighters ΠΥΡΟΣ. ΣΩΜΑ Καμία

volunteers ΕΘΕΛΟ-ΝΤΕΣ Καμία

ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΟΣ

ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

importedDatabase Προσθήκη

Aναγνωριστικά

Ταξινόμηση καταστροφής

Τοποθεσία

Χρονικό πλαίσιο

Άμεση δράση

Ημερ/νία Έναρξης Διάσπαση

ΔιάσπασηΗμερ/νία Κατασβεσης

Πηγές πληροφοριών

Υλικές απώλειες

damagedLand Άθροισμα

otherVehicles

airplanes 

otherForces 

Άθροισμα

Άθροισμα

Άθροισμα
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Στόχο της εφαρμογής αποτελεί η υλοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου παρέχοντας 

βασικές λειτουργίες αλληλεπίδρασης με το χρήστη, και συγκεκριμένα, προσθήκη και 

αποθήκευση δεδομένων, έλεγχο περιορισμών, επεξεργασία, αναζήτηση και διαγραφή 

δεδομένων. Η εφαρμογή καλείται να παρέχει τις λειτουργίες αυτές στους κύριους 

χρήστες της, οι οποίοι αποτελούνται από ερευνητές, αναλυτές και άλλους 

επαγγελματίες στον κλάδο της μελέτης των καταστροφών. Επομένως, η ίδια η 

εφαρμογή οφείλει να μην εισάγει περαιτέρω περιορισμούς τεχνολογικής φύσης στην 

έρευνά τους.  

 

Υπό αυτό το πρίσμα, η εφαρμογή περιλαμβάνει την υλοποίηση του μοντέλου με τη 

μορφή μίας συσχετιστικής βάσης δεδομένων (relational database), για την αποθήκευση 

των πληροφοριών των καταστροφών των υπαρχόντων βάσεων, των οποίων οι εγγραφές 

τροποποιήθηκαν σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, όπως περιγράφηκε στην 

Ενότητα 5.1. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης του 

χρήστη με τη βάση δεδομένων μέσω ενός REST API, με ενέργειες όπως προσθήκη, 

αναζήτηση, επεξεργασία και διαγραφή εγγραφών. 

 

Η επιλογή της ανάπτυξης ενός ΑΡΙ για την επικοινωνία των χρηστών με τη βάση, είναι 

πλήρως ευθυγραμμισμένη με το στόχο της εφαρμογής για φιλικότητα προς το χρήστη 

και αναίρεση τεχνολογικών περιορισμών, καθότι τα ΑΡΙ αποτελούν διαδεδομένο τρόπο 

παροχής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, 

τερματικό ή άλλο εργαλείο.  

 

Η βάση δεδομένων και το REST ΑΡΙ δημιουργήθηκαν στα πλαίσια απόδειξης της 

λειτουργικότητας του μοντέλου. Για το σκοπό αυτό, για την υλοποίηση επιλέχθηκαν 

τεχνολογίες οι οποίες διαθέτουν εργαλεία για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής με τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε 

εξ’ολοκλήρου στη γλώσσα Python.  Χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες Flask, Flask-

Marshmallow και Flask-SQLAlchemy, ενώ τα δεδομένα ανταλλάσσονται σε 

μορφότυπο JSON. 

Flask 

Η Flask [32] αποτελεί ένα ελαφρύ Web Server Gateway Interface (WSGI) πλαίσιο που 

επιτρέπει το γρήγορο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου. Είναι ένα 

διαδεδομένο πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου, και, παρόλο που δε διαθέτει 

εγγενώς λειτουργίες, όπως στρώμα βάσης δεδομένων και έλεγχο δεδομένων φορμών, 

υπάρχουν πολλές επεκτάσεις που επιτρέπουν την εύκολη εισαγωγή επιπλέον 

δυνατοτήτων στις εφαρμογές που αναπτύσσονται με Flask. Μάλιστα, οι υπόλοιπες 

βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής αποτελούν 

επεκτάσεις της Flask. 

Flask-Marshmallow 

To Marshmallow αποτελεί μια βιβλιοθήκη αντιστοίχισης σχεσιακών αντικειμένων 

(Object Relational Mapper - ORΜ), χρήσιμη για τη μετατροπή σύνθετων τύπων 

δεδομένων, όπως αντικειμένων, σε τύπους δεδομένων της γλώσσας Python και 

αντίστροφα, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου πλαισίου (framework-agnostic). H 

βιβλιοθήκη Flask-Marshmallow [33] αποτελεί ένα ενσωματωμένο στρώμα των 

βιβλιοθηκών Flask και Marshmallow που προσδίδει τις δυνατότητες του Marshmallow 

σε εξυπηρετητές Flask. Στην παρούσα υλοποίηση, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 
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του σχήματος της βάσης δεδομένων εξασφαλίζοντας την αυτόματη μετατροπή των 

δεδομένων της βάσης σε μορφότυπο JSON για τις ανάγκες του ΑΡΙ.  

Flask-SQLAlchemy 

H SQLAlchemy αποτελεί επίσης μια βιβλιοθήκη αντιστοίχισης σχεσιακών 

αντικειμένων  (Object Relational Mapper - ORΜ), η οποία επιτρέπει την επικοινωνία 

με τη βάση δεδομένων χωρίς την ανάγκη για σχεδιασμό ερωτημάτων σε SQL. Η 

βιβλιοθήκη Flask-SQLAlchemy [34] αποτελεί μία επέκταση της βιβλιοθήκης Flask, η 

οποία επιτρέπει την υποστήριξη των λειτουργιών της SQLAlchemy από την εφαρμογή. 

Στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση αναζήτησης 

εγγραφών της βάσης δεδομένων, κατόπιν αιτήματος του χρήστη, με τη μέθοδο HTTP 

GET.  

Flask-RESTful 

Η βιβλιοθήκη Flask-RESTful [35] αποτελεί μία επέκταση της βιβλιοθήκης Flask που 

προσθέτει δυνατότητες υποστήριξης των REST API. Αποτελεί μια ελαφριά αφαιρετική 

επέκταση, η οποία μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε εργαλείο αντιστοίχισης 

σχεσιακών αντικειμένων (Object Relational Mapper - ORΜ).  Στην παρούσα 

υλοποίηση, η Flask-RESTful προσδίδει τη δυνατότητα υποβολής HTTP αιτημάτων 

από το API στη βάση, μέσω του αντικειμένου "Resource", επί του οποίου εκτελούνται 

οι HTTP μέθοδοι GET, POST, PUT και DELETE του API, σύμφωνα με την είσοδο 

δεδομένων από το χρήστη, τόσο σε παραμέτρους, όσο και στο σώμα του αιτήματος. 

 

 

Σχήμα 1: Υλοποίηση της εφαρμογής "Aggregated Disaster Database" 

5.3 Περιγραφή της βάσης δεδομένων  

Κάθε εγγραφή της βάσης αποτελεί μία καταστροφή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 

όσα πεδία υφίστανται για τη συγκεκριμένη καταστροφή, από τα αποδεκτά πεδία που 

έχουν οριστεί από το σχήμα της βάσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο 

επίσης φαίνεται ο τύπος κάθε πεδίου. 
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Πίνακας 32: Λίστα των πεδίων της Αggregated Disaster Database και των τύπων τους 

Όνομα πεδίου Τύπος πεδίου Όνομα πεδίου Τύπος πεδίου

disasterGroup enumeration startYear int

disasterSubGroup enumeration startMonth int

disasterType enumeration startDay int

disasterSubType enumeration startDate datetime.date

disasterSubSubType enumeration startTime datetime.time

hoax bool endYear int

falseAlarm bool endMonth int

intended bool endDay int

endDate datetime.date

title string endTime datetime.time

description string temporalAccuracy string

name string

nameCategory string country string

cause string administrativeRegion string

heightDepth float city string

radius float longitude float

magnitude float latitude float

magnitudeMeasurementUnit string distance string

magnitudeDescription string locationType enumeration

relatedDisasters string locationSubType string

relatedDisastersIds string locationName string

lessonsLearnt string locationArea string

comments string locationAccuracy string

vehicleType enumeration

MMIScale int riverBasin string

maxHorizontalInundation float casualties int

missing int

VEI int injured int

infected int

perpetrators int evacuated int

perpetratorsCaptured int affected int

perpetratorsInjured int homeless int

perpetratorsDead int

doubtTerrorist bool damages float

success bool insuredDamages float

suicide bool payments float

hostages int insurancePayments float

kidnappingDurationHours float reconstructionCosts float

kidnappingDurationDays float damagesDescription string

ransom float currency enumeration

ransomPaid float

hostagesReleased int emergencyResponseDescription string

fireShips int

originalId string fireTrucks int

importedDatabase string ambulances int

sourceName string otherVehicles int

sourceLink string helicopters int

photoLink string airplanes int

reportedDate string fireFighters int

policeOfficers int

housesDestroyed int EMTs int

housesDamaged int volunteers int

damagedLand float otherForces int

Κατηγοριοποίηση

Περιγραφή

Πηγές πληροφοριών

Πληροφορίες σεισμών

Πληροφορίες υδρολογικών γεγονότων

Πληροφορίες ηφαιστειακών δραστηριοτήτων

Πληροφορίες τρομοκρατικών γεγονότων

Άμεση δράση

Χρονικές πληροφορίες

Τοποθεσία

Επίδραση στην ανθρώπινη ζωή 

Οικονομικές απώλειες

Υλικές απώλειες
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Όσα πεδία έχουν ορισθεί ως απαριθμητικά, μπορούν να λαμβάνουν συγκεκριμένες 

τιμές, σύμφωνα με τις επιλογές που έχουν οριστεί για το καθένα από το μοντέλο της 

βάσης στην Ενότητα 4.2. Επιπρόσθετα, τα πεδία που αφορούν την κατηγοριοποίηση 

της καταστροφής με βάση τον τύπο της λαμβάνουν συγκεκριμένους συνδυασμούς 

τιμών όπως αυτοί ορίζονται από την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση στην Ενότητα 

4.2.1.  

 

Δεν έχουν οριστεί υποχρεωτικά πεδία για κάθε καταστροφή, ώστε να μην 

αποκλειστούν τα δεδομένα καμίας από τις αρχικές βάσεις δεδομένων, καθότι η καθεμία 

κατασκευάστηκε για συγκεκριμένο σκοπό, και δεν περιλαμβάνουν όλες όλα τα πεδία 

δεδομένων που διαθέτει το προτεινόμενο μοντέλο.  

5.4 Μέθοδοι του REST API  

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης του χρήστη με τη βάση 

δεδομένων μέσω του REST API, και συγκεκριμένα, μέσω των HTTP μεθόδων GET, 

POST, PUT και DELETE.  

Αναζήτηση υπάρχουσας εγγραφής 

Η αναζήτηση υπάρχουσας εγγραφής, μπορεί να γίνει με τη χρήση του REST API, και, 

συγκεκριμένα, με αίτημα HTTP GET. Η απάντηση στο αίτημα επιστρέφει διαφορετικά 

αποτελέσματα ανάλογα με τις παραμέτρους που περιλαμβάνει το αίτημα. 

Συγκεκριμένα, το ΑΡΙ μπορεί να επιστρέψει μία εγγραφή με βάση το αναγνωριστικό 

της, όλες τις εγγραφές της βάσης, ή όσες εγγραφές πληρούν τις προϋποθέσεις των 

παραμέτρων του αιτήματος. Καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις περιγράφεται 

αναλυτικά παρακάτω. 

Αναζήτηση όλων των υπαρχουσών εγγραφών της βάσης δεδομένων 

Για την αναζήτηση όλων των υπαρχουσών εγγραφών της βάσης δεδομένων, αρκεί η 

αποστολή ενός HTTP GET αιτήματος, χωρίς καμία παράμετρο. 

 

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πως μπορούν να ληφθούν όλες οι εγγραφές της 

βάσης, υποβάλλοντας ένα αίτημα HTTP GET στο ΑΡΙ με τη χρήση cURL. 

 
curl --location --request GET \ 

'http://127.0.0.1:5000/api/disasters' 

 

Ακολουθεί παράδειγμα σώματος απάντησης για το παραπάνω αίτημα. 

 
{ 

    "total": 14122018, 

    "currentPage": 3, 

    "totalPages": 141221, 

    "items": [ 

        { 

            "id": 100, 

            "disasterGroup": "Technological", 

            "disasterSubGroup": "Accident/Malfunction/Failure", 

            "disasterType": "Fire", 

            "title": "Forest fire kills 10", 

            "cause": "Ciggarete", 

            "startDay": 02, 

            "startMonth": 01, 

            "startYear": 1900, 
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            "startDate": "1900-01-02", 

            "affected": 0, 

            "casualties": 10, 

            "injured": 5, 

            "locationSubType": "Forest", 

            "locationType": "Natural open space", 

            "importedDatabase": "The X Disaster Database" 

        }, 

 

        ... 

        [ 98 more items]  

        ... 

 

        { 

            "id": 8, 

            "disasterGroup": "Natural", 

            "disasterSubGroup": "Hydrological", 

            "disasterType": "Flood", 

            "disasterSubType": "Coastal flood", 

            "cause": "Storm", 

            "startDay": 03, 

            "startMonth": 05, 

            "startYear": 1900, 

            "startDate": "1900-03-05", 

            "affected": 50000, 

            "casualties": 100, 

            "injured": 500, 

            "importedDatabase": "The Y Disaster Database" 

        }      

    ] 

} 

 

Οι εγγραφές επιστρέφονται πάντα σε αύξουσα σειρά με βάση την ημερομηνία έναρξής 

τους ("startDate"), με τις εγγραφές που δε διαθέτουν τιμή σε αυτό το πεδίο να 

προηγούνται καταταγμένες σύμφωνα με το αναγνωριστικό τους ("id"). 

 

Επίσης, οι εγγραφές επιστρέφονται πάντα σε σελιδοποιημένη μορφή, με 100 εγγραφές 

ανά σελίδα, ως προεπιλογή. Είναι εφικτό να ζητηθεί διαφορετικός αριθμός εγγραφών 

ανά σελίδα, στην παράμετρο "results_per_page", καθώς και συγκεκριμένος αριθμός 

σελίδας, στην παράμετρο "page_number", η οποία λειτουργεί σαν offset για τη 

σελιδοποίηση. Ο μέγιστος αριθμός εγγραφών ανά σελίδα είναι 100. 

 

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πως μπορεί να ληφθεί συγκεκριμένος αριθμός των 

εγγραφών της βάσης δεδομένων, ξεκινώντας από καθορισμένη εγγραφή της βάσης, 

υποβάλλοντας ένα αίτημα HTTP GET που περιλαμβάνει τις παραμέτρους 

"results_per_page" και "page_number", στο ΑΡΙ με τη χρήση cURL. 

 
curl --location --request GET \ 

'http://127.0.0.1:5000/api/disasters?\ 

results_per_page=30&\ 

page_number=3' 

 

Ακολουθεί παράδειγμα σώματος απάντησης για το παραπάνω αίτημα. 
 

{ 

    "total": 14122018, 

    "currentPage": 3, 

http://127.0.0.1:5000/api/disasters?%5C
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    "totalPages": 470734, 

        "items": [ 

       { 

        "id": 100, 

        "disasterGroup": "Technological", 

        "disasterSubGroup": "Accident/Malfunction/Failure", 

        "disasterType": "Fire", 

        "title": "Forest fire kills 10", 

        "cause": "Ciggarete", 

        "startDay": 02, 

        "startMonth": 01, 

        "startYear": 1900, 

        "startDate": "1900-01-02", 

        "affected": 0, 

        "casualties": 10, 

        "injured": 5, 

        "locationSubType": "Forest", 

        "locationType": "Natural open space", 

        "importedDatabase": "The X Disaster Database" 

}, 

 

... 

[ 28 more items]  

... 

 

{ 

        "id": 8, 

        "disasterGroup": "Natural", 

        "disasterSubGroup": "Hydrological", 

        "disasterType": "Flood", 

        "disasterSubType": "Coastal flood", 

        "cause": "Storm", 

        "startDay": 03, 

        "startMonth": 05, 

        "startYear": 1900, 

        "startDate": "1900-03-05", 

        "affected": 50000, 

        "casualties": 100, 

        "injured": 500, 

        "importedDatabase": "The Y Disaster Database" 

}      

] 

} 

Αναζήτηση καταστροφών με χρήση φίλτρου 

Για την αναζήτηση όλων των υπαρχουσών εγγραφών της βάσης δεδομένων, αρκεί η 

αποστολή ενός HTTP GET αιτήματος, με τις αντίστοιχες παραμέτρους στο φίλτρο.  

 

Όλες οι παράμετροι είναι προαιρετικές. Αν δε χρησιμοποιηθεί καμία παράμετρος, η 

απάντηση στο αίτημα επιστρέφει όλες τις εγγραφές της βάσης όπως περιγράφηκε στην 

παραπάνω ενότητα. 

 

Οι παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι συγκεκριμένες, και οι τιμές 

τους πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη σύνταξη σύμφωνα με τον τύπο των 

δεδομένων τους, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 33: Τρόπος σύνταξης φίλτρων ανάλογα με τον τύπο του αντίστοιχου πεδίου για την 

αναζήτηση εγγραφών με αιτήματα GET στο ΑΡΙ 

Οι αποδεκτές παράμετροι ανά τύπο παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

  

 

Πίνακας 34: Λίστα των πεδίων της βάσης δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

φίλτρα αναζήτησης σε αιτήματα GET στο ΑΡΙ 

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πως μπορεί να ληφθούν οι εγγραφές της βάσης 

δεδομένων που πληρούν το εξής φίλτρο: disasterSubGroup = "Terrorist" και 10 ≤ 

casualties ≤ 50 και country="Greece", υποβάλλοντας ένα αίτημα HTTP GET που 

περιλαμβάνει την παράμετρο "id", στο ΑΡΙ με τη χρήση cURL. 

 
curl --location --request GET \ 

'http://127.0.0.1:5000/api/disasters?\ 

disasterSubGroup="Terrorist"&\ 

casualties= "10,50"&\ 

country="Greece"' 

 

Ακολουθεί παράδειγμα σώματος απάντησης για το παραπάνω αίτημα. 
 

Tύπος πεδίου Τύπος τιμής παραμέτρου Παράδειγμα Αποτέλεσμα

int / float injured=10 Εγγραφές για τις οποίες ισχύει injured = 10

int range / float range injured=[10,100] Εγγραφές για τις οποίες ισχύει 10 <= injured <= 100

int range / float range injured=[10,] Εγγραφές για τις οποίες ισχύει injured >= 10

int range / float range injured=[,100] Εγγραφές για τις οποίες ισχύει injured <= 100

Λογικό πεδίο bool intended=1 Εγγραφές για τις οποίες ισχύει intended = True

date startDate="2018-12-14" Εγγραφές για τις οποίες ισχύει startDate = "2018-12-14"

date range startDate="2018-12-14,2018-12-25" Εγγραφές για τις οποίες ισχύει "2018-12-14" <= startDate <= "2018-12-25"

date range startDate="2018-12-14," Εγγραφές για τις οποίες ισχύει startDate >= "2018-12-14"

date range startDate=",2018-12-25" Εγγραφές για τις οποίες ισχύει startDate <= "2018-12-25"

Πεδίο συμβολοσειράς string disasterType="Fire" Εγγραφές για τις οποίες ισχύει disasterType = "Fire"

Αριθμητικό πεδίο

Πεδίο ημερομηνίας

Τύπος πεδίου 

affected homeless payments

airplanes hostages perpetrators

ambulances hostagesReleased perpetratorsCaptured

casualties housesDamaged perpetratorsDead

damagedLand housesDestroyed perpetratorsInjured

damages infected policeOfficers

EMTs injured radius

endDay insurancePayments ransom

endMonth insuredDamages ransomPaid

endYear kidnappingDurationDays reconstructionCosts

evacuated kidnappingDurationHours startDay

fireFighters magnitude startMonth

fireShips maxHorizontalInundation startYear

fireTrucks missing volunteers

heightDepth otherForces

helicopters otherVehicles

Λογικό πεδίο

(bool)

Πεδίο συμβολοσειράς

(string)

country

disasterGroup

disasterSubGroup

disasterSubSubType

Πεδίο ημερομηνίας

falseAlarm

intended

success

suicide

startDate

Όνομα πεδίου 

magnitudeDescription

vehicleType

Αριθμητικό πεδίο

(int, float)

endDate

hoax

disasterSubType

disasterType

locationType

http://127.0.0.1:5000/api/disasters?%5C
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{ 

    "total": 48, 

    "currentPage": 1, 

    "totalPages": 1, 

    "items": [ 

        { 

            "id": 100, 

            "disasterGroup": "Conflict", 

            "disasterSubGroup": "Terrorist", 

            "disasterType": "Bombing/Explosion", 

            "startDay": 02, 

            "startMonth": 01, 

            "startYear": 1900, 

            "startDate": "1900-01-02", 

            "affected": 0, 

            "casualties": 11, 

            "injured": 5, 

            "country": "Greece", 

            "importedDatabase": "The X Disaster Database" 

        }, 

 

        ... 

        [ 46 more items]  

        ... 

 

        { 

            "id": 100, 

            "disasterGroup": "Conflict", 

            "disasterSubGroup": "Terrorist", 

            "disasterType": "Bombing/Explosion", 

            "startDay": 02, 

            "startMonth": 01, 

            "startYear": 1920, 

            "startDate": "1900-01-02", 

            "affected": 0, 

            "casualties": 11, 

            "injured": 5, 

            "country": "Greece", 

            "importedDatabase": "The X Disaster Database" 

        } 

    ] 

} 

Αναζήτηση μίας εγγραφής σύμφωνα με το αναγνωριστικό της 

Για την αναζήτηση μίας εγγραφής σύμφωνα με το αναγνωριστικό της, αρκεί η 

αποστολή ενός HTTP GET αιτήματος, με παράμετρο το αναγνωριστικό της στο πεδίο 

"id". 

 

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πως μπορεί να ληφθεί μία εγγραφή της βάσης 

δεδομένων σύμφωνα με το αναγνωριστικό της, υποβάλλοντας ένα αίτημα HTTP GET 

που περιλαμβάνει την παράμετρο "id", στο ΑΡΙ με τη χρήση cURL. 

 
curl --location --request GET \ 

'http://127.0.0.1:5000/api/disasters?\ 

id=8' 

 

Ακολουθεί παράδειγμα σώματος απάντησης για το παραπάνω αίτημα. 

 

http://127.0.0.1:5000/api/disasters?%5C
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{ 

    "id": 8, 

    "disasterGroup": "Natural", 

    "disasterSubGroup": "Hydrological", 

    "disasterType": "Flood", 

    "disasterSubType": "Coastal flood", 

    "cause": "Storm", 

    "startDay": 03, 

    "startMonth": 05, 

    "startYear": 1900, 

    "startDate": "1900-03-05", 

    "affected": 50000, 

    "casualties": 100, 

    "injured": 500, 

    "importedDatabase": "The Y Disaster Database" 

}  

 

Αν το αίτημα περιλαμβάνει την παράμετρο "id" μεταξύ άλλων παραμέτρων, τότε όλες 

οι άλλες παράμετροι αγνοούνται, και λαμβάνεται υπόψη μόνο η τιμή της 

παραμέτρου  "id".  

Δημιουργία νέας εγγραφής 

To REST API παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέας εγγραφής στη βάση δεδομένων 

με την υποβολή αιτήματος HTTP POST. Το σώμα του αιτήματος πρέπει να 

περιλαμβάνει σε μορφή json τα δεδομένα της εγγραφής.  

 

Το αίτημα είναι επιτυχές αν και μόνο αν τα πεδία και οι τιμές των πεδίων του σώματός 

του πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 5.5. 

 

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πως μπορεί να δημιουργηθεί μία καινούργια εγγραφή 

στη βάση δεδομένων, υποβάλλοντας ένα αίτημα HTTP POST στο ΑΡΙ με τη χρήση 

cURL. 

 
curl --location --request POST 'http://127.0.0.1:5000/api/disasters' 

\ 

--header 'Content-Type: application/json' \ 

--data-raw '{ 

    "disasterGroup": "Natural", 

    "disasterSubGroup": "Hydrological", 

    "disasterType": "Flood", 

    "cause": "Storm", 

    "startDay": 3, 

    "startMonth": 5, 

    "startYear": 1900, 

    "affected": 50000, 

    "casualties": 100, 

    "injured": 500, 

    "importedDatabase": "The Y Disaster Database" 

}' 

 

Ακολουθεί παράδειγμα σώματος απάντησης για το παραπάνω αίτημα. 

 
{ 

    "Message": "Disaster 8134 inserted." 

} 
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Η απάντηση ενός επιτυχούς αιτήματος POST περιλαμβάνει την τιμή του 

αναγνωριστικού πεδίου "id" που έλαβε η εγγραφή κατά τη δημιουργία της.  

Επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής 

To REST API παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας μίας υπάρχουσας εγγραφής στη 

βάση δεδομένων με την υποβολή αιτήματος HTTP PUT. Πρέπει να ορίζεται η τιμή της 

παραμέτρου "id", με την τιμή του αναγνωριστικού μιας υπάρχουσας εγγραφής, και το 

σώμα του αιτήματος πρέπει να περιλαμβάνει σε μορφή JSON όλα τα δεδομένα της 

εγγραφής, ακόμα και όσα δεν πρόκειται να αλλαχθούν από το αίτημα. Όσα πεδία δεν 

περιλαμβάνονται στο σώμα του αιτήματος λαμβάνουν την τιμή "null", ακόμα κι αν 

είχαν κάποια τιμή πριν την επιτυχή ολοκλήρωση του αιτήματος PUT.   

 

Το αίτημα είναι επιτυχές αν και μόνο αν τα πεδία και οι τιμές των πεδίων του σώματός 

του πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 5.5. 

 

Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πως μπορεί να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία μιας 

υπάρχουσας εγγραφής της βάσης δεδομένων, υποβάλλοντας ένα αίτημα HTTP PUT 

στο ΑΡΙ με τη χρήση cURL. 

 
curl --location --request PUT 

'http://127.0.0.1:5000/api/disasters?id=8134' \ 

--header 'Content-Type: application/json' \ 

--data-raw '{ 

    "disasterGroup": "Natural", 

    "disasterSubGroup": "Hydrological", 

    "disasterType": "Flood", 

    "disasterSubType": "Coastal flood", 

    "cause": "Storm", 

    "startDay": 3, 

    "startMonth": 5, 

    "startYear": 1900, 

    "affected": 50000, 

    "casualties": 100, 

    "injured": 600, 

    "importedDatabase": "The Y Disaster Database" 

}' 

 

Ακολουθεί παράδειγμα σώματος απάντησης για το παραπάνω αίτημα. 

 
{ 

    "Message": "Disaster 8134 altered." 

} 

 

Η απάντηση ενός επιτυχούς αιτήματος PUT περιλαμβάνει την τιμή του 

αναγνωριστικού πεδίου "id" της εγγραφής της οποίας τα πεδία άλλαξαν με το αίτημα 

PUT.  

Διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής 

Για τη διαγραφή μίας υπάρχουσας εγγραφής από τη βάση δεδομένων, αρκεί η 

αποστολή ενός HTTP DELETE αιτήματος, με μοναδική παράμετρο το αναγνωριστικό 

της προς διαγραφή εγγραφής στην παράμετρο "id". 
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Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πως μπορεί να διαγραφεί μία εγγραφή της βάσης 

δεδομένων, υποβάλλοντας ένα αίτημα HTTP DELETE που περιλαμβάνει την 

παράμετρο "id", στο ΑΡΙ με τη χρήση cURL. 

 
curl --location --request DELETE 

'http://127.0.0.1:5000/api/disasters?\ 

id=8134' 

 

Ακολουθεί παράδειγμα σώματος απάντησης για το παραπάνω αίτημα. 

 
{ 

    "Message": "Disaster 8134 deleted." 

} 

 

Η απάντηση ενός επιτυχούς αιτήματος DELETE περιλαμβάνει την τιμή του 

αναγνωριστικού πεδίου "id" της εγγραφής η οποία διαγράφηκε.  

5.5 Έλεγχοι δεδομένων και χειρισμός σφαλμάτων 

Προτού πραγματοποιηθεί η δημιουργία μιας νέας εγγραφής μέσω αιτήματος POST ή η 

ενημέρωση μιας υπάρχουσας εγγραφής μέσω αιτήματος PUT ελέγχεται η ορθότητα 

των δεδομένων, όπως περιγράφεται παρακάτω. Αν όλες οι προϋποθέσεις ισχύουν, τότε 

το αίτημα είναι επιτυχές, και η απάντηση επιστρέφει στο χρήστη κωδικό 200 OK. Αν 

κάποιος από τους παρακάτω περιορισμούς δεν ισχύει, τότε το αίτημα είναι ανεπιτυχές, 

και η απάντηση επιστρέφει στο χρήστη κωδικό 400 - Bad request, μαζί με κάποιο 

περιγραφικό μήνυμα του προβλήματος των δεδομένων σε κάποιες περιπτώσεις.  

Έλεγχος ημερομηνιών 

Αν το σώμα του αιτήματος περιλαμβάνει τιμές και στα τρία πεδία "startYear", 

"startMonth", "startDay" ή/και στα τρία πεδία "endYear", "endMonth", "endDay", η 

ημερομηνία πρέπει να είναι ορθή ώστε το αίτημα να είναι επιτυχές. Επίσης, οι 

ημερομηνίες πρέπει να έχουν λογική σειρά, δηλαδή η ημερομηνία ολοκλήρωσης δεν 

μπορεί να είναι νωρίτερη από την ημερομηνία έναρξης του γεγονότος. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η απάντηση στο αίτημα επιστρέφει το ακόλουθο μήνυμα λάθους, με κωδικό 

400 Bad request: "End date cannot be before start date.". 

Τύπος δεδομένων 

Όλα τα δεδομένα στο σώμα του αιτήματος πρέπει να έχουν τύπο όπως αυτός ορίζεται 

στην Ενότητα 5.3 της μοντελοποίησης της βάσης δεδομένων ώστε το αίτημα να είναι 

επιτυχές. 

Ονόματα πεδίων 

Τα ονόματα των πεδίων που περιλαμβάνονται στο σώμα του αιτήματος πρέπει να είναι 

ακριβώς ίδια με αυτά που έχουν οριστεί στην Ενότητα 5.3 της μοντελοποίησης της 

βάσης δεδομένων ώστε το αίτημα να είναι επιτυχές. Αν κάποιο όνομα πεδίου δεν 

αναγνωρίζεται, η απάντηση στο αίτημα επιστρέφει το ακόλουθο μήνυμα λάθους, με 

κωδικό 400 Bad request: "Request contains unsupported field.". 

Είδη πεδίων 

Το ΑΡΙ δε δέχεται όλα τα πεδία για όλους τους τύπους καταστροφών, καθότι κρίθηκε 

απαραίτητο ορισμένες καταστροφές να περιγράφονται με περισσότερα και 

διαφορετικά πεδία από άλλες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σεισμοί, τα 

http://127.0.0.1:5000/api/disasters?%5C
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τσουνάμι, οι ηφαιστειακές εκρήξεις και τα τρομοκρατικά γεγονότα. Αν το σώμα ενός 

αιτήματος περιλαμβάνει πεδία που δεν εμπίπτουν στην κατηγοριοποίηση του 

συμβάντος, η απάντηση στο αίτημα επιστρέφει ένα από τα ακόλουθα μηνύματα 

λάθους, με κωδικό 400 Bad request:  

• "Disaster not of sub-group 'Terrorist' or 'Conflict' contains terrorist data." 

• "Disaster not of type 'Earthquake' contains earthquake data." 

• "Disaster not of type 'Wave action' contains wave action data." 

• "Disaster not of type 'Volcanic activity' contains volcano data." 

Τιμές πεδίων κατηγοριοποίησης 

Προκειμένου να επιβληθεί το προτεινόμενο μοντέλο κατηγοριοποίησης των 

καταστροφών με βάση των τύπο τους, τα πεδία κατηγοριοποίησης ("disasterGroup", 

"disasterSubGroup", "disasterType", "disasterSubType", "disasterSubSubType") 

μπορούν να λάβουν ορισμένες τιμές και συνδυασμούς τιμών, σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση που περιγράφηκε στην Ενότητα 4.2.1. Σε αντίθετη περίπτωση το 

αίτημα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία. 

Τιμές συντεταγμένων 

Αν το σώμα του αιτήματος περιλαμβάνει τιμές για τα πεδία συντεταγμένων "longitude" 

και "latitude", τότε οι τιμές τους δεν μπορούν να παραβιάζουν τα παρακάτω όρια: 

• -180 ≤ longitude ≤ 180 

• -90 ≤ latitude ≤ 90 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απάντηση στο αίτημα επιστρέφει το ακόλουθο μήνυμα 

λάθους, με κωδικό 400 Bad request: "Request contains invalid coordinates: longitude 

can span -180.0 to 180.0, latitude can span -90.0 to 90.0.". 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα - Αποτελέσματα 
 

Μελετώντας αναλυτικά ένα υποσύνολο των υπάρχοντων βάσεων δεδομένων 

καταστροφών, όπως αναλύθηκε στα Κεφάλαια 3 και 4, εντοπίζονται πολλαπλές 

ελλείψεις και αδυναμίες τόσο στο επίπεδο των δεδομένων και των πεδίων τους, όσο 

και στο επίπεδο της υλοποίησής τους. 

 

Αρχικά, μέσω της μελέτης αυτής, αναδείχθηκαν ορισμένες ανάγκες που πρέπει να 

ικανοποιηθούν στο στάδιο ορισμού και συλλογής των δεδομένων, από τους ιθύνοντες 

οργανισμούς. Κρίνεται απαραίτητη η συνεργατική θέση και χρήση προτύπων συλλογής 

των δεδομένων, όπου αυτά δε διατίθενται, για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας τους 

ποιοτικά, μεταξύ διαφορετικων βάσεων. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται το νόημα 

της μορφολογικής συνένωσής τους και περαιτέρω συγκεντρωτικής μελέτης τους. 

Επιπλέον, καθώς οι βάσεις δεδομένων καταστροφών αποτελούν τεχνολογικά εργαλεία, 

σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί η διάθεση σχετικού επεξηγηματικού υλικού για 

τη χρήση αυτών καθώς και τυχόν διεπαφών εξαγωγής δεδομένων, για την ενίσχυση της 

φιλικότητάς τους προς το χρήστη. Για τον ίδιο σκοπό, χρήσιμη κρίνεται και η διάθεση 

οδηγών επεξήγησης του μοντέλου που ακολουθεί η βάση δεδομένων, τα είδη των 

πεδίων της, και τις κατηγορίες των δεδομένων τους, ώστε να διευκολύνεται η 

επεξεργασία τους και η κατανόησή τους. Τέλος, η πιο σημαντική ανάγκη που 

αναδεικνύεται είναι η παροχή ανοιχτής πρόσβασης στα δεδομένα καταστροφών από 

τους φορείς που τα διαθέτουν, καθώς και η συνεργασία διαφορετικών φορέων για την 

συμπερίληψη περισσότερων δεδομένων ανά καταστροφή. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα 

δεδομένα σχετικά με τις δυνάμεις άμεσης δράσης που συνδράμουν στην αντιμετώπιση 

των καταστροφών, αυτά συνήθως δεν συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες βάσεις, 

παρόλο που είναι διαθέσιμα στα συστήματα των υπηρεσιών άμεσης δράσης. Ιδανικά, 

κάθε χώρα θα έπρεπε να διαθέτει μία ενιαία βάση δεδομένων για τις καταστροφές που 

πλήττουν τα εδάφη και τον πληθυσμό της, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες από τις 

πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και τα εθνικά κέντρα άμεσης 

βοήθειας.  

 

Το κυριότερο όμως συμπέρασμα από τη μελέτη των αδυναμιών των υπάρχοντων 

βάσεων δεδομένων καταστροφών είναι πως δίνεται περισσότερη βαρύτητα στην ίδια 

τη συλλογή των δεδομένων, ενώ η οποιαδήποτε επεξεργασία τους αφήνεται για τους 

ερευνητές και αναλυτές, και δεν εξασφαλίζεται από τον πάροχό τους. Η 

πολυπλοκότητα της επεξεργασίας που απαιτείται για τη συνένωση των δεδομένων πριν 

την έναρξη ερευνητικών δραστηριοτήτων επ’ αυτών αποτελεί τροχοπέδη στη 

χρησιμοποίηση των υπάρχοντων δεδομένων καταστροφών. Το γεγονός αυτό με τη 

σειρά του περιορίζει τις δυνατότητες συνεισφοράς τους στη μελέτη γεγονότων με 

άμεση επίδραση στην ανθρωπότητα ανά την υφήλιο. Συμπερασματικά, η μελέτη που 

διεξήχθη στο πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιβεβαίωσε την 

ανάγκη για την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικού μοντέλου που θα ενεργοποιεί με τη σειρά 

του την έρευνα των δεδομένων καταστροφών. 

 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, προτάθηκαν λύσεις επί των προβλημάτων που 

εντοπίστηκαν στις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων καταστροφών, τόσο στο επίπεδο των 

δεδομένων και των πεδίων, όσο και της υλοποίησης. Οι λύσεις αυτές, στο σύνολό τους, 

οδήγησαν στη σύνθεση του συγκεντρωτικού μοντέλου "Aggregated Disaster Database 

Model", που  μορφοποιεί ομοιογενώς τα δεδομένα για φυσικές και τεχνολογικές 

καταστροφές, καθώς και για καταστροφικά γεγονότα που προκύπτουν από 
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συγκρούσεις ομάδων ανθρώπων. Τα είδη των δεδομένων που περιλαμβάνει καλύπτουν 

την ταξινόμηση των καταστροφών με βάση τον τύπο τους, και περιγράφουν την έντασή 

τους, το χρονικό και τοπικό πλαίσιό τους, την επίδρασή τους στην ανθρώπινη ζωή, τις 

προκληθείσες οικονομικές και υλικές απώλειες, καθώς και τις απαιτούμενες δυνάμεις 

άμεσης δράσης που κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπισή τους. Το μοντέλο αυτό, 

εξαλείφοντας τα πρωταρχικά προβλήματα που φέρουν οι υπάρχουσες βάσεις 

δεδομένων καταστροφών και συνενώνοντάς τες, καθιστά την έρευνα των δεδομένων 

καταστροφών δυνατή, για δεκάδες τύπους καταστροφών.  

 

Τέλος, το μοντέλο που προτάθηκε υλοποιήθηκε ως μία εφαρμογή βάσης δεδομένων, 

με API, την "Aggregated Disaster Database". Στη βάση δεδομένων της εφαρμογής 

εισήχθησαν όλα τα δεδομένα των εννέα βάσεων δεδομένων που μελετήθηκαν σε 

βάθος, τροποποιημένα κατά τον τρόπο που επιβάλλει το προτεινόμενο μοντέλο. Οι 

χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με περισσότερα από 445.000 γεγονότα 

καταστροφών μέσω του ΑΡΙ, εκτελώντας HTTP αιτήματα αναζήτησης, επεξεργασίας 

και διαγραφής υπαρχόντων γεγονότων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα προσθήκης 

επιπλέον γεγονότων στη βάση μέσω του ΑΡΙ, τηρώντας όλους τους περιορισμούς που 

τίθενται από το μοντέλο. 

  



Πρόταση Μοντέλου και Υλοποίηση Συγκεντρωτικής Βάσης Δεδομένων για Καταστροφές Μεγάλης Κλίμακας 

 

  128 

Κεφάλαιο 7: Επεκτάσεις 
 

Η εφαρμογή που παρουσιάστηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία μπορεί να 

επεκταθεί, τόσο ως προς τα δεδομένα που περιλαμβάνει, όσο και ως προς το μοντέλο 

και την υλοποίησή του, ώστε να προσδωθούν επιπλέον δυνατότητες. 

7.1 Δεδομένα 

Επέκταση δεδομένων 

Οι βάσεις δεδομένων που αναφέρθηκαν στην Ενότητα 3.1 επιλέχθηκαν ως οι πιο συχνά 

αναφερόμενες στη βιβλιογραφία που μελετήθηκε στα πλαίσια της εργασίας. Παρόλα 

αυτά, υπάρχουν δεκάδες ακόμα βάσεις δεδομένων, κυρίως περιφερειακές, που 

μελετούν ένα τύπο ή ομάδα καταστροφών, οι οποίες δε μελετήθηκαν για λόγους όγκου 

και έκτασης της εργασίας. Ως επόμενο βήμα για την επέκταση του μεγέθους και της 

ποικιλίας των δεδομένων της βάσης, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη και συνένωση 

περισσότερων βάσεων δεδομένων υπό τη σκοπιά του "Aggregated Disaster Database 

Model". 

Εντοπισμός και σύμπτυξη διπλότυπων εγγραφών  

Μία επιπρόσθετη λειτουργία που είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί αφορά το 

πρόβλημα της αναγνώρισης και συγχώνευσης διπλότυπων εγγραφών, για την 

εξασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων και της ποιότητας των αναλύσεων που 

προκύπτουν. Η λειτουργία αυτή θα αποδειχθεί σημαντική καθώς οι πηγές δεδομένων 

της βάσης θα εξαπλώνονται και θα περιλαμβάνουν όλο και περισσότερες βάσεις 

δεδομένων, κάποιες από τις οποίες αδιαμφισβήτητα θα  περιέχουν δεδομένα για τις 

ίδιες καταστροφές.  

 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα συνολικό έλεγχο των εγγραφών 

κάθε φορά που εντάσσονται οι εγγραφές μιας νέας βάσης στο σύνολο. Η σύγκριση 

μπορεί να γίνεται ανά τύπο καταστροφής, ελέγχοντας χαρακτηριστικά πεδία της όπως 

ημερομηνία έναρξης και λήξης, τοποθεσία και ένταση. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να 

οριστούν τρόποι σύμπτυξης των πεδίων, για παράδειγμα, απλή συνένωση των πεδίων 

κειμένου, και διατήρηση του μέγιστου αριθμού στα αριθμητικά πεδία. Επιπλέον, η 

βάση δεδομένων θα μπορούσε να εγγραφεί στο πλαίσιο GLIDE, ώστε νέες 

καταστροφές που εισάγονται να διαθέτουν αναγνωριστικό αναγνωρίσιμο και από 

άλλες βάσεις δεδομένων, που θα διευκολύνει και τη συγχώνευση διπλότυπων 

εγγραφών. 

7.2 Μοντέλο 

Διαχωρισμός συσχετιζόμενων γεγονότων 

Στην Ενότητα 4.1.1 περιγράφηκε η σημασία διαχωρισμού των καταστροφών που 

συνδέονται μεταξύ τους με σχέση αιτίου-αποτελέσματος, όταν αυτές είναι 

κατηγοριοποιήσιμες. Ο στόχος του διαχωρισμού αυτού είναι η βελτιστοποίηση της 

έρευνας των καταστροφών,  τόσο ως ξεχωριστές μεταξύ τους, όσο και ως 

συσχετιζόμενες. Επίσης, αποφεύγεται η διπλή και παραπάνω αποθήκευση 

πληροφοριών μίας καταστροφής σε περισσότερες από μία εγγραφές. Το 

χαρακτηριστικό αυτό  διευκολύνει τη συντήρηση της βάσης δεδομένων, η οποία 

μπορεί να εκτελεστεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα των 

δεδομένων, καθώς κάθε πληροφορία χρειάζεται να ανανεωθεί σε μόνο ένα σημείο. Η 
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αξιόπιστη συντήρηση των βάσεων δεδομένων καταστροφών είναι εξαιρετικά 

σημαντική, καθώς, όπως διαπιστώθηκε κατά την προκαταρκτική μελέτη των 

υπάρχοντων βάσεων, χρειάζονται χρόνια ακόμα και για τη μερική οριστικοποίηση των 

επιπτώσεων των καταστροφών. Έτσι, όλοι οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί διαθέτουν 

διαδικασίες ανανέωσης των υπάρχοντων εγγραφών, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο 

φως ακόμα και για παλαιότερες καταστροφές.  

 

Για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των συσχετιζόμενων καταστροφών, είναι 

προαπαιτούμενο η ίδια η βάση να το επιτρέπει με τη μορφολογία της κατά την 

εισαγωγή των δεδομένων, και, συγκεκριμένα, απαιτείται η εισαγωγή ξεχωριστών, αλλά 

συσχετιζόμενων, εγγραφών για καταστροφές που σχετίζονται μεταξύ τους.  

 

Ιδανικά, κάθε καταστροφή θα διέθετε τρία πεδία, για την αποθήκευση των 

αναγνωριστικών των καταστροφών-αιτίων, των καταστροφών-αποτελεσμάτων και των 

σχετικών καταστροφών, χωρίς να χρειάζεται η αποθήκευση περαιτέρω πληροφοριών 

για τα συνδεδεμένα συμβάντα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας πλημμύρας που 

προκλήθηκε από μία καταιγίδα, οι δύο καταστροφές θα αποθηκεύονταν σε ξεχωριστές 

εγγραφές, ενώ το αναγνωριστικό της πλημμύρας θα αποθηκευόταν ως αποτέλεσμα της 

καταιγίδας, και, αντίστροφα, το αναγνωριστικό της καταιγίδας θα αποθηκευόταν ως 

αίτιο της πλημμύρας. Έτσι, ακόμα και ο τύπος του αιτίου της καταστροφής, για 

παράδειγμα, δεν χρειάζεται να αποθηκεύεται στην ίδια την καταστροφή, καθώς μπορεί 

να ανακτηθεί από την συσχετιζόμενη εγγραφή του αιτίου. Βέβαια, αυτό μπορεί να 

εφαρμοστεί μόνο όταν τα συσχετιζόμενα γεγονότα με την υπό εξέταση καταστροφή 

είναι κατηγοριοποιήσιμα, με βάση την ταξινόμηση των καταστροφών που ακολουθεί 

η βάση δεδομένων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να 

συνεχίσουν να αποθηκεύονται περιγραφικά (π.χ. φωτιά που προκλήθηκε από αναμμένο 

τσιγάρο που ερρίφθη σε ξερά χόρτα, όπου το αίτιο αποτελεί μεμονωμένο γεγονός και 

όχι καταστροφή).  

 

Η λειτουργία αυτή υλοποιήθηκε μερικώς στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. Συγκεκριμένα, προστέθηκε μόνο το πεδίο "relatedDisastersIds", το οποίο 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη βάση δεδομένων Tsunami Runup Database, που 

περιέχει το αναγνωριστικό του αιτίου κάθε εγγραφής. Οι υπόλοιπες βάσεις δεδομένων 

που μελετήθηκαν δε συνδέουν την υπό εξέταση καταστροφή με άλλες καταστροφές 

μέσω των αναγνωριστικών τους. Οι περισσότερες διαθέτουν πεδία ελεύθερου κειμένου 

ή απαριθμητικά πεδία όπου αναφέρουν λεπτομέρειες για τα συσχετιζόμενα γεγονότα. 

Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. eMARS) χρησιμοποιείται πληθώρα πεδίων 

για την περιγραφή όλων των συσχετιζόμενων γεγονότων της καταστροφής σε μία 

εγγραφή. Εφόσον λοιπόν τα δεδομένα που εισήχθησαν στη βάση δεν υποστηρίζουν τη 

λειτουργία αυτή, δεν κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί ακόμα στο μοντέλο.  

Επέκταση χαρακτηριστικών καταστροφών 

Κατά τη μελέτη των υπάρχοντων βάσεων δεδομένων καταστροφών που αφορούν μόνο 

έναν τύπο ή ομάδα καταστροφών, διαπιστώθηκε ότι χρειάζονται περισσότερα από ένα 

πεδία για την πλήρη περιγραφή των χαρακτηριστικών της καταστροφής. Το μοντέλο 

"Aggregated Disaster Database Model", περιλαμβάνει ένα γενικευμένο πεδίο 

περιγραφής της έντασης της καταστροφής ("magnitude", "magnitudeDescription"), και 

μερικά επιπλέον πεδία για συγκεκριμένα είδη καταστροφών ("VEI", "MMIScale", 

"maxHorizontalInundation", "perpetrators", "hostages", κλπ.). 
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Μια ενδιαφέρουσα επέκταση είναι η συγκέντρωση επιπλέον πεδίων για κάθε τύπο 

καταστροφής, και η αποθήκευσή τους ως προεπιλεγμένα κλειδιά ζευγαριών κλειδιών-

τιμών (key-value pairs), με τη χρήση αντικειμένων. Μπορεί δηλαδή να οριστεί ένα 

αντικείμενο περιγραφής της καταστροφής, το οποίο θα δέχεται περισσότερα από ένα 

ζεύγη key-value, με διαφορετικό κλειδί το καθένα, σε καθένα από τα οποία θα 

αποθηκεύεται διαφορετική πληροφορία. Επίσης, για κάθε τύπο καταστροφής θα είναι 

διαθέσιμο ένα προκαθορισμένο υποσύνολο των κλειδιών των χαρακτηριστικών. 

Αντίστοιχα αντικείμενα θα μπορούσαν να οριστούν και για άλλους τύπους δεδομένων, 

όπως τις δυνάμεις άμεσης δράσης που ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της 

καταστροφής. 

 

Η λειτουργία αυτή αυξάνει την πολυπλοκότητα του μοντέλου, αλλά προσδίδει ευελιξία 

στις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή των 

καταστροφών. Η ευελιξία αυτή είναι σημαντική, καθώς υπάρχουν περισσότεροι από 

ένας τρόποι περιγραφής του μεγέθους και της έντασης μίας καταστροφής. Για 

παράδειγμα, οι σεισμοί μετρώνται τόσο στην αριθμητική κλίμακα Ρίχτερ, από 

σεισμογράφους, όσο και στην ποιοτική κλίμακα Μερκάλι, που υποδεικνύει το βαθμό 

στον οποίο έγινε αισθητός ένας σεισμός από τον ανθρώπινο παράγοντα. Βέβαια, και με 

αυτή τη μέθοδο, κρίνεται αναγκαίο τα τα κλειδιά να είναι προκαθορισμένα, ώστε να 

διασφαλίζεται η εισαγωγή συγκεκριμένων ειδών πληροφοριών στη βάση, και να 

περιορίζονται οι αυθαιρεσίες. 

 

Παράδειγμα: 

 
{ 

"id": 103958, 

"disasterGroup": "Natural", 

"disasterSubGroup": "Meteorological", 

"disasterType": "Storm", 

"disasterSubType": "Tropical cyclone", 

"characteristics": [ 

 { 

  "charactertistic": "maxWindSpeed", 

  "value": 100, 

  "measurementUnit": "mph" 

 }, 

 { 

  "charactertistic": "avgWindSpeed", 

  "value": 85, 

  "measurementUnit": "mph" 

 }, 

 { 

  "charactertistic": "minWindSpeed", 

  "value": 30, 

  "measurementUnit": "mph" 

 } 

] 

} 

 

Η επέκταση αυτή δεν εντάχθηκε στο προτεινόμενο μοντέλο και υλοποίηση διότι 

κρίθηκε απαραίτητο να οριστεί μία επίπεδη μορφολογία της βάσης, ως πρώτο βήμα 

συνένωσης των δεδομένων, και στη συνέχεια να προστεθεί πολυπλοκότερη ιεραρχία, 

ανάλογα με τις ανάγκες που επιβάλλονται από τα δεδομένα, όπως η παραπάνω.  
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Διαχωρισμός επιπτώσεων ανά τοποθεσία 

Δύο από τις βάσεις δεδομένων καταστροφών που μελετήθηκαν, η EM-DAT και η 

Tsunami Runup Database, διέθεταν περισσότερες από μία εγγραφές για την ίδια 

καταστροφή, με σκοπό τον διαχωρισμό των επιπτώσεων των καταστροφών ανά χώρα. 

Η τακτική αυτή διασφαλίζει με απλό τρόπο τη δυνατότητα μελέτης των καταστροφών 

τοπικά, για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις δυνατότητες των 

διαφορετικών χωρών να αντιμετωπίσουν και να προλάβουν την ίδια καταστροφή, αλλά 

και την ευαισθησία τους σε αυτές. Όμως, οι εγγραφές αυτές, ειδικά στην Tsunami 

Runup Database, δε συσχετίζονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι υπόλοιπες 

πληροφορίες της καταστροφής να πρέπει να αποθηκεύονται περισσότερες από μία 

φορές (και σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και δεκάδες φορές). Ως αποτέλεσμα, όχι μόνο 

αυξάνεται το μέγεθος της βάσης, αλλά δυσχεραίνεται και η διαδικασία ενημέρωσής 

της, καθώς, για κάθε νέα πληροφορία που πρέπει να συμπεριληφθεί ή τροποποιηθεί, 

πρέπει να τροποποιούνται δεκάδες μη συνδεδεμένες εγγραφές.  

 

Για την επίλυση αυτού του περιορισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πάλι 

αντικείμενα, τα οποία θα διαθέτουν τις πληροφορίες ανά χώρα, και τα οποία θα 

υπάγονται στο σύνολό τους στην ίδια καταστροφή, για την αποφυγή των διπλότυπων 

πληροφοριών.  

 

Η επέκταση αυτή δεν εντάχθηκε στο παρόν μοντέλο και υλοποίηση διότι κρίθηκε 

απαραίτητο να οριστεί μία επίπεδη μορφολογία της βάσης, ως πρώτο βήμα συνένωσης 

των δεδομένων, και στη συνέχεια να προστεθεί πολυπλοκότερη ιεραρχία, ανάλογα με 

τις ανάγκες που επιβάλλονται από τα δεδομένα, όπως η παραπάνω.  

Εκτιμήσεις 

Κατά την προκαταρκτική μελέτη των υπάρχοντων βάσεων δεδομένων καταστροφών, 

διαπιστώθηκε πως χρειάζονται χρόνια ακόμα και για τη μερική οριστικοποίηση των 

επιπτώσεων των καταστροφών στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επομένως, είναι 

σημαντικό οι βάσεις δεδομένων να υποδεικνύουν και να διαχωρίζουν τα δεδομένα που 

είναι οριστικοποιημένα από αυτά που αποτελούν εκτιμήσεις.  

 

Η δυνατότητα αυτή δεν κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί στο προτεινόμενο μοντέλο, διότι 

οι βάσεις δεδομένων που μελετήθηκαν δε διέθεταν τέτοιου είδους πληροφορίες, 

παρόλο που ανέφεραν ότι πολλές από τις οικονομικές πληροφορίες αποτελούν 

εκτιμήσεις και όχι ακριβή ποσά. 

7.3 Υλοποίηση 

Ορισμένες επεκτάσεις της υλοποίησης προκύπτουν ως άμεσες συνέπειες από τις 

επεκτάσεις του μοντέλου που αναφέρθηκαν στην Ενότητα 7.2.  

 

Πέρα από αυτές, μία άμεση επέκταση της υλοποίησης αποτελεί η εισαγωγή της σε ένα 

περιβάλλον παραγωγής (production environment). Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε 

στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, υλοποιήθηκε στο Flask framework, 

με τη χρήση ορισμένων επεκτάσεων για περισσότερες λειτουργίες, όπως περιγράφηκε 

στην Ενότητα 5.2. Καθότι με την υλοποίηση αυτή ολοκληρώθηκε η απόδειξη της 

λειτουργικότητας του προτεινόμενου μοντέλου, η εφαρμογή μπορεί στη συνέχεια να 

αναπτυχθεί περαιτέρω, ώστε να λειτουργήσει σε περιβάλλον παραγωγής και όχι απλά 

στο περιβάλλον ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας 

εξυπηρετητής WSGI, ο οποίος θα φιλοξενεί την εφαρμογή, και ο οποίος μπορεί να 
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βρίσκεται είτε σε κάποια Cloud υπηρεσία, όπως Google App Engine, AWS Elastic 

Beanstalk, Azure (IIS) και άλλες, είτε με τη χρήση Standalone WSGI Containers, είτε 

με uWSGI, mod_wsgi, FastCGI ή CGI [36]. 

 

Τέλος, η παραγωγική έκδοση της εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες 

λειτουργίες διαχείρισης, πέρα από τις κύριες λειτουργίες της βάσης. Συγκεκριμένα, 

μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργίες ασφάλειας, που να απαιτούν χρήση 

πιστοποιητικών (credentials) για τη σύνδεση με το ΑΡΙ. Επίσης, μπορούν να οριστούν  

ρόλοι χρηστών με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στα δεδομένα, ώστε να μπορούν 

μόνο να προβάλλουν, ή επιπλέον να επεξεργαστούν τα δεδομένα της βάσης μέσω του 

ΑΡΙ. Οι άδειες επεξεργασίας των δεδομένων μπορούν να διαχωρίζονται περαιτέρω σε 

άδεια προσθήκης δεδομένων, επεξεργασίας και διαγραφής υπαρχόντων δεδομένων. 

Μια επιπλέον χρήσιμη λειτουργία αποτελεί και η επιπλέον διαχείριση σφαλμάτων, 

πέρα από όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα 5.5, για την πληρέστερη κατατόπιση του 

χρήστη για τυχόν λάθη, κατά την αλληλεπίδρασή του με την εφαρμογή. 
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