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Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΜΑΠ Ε.Π.Ε. με τη Draxis A.E., αναπτύχθηκαν σειρά 
εφαρμογών οι οποίες προδιαγράφηκαν από την Draxis A.E. και αφορούσαν: 
 

 Σύστημα διαχείρισης χαρτογραφικών δεδομένων και εργαλείων 

 Εφαρμογή διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 

 Εφαρμογή διαχείρισης κρίσεων 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Παγίων 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων 

 Εφαρμογή αναφοράς συμβάντος 
 
Το σύνολο των εφαρμογών βασίζονται στην ανάπτυξη γεωβάσεων δεδομένων 
(geodatabases), οι οποίες αποτελούν πρωταρχική δομή και είναι η βασική μορφή 
που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και τη διαχείριση των χωρικών και 
περιγραφικών δεδομένων, ενώ όλοι οι τύποι δεδομένων εύκολα μεταφέρονται σε 
μια geodatabase.  
 
Στο πλαίσιο των ζητούμενων εφαρμογών, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην ανάπτυξη 
εφαρμογής διαχείρισης κρίσεων, η οποία αποσκοπεί να παρουσιάσει τα δεδομένα 
που σχετίζονται με μία έκτακτη κατάσταση (emergency). Η εφαρμογή ακολουθεί το 
ίδιο πρότυπο με τις προηγούμενες και κατά συνέπεια οι βασικές λειτουργίες είναι 
κοινές. Μια βασική δυνατότητα είναι ότι μπορεί να ενσωματώσει φωτογραφίες ή 
βίντεο στα δεδομένα που παρουσιάζει στο χάρτη., όπως για παράδειγμα μπορεί να 
εμφανίσει την εικόνα μιας κάμερας παρακολούθησης της κυκλοφορίας. Σε κάθε 
περίπτωση υπάρχει διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα, πχ με georss. Τα 
θεματικά επίπεδα στη συγκεκριμένη εφαρμογή εμφανίζουν τα δεδομένα της 
πρότυπης βάσης που παρέχεται μαζί με την εφαρμογή. 
 
Η εφαρμογή διαθέτει ένα custom tool εκτίμησης επικινδυνότητας από τεχνολογικό 
ατύχημα. Ο χρήστης καθορίζει τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ το πρόγραμμα 
υπολογίζει την έκταση της περιοχής που θα πληγεί καθώς και στατιστικά στοιχεία 
για τον πληθυσμό και τις χρήσεις. 
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