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Η JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 (ως Χ. Βάγιας - Ι. Μουγιάκος - Γρ. Μπιλλήρης

Ο.Ε.) με αντικείμενο την αντιπροσώπευση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Σκοπός της εταιρείας είναι η 

προώθηση νέων τεχνολογιών στις δραστηριότητες του σύγχρονου μηχανικού, αναλύοντας τις ανάγκες των 

εφαρμογών του και προτείνοντας τη βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα 

προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών υποστήριξης.

Η εταιρεία είναι οργανωμένη σε δύο τομείς:

• Ο εμπορικός τομέας που ασχολείται με την εκπροσώπηση και το 

εμπόριο συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για συστήματα 

τοπογραφίας, κατασκευών, GIS, ναυτιλιακών συστημάτων, 

συστημάτων γεωπληροφορικής και άμυνας στις εγχώριες αγορές.

• O τομέας υπηρεσιών και υποστήριξης που 

ασχολείται με τη συντήρηση του εξοπλισμού, την 

εκπαίδευση και υποστήριξη του τελικού χρήστη 

στη χρήση του εξοπλισμού και σε άλλα τεχνικά 

θέματα.

•Άλλες ειδικές υπηρεσίες εκτελούνται από τα 

στελέχη μας βάσει έργου-προς-έργο.

Και οι δύο τομείς συνεργάζονται για να επιτύχουν υψηλή ικανοποίηση των πελατών



Ιστορικό

➢1999 εκπροσώπηση της Javad Positioning Systems

➢2003 εκπροσώπηση της THALES Navigation

➢2004 εκπροσώπηση της Optech Inc και Juniper Systems

➢2009 εκπροσώπηση της GeoMax AG 

➢2007 εκπροσώπηση της NovAtel Inc & Carlson Software

➢2010 εκπροσώπηση της Ashtech και FARO

➢2011 εκπροσώπηση της Teledyne RESON Systems

➢2015 εκπροσώπηση της GSSI

➢2012 εκπροσώπηση της Spectra Geospatial και Nikon

➢2012 εκπροσώπηση της FLIR Thermal Systems, Artec 3D    

➢2014 εκπροσώπηση Geomagic, Polyworks,

LFM – AVEVA, ClearEdge and Bentley Software

➢2019 εκπροσώπηση της DJI 

Enterprise              

➢2017 εκπροσώπηση της Vivax-Metrotech 

➢ 2020 εκπροσώπηση της Matterport



2006
Νέες εγκαταστάσεις στην Αθήνα, κέντρο 

Μαρούσι. Τέσσερις όροφοι, 480μ2 που 

περιλαμβάνουν:

Πωλήσεις και μάρκετινγκ

Εργαστήριο Σέρβις

Εκθεση

Αποθήκη αποθεμάτων

Λογιστήριο

Παρουσιάσεις και αίθουσα εκπαίδευσης

Αίθουσα συνεδριάσεων

Χώρος στάθμευσης πελατών



Η JGC εστιάζει:

➢ Στην εκπροσώπηση υπερσύγχρονου εξοπλισμού για την

τοπογραφία, τη γεωδαισία, τις κατασκευές, το GIS, τη

θαλάσσια έρευνα, τα προϊόντα γεωπληροφορικής & άμυνας,

τον αυτοματισμό γεωργίας και τις εφαρμογές σάρωσης λέιζερ,

στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες.

➢ Στην υποστήριξη μετά την πώληση και ικανοποίηση 

των πελατών.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας σχετίζονται με αγορές και 

εφαρμογές γεωπληροφορικής.

➢ Στην εκτέλεση δημόσιων διαγωνισμών και 

συμβάσεων ιδιωτικού τομέα



•Γεωδατικοί GNSS δέκτες

•Μόνιμοι Σταθμοί Αναφοράς

•Ηχοβολιστικά (SB & MB)

•Προϊόντα τοπογραφίας

•Laser Scanners και 3D λογισμικό

•Χειριστήρια

•GIS GPS

•GPR

•OEM GPS•Θερμικές κάμερες

•UAV - UAS

•Eng. Software•Total Stations και χωροβάτες

•Υδρογραφικά Συστήματα

•INS/GNSS

•Military GeoInformation systems

•Locators



Η JGC προσφέρει στην ελληνική αγορά τα πιο προηγμένα συστήματα GNSS, Total Stations, 3D Scanners, τεχνικά

συστήματα λογισμικού για θερμογραφία, υδρογραφία και γενικό επιστημονικό εξοπλισμό που ανοίγει νέους ορίζοντες

στις εφαρμογές της σύγχρονης μηχανικής με καινοτόμες τεχνολογίες και τεχνικές.



• Spectra Geospatial & Nikon – Τοπογραφικά προϊόντα

• Trimble – Laser Scanning προϊόντα & SX10

• Teledyne RESON – Συστήματα υδρογραφίας

• Optech – Laser Scanners

• FARO – Laser Scanners & Συστήματα Μετρολογίας

• SECO Manufacturing CO. Inc – Surveying Accesories

• Carlson Software – Λογισμικό για επαγγελματίες 

• Pacific Crest Corporation – Radio Link προϊόντα

• DJI enterprise– Επαγγελματικές λύσεις drone

• Juniper Systems – Στιβαρά χειριστήρια πεδίου

• PPM gmbh– GNSS προσανατολισμός & εντοπισμός θέσης

• FLIR – Συστήματα θερμογραφίας

• Artec – 3D  Scanners

• GSSI – Γεωραντάρ

• Bentley – Λογισμικό 

• Geomagic, Polyworks, LFM, Clearedge – Λογισμικό

• VIVAX – METROTECH – Ανιχνευτές υπογείων δικτύων

• Matterport – 3D φωτογραφικά scanners

Distributed 

Products



Geoinstruments όργανα Spectra 

Geospatial

Γεωδαιτικοί σταθμοί Focus 35

• Τρεις κατηγορίες σταθμών:

Σερβοκινούμενοι / LockNGo / Ρομποτικοί

• Γωνιακή ακρίβεια 1", 2", 3" και 5"

• Λειτουργικό σύστημα Windows CE με ενσωματωμένο 

το λογισμικό Survey Pro

• Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη και πληκτρολόγιο 

• Δυνατότητα μέτρησης χωρίς πρίσμα 800m

• Χειριστήριο Spectra Geospatial Ranger 7





O δέκτης SP60 αποτελεί

την πλέον ελκυστική GNSS

πρόταση της Spectra

Geospatial ως προς το

κριτήριο value for money.

Προσφέρει τη μέγιστη

ευελιξία επιλογών

καλύπτοντας οποιαδήποτε

τοπογραφική ανάγκη από

post processing, μέτρηση

RTK base και rover μέσω

UHF ή τη μοναδική τεχνική

base και rover Long Range

Bluetooth έως τις

εξελιγμένες RTK και RTX

rover επιλογές.













Συστήματα 3D αποτύπωσης



Στατικοί Τρισδιάστατοι laser σαρωτές

μικρής και μέσης εμβέλειας

Focus 3D S series

• Εμβέλεια σάρωσης 70m / 150m / 350m

• Ενσωματωμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

• Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη αφής για το χειρισμό

• Ταχύτητα σάρωσης μέχρι 976.000 σημεία/sec

• Ακρίβεια σάρωσης <1mm

• Διάρκεια λειτουργίας έως και 4.5 ώρες

• GPS, Πυξίδα, αλτίμετρο, διπλός αντισταθμιστής, WiFi

• Βάρος μόλις 4.2kg

FARO Focus3D S 120 - product video 2012.mp4


Φορητοί οπτικοί σαρωτές Artec 3D



Λογισμικά Φωτογραμμετρίας

https://www.google.gr/imgres?imgurl=https://mapper.pix4d.com/static/images/mapper-pro-logo.png&imgrefurl=https://pix4d.com/buy_rent/&h=283&w=228&tbnid=kT0RnQ0lcrf-MM:&docid=odL6KGr8BGg0bM&ei=gBAFV6r6PIftUt-uoIAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwiqutG4kPrLAhWHthQKHV8XCGAQMwhAKB4wHg


Εξοπλισμός εναέριας φωτογράφισης UAV

(ΣμηΕΑ)



 

Το eBee, X είναι ένα ασφαλές και εύχρηστο αερομοντέλο με δυνατότητα αυτόματης 

λήψης φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης. Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του αερομοντέλου

είναι:

• 116 cm άνοιγμα φτερών

• 1.1Kg – 1.4 Kg βάρος πλήρους φορτίου

• Δυνατότητα επιλογής φωτογραφικού αισθητήρα: (RGB jpeg, RGB raw, RE raw, 

Multispectral raw, ThermoMap)

• Έως 90 λεπτά αυτονομία πτήσης (ανάλογα με την κάμερα)

• 36-57 km/h (10-16m/s) ταχύτητα πτήσης

• Έως 45 km/h (12m/s) ταχύτητα ανέμου

• Κάλυψη από 1.5 - 10km2 ανά πτήση

• Εκτέλεση πλάγιων λήψεων

Εξοπλισμός εναέριας φωτογράφησης UAV



Λογισμικά 3D



Θερμικές κάμερες

• Ενεργειακές επιθεωρήσεις

• Έλεγχος φωτοβολταϊκών πάνελ

• Επιθεώρηση ηλεκτρολογικών

• Επιθεώρηση υδραυλικών 

• Έλεγχος μονώσεων

• Μηχανολογία

• Οπτικοποίηση εκπομπής αερίων

• Ασφάλεια συνόρων

Η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 10 ετών 

για το θερμικό ανιχνευτή, το σημαντικότερο λειτουργικό κομμάτι της θερμοκάμερας!

http://www.treecomp.gr/1/1/images/thermo-2.jp
http://www.treecomp.gr/1/1/images/thermo-1.jp
http://www.treecomp.gr/1/1/images/thermo-4.jp
http://www.treecomp.gr/1/1/images/thermo-3.jp


Συστήματα εντοπισμού υπόγειων δικτύων



Το επιστημονικό προσωπικό της JGC αποτελείται από Μηχανικούς με πλήρη γνώση   

σε θεωρία και πρακτική

Μέσω προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης, το προσωπικό μας 

επεκτείνει τις γνώσεις του σε βαθιά τμήματα της νέας τεχνολογίας.

Η JGC απασχολεί πολύ εκπαιδευμένους μηχανικούς (επί του παρόντος 10) 

ικανούς να παρέχουν υποστήριξη πριν και μετά την πώληση στον πελάτη.

Το μόνιμο προσωπικό της JGC είναι 18 άτομα. Επιπλέον, η JGC έχει 

στρατηγικές συνεργασίες - εξωτερικές συνεργασίες με μεμονωμένους 

μηχανικούς που είναι πρωτοπόροι στους τομείς τους.



Η JGC έχει αναπτύξει ένα τεράστιο δίκτυο πελατών

αποτελούμενο από δημόσιους οργανισμούς και 

ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και επαγγελματίες 

μηχανικοί και εργολάβοι.

Τα προϊόντα μας διανέμονται σε σταθερές πωλήσεις

δίκτυο σε όλη την Ελλάδα.

Διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό από ΑΠΘ, ΔΠΘ, TUC και ΕΜΠ 

βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την εταιρεία μας.

Η JGC είναι ο ηγέτης στην ελληνική αγορά GNSS / GPS και ένας 

από τους μεγαλύτερους παίκτες σε όλες τις εφαρμογές 

σάρωσης λέιζερ στην Ευρώπη.

Collaborators

and Associates

JGC S.A.

GEOSENSE



Marketing
και Οργάνωση

Πωλήσεων
Η JGC έχει δραστήριο σχέδιο για την προώθηση των 

εκπροσωπούμενων προϊόντων με όλα τα μέσα διαφήμισης και 

συνεχώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα 

οφέλη που αυτά προσφέρουν. 

Με μόνιμους συνεργάτες διαφήμισης η JGC προωθεί τα προϊόντα

μέσω εξειδικευμένων τεχνικών περιοδικών. Η εταιρεία συμμετέχει σε όλες τις

τεχνικές εκθέσεις στην Ελλάδα (METEC, Infacoma, Οικοδομή κ.α.) και 

σεμινάρια.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή 
υποστήριξη στους πελάτες, προκειμένου να αποφασίσουν για 
τον καταλληλότερο εξοπλισμό για τις ανάγκες τους, έχοντας 
πάντα κατά νου την ανάπτυξη της αγοράς

Το 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών αφιερώνεται σε ενέργειες 

προώθησης.

Η JGC εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με 

το Πρότυπο EN ISO 9001: 2015 για το πεδίο 

Συναλλαγών, Σέρβις, Συντήρησης, Τεχνικής 

Κατάρτισης και Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων 

& Εξοπλισμών Γεωπληροφορικής, Όργανα 

Επιτήρησης Γης και Δέκτες Δορυφορικών Θέσεων.

Το Διεθνές Εταιρικό Προφίλ (ICP) της JGC διατίθεται από την 

Εμπορική Υπηρεσία των Η.Π.Α.



Marketing
και Οργάνωση

Πωλήσεων

Εκθέσεις - Συνέδρια 2016
- Drone Expo (Nov)
- HARS Patra (June)
- Technical Chamber Crete (May)
- HARS NTUA (Nov)



Marketing
και Οργάνωση Πωλήσεων

Η JGC ήταν η πρώτη εταιρεία γεωπληροφορικής στην Ελλάδα που 

χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο για να προωθήσει τη σειρά προϊόντων 

της, από το 1999.

www.jgc.gr  – www.e-jgc.gr  



Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο σέρβις, πιστοποιημένο κατά 

ISO 9001: 2008, για συνολικούς σταθμούς, επίπεδα, μονάδες 

GNSS και περιφερειακά.

Κέντρο εξυπηρέτησης Trimble Level 2

Παρακολούθηση Τεχνικών Σεμιναρίων

Τμήμα Service

Beta Testing

Η JGC έχει συμβάλει στην ανάπτυξη προϊόντων Ashtech, 

ενεργώντας ως Beta Tester από το 2006. Αργότερα γίναμε 

Beta Testers για FARO, FLIR και τελευταία για το Spectra

Geospatial



Η JGC ήταν η πρώτη που παρουσίασε την υπηρεσία TCP / IP CORS RTK 

στην Ελλάδα, στα τέλη του 2005.

Η εταιρεία διαθέτει δίκτυο CORS 25 σταθμών, JGC-Net. Αυτή η επένδυση έχει 

αποδειχθεί ένα εξαιρετικό εργαλείο μάρκετινγκ για τις πωλήσεις GNSS / GPS.

Η JGC είναι η # 1 στις πωλήσεις GPS / GNSS στην Ελλάδα τα τελευταία 10 

χρόνια, σε όρους τεμαχίων.



.

Σύστημα σταθμών Αναφοράς JGC-Net

❖ Ανάπτυξη από την JGC A.E.

❖ Λειτουργία από το Μάρτιο του 2010, Ηράκλειο Κρήτης

❖ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ TRIMBLE R9s ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 40 ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ!!

❖ Ένταξη στο HTRS07. Συνάφεια μετρήσεων ανεξαρτήτως σταθμού CORS.

❖ Το πρώτο δίκτυο στην Ελλάδα με χρήση ΟΛΩΝ των δορυφορικών σημάτων

❖GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU 



Key Customers

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΕΜΠ, ΑΠΘ, κτλ)

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Γεωργίας

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων

Υπουργείο Πολιτισμού

Ελληνικός Στρατός, Ελληνική Πολεμική Αεροπορία,   

Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Όλες οι μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες

ΕΛΠΕ, Motor Oil

Συμβουλευτικές εταιρείες

Τεχνικά Γραφεία

Ναυτιλιακές Εταιρείες

Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί

ΔΕΔΔΗΕ

Δήμοι

Περιφερειακές Ενότητες

> 8000 customers



JGC in
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Η εταιρεία διατηρεί υψηλό ποσοστό ανάπτυξης από την ίδρυσή της και ήταν πάντα κερδοφόρα. 

Συνήθως, το 45% του κύκλου εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δημόσιες προσφορές.

Το 2008 ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά πριν από την παγκόσμια ύφεση το 2009.

Το 2010 ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει πέσει

βαθιά ύφεση. Το γεγονός ότι η JGC κέρδισε το μερίδιο του λέοντος από την κρατική 

επιχορήγηση πελάτες του προγράμματος (ESPA), συνέβαλαν σε αυτόν τον στόχο.

Το 2011, το 2012 και το 2013 ήταν πολύ δύσκολα χρόνια για την ελληνική οικονομία λόγω της

κρίση. Η JGC έχει επεκτείνει τη διείσδυση στην αγορά και καταφέρνει να διατηρηθεί σαφώς

επικερδής. Σημαντικές δημόσιες συμβάσεις δημοπρασίας έχουν ανατεθεί στην JGC.

Οι στρατηγικές συνεργασίες που δημιουργήθηκαν και η επέκταση σε νέες αγορές

έχουν επιτρέψει στην JGC να αναμένει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.   

Αυτό είναι εμφανές από τα αποτελέσματα του 2014, 2015. Το 2016 η επίδραση των 

περιορισμών ελέγχου κεφαλαίου ήταν εμφανής στην αγορά, αλλά η εταιρεία 

πέτυχε τον στόχο της να διατηρήσει την κερδοφορία της.


