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Αντικείμενο
Εταιρείας

Η JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε. συστάθηκε το 2008 και προήλθε από 
τη μετατροπή της, υφισταμένης από το 1999, Ομόρρυθμης Εταιρείας JGC Χ. 
Βάγιας – Ι. Μουγιάκος – Γ. Μπιλλήρης Ο.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία. Σκοπός της 
εταιρείας είναι η αντιπροσώπευση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και η 
παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο συμβούλου του σύγχρονου επιστήμονα. 
Η JGC  προσφέρει στην ελληνική αγορά τα πλέον προηγμένα συστήματα 
Τοπογραφίας (GPS, Total Station), Υδρογραφίας (Multibeam, Echosounder), 
Τρισδιάστατης τεκμηρίωσης (Laser & Optical Scanners),  Γεωφυσικής (Γεωρα-
ντάρ, Ανιχνευτές), Θερμογραφίας, Drones & UAV, Εξοπλισμoύ ασφαλείας 
(antidrones, XRAY, OTS) και γενικότερα επιστημονικό εξοπλισμό που ανοίγει 
νέους ορίζοντες στις εφαρμογές του σύγχρονου μηχανικού με καινοτόμες 
τεχνολογίες και τεχνικές. 

Η εταιρεία έχει δύο κεντρικούς 
τομείς: τον «Εμπορικό» τομέα με 
αντικείμενο την προώθηση και 
εμπορεία των συστημάτων που 
αντιπροσωπεύει και τον τομέα 
«Υπηρεσιών μετά την πώληση» 
που περιλαμβάνει τις υποστηρι-
κτικές μονάδες Εκπαίδευσης, 
Τεχνικής Υποστήριξης, Service και 
Ενοικιάσεων. 
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Συνεργάτες μας

Αμερικανική κορυφαία εταιρεία χωρικών δεδομένων 
που επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση του κόσμου 

των κατασκευών.

Εταιρεία, που εξειδικεύεται στην κατασκευή συστη-
μάτων γεωπληροφορικής. Η γκάμα των προϊόντων της 

καλύπτει εφαρμογές Land Surveying, Marine 
Surveying, Laser Scanning, κα. Η JGC αντιπροσωπεύει 

όλη τη γκάμα των scanning προϊόντων της Trimble.

Brand names που ανήκουν στο group της Trimble και 
διατίθενται συστήματα GNSS, οπτικών και laser 

τοπογραφικών οργάνων. Η γκάμα των προϊόντων 
καλύπτει εφαρμογές Land Surveying, Marine 

Surveying, Reference Stations, OEM προϊόντα GIS, κα.

Η FLIR είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή εξοπλισμού 
θερμογραφίας. Η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στον 

τομέα της θερμογραφίας και δραστηριοποιείται εδώ 
και 50 χρόνια, αποκτώντας τεράστια εξειδίκευση και 

τεχνογνωσία.

Παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρεία στην εφαρμογή της 
Laser τεχνολογίας στην γεωπληροφορική. Διαθέτει τα 
πλέον εξελιγμένα συστήματα Laser Scanner και ALTM

Η #1 εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής αερομοντέ-
λων. Η εταιρεία μας διαθέτει την αντιπροσωπεία των 

Enterprise προϊόντων της dji στην Ελλάδα.

Αμερικανική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής 
τρισδιάστατων σαρωτών laser υψηλής ακρίβειας και 

ταχύτητας.  

Εταιρεία που εξειδικεύεται στην κατασκευή συστημά-
των για υδρογραφικές εφαρμογές, υποβρύχιες 

αποτυπώσεις με προϊόντα μονής και πολλαπλής 
δέσμης.

Εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο ανάπτυξης και 
κατασκευής οπτικών τρισδιάστατων σαρωτών υψηλής 

ακρίβειας και ταχύτητας.

Η Vivax Metrotech είναι μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες που σχεδιάζει και κατασκευάζει όργανα 

εντοπισμού υπόγειων δικτύων κοινής ωφέλειας και 
εξοπλισμό επιθεώρησης βίντεο.

Εταιρεία, που εξειδικεύεται στην κατασκευή αερομο-
ντέλων για εφαρμογές όπως φωτογραμμετρίας, 

επιθεώρησης και γεωργίας γεωργίας. 

Αμερικανική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής 
γεωραντάρ

Η Novatel είναι μέρος του Hexagon group. Η Hexagon 
είναι παγκόσμιος ηγέτης σε λογισμικό και αυτόνομες 

λύσεις στην διαχείριση των δεδομένων για την ενίσχυση 
της  αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας και της 

ποιότητας σε εφαρμογές βιομηχανικών, κατασκευαστι-
κών, υποδομών, ασφάλειας και κινηματικές εφαρμογές.
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Χρηματοοικονομική
Ικανότητα

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της εται-
ρείας από το 1999 έως και το τέλος του 
2019, ανέρχεται στο ποσό των € 
32.269.529
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά 
τις τρεις προηγούμενες οικονομικές 
χρήσεις, ανέρχεται στο ποσό των
€ 6.572.797.

Έλεγχος
Ποιότητας

Η εταιρεία μας έχει αποδείξει την ικανότητά 
της να διεκπεραιώνει με επιτυχία την παρά-
δοση, την εκπαίδευση και την τεχνική υπο-
στήριξη συστημάτων, τόσο σε επίπεδο 
ανοικτών δημόσιων διαγωνισμών, όσο και 
σε επίπεδο ιδιωτικών αγορών και διαθέτει 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015 
και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015.

EN ISO 

14001:2015

EN ISO 

9001:2015

Quality
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Στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης και συνεργασίας που 
διατηρούμε με τους πελάτες μας, η εταιρεία μας προσφέρει μια 
σειρά από προϊόντα υποστήριξης με μόνο γνώμονα την απρό-
σκοπτη χρήση του εξοπλισμού και την αύξηση της παραγωγικό-
τητάς τους. Προσφέρουμε υπηρεσίες καινοτόμες στον χώρο μας,  
διασφαλίζοντας την άριστη χρήση των συστημάτων που έχει 
προμηθευτεί ο πελάτης, για την ταχύτατη απόσβεσή τους μέσω 
της χρήσης τους. 

Τεχνική Ικανότητα 
της Εταιρείας

Με την αγορά επιστημονικού 
εξοπλισμού προσφέρεται 

εκπαίδευση στο χειρισμό και τη 
χρήση του. Η διάρκεια της 

εκπαίδευσης εξαρτάται από το 
είδος του εξοπλισμού που 
προμηθεύεται ο πελάτης. 

Η εταιρεία μας παρέχει και 
συμπληρωματικά προγράμματα 
εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννό-
ησης, ώστε να ενημερώνονται 

συνεχώς οι χειριστές των 
προϊόντων που διαθέτουμε. 

Εκπαίδευση
Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρες 
πιστοποιημένο τμήμα Service 

των προϊόντων που 
αντιπροσωπεύει στην ελληνική 
αγορά, στελεχωμένο με άρτια 
καταρτισμένο, εκπαιδευμένο 
και έμπειρο προσωπικό που 

εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπι-
στη επισκευή των οργάνων 

στα εργαστήριά μας. 

Service
Το service των γεωδαιτικών 

σταθμών και χωροβατών υπο-
στηρίζεται πλήρως από το 

άριστα εξοπλισμένο 
πιστοποιημένο εργαστήριο 
της εταιρείας μας, το οποίο: 

• εκτελεί ελέγχους της τροφοδο-
σίας των οργάνων
• προβαίνει σε γενική συντήρηση 
σύμφωνα με τον κατασκευαστή
• επιδιορθώνει βλάβες ηλεκτρο-
νικής ή/και μηχανικής μορφής 
που οφείλονται σε πτώση 
• έχει επιτύχει μέσο χρόνο 
παράδοσης του εξοπλισμού σε 
δύο ημέρες, άριστη ποιότητα 
υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.

Εργασίες
Ο GPS εξοπλισμός καθώς και 

όλα τα παρελκόμενά του 
ελέγχονται και επισκευάζονται 

εντός δύο (2) εργάσιμων 
ημερών. Ταυτόχρονα, κατά τη 

διάρκεια της επισκευής, 
παρέχεται στους πελάτες 
εξοπλισμός υποστήριξης 

ώστε να συνεχίζουν 
απρόσκοπτα τις εργασίες τους. 

Εξοπλισμός

Service
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Από το Νοέμβριο του 1999 η εταιρεία μας διαθέτει 
σελίδα στο διαδίκτυο και είναι η πρώτη στο χώρο, η 
οποία παρέχει πληροφορίες στην επιστημονική κοινότη-
τα των Ελλήνων Μηχανικών σχετικά με τα υπάρχοντα 
δορυφορικά συστήματα. Εκτός από την αναλυτική 
παρουσίαση των προϊόντων, που αντιπροσωπεύει στην 
Ελλάδα, η σελίδα της εταιρείας μας, αλλά και οι αντίστοι-
χες των Οίκων που αντιπροσωπεύουμε, παρέχουν στους 
ενδιαφερομένους On-Line υποστήριξη σε γενικά αλλά 
και ειδικότερα θέματα 24 ώρες το 24ωρο.

Η εταιρεία μας διατηρεί μια διαδραστική σχέση με τους 
πελάτες της, παρέχοντας σε αυτούς μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, πληροφορίες και νέα σχετικά με τις δυνα-
τότητες και τη χρήση των προϊόντων που αντιπροσωπεύ-
ουμε. Η διεύθυνση της σελίδας μας στο INTERNET είναι: 
http://www.jgc.gr και του ηλεκτρονικού μας καταστήμα-
τος https://www.e-jgc.gr  Σας προσκαλούμε να μας 
επισκεφθείτε στο διαδίκτυο ώστε να λάβετε περαιτέρω 
πληροφορίες σε ό,τι αφορά την τεχνολογία των προϊό-
ντων που διαθέτουμε

Η JGC στο INTERNET

www.jgc.gr 
www.e-jgc.gr 

www.jgc.gr 
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Η JGC είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που από το 2006 
ίδρυσε και λειτούργησε Μόνιμο Σταθμό Αναφοράς στην 
Ελλάδα, παρέχοντας δεδομένα RTK και Post-Processing 
στους ενδιαφερόμενους. Από το 2010 προχωρά δυναμι-
κά, ιδρύοντας δίκτυο ΜΣΑ GPS+GLONASS+SBAS L1+L2. 
 
Το υφιστάμενο δίκτυο καλύπτει όλο τον ελλαδικό χώρο 
με Flying RTK με ακρίβεια 10-20cm και πολλούς νομούς 
της χώρας με ακρίβεια RTK 1-3cm, ενώ παρέχεται και η 
δυνατότητα για Post-processing με δεδομένα διάκενου 1 
sec. 
Σκοπός της εταιρείας είναι να επεκτείνει συνεχώς το 
JGC-Net, σε πανελλαδική κάλυψη για RTK εφαρμογές με 
ακρίβεια 1-3cm.
Σήμερα στα πλαίσια της αναβάθμισης του δικτύου, σε 
FULL GNSS, οι δέκτες αντικαθίστανται με TRIMBLE R9S 
ώστε να υποστηρίζουν όλα τα δορυφορικά συστήματα: 
GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou και SBAS, παρέχοντας 
έτσι τις πληρέστερες GNSS μετρήσεις και διορθώσεις 
στην Ελλάδα. Το δίκτυο παρέχει RTK διορθώσεις πρωτο-
κόλλου NTRIP, αλλά και πρωτογενή δεδομένα μορφής 
RINEX σε  διάφορα διάκενα καταγραφών.

Δίκτυο JGC-Net

Network
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πολεμικό Ναυτικό, Υδρογραφική Υπηρεσία
Πολεμική Αεροπορία
Γεωγραφική Υπηρεσία  Στρατού
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Στρατηγείο ΝΑΤΟ NDC-GR
Υ.Π.Α.
ΔΕΗ Α.Ε.
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Κρήτης
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κίλκις

 

Δήμος Αθηναίων
Δήμος Έδεσσας
Δήμος Νάξου
ΔΕΥΑ Αγρινίου
ΔΕΥΑ Θεσσαλονίκης
ΔΕΥΑ Κέρκυρας
ΔΕΥΑ 
Υπουργείο Οικονομικών 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
ΟΤΕ Α.Ε.
ΙΠΕΤ
ΕΛΚΕΘΕ
ΕΚΕΤΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.
J&P A.E.
ΤΕΚΑΛ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
AΚΤΩΡ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας - ΑΝΚΟ Α.Ε. 
ΝΑΜΑ Α.Ε. 
Χωροβάτης Α.Ε. 
ENVITEC Ενεργειακή Α.Ε. 
ΣΗΜΑ Α.Ε. 
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ
Δ.Ε.Π.Α. ΑΕ

Δημόσιοι Φορείς, 
Τεχνικές 
Εταιρείες που 
έχουν 
εμπιστευτεί 
προϊόντα της 
εταιρείας μας

Clients
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Location

Η εταιρεία στεγάζεται σε χώρο 450m2 τεσσάρων ορόφων, 
στο κέντρο του Αμαρουσίου (σταθμός ΗΣΑΠ Μαρούσι) σε 
σύγχρονο κτήριο γραφείων με υπόγειο PARKING. Στο χώρο 
αυτό στεγάζονται τα γραφεία, το λογιστήριο, οι αποθήκες, 
το service, ο εκθεσιακός χώρος, η αίθουσα συνεδριάσεων 
και η αίθουσα σεμιναρίων. Θα είναι ιδιαίτερη τιμή μας να 
επισκεφθείτε την εταιρεία μας ώστε να διαπιστώσετε την 
αρτιότητα λειτουργίας και πληρότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών που η εταιρεία μας προσφέρει.

Η JGC διατηρεί εξοπλισμό επίδειξης (demonstration units), 
των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται η άρτια υποστήριξη του αγοραστικού 
κοινού της εταιρείας ακόμη και σε εις βάθος τεχνικά 
θέματα.

Η εταιρεία διαθέτει μηχανοργάνωση με 25 Η/Υ σε τοπικό 
domain, μηχανογραφημένο λογιστήριο και γραμματεία,  
τηλεφωνικό κέντρο 30 εξωτερικών γραμμών, Φ.Ι.Χ αυτοκί-
νητο για εκτέλεση παραδόσεων και παροχή τεχνικής υπο-
στήριξης.

Διατηρεί stock εξαρτημάτων και διαθέτει service για την 
άρτια υποστήριξη των πελατών της.

Περιγραφή Υποδομής 
της επιχείρησης
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Financial data

Η εταιρεία έχει διατηρήσει το υψηλό ποσοστό ανάπτυ-
ξης από την ίδρυσή της και υπήρξε πάντα επικερδής. 
Τυπικά, το 45% του τζίρου προέρχεται από διαγωνι-
σμούς του δημοσίου. 
Το 2008 ήταν η πιο επικερδής χρονιά πριν ξεκινήσει η 
παγκόσμια ύφεση το 2009. Το 2010 ήταν πολύ επικερ-
δής χρονιά παρά το γεγονός ότι η Ελληνική οικονομία 
είχε ήδη μπει σε φάση ύφεσης. Σε αυτό συνεισέφερε 
το γεγονός ότι η JGC κέρδισε πολλούς πελάτες του προ-
γράμματος κρατικής επιχορήγησης (ΕΣΠΑ). 
Το 2011, 2012 και 2013 ήταν οι πιο δύσκολες χρονιές 
της Ελληνικής οικονομίας εξαιτίας της κρίσης. Η JGC 
έχει επεκτείνει το πελατολόγιό της και καταφέρνει να 
παραμείνει επικερδής. Η εταιρεία μας έχει κερδίσει 
πολλούς διαγωνισμούς προμήθειας του δημοσίου, 
αξιοποιώντας στο έπακρο το υψηλό επίπεδο 
τεχνογνωσίας και την ισχυρή οικονομική ικανό-
τητα της.
Οι στρατηγικές συνεργασίες και το άνοιγμα 
προς νέες αγορές επέτρεψαν στη JGC να 
προσβλέπει σημαντική ανάπτυξη στα 
επόμενα χρόνια. Αντίστοιχα αποτελέ-
σματα είχαμε και το 2014 και το 2015. 
Το 2016, παρά τους περιορισμούς 
των capital control που είχαν 
εμφανή αρνητική επιρροή στην 
αγορά, η εταιρεία μας κατά-
φερε να διατηρήσει την 
κερδοφόρο πορεία της. 

H JGC σε
αριθμούς
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People

Η JGC διαθέτει επτά (7) Τοπογράφους Μηχανικούς 
εξειδικευμένους στο αντικείμενο της Γεωδαισίας με 
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Η 
ενασχόληση του επιστημονικού προσωπικού της 
εταιρείας μας με τη GPS τεχνολογία άρχισε από το 
1990, όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα γεω-
δαιτικά GPS στην Ελλάδα, μέσω ερευνητικών προ-
γραμμάτων του Ε.Μ.Π. σε πεδία Ανώτερης και 
κλασικής Γεωδαισίας, Υδρογραφίας, Κτηματολογίου 
και Οδοποιίας. 
Τα μέλη της εταιρείας μετείχαν και οργάνωσαν 
πλήθος προγραμμάτων σε συνεργασία με Πανεπι-
στήμια του εξωτερικού, όπως Oxford University, 
Newcastle University, University of Bern κλπ, μετά το 
πέρας των σπουδών τους, όντας εξωτερικοί συνερ-
γάτες του Πολυτεχνείου. Επίσης, η εταιρεία μας 
υποστήριξε με εξοπλισμό και τεχνογνωσία την κατα-
σκευή της Αττικής οδού από τον Γέρακα έως το 
αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.
Η εταιρεία απασχολεί 15 άτομα ως μόνιμο προσωπι-
κό και ως συνεργάτες. Το μόνιμο προσωπικό της 
εταιρείας αποτελείται από τους τρεις (3) μετόχους, 
οκτώ υπαλλήλους γραφείου, όπως αναγράφεται 
στην κατάσταση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-
ας και τρεις εξωτερικούς συνεργάτες τοπογράφους 
μηχανικούς.
Στη συνέχεια παρατίθεται το επιστημονικό προσω-
πικό που διαθέτει η εταιρεία μας:

Βάγιας Χρήστος (ΑΤΜ, MSc Eng)
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
 Ανώτατες Σπουδές
 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός Ε.Μ.Π. (1994)
 Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Έλεγχος Μικρομετακινήσεων στο 

ΣΙΛΟ του Πειραιά»
 Μεταπτυχιακές Σπουδές
 Master of Science Degree, University of Nottingham (1995)
 Engineering Surveying and Space Geodesy
 Τίτλος Διατριβής Master: “High Precision Differential GPS using new 

hardware”

Μουγιάκος Ιωάννης (ΑΤΜ, MSc Eng)
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
 Ανώτατες Σπουδές
 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός Ε.Μ.Π. (1994)
 Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Χρήση Εντοπισμού με το σύστημα  

GPS για καταγραφή υφιστάμενου οδικού δικτύου»
 Μεταπτυχιακές Σπουδές
 Master of Science Degree, University of Nottingham (1995)
 Engineering Surveying and Space Geodesy 
 Τίτλος Διατριβής Master: “Positioning On-The-Fly with new 

hardware”

Μπιλλήρης Γρηγόρης (ΑΤΜ, MSc Eng)
Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής
 Ανώτατες Σπουδές
 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός Ε.Μ.Π. (1994)
 Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Χρήση Εντοπισμού με το σύστημα 
 GPS για καταγραφή υφιστάμενου οδικού δικτύου»
 Μεταπτυχιακές Σπουδές
 Master of Science Degree, University College of London (1995)
 Property Developing and Planning
 Τίτλος Διατριβής Master: “Quality and evaluation of the EIA 
 statements: The case of D. Plakentias motorway project in Athens”

Ανθρώπινο 
Δυναμικό
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Τσονάκας Νικόλαος (ΑΤΜ, MSc Eng)
Flir & Faro Brand Manager
 Ανώτατες Σπουδές
 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός Ε.Μ.Π. (1994)
 Μεταπτυχιακές Σπουδές
 Master Mention Finance: Management de la banque et de 

l’assurance΄΄  -  Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris Nord –  Paris 13. 
 ΜΒΑ – Full Time - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τσαλίμη Ειρήνη (ΑΤΜ)
Dji & Artec Brand Manager
 Ανώτατες Σπουδές
 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός Ε.Μ.Π. (2002)
 Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Χωροθετική αξιολόγηση των 
 υπηρεσιών του δημοσίου τομέα σε μητροπολιτικές περιοχές με 
 χρήση G.I.S.»

Κάλφας Ιωάννης (ΑΤΜ)
Trimble & Spectra Brand Manager
 Ανώτατες Σπουδές
 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός Ε.Μ.Π. (2005)
 Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Έλεγχος της ακρίβειας του 
 συστήματος GPS με συνθήκες διάθλασης της ηλεκτρομαγνητι-

κής ακτινοβολίας.»

Ντουνιάς Κωνσταντίνος
Vivax-Metrotech, GSSI & JGC.Net Brand Manager
 Ανώτατες Σπουδές
 Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Παβίας (1990) 

Παρασκευοπούλου Σαπφώ
Account Manager
 Ανώτατες Σπουδές
 Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 

(2001)

Παρασκευοπούλου Ελένη
Legal Department
 Ανώτατες Σπουδές
 Νομική Σχολή Αθηνών (1995)

Ελευθερόπουλος Νεοκλής
Service Manager 
 Σπουδές
 Ηλεκτρονικός

Δαλιάνη Αγγελική
Αccounting  Department
 Σπουδές
 Α.Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Χαλκίδας (2005)

Δήμου Βασίλης
Warehouse Manager
 Ανώτατες Σπουδές
 Τελειόφοιτος Τμήματος Μηχανολόγων Ναυπηγών Μηχανικών
 Πανεπιστημίου Πατρών

Κοντοστάθης  Χρήστος  (ΑΤΜ)
Technical Support
 Ανώτατες Σπουδές
 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός Ε.Μ.Π. (2015)
 Master of Science Degree, ΠΑ.Δ.Α.
 Τίτλος Διατριβής Master: “Geospatial Technologies”

Λιακατά Νίκη
Secretariat Department
 Σπουδές
 Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. Σιβιτανιδείου Τμήμα Γραφιστικής (2004)
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