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About us

Η JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε. 
αντιπροσωπεύει κορυφαίους οίκους 
κατασκευής συστημάτων υψηλής 
τεχνολογίας στην Ελλάδα, την Κύπρο και 
την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων 
παρέχοντας καινοτόμα προϊόντα και 
πρωτοποριακές λύσεις από το 1999.



Η JGC προσφέρει στην ελληνική αγορά τα 
πλέον προηγμένα συστήματα Τοπογραφίας 
(GPS, Total Sta�on), Υδρογραφίας (Mul�-
beam, Echosounder), Τρισδιάστατης 
τεκμηρίωσης (Laser & Op�cal Scanners), 
Γεωφυσικής (Γεωραντάρ, Ανιχνευτές), 
Θερμογραφίας, Drones & UAV, 
Εξοπλισμού ασφαλείας (an�drones, XRAY, 
OTS) και γενικότερα επιστημονικό 
εξοπλισμό που ανοίγει νέους ορίζοντες 
στις εφαρμογές του σύγχρονου μηχανικού 
με καινοτόμες τεχνολογίες και τεχνικές.
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Δίκτυο JGC-Net

Η JGC είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία 
που από το 2006 ίδρυσε και λειτούργησε 
Μόνιμο Σταθμό Αναφοράς στην Ελλάδα, 
παρέχοντας δεδομένα RTK και Post-Pro-
cessing στους ενδιαφερόμενους. Από το 
2010 προχωρά δυναμικά, 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 1-3 cm, ενώ παρέχεται 
και η δυνατότητα για Post-processing με 
δεδομένα διάκενου 1 sec.
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Ολοκληρωμένες λύσεις

Στο πλαίσιο της συνεχούς τεχνολογικής 
εξέλιξης και των αυξημένων απαιτήσεων, 
η εταιρεία μας προσφέρει μια σειρά από 
ολοκληρωμένες λύσεις που περι- 
λαμβάνουν εξοπλισμό (hardware), 
λογισμικό (so�ware) και διαμόρφωση 
ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη με  
μόνο γνώμονα την απρόσκοπτη χρήση του 
εξοπλισμού και την αξιοπιστία της λύσης 
σε βάθος χρόνου. 
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Service

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρες 
πιστοποιημένο τμήμα Service όλων των 
προϊόντων που αντιπροσωπεύει στην 
ελληνική αγορά, στελεχωμένο με άρτια 
καταρτισμένο, εκπαιδευμένο και έμπειρο 
προσωπικό που εξασφαλίζει γρήγορη και 
αξιόπιστη επισκευή των οργάνων στα 
εργαστήριά μας στις περισσότερες των 
περιπτώσεων.



Η JGC στελεχώνεται από έμπειρους 
Μηχανικούς με πολυετή πείρα, 
Πανεπιστημιακές και Μεταπτυχιακές 
σπουδές στους εκάστοτε τομείς 
εξειδίκευσης καθώς και μέσο όρο 
προϋπηρεσίας άνω των 15 ετών. Η 
συνεχής ενδυνάμωση και αύξηση του 
έμψυχου δυναμικού αποτελεί σταθερό 
πυλώνα ανάπτυξης και παροχής 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
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Η εταιρεία στεγάζεται σε χώρο 450τ.μ. 
τεσσάρων ορόφων, στο κέντρο του 
Αμαρουσίου (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ 
Μαρούσι) σε σύγχρονο κτήριο γραφείων. 
Στο χώρο αυτό στεγάζονται τα γραφεία, το 
λογιστήριο, οι αποθήκες, το service, ο 
εκθεσιακός χώρος, η αίθουσα συνε- 
δριάσεων και η αίθουσα σεμιναρίων. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άρτια 
υποστήριξη του αγοραστικού κοινού της 
εταιρείας ακόμη και σε εις βάθος τεχνικά 
θέματα.
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