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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:
«Δυνατότητες και εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 26 Απριλίου 2017, η δεύτερη
ημερίδα με θέμα:
«Δυνατότητες και εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους»
που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής
Στερεάς σε συνεργασία με τη Marathon Data Systems, προκειμένου να ενημερωθούν
και τα μέλη του που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την ημερίδα του
Δεκεμβρίου του 2016 λόγω περιορισμένης χωρητικότητας της αίθουσας.
Η Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παρ/μα Ανατολικής Στερεάς κ. Ευαγγελία
Κώτση, η οποία κήρυξε την έναρξη των εργασιών της ημερίδας, στη σύντομη ομιλία
της ανέφερε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος προκειμένου να συμβάλει
στην ενημέρωση των μελών του για τις νέες τεχνολογίες και λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) αποτελούν πολύ
σημαντικό εργαλείο για όλους τους γεωτεχνικούς κλάδους που διαρκώς εξελίσσεται
και βελτιώνεται, καθώς και το μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξε για την εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2016, αποφάσισε τη διοργάνωση νέας
ημερίδας με το ίδιο θέμα. Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον κ. Α. Κοντό και τη Marathon
Data Systems για την άμεση ανταπόκριση για δεύτερη φορά στην πρόσκληση του
Παραρτήματος και για την ενημέρωση που θα παρέχουν για το λογισμικό ArcGIS και
τις εφαρμογές του στους γεωτεχνικούς κλάδους.
Ο κ. Άδωνις Κοντός, ιδρυτής της Marathon Data Systems και πρωτοπόρος
της εισαγωγής των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη χώρα μας, τόνισε
τη σημασία των GIS ως εργαλείο λήψης αποφάσεων, ευχαρίστησε και συνεχάρη το
Παράρτημα για την πρωτοβουλία του και επισήμανε το ρόλο των Επιμελητηρίων για
τη θεσμοθέτηση της χρήσης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και τη
δημιουργία εθνικών υποδομών δεδομένων GIS. Στη συνέχεια της ομιλίας του,
αναφέρθηκε συνοπτικά σε πολυάριθμες εφαρμογές των GIS, τόσο σε τομείς
γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, όσο και σε γενικότερους τομείς και τόνισε τη σημασία
της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν, από φορείς του δημόσιου τομέα
και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και από ιδιώτες επαγγελματίες.
Στη συνέχεια της εκδήλωσης η κ. κ. Αμαλία Παναγιωτοπούλου, στέλεχος της
Marathon Data Systems, αφού τόνισε ότι το ArcGIS δεν είναι ένα λογισμικό αλλά μια
πλατφόρμα λογισμικών με διάφορα μέρη, που το καθένα απευθύνεται σε
διαφορετικές ανάγκες και χρήσεις, αναφέρθηκε στην εξέλιξη και τον εμπλουτισμό του
με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες και
προχώρησε σε μια περιεκτική παρουσίασή τους και ανάλυση των δυνατοτήτων τους
για τους γεωτεχνικούς κλάδους. Στη συνέχεια η κ. Μαριλύ Παϊπέτη, στέλεχος της
Marathon Data Systems, παρουσίασε το Drone2map για ArcGIS και τις δυνατότητες
που παρέχει και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απάντηση ερωτημάτων που
διατυπώθηκαν από τους παρευρισκόμενους.

Οι ημερίδες για τις δυνατότητες και εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς
κλάδους, που διοργάνωσε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς σε
συνεργασία με τη Marathon Data Systems, εκτός από την ενημέρωση που παρείχαν
σε όσους τις παρακολούθησαν, οδήγησαν σε μια επιπλέον δυνατότητα επιμόρφωσης
των μελών του Παραρτήματος, αφού ο κ. Άδωνις Κοντός προσέφερε στα μέλη
του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Marathon
Data Systems για τα προϊόντα ArcGIS με έκπτωση 70%. Για τη διαδικασία που
θα ακολουθηθεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την παρακολούθηση των
σεμιναρίων από τα μέλη μας, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς

