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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Προσφορά στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. /Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς 
προνομιακής τιμής  για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στα Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών (ArcGIS) που διοργανώνει η Marathon Data Systems 
 

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενημερώνει τα μέλη του 
ότι η Marathon Data Systems (MDS), σε συνέχεια της συνεργασίας που είχε με το 
Παράρτημα στα πλαίσια της διοργάνωσης των ημερίδων με θέμα τις δυνατότητες και 
εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους, προσφέρει στα μέλη του 
Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που είναι οικονομικά 
ενήμερα, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που 
παρέχει η εταιρεία για το ArcGIS με έκπτωση 70% . Η προσφορά ισχύει για έξι (6) 
μήνες, δηλαδή για το διάστημα Μάιο – Οκτώβριο του 2017.  

Η προσφορά αφορά όλα τα σεμινάρια που παρέχει η MDS (Εισαγωγικές έννοιες στις 
Βάσεις Δεδομένων, ArcGIS I, ArcGIS II, ArcGIS Extensions, ArcGIS Server, ArcGIS 
Online) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα σεμινάρια 
ανάλογα με το επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους. Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 2 
ή 3 ημέρες και οι τιμές τους διαμορφώνονται ως εξής: 

Διάρκεια σεμιναρίου Αρχική τιμή * Τιμή για τα μέλη του Παρ/τος* 
3 ημέρες 120 € 36 € 
2 ημέρες   80 € 24 € 

*Τιμή προ ΦΠΑ  

Τα μέλη του Παραρτήματος που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια 
θα πρέπει αρχικά να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας την ακόλουθη Αίτηση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια το Παράρτημα, μετά το σχετικό έλεγχο για 
την ιδιότητα και την οικονομική ενημερότητα του μέλους, θα αποστείλει τα στοιχεία 
των αιτούντων στη Marathon Data Systems, ενημερώνοντας παράλληλα και τα 
ενδιαφερόμενα μέλη προκειμένου να απευθυνθούν στην εταιρεία για τη δήλωση 
του/των σεμιναρίων που θέλουν να παρακολουθήσουν, καθώς και του χρόνου που 
επιθυμούν να το κάνουν.     

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, το χώρο και το χρόνο 
υλοποίησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων μπορείτε να αναζητήσετε στoν ιστότοπο 
της Marathon Data Systems (www.marathondata.gr).   

 

 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς  

http://geotee-anste.gr/seminario-arcgis
http://geotee-anste.gr/seminario-arcgis
http://www.marathondata.gr/
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