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1.1 Αντικείμενο του Έργου
Το έργο sMart fArming with dRoneS (MARS) στοχεύει στην υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης
αρχιτεκτονικής φυτοπροστασίας και δενδροπροστασίας, η οποία θα αξιοποιεί τις τεχνολογικές
δυνατότητες των Μη Επανδρωμένων Αερόχημα (ΜΕΑ), τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ)
και παράλληλα θα υποστηρίζει συνδυαστικές μεθόδους υπολογιστικής όρασης και μηχανικής
μάθησης, με στόχο την αντιμετώπιση δυσμενών καταστάσεων και την επίτευξη της μέγιστης
δυνατής ακρίβειας στην ανάλυση και στην επεξεργασία των γεωργικών πληροφοριών.
Στόχος των MEA αποτελεί η λήψη πολυφασματικών εικόνων των αντίστοιχων περιοχών δράσης
σε Γρεβενά και Βελβεντό. Για κάθε περιοχή, ορίζεται ένας ή και περισσότεροι Επίγειοι Σταθμοί
Ελέγχου για τη συνολική διαχείριση λειτουργίας του ΜΕΑ.
Για τον έλεγχο των ζωτικών λειτουργιών της καλλιέργειας καθώς επίσης και για τη Δικτυακή
Περιβαλλοντική παρακολούθηση, θα αναπτυχθεί στην περιοχή ενδιαφέροντος ΑΔΑ(wireless
sensor networks), για μετρήσεις νερού, οξυγόνου, θερμοκρασίας, υγρασίας στο περιβάλλον της
ρίζας κτλ. .
Τα δεδομένα από τα ΜΕΑ και τα ΑΔΑ αποστέλλονται σε ένα απομακρυσμένο πληροφοριακό
σύστημα, μέσω του οποίου αποθηκεύονται, επεξεργάζονται με τη χρήση μεθόδων υπολογιστικής
όρασης και μηχανικής μάθησης αντίστοιχα. Στόχος της επεξεργασίας είναι η παραγωγή
αξιοποιήσιμης πληροφορίας που θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο με εύκολο και κατανοητό
τρόπο. Για τη διαδικασία της εν λόγω παράδοσης θα αναπτυχθούν τηλεματικές εφαρμογές
διαχείρισης που θα προσφέρουν εργαλεία ενσωμάτωσης της πληροφορίας σε Συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών.
Άμεση απόρροια του έργου είναι η μείωση του όγκου εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων
ενισχύοντας τις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και η έγκαιρη ανίχνευση και
διάγνωση ανωμαλιών σε δένδρα και φυτά για τη στοχευμένη θεραπεία και ταχύτερη επαναφορά
των προσβεβλημένων ειδών.

1.2 Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) και Δραστηριότητες (Δ) σε Εξέλιξη
Κατά την περίοδο πεπραγμένων από 25/07/2018 έως 31/07/2019 ολοκληρώθηκαν επιμέρους
δραστηριότητες της ΕΕ1. Επιπρόσθετα, έχουν ξεκινήσει και οι 4 δραστηριότητες της ΕΕ2, οι δύο
πρώτες εκ των οποίων (Δ.2.1 - Μέθοδοι Παραγωγής Χαρτών Ανάκλασης και Δ.2.2 - Τεχνικές
Παραγωγής 3D Μοντέλων Εδάφους) έχουν προχωρήσει σε επίπεδο συγγραφής του θεωρητικού
μέρους των τεχνικών υλοποίησης κι αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του προβλεπόμενου
χρονοδιαγράμματος – δηλαδή τον Μ14. Οι επόμενες δύο δραστηριότητες (Δ.2.3 - Μέθοδοι
Εποπτείας Καλλιεργειών και Δ.2.4 - Αλγόριθμοι και Σχήματα Χρωματικής Ανάλυσης) βρίσκονται
στο στάδιο μελέτης, ενώ έχει διαμορφωθεί ο Πίνακας Περιεχομένων για τη συγγραφή των
τεχνικών αναφορών στα πλαίσια των παραδοτέων Π2.3 και Π2.4.
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1.2.1 Ενότητα Εργασιών 1 (ΕΕ1)
Η ΕΕ1 «Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχέδια Αξιοποίησης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων»
περιλαμβάνει τον καθορισμό των απαιτήσεων για δενδροπροστασία και φυτοπροστασία, τις
τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και του λογισμικού του ΜΕΑ που θα χρησιμοποιηθεί στις
πειραματικές επιδείξεις της ΕΕ5 και το σχεδιασμό της Αρχιτεκτονικής MARS. Επίσης,
περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του έργου, το
συντονισμό των εταίρων, την παρακολούθηση της εξέλιξης, τη συγγραφή και υποβολή των
παραδοτέων, την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία με τη διαχειριστική αρχή. Τέλος,
στην ΕΕ1 καταρτίζεται το πλάνο της εμπορικής και οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων
του έργου καθώς επίσης και εκείνο που αφορά στις ενέργειες διάχυσης και δημοσιότητας.
Συντάχθηκαν όλα τα προβλεπόμενα Παραδοτέα που έπρεπε να παραδοθούν μέχρι και το μήνα
12.
Με την περάτωση των συγκεκριμένων εργασιών της ΕΕ1, διασφαλίζεται στον μέγιστο
επιτρεπόμενο βαθμό, η ομαλή υλοποίηση του έργου, ο αποτελεσματικός συντονισμός των
εταίρων, η στενή παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου από όλους, η συγγραφή και υποβολή
παραδοτέων υψηλών προδιαγραφών, η άμεση επίλυση προβλημάτων και η επικοινωνία με τη
διαχειριστική αρχή. Παράλληλα, αναλύθηκε το κομμάτι της διαχείρισης ρίσκου, προσδιορίζοντας
συγκεκριμένα συμβάντα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη του έργου και
διερευνήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων διάχυσης και
δημοσιότητας, δημιουργήθηκε το πλάνο με το οποίο θα ενεργήσουν όλοι οι φορείς προκειμένου
να συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία του έργου. Το εν λόγω πλάνο άρχισε να
υλοποιείται με το σχεδιασμό λογοτύπου, ενημερωτικού φυλλαδίου και αφίσας του έργου καθώς
και από τη δημιουργία της ιστοσελίδας και των λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
έργου που είχαν προβλεφθεί κατά την υποβολή της πρότασης. Η ιστοσελίδα ενσωματώνει
σημαντικές ενέργειες του πλάνου διάχυσης και δημοσιότητας όπως η ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων για την πρόοδο και τις εξελίξεις του έργου, οι νέες δημοσιεύσεις, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης κ.α. Τέλος, με τις ενέργειες που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να
ολοκληρωθούν (Μ18), θα καταρτιστεί το πλάνο της εμπορικής και οικονομικής αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του έργου.
Τέλος στα πλαίσια της ΕΕ1 αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα Παραδοτέα: Σε βασικό
στάδιο βρίσκεται η Δ1.5 για την εμπορική αξιοποίηση του έργου ενώ το Π1.12 με τη λίστα
δημοσιευμένου έργου αρχίζει να εμπλουτίζεται με τις 2 πρώτες δημοσιεύσεις του έργου
(παράλληλα, έχουν υποβληθεί κι άλλες εργασίες για τις οποίες αναμένεται το αποτέλεσμα
αξιολόγησης):
■

■

MARS

Vasilis Paravolidakis, Lemonia Ragia, Konstantia Moirogiorgou, and Michalis Zervakis.
Automatic coastline extraction using edge detection and optimization procedures.
Geosciences, 8(11):407, 2018
Thomas Lagkas, Vasileios Argyriou, Stamatia Bibi, and Panagiotis Sarigiannidis. Uav iot
framework views and challenges: Towards protecting drones as “things”. Sensors,
18(11):4015, 2018
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1.2.2 Ενότητα Εργασιών 2 (ΕΕ2)
Η ΕΕ2 «Τηλεπισκόπηση Καλλιεργειών» περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μεθόδων
χαρτογράφησης περιβάλλοντος ή μεθόδων δημιουργίας χαρτών ανάκλασης για την
προσεγγιστική απεικόνιση καλλιεργειών με βάση στοιχεία της προεπιλεγμένης υφής τους.
Επίσης, περιλαμβάνει την παραγωγή 3D μοντέλων εδάφους για την παρακολούθηση της
ανάπτυξης των καλλιεργειών, με κριτήριο τη σύγκριση μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης
καλλιεργειών και τις αποδόσεις προηγούμενων χρονικών περιόδων. Δραστηριότητα της ΕΕ2
αποτελεί επίσης, η υλοποίηση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, υπολογιστικής όρασης
και μηχανικής μάθησης για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των λαμβανόμενων εικόνων από τα
ΜΕΑ και την ταξινόμηση αυτών στις κατηγορίες: “περιοχές βλάστησης”, “περιοχές ξηρού
εδάφους”, “υγιείς εκτάσεις” και “ανώμαλες εκτάσεις”.
Τα παραδοτέα Π2.1 και Π2.2 βρίσκονται στο στάδιο της συγγραφής δεδομένου ότι η
βιβλιογραφική ανασκόπηση και η έρευνα προτεινόμενων μεθοδολογιών ολοκληρώθηκε δίνοντας
χρήσιμα ευρήματα. Τα παραδοτέα Π2.3 και Π2.4 που αφορούν τις μεθόδους εποπτείας των
καλλιεργειών και των σχημάτων χρωματικής ανάλυσης αντίστοιχα, βρίσκονται στο στάδιο της
έρευνας. Με την επιτυχή περάτωση των Παραδοτέων θα έχουμε καλύψει το κομμάτι της
αρχιτεκτονικής που αφορά στη συλλογή δεδομένων από ΜΕΑ και θα έχουμε μια καλή εικόνα για
τη φύση των οπτικών δεδομένων που θα ανταλλάσσονται από τα επιμέρους τμήματα της
αρχιτεκτονικής του έργου.

1.2.3 Ενότητα Εργασιών 3 (ΕΕ3)
Η ΕΕ2 «Υποστήριξη, Απεικόνιση και Αποτίμηση Μεθόδων Ανίχνευσης» περιλαμβάνει την
οπτικοποίηση των μεθόδων ταξινόμησης των γεωργικών καλλιεργειών, καθώς και στη
διασύνδεση αυτών με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Στη διάρκειά της
αναπτύσσονται οι τηλεματικές εφαρμογές για τη διαχείριση του προγράμματος MARS και
σχεδιάζεται το ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για την παρακολούθηση φυσικοχημικών
παραμέτρων που αφορούν στην καλλιέργεια. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μεθόδων
αποτίμησης των φυτοπαθολογικών προσβολών και την ανάπτυξη και παραμετροποίηση
τεχνικών μηχανικής μάθησης για την ταξινόμηση των εξαγόμενων περιοχών των
λαμβανόμενων εικόνων σε “περιοχές βλάστησης”, “περιοχές ξηρού εδάφους”, “υγιείς εκτάσεις”
και “ανώμαλες εκτάσεις”.
Κατά τη διάρκεια του Μ12 ξεκίνησε η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η έρευνα προτεινόμενων
μεθοδολογιών στα πλαίσια της Δραστηριότητας Δ3.1 «Οπτικοποίηση Ανίχνευσης Καλλιεργειών
και Σύνδεση με τις Υπηρεσίες MARS».

1.3 Περιγραφή Παραδοτέων που Υλοποιήθηκαν
Στις υπό-ενότητες της 1.3 παρουσιάζονται τα 6 παραδοτέα που ολοκληρώθηκαν τον 1ο χρόνο
υλοποίησης του έργου MARS.
MARS
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1.3.1 Παραδοτέο 1.1 (Π1.1)
Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάστηκαν τα δεδομένα φυτοπροστασίας και δεντροπροστασίας, όπως
καθορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και την εμπειρία: οι ασθένειες που αντιμετωπίζουν οι
καλλιέργειες ενδιαφέροντος (πυρηνόκαρπα, ψυχανθή και σιτηρά), πώς αυτές προσβάλλουν τη
καλλιέργεια, τι αποτελέσματα έχουν στη παραγωγή και τον καρπό και τέλος τους τρόπους
αντιμετώπισης τους.
Παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι κύριες ασθένειες και προσβολές των πυρηνόκαρπων, ψυχανθών
και σιτηρών, καθώς και τι καθορίζεται από τη φυτοπροστασία για τη πρόληψη και τη καταστολή.
Το συγκεκριμένο τεύχος αποτελεί ουσιαστικά ένα λεπτομερή κατάλογο φυτοπροστασίας για τις
καλλιέργειες ενδιαφέροντος που συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία και εξασφάλιση της
ποιότητας της σοδειάς.

1.3.2 Παραδοτέο 1.2 (Π1.2)
Στο Π1.2 περιεγράφηκαν τα δομικά στοιχεία ενός συστήματος κατάλληλου για συλλογή ορθών
τηλεπισκοπικών δεδομένων εντοπισμού παραλλακτικότητας καλλιεργειών. Πιο συγκεκριμένα,
αναλύθηκαν οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές του Μη Επανδρωμένου Αερόχηματος, της
κάμερας φωτογραφικών λήψεων και του λογισμικού σταθμού εδάφους για την οργάνωση και
εκτέλεση συστηματικών πτήσεων και λήψεων. Το εν λόγω παραδοτέο ολοκληρώθηκε εντός
χρονοδιαγράμματος το Μ12.

1.3.3 Παραδοτέο 1.3 (Π1.3)
Στην τεχνική αναφορά/έκθεση που περιγράφει το Π.1.3 - Τεχνική Αναφορά της Αρχιτεκτονικής
MARS και Οδηγός Απαιτήσεων Πειραμάτων έγινε η καταγραφή των απαιτήσεων της
αρχιτεκτονικής MARS καθώς και του οδηγού πειραμάτων της EE5. Η Αρχιτεκτονική MARS
έχει ως στόχο την καταγραφή των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος
καθώς και τη συνολική παρουσίαση και ανάλυση των αρχιτεκτονικών τμημάτων και
υποσυστημάτων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα μοντέλα Σύνθεσης, Διασύνδεσης και
Συνεργατικότητας της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής με βάση τη μεθοδολογία ARCADE. Στον
Οδηγό Απαιτήσεων Πειραμάτων περιγράφονται οι λεπτομέρειες των 2 πιλοτικών εφαρμογών που
θα λάβουν χώρα στις περιοχές του Βελβεντού και των Γρεβενών. Το παραδοτέο Π.1.3
ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος το Μ12.

1.3.4 Παραδοτέο 1.4 (Π1.4)
Στην τεχνική αναφορά/έκθεση που περιγράφει το Π.1.4 - Πλάνο Τεχνικής και Διοικητικής
Διαχείρισης και Διαχείριση Ρίσκου καθορίστηκε το πρωτόκολλο που θα διέπει την ομαλή
υλοποίηση του έργου, το συντονισμό των εταίρων, την παρακολούθηση της εξέλιξης, τη
MARS
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συγγραφή και υποβολή των παραδοτέων, την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία με τη
Διαχειριστική Αρχή. Παράλληλα με το πρωτόκολλο αναλύθηκε το κομμάτι της διαχείρισης ρίσκου,
προσδιορίζοντας συγκεκριμένα συμβάντα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη
του έργου και διερευνήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Το εν λόγω παραδοτέο
ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος το Μ03.

1.3.5 Παραδοτέο 1.5 (Π1.5)
Περιλαμβάνει το πλάνο των δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας του MARS με παράδοση
στον μήνα Μ04.
Κατά την αναφερόμενη περίοδο (25/7/2018 -31/7/2019) πραγματοποιήθηκε ένα σύνολο
ενεργειών δημιουργίας υποδομών που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την προετοιμασία του
ενημερωτικού υλικού (αφίσα, ενημερωτικά φυλλάδια), την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με
έκδοση Δελτίων Τύπου & invitation email στα ΜΜΕ για την προβολή και δημοσιοποίηση της
δράσης ΜΑRS, την δημιουργία Μέσων Κοινωνικής Εκδήλωσης με στόχο την ανάδειξη της
πορείας και εξέλιξης του έργου. Σε αυτό το διάστημα πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πτήσεις στην
περιοχή του Βελβεντού και των Γρεβενών όπου και αναδείχθηκε ο ρόλος της Geosense μέσω
αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, στο κανάλι στο YouTube του έργου καθώς και στις
ιστοσελίδες και ΜΚΔ των εταίρων καθώς και αναγνωρισμένους ιστοτόπους όπως το zougla.gr,
το idrones.gr, polytexnikanea.gr, kataskevesktirion.gr, netweek.gr, vetonews.gr

1.3.6 Παραδοτέο 1.6 (Π1.6)
Περιλαμβάνει την κατασκευή της ιστοσελίδας του MARS (διαθέσιμη μέσω του υπερσυνδέσμου:
https://project-mars.eu/) και την αντίστοιχη τεχνική αναφορά, η οποία μεταξύ άλλων περιγράφει
τις προδιαγραφές της ιστοσελίδας και τις τεχνολογίες υλοποίησης. Το παραδοτέο ολοκληρώθηκε
στο μήνα Μ06.

2 Συναντήσεις στα Πλαίσια του Έργου
2.1 Kick-off Meeting
Στις 05/10/2018 πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου MARS, κατά την οποία έγινε μια
πρώτη γνωριμία των μελών των συμμετεχόντων Φορέων, μια αρχική καταγραφή των
υπαρχουσών υπηρεσιών και εργαλείων σχετιζόμενα με το MARS κι η διαμόρφωση ενός βασικού
πυλώνα αξιοποίησης και ανάπτυξης της προτεινόμενης υλοποίησης. Κατά την εξέλιξη του έργου
καθορίστηκε το πρωτόκολλο που θα διέπει την ομαλή υλοποίηση του έργου, το συντονισμό των
MARS

Σελίδα 14 από 35

25 Ιουλίου 2019

ΕΕ1 | Π1.7 – Ετήσια Αναφορά MARS

εταίρων, την παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης των Δραστηριοτήτων του έργου, τη
συγγραφή και υποβολή των παραδοτέων, την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία με τη
Διαχειριστική Αρχή. Παράλληλα με το πρωτόκολλο αναλύθηκε το κομμάτι της διαχείρισης ρίσκου,
προσδιορίζοντας συγκεκριμένα συμβάντα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη
του έργου και διερευνήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων
διάχυσης και δημοσιότητας, δημιουργήθηκε το πλάνο με το οποίο θα ενεργήσουν όλοι οι φορείς
προκειμένου να συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία του έργου. Το εν λόγω πλάνο
άρχισε να υλοποιείται με τη δημιουργία της ιστοσελίδας και των λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του έργου που είχαν προβλεφθεί κατά την υποβολή της πρότασης. Η ιστοσελίδα
ενσωματώνει σημαντικές ενέργειες του πλάνου διάχυσης και δημοσιότητας όπως η ενημέρωση
των ενδιαφερόμενων για την πρόοδο και τις εξελίξεις του έργου, οι νέες δημοσιεύσεις, τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης κ.α..
Παράλληλα, ο Συντονιστής του έργου, παρουσίασε στους εταίρους την πλατφόρμα Confluence,
που παρέχεται από το Π.Δ.Μ. για τη διαχείριση του υλικού, των αρχείων και των Παραδοτέων,
για την οργάνωση των δραστηριοτήτων και συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων. Οι τηλεδιασκέψεις
της κοινοπραξίας MARS προτάθηκε να πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Zoom, η
οποία επίσης παρέχεται από το Π.Δ.Μ.
Επίσης, παρουσιάστηκαν από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΔΜ οι βασικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
που διέπουν τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία. Δόθηκαν οι απαραίτητες
διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή υλοποίηση των δαπανών και επισημάνθηκαν τα σημεία
που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Οι εταίροι ενημερώθηκαν για διευκρινήσεις/απαντήσεις που
δόθηκαν από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ στον ΕΛΚΕ ΠΔΜ και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη δυνατότητα
τροποποιήσεων και στο χαρακτηρισμό τους ως ήσσονος ή ελάσσονος σημασίας καθώς επίσης
και στην αναμονή έκδοσης του τροποποιημένου Οδηγού Διαχείρισης του προγράμματος ΕρευνώΔημιουργώ-Καινοτομώ, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, θα περιλαμβάνει μεγαλύτερο
αριθμό τροποποιήσεων ελάσσονος σημασίας.
Τέλος, κάθε εταίρος παρουσίασε την προτεινόμενη συνεισφορά του στα παραδοτέα του έργου,
με έμφαση στις προτεινόμενες μεθοδολογίες υλοποίησης για τις Δραστηριότητες κατά το πρώτο
έτος υλοποίησης του έργου.

2.2 Plenary Meeting
Το διήμερο 17-18 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Κτιρίου
Επιστημών (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ) της Πολυτεχνειούπολης στα
Χανιά το πρώτο Plenary Meeting του έργου MARS.
Έχοντας προχωρήσει σχεδόν 10 μήνες από την έναρξη του έργου, όλοι οι φορείς παρουσίασαν
ανά 5λεπτο σύντομες πληροφορίες για την ομάδα έργου τους, κάνοντας παράλληλα μια πιο
ασφαλή πρόβλεψη για τη στελέχωσή της μέχρι το πέρας του έργου.

MARS
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Ο Συντονιστής του έργου παρουσίασε τον απολογισμό της τρέχουσας υλοποίησης στα πλαίσια
του έργου MARS, εστιάζοντας στα ακόλουθα σημεία:
•

Τα φυσικό αντικείμενο των παραδοτέων που έχουν ολοκληρωθεί (Π1.4, Π1.5 και Π1.6).
Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η συγγραφή του Πλάνου Τεχνικής και Διοικητικής
Διαχείρισης και Διαχείρισης Ρίσκου, του Πλάνου Διάχυσης και Δημοσιότητας και η
κατασκευή της Ιστοσελίδας του έργου.

•

Το βαθμό ωριμότητας των δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη (πορεία
υλοποίησης των παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 1: Π1.1, Π1.2, Π1.3, Π1.7, Π1.11,
Π1.12 και της Ενότητας Εργασίας 2: Π2.1, Π2.2, Π2.3 και Π2.4).

•

Τον προγραμματισμό ενεργειών για το κλείσιμο 1ου έτους έργου (χρονοδιάγραμμα και
περιγραφή δραστηριοτήτων για την υποβολή των τεχνικών αναφορών σχετικά με τις
Απαιτήσεις Φυτοπροστασίας και Δενδροπροστασίας, τις Τεχνικές Απαιτήσεις στο
Λογισμικού και στο Υλικό των ΜΕΑ, την Αρχιτεκτονική MARS και τον Οδηγό Απαιτήσεων
Πειραμάτων, καθώς και την Ετήσια Αναφορά MARS με τα πεπραγμένα κατά τον 1ο χρόνο
υλοποίησης)

•

Τις πρώτες πτήσεις για λήψη δεδομένων, καθώς και τις πτήσεις επίδειξης στα πλαίσια της
προβολής του έργου και της ενημέρωσης του κοινού. Η 2η πτήση (αρχικά είχε
προσδιοριστεί το διάστημα μεταξύ 20-24 Μαΐου, αποφασίστηκε στο Plenary Meeting να
μετατεθεί μετά τις εκλογές και τελικά πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου) ήταν αυτή που
προβλήθηκε στα πλαίσια Διάχυσης και Δημοσιότητα του έργου.

•

Την εσωτερική αλλαγή της συνεισφοράς κάθε εταίρου στα πλαίσια της συγγραφής των
παραδοτέων των Ενοτήτων Εργασίας (ΕΕ) 2, 3 και 4 .

Διοικητικοί υπάλληλοι της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΠΚ παρουσίασαν τα βασικά σημεία του ανανεωμένου
Οδηγού ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ & ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (5η τροποποίηση) που διέπουν τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή
υλοποίηση των δαπανών, τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών πληρωμής του
απασχολούμενου προσωπικού και των παραστατικών μετακίνησής του και επισημάνθηκαν τα
σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των έργων, με έμφαση στις
τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, τον έλεγχο
των Δεικτών Εκροών του έργου και τη σωστή αντιστοίχιση περιγραφής του φυσικού αντικειμένου
με παραδοτέα-ενότητες εργασίας. Τέθηκαν από τους εταίρους ερωτήματα στις υπαλλήλους του
Διοικητικού Τμήματος του ΕΛΚΕ ΠΚ, οι απαντήσεις των οποίων καταγράφηκαν με λεπτομέρεια
ως πληροφορία αναφοράς για θέματα διαχείρισης του έργου.
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εταίρων σχετικά με την πρόοδο των εργασιών από κάθε φορέα
που αφορούν στο πρώτο αίτημα επαλήθευσης δαπανών με περίοδο αναφοράς το διάστημα
25/07/2019 – 31/03/2019 (πρώτοι 8 μήνες υλοποίησης) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής
την 31η Μαΐου 2019 (έως και 2 μήνες από το πέρας της αιτούμενης περιόδου αναφοράς, όπως
ορίζει ο Οδηγός Διαχείρισης του Προγράμματος). Απαντήθηκαν επίσης βασικά ερωτήματα
σχετικά με τη συμπλήρωση της Έκθεσης Προόδου και του πρότυπου αρχείου .xlsm για την
καταχώρηση της απαιτούμενης πληροφορίας προς υποβολή.
Παρουσιάστηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι η ιστοσελίδα του έργου MARS, καθώς και οι
δράσεις προβολής σε ΜΜΕ. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση από κάθε συμμετέχοντα φορέα,
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σχετικά με την πρόοδο/ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υλοποίησης των παραδοτέων
του 1ου έτους, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης MARS.
Στα πλαίσια των Δραστηριοτήτων της ΕΕ2, παρουσιάστηκε συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο
αναφορικά με τα παραδοτέα της: τις μεθόδους χαρτογράφησης περιβάλλοντος, τις τεχνικές
παραγωγής 3D μοντέλων, τις μεθόδους ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων και τις
μεθόδους υπολογιστής όρασης. Περιεγράφηκαν επίσης συνοπτικά οι αντίστοιχες δυνατότητες
που παρέχουν τα εμπορικά λογισμικά ανάλυσης δεδομένων από ΜΕΑ σχετικά με την εξαγωγή
δεικτών βλάστησης και τα τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους.
Παρουσιάστηκαν επίσης συνοπτικά οι προτεινόμενες (ανανεωμένες σε σχέση με το αρχικό πλάνο
της πρώτης εναρκτήριας συνάντησης) δραστηριότητες/μεθοδολογίες υλοποίησης στα πλαίσια
των ΕΕ3, ΕΕ4 και ΕΕ5 που βρίσκονται σε «αναμονή έναρξης».
Έχοντας ολοκληρώσει τις παρουσιάσεις για την ανάλυση των ΕΕ και των παραδοτέων, οι εταίροι
του έργου συζήτησαν τα ανοιχτά θέματα που προέκυψαν κατά τις εργασίες της διημερίδας. Τέλος,
έγινε επίδειξη, μέσω σύνδεσης skype, του λογισμικού ανάλυσης πολυφασματικών δεδομένων
Pix4DFields από την εταιρεία GEOSENSE.

3 Διάχυση και Δημοσιότητα Έργου
Στα πλαίσια διάχυσης και δημοσιότητας των συναντήσεων πραγματοποιήθηκε έκδοση δελτίου
τύπου καθώς και ενημέρωση στα κοινωνικά δίκτυα της δράσης MARS και των εταίρων.

3.1 Υλικό
Το φωτογραφικό υλικό των εκδηλώσεων – πτήσεων παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ

3.2 Διαδικτυακή Παρουσία
Tόσο οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο όσο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έδωσαν ιδιαίτερη
προσοχή στην πορεία και εξέλιξη του έργου προβάλλοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις
ερευνητικές προσπάθειες της δράσης MARS.

3.2.1 Ιστοσελίδα
Στην ιστοσελίδα της δράσης MARS μπορείτε να βρείτε τα χρονοδιαγράμματα, τις εκδηλώσεις και
επιπλέον υλικό το οποίο συνεχώς και ανανεώνεται.
https://project-mars.eu/

MARS
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3.2.2 Social Media
Τα social media τα οποία επιλέχθησαν έως τώρα είναι το Facebook & Twitter λόγω της πιο άμεσης
αλληλεπίδρασης με το ευρύ κοινό και της δημοσιοποίησης των εκδηλώσεων στα οποία
επιθυμούσαμε την συμμετοχή – παρουσία.
Έναρξη ερευνητικού προγράμματος MARS στα Social Media των εταίρων και της πορείας του
έργου καθώς και στην επίσημη σελίδα του έργου:
•
•
•

http://bit.ly/2LXON2L
https://www.facebook.com/agrosensesolutions/
https://www.facebook.com/Geosense.gr/

Ανακοίνωση – Πρόσκληση σε Ενημερωτική ημερίδα στα πλαίσια ενημέρωσης της δράσης MARS:
•
•

3.2.3

https://twitter.com/kozangr
https://twitter.com/1i00NwGNJq29Dii

Ειδησεογραφικά Portals

Στα site ειδησιογραφικών portals όπως το zougla, idrones, polyxnikanea, kataskevesktirion, ert,
kozan, e-ptolemeos, vetonews, ece, uowm δημοσιοποιήθηκαν διάφορες φάσεις του έργου. Σας
τα παραθέτουμε ανά κατηγορία
Έναρξη του ερευνητικού έργου:
•
•
•

http://bit.ly/2LVrKp7
http://bit.ly/2JzXUVE
http://bit.ly/2JzY1R4

Ανακοίνωση – Πρόσκληση σε Ενημερωτική ημερίδα στα πλαίσια ενημέρωσης της δράσης MARS:
•
•
•

http://bit.ly/2JApBgS
http://bit.ly/2JAjOrK
http://bit.ly/2JDezYy

Άρθρα – Αφιερώματα στην ‘Εξυπνη Γεωργία με αφορμή την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις
2/7/2019 στις εγκαταστάσεις του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο ΠΔΜ
•
•
•

http://bit.ly/2JBZUwy
http://bit.ly/2JCQSiZ
http://bit.ly/2JB7wQ0

Συνάντηση προόδου υλοποίησης στα Χανιά:
•
MARS
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3.3 Εκδήλωση
Στις 2/7/2019 πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ Δημιουργώ - Καινοτομώ όπου και υλοποιήθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Η/Υ του ΠΔΜ. Μας τίμησαν με την παρουσία τους και την συνεισφορά τους στην
εκδήλωση ο Γιώργος Λιβανος από το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου συνέβαλε στην κατανόηση όρων
όπως οπτικοποίηση καλλιεργειών & τις μέθοδους διασύνδεσης και απεικόνισης καθώς και ο
Βασίλης Πολύχρονος της GEOSENSE όπου παρουσίασε το λογισμικό πρόγραμμα της Pix4D για
την συλλογή φωτογραμμετρικών δεδομένων και πιλοτική επίδειξη στην περιοχή του Κρόκου
Κοζάνης.

4 Δημοσιεύσεις
Η λίστα δημοσιευμένου έργου που απαρτίζει το Π. 1.12 αρχίζει να εμπλουτίζεται με τις 2 πρώτες
δημοσιεύσεις του έργου (παράλληλα, έχουν υποβληθεί κι άλλες εργασίες για τις οποίες
αναμένεται το αποτέλεσμα αξιολόγησης). Επισημαίνεται η στόχευση για από κοινού με τους
εταίρους υποβολή εργασιών στα διεθνή συνέδρια IEEE Imaging Systems and Techniques 2019
(Δεκέμβριος, προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας η ανάλυση δεδομένων πολυφασματικής
απεικόνισης για επισκόπηση καλλιεργειών) και IEEE International Conference on Bioinformatics
and Bioengineering 2019 (Οκτώβριος 2019, προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας η ανάλυση
δεδομένων για ανίχνευση ασθενειών σε καλλιέργειες, σε περίπτωση που έχουμε λάβει δεδομένα)
και την προετοιμασία ενός review paper σε τεχνικές ανάλυσης οπτικών δεδομένων με εφαρμογή
στην έξυπνη γεωργία.

4.1 Δημοσίευση 1
Vasilis Paravolidakis, Lemonia Ragia, Konstantia Moirogiorgou, and Michalis Zervakis. Automatic
coastline extraction using edge detection and optimization procedures. Geosciences, 8(11):407, 2018
Abstract: Coastal areas are quite fragile landscapes as they are among the most vulnerable to climate
change and natural hazards. Coastline mapping and change detection are essential for safe navigation,
resource management, environmental protection, and sustainable coastal development and planning. In this
paper, we proposed a new methodology for the automatic extraction of coastline, using aerial images. This
method is based on edge detection and active contours (snake method). Initially the noise of the image is
reduced which is followed by an image segmentation. The output images are further processed to remove
all small spatial objects and to concentrate on the spatial objects of interests. Then, the morphological
operators are applied. We used aerial images taken from an aircraft and high-resolution satellite images
from a coastal area in Crete, Greece, and we compared the results with geodetic measurements, to validate
the methodology.
Keywords: coastline extraction; aerial images; remote sensing; edge detection; optimization
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Funding: This research received minor external funding from project sMart fArming with dRoneS—
MARS.
Acknowledgments: This research has been co-financed by the European Union and Greek national funds
through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call
RESEARCH—CREATE—INNOVATE (project code: T1EDK-04759, project name: sMart fArming with
dRoneS—MARS).

4.2 Δημοσίευση 2
Thomas Lagkas, Vasileios Argyriou, Stamatia Bibi, and Panagiotis Sarigiannidis. Uav iot framework views
and challenges: Towards protecting drones as “things”. Sensors, 18(11):4015, 2018
Abstract: Unmanned aerial vehicles (UAVs) have enormous potential in enabling new applications in
various areas, ranging from military, security, medicine, and surveillance to traffic-monitoring applications.
Lately, there has been heavy investment in the development of UAVs and multi-UAVs systems that can
collaborate and complete missions more efficiently and economically. Emerging technologies such as
4G/5G networks have significant potential on UAVs equipped with cameras, sensors, and GPS receivers in
delivering Internet of Things (IoT) services from great heights, creating an airborne domain of the IoT.
However, there are many issues to be resolved before the effective use of UAVs can be made, including
security, privacy, and management. As such, in this paper we review new UAV application areas enabled
by the IoT and 5G technologies, analyze the sensor requirements, and overview solutions for fleet
management over aerial-networking, privacy, and security challenges. Finally, we propose a framework
that supports and enables these technologies on UAVs. The introduced framework provisions a holistic IoT
architecture that enables the protection of UAVs as “flying” things in a collaborative networked
environment.
Keywords: security, privacy, drones, IoT, UAV
Funding: This research received minor external funding from project sMart fArming with dRoneS—
MARS.
Acknowledgments: This research has been co-financed by the European Union and Greek national funds
through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call
RESEARCH—CREATE—INNOVATE (project code: T1EDK-04759, project name: sMart fArming with
dRoneS—MARS).
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5 Πτήσεις
Στο πλαίσιο της ΕΕ1 (Παραδοτέο Π1.3), πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για
τον καθορισμό των περιοχών ενδιαφέροντος στις οποίες θα γίνουν οι προγραμματισμένες
επισκοπήσεις των καλλιεργειών του ΑΣΓ και του ΑΣΕΠΟΠ.
Αρχικά, οι συνεταιρισμοί ορίσαν τις πιθανές περιοχές με βάση το είδος καλλιέργειας και
ακολούθως σε συνεργασία με την GS, το ΠΔΜ και το ΠΚ τις ταξινόμησαν με βάση τα παρακάτω
κριτήρια:
1. Χωροθέτηση των εκτάσεων με βάση την προσβασιμότητα
2. Υφιστάμενες υποδομές των συνεταιρισμών σε όρους αισθητήρων, μετεωρολογικών σταθμών,
παροχής ρεύματος (ηλεκτροδότηση ή δυνατότητα λειτουργίας μέσω μικρής ανεμογεννήτριας
ή φωτοβολταϊκού), πρόσβασης στο διαδίκτυο, υποδομής λήψης και μετάδοσης δεδομένων
3. Δυνατότητα προστασίας εξοπλισμού από έντονα καιρικά φαινόμενα και ασφάλειας έναντι
δολιοφθορών (π.χ. μικρά κτίσματα/αποθήκες για εγκατάσταση σταθμού επεξεργασίας
δεδομένων και φύλαξη εξοπλισμού, περίφραξη)
4. Δυνατότητα κάλυψης επιθυμητής έκτασης από το διαθέσιμο αριθμό αισθητήρων και την
προτεινόμενη διάταξη τοποθέτησής τους
Για τον ΑΣΓ οι περιοχές που επιλέχθηκαν είναι η «Αμυγδαλιά» με σιτηρά και κερασιές συνολικής
έκτασης 1.354 στρ., το «Κληματάκι» με σιτηρά και όσπρια συνολικής έκτασης 851 στρ. και η
«Ιτέα» με σιτηρά συνολικής έκτασης 1550 στρ. (Εικόνα 5.1).
Για τον ΑΣΕΠΟΠ επιλέχθηκαν οι καλλιέργειες ροδακινιών οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές
«Γρατσάνη» συνολικής έκτασης 1.224 στρ. και «Μπράβας» συνολικής έκτασης 1.222 στρ. (Εικόνα
5.1).

Σχήμα 1: Περιοχές επισκοπήσεων σε ΑΣΓ και ΑΣΕΠΟΠ
MARS
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Στη συνέχεια, οι ΑΣΓ και ΑΣΕΠΟΠ καταγράψανε τις περιόδους ενδιαφέροντος για τις καλλιέργειες
(ημερολόγια καλλιεργειών) σύμφωνα με τα οποία ορίσθηκαν οι ημερομηνίες και το πλήθος των
επισκοπήσεων που θα πραγματοποιήσει η ομάδα της GS.
Στο Παράρτημα I, παρατίθενται τα ημερολόγια πτήσεων/επισκοπήσεων και για τους δύο
συνεταιρισμούς.

5.1 Πτήσεις ΑΣΕΠΟΠ
Στις περιοχές ενδιαφέροντος «Γρατσάνη» και «Μπράβας» ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω
επισκοπήσεις:
✓ 1η επισκόπηση στον ΑΣΕΠΟΠ (8/05/2019)
✓ Συνολικά 7032 φωτογραφίες, (1758 ανά μπάντα Red, Red Edge, Green, Near
Infrared)
✓ Συνολικό μέγεθος πρωτογενών δεδομένων 8.0Gb
✓ 2η επισκόπηση στον ΑΣΕΠΟΠ (13/06/2019)
✓ Συνολικά 7040 φωτογραφίες, (1060 ανά μπάντα Red, Red Edge, Green, Near
Infrared)
✓ Συνολικό μέγεθος πρωτογενών δεδομένων 8.1Gb
Η GS, κατόπιν φωτογραμμετρικής επεξεργασίας δεδομένων παρήγαγε τους χάρτες ανάκλασης
ανά μπάντα και τον δείκτη βλάστησης NDVI. Τα παράγωγα δεδομένα προωθήθηκαν στους
εταίρους μέσω της υπηρεσίας dropbox.

5.2 Πτήσεις ΑΣΓ
Στις περιοχές ενδιαφέροντος «Αμυγδαλιές», «Κληματάκι» και «Ιτέα» ολοκληρώθηκαν οι
παρακάτω επισκοπήσεις:
✓ 1η επισκόπηση σε «Αμυγδαλιές» και «Κληματάκι» (3/05/2019)
✓ Συνολικά 8236 φωτογραφίες (1059 ανά μπάντα Red, Red Edge, Green, Near
Infrared)
✓ Συνολικό μέγεθος πρωτογενών δεδομένων 15.6Gb
✓ 2η επισκόπηση στον «Αμυγδαλιές», «Κληματάκι» και «Ιτέα» (13/06/2019)
✓ Συνολικά 13936 φωτογραφίες (3484 ανά μπάντα Red, Red Edge, Green, Near
Infrared)
✓ Συνολικό μέγεθος πρωτογενών δεδομένων 25.6Gb
MARS
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Η GS, κατόπιν φωτογραμμετρικής επεξεργασίας δεδομένων παρήγαγε τους χάρτες ανάκλασης
ανά μπάντα και τον δείκτη βλάστησης NDVI. Τα παράγωγα δεδομένα προωθήθηκαν στους
εταίρους μέσω της υπηρεσίας dropbox.

6 Χρονοδιάγραμμα και Αποκλίσεις
Σκοπός της εν λόγω ενότητας είναι η παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος με τη χρήση του
Διαγράμματος Gantt και η αναφορά στις αποκλίσεις που έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα στο έργο.

6.1 Διάγραμμα Gantt

Σχήμα 2: Διάγραμμα Gantt του έργου

6.2 Αποκλίσεις
Κατά τους πρώτους μήνες υλοποίησης του έργου και παρά την καθυστέρηση που επέφεραν οι
διαδικασίες στελέχωσης των ομάδων έργου των Ερευνητικών Φορέων (Πανεπιστήμιο Δυτικής
MARS
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Μακεδονίας και Πολυτεχνείο) με έκτακτο προσωπικό (για τις οποίες χρειάστηκαν διαδικασίες
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης υποψηφιοτήτων) δεν παρατηρήθηκε
καμία απόκλιση από τον ενδεικτικό χρόνο υποβολής και το προβλεπόμενο περιεχόμενο των
πρώτων χρονικά παραδοτέων του έργου, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης του MARS.
Αναλογικά με το χρόνο εξέλιξης του έργου, φαινομενικά ο δείκτης CO24 (αριθμός νέων ερευνητών
που θα απασχοληθούν) διαμορφώνεται σε μικρό ποσοστό. Η παρατήρηση αυτή δικαιολογείται
απόλυτα από τις προαναφερθείσες αναμενόμενες καθυστερήσεις από την επίσημη ημερομηνία
εκκίνησης του έργου, οι οποίες είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προγραμματισμό του έργου κι
έχουν ομαλοποιηθεί κατά την εξέλιξή του, καθιστώντας απόλυτα εφικτό το στόχο για την
πραγματοποιηθείσα τιμή του Δείκτη κατά το πέρας του έργου.
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Βεβλβεντό
(Γρατσάνη,
Βελβεντό)

1η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
2η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
3η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
4η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
5η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
6η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
7η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
8η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

MARS

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

ΑΣΕΠΟΠ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

7 Παράρτημα I: Ημερολόγια Πτήσεων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

X

ΦΥΛΛΩΜΑ - ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ
X

ΦΥΛΛΩΜΑ – ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ
ΔΕΣΙΜΟ ΚΑΡΠΩΝ –
ΦΥΛΛΩΜΑ

X
X

ΦΥΛΛΩΜΑ – ΚΑΡΠΟΣ
X

ΦΥΛΛΩΜΑ – ΚΑΡΠΟΣ
X

ΦΥΛΛΩΜΑ – ΚΑΡΠΟΣ
X

ΦΥΛΛΩΜΑ
X
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Γρεβενά
(Αμυγδαλιές,
Κληματάκι)

Γρεβενά
(Ιτέα)

1η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
2η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΜΑΙΟΣ

3η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

MARS

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

X

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ
ΙΟΥΝΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΩΜΑ

X

3η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
1η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
2η
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

3Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

2Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

ΑΣΓ

1Ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ
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ΩΡΙΜΑΝΣΗ
X

X

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
ΣΙΤΗΡΩΝ
ΚΑΛΑΜΩΜΑ

X

ΩΡΙΜΑΝΣΗ
X
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8 Παράρτημα ΙΙ: Φωτογραφικό Υλικό
Kick off meeting 5/10/2018

MARS

Σελίδα 27 από 35

25 Ιουλίου 2019

ΕΕ1 | Π1.7 – Ετήσια Αναφορά MARS

MARS

Σελίδα 28 από 35

25 Ιουλίου 2019

ΕΕ1 | Π1.7 – Ετήσια Αναφορά MARS

MARS

Σελίδα 29 από 35

25 Ιουλίου 2019

ΕΕ1 | Π1.7 – Ετήσια Αναφορά MARS

Plenary meeting 17-18/5/2019

MARS
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Φωτογραφίες πτήσεων σε Κληματάκι και Βελβεντό (6/5/2019 & 12/5/2019)
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Ενημερωτική ημερίδα 2/7/2019
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