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1  Εισαγωγή 

 

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος φυτοπροστασίας και δενδροπροστασίας με την 

εφαρμογή σύχρονων μεθόδων ΤΠΕ θα συμβάλλει σημαντικά στην προετοιμασία των Ελλήνων 

καλλιεργητών στην Κοινή Αγροτική Πολιτική που προβλέπει η Ευρωπαϊκη Ένωση για θέματα 

αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης. 

Η ανάλυση των απαιτήσεων φυτοπροστασίας και δενδροπροστασίας (Π1.1) από τον ΑΣΕΠΟΠ σε 

συνδυασμό με την τεχνο-οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων του έργου (Π1.10) αποτελούν 

την βάση για την δημιουργία του Πλάνου εμπορικής αξιοποίησης προκειμένου να αναδειχθούν οι 

τρόποι με τους οποίους θα διασφαλιστεί η εκμετάλλευση, η επέκταση και η βιωσιμότητα των 

αποτελεσμάτων του MARS.  

Βασικός άξονας στην διαμόρφωση της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, 

είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων επέκτασης της μεθοδολογίας και του λογισμικού για εφαρμογή 

και σε άλλες καλλιέργειες.  

Για τον σκοπό αυτό οι έταιροι από την πλευρά τους θα βοηθήσουν: 

1. Με επιμορφωτικές δράσεις για την γνωριμία και εξοικείωση άλλων καλλιεργητών με τις 

εφαρμογές MARS. (ΕΛΚΕ ΠΚ, ΕΛΚΕ ΠΔΜ, ΑG,GS) 

2. Προβολή καινοτομιών και οφέλη από το MARS ως σύστημα παρακολούθησης και 

πρόληψης των φυτοπαθολογικών προσβολών (Συνεταιρισμοί ΑΣΕΠΟΠ & ΑΣΓ) 

3. Προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία εντάσσονται οι καλλιέργειες του 

ΑΣΕΠΟΠ και του ΑΣΓ, ως πρότυπο εφαρμογής Έξυπνης Γεωργίας και Γεωργία ακριβείας 

και αξιόπιστο εργαλείο λήψης αποφάσεων. (Συνεταιρισμοί ΑΣΕΠΟΠ & ΑΣΓ) 

4. Διεύρυνση των παρεχόμενων μεθοδολογιών και λύσεων που σχετίζονται με τα ΜΕΑ 

(Geosense), με αποτέλεσμα την αύξηση της εμπορικής της δραστηριότητας και παρουσίας 

και αυτό να αποτελέσει ένα επιπλέον δέλεαρ επιλογής τους από τους τελικούς 

χρήστες/πελάτες, με φυσικό επακόλουθο των παραπάνω την αύξηση των κερδών και την 

βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας. 

Το MARS, πλήρως προσανατολισμένο στις ανάγκες του γεωργικού τομέα, αποσκοπεί στην 

ενσωμάτωση ΤΠΕ στη γεωργική παραγωγική διαδικασία ώστε τα θετικά τους αποτελέσματα να 

είναι ορατά 

α) στις καλλιέργειες που εντάσσονται στην παρούσα δράση, 

β) σε εκείνες στις οποίες δύναται να επεκταθεί η εφαρμογή των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων  

γ) στην εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας, όπως αυτή περιγράφεται σε μελέτη για την 

Κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

δ) στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων.  

Η γνώση που θα παραχθεί μπορεί να θεωρηθεί για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, ως ένα στοιχείο 

του ενεργητικού τους (knowledge as an asset), δεδομένου ότι οι ΤΠΕ προσδίδουν οφέλη 

παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας σε όλες τις επιχειρήσεις.  
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2 Γεωργία ακριβείας 

 

Η γεωργία εξακολουθεί να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική οικονομία αφού το ακαθάριστο 

γεωργικό προϊόν συνεχίζει να αυξάνεται, παρόλο που η συμμετοχή του ως ποσοστό στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν συνεχώς μειώνεται.  Σήμερα οι παραγωγοί, προκειμένου να 

επιβιώσουν στο διεθνή ανταγωνισμό, θα πρέπει να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και 

χαμηλής τιμής, χρησιμοποιώντας μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Η νέα τεχνολογία παρέχει 

τη δυνατότητα για αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία καθώς οι διαθέσιμοι πόροι 

περιορίζονται δραστικά. Μια σύγχρονη μέθοδος γεωργικής πρακτικής, η «Γεωργία 

Ακριβείας» (ΓΑ) αποτελεί ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα που μπορεί να βοηθήσει 

σημαντικά προς την κατεύθυνση της αύξησης της παραγωγικότητας με περιορισμό των 

εισροών και σεβασμό στο περιβάλλον. Με τον όρο γεωργία ακριβείας (Precision Farming or 

Precision Agriculture or site-specific management) εννοούμε την τεχνική της καλλιέργειας που 

αντιμετωπίζει διαφορετικά κάθε τμήμα του εδάφους, αναφορικά με τις εισροές, με βάση τη 

γονιμότητα και την απόδοση κάθε συγκεκριμένου τμήματος του αγρού. 

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας είναι η «έξυπνη 

γεωργία» (smart farming) η οποία αποτελεί ένα σύγχρονο υπόδειγμα διαχείρισης των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων με τη χρήση των διαθέσιμων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

(Wofert et al, 2017).Η Έξυπνη Γεωργία μπορεί να συνδυάσει εφαρμογές λύσεων ΤΠΕ,  όπως ο 

εξοπλισμός ακριβείας, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), οι αισθητήρες και 

ενεργοποιητές, τα συστήματα γεω-εντοπισμού, τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), τα μη 

επανδρωμένα εναέρια οχήματα (Unmanned Aerial Vehicles – UAV), τα μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη, η ρομποτική, κλπ. 

Βασικός στόχος της γεωργίας ακριβείας είναι η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

κατά τη διαχείριση μιας καλλιέργειας, καθώς και η αύξηση του αριθμού των ορθών αποφάσεων 

που λαμβάνονται ανά μονάδα καλλιεργούμενης έκτασης, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο χρόνο 

[1]. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διευκόλυνσης της συλλογής των απαιτούμενων δεδομένων από 

το χωράφι, καθώς και της γρήγορης και αξιόπιστης επεξεργασίας τους, ώστε να είναι εφικτή η 

προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών που εφαρμόζονται [2]. Αντίστοιχα, οι εν λόγω διαδικασίες 

πραγματοποιούνται με τη συνδυαστική χρήση των σύγχρονων ΤΠΕ.  

Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους αγροτικής παραγωγής, όπου οι εισροές παρέχονται ενιαία 

στον αγρό, θεωρώντας ότι υπάρχει μια αποδεκτή ομοιογένεια στις εδαφολογικές ιδιότητες και τη 

γονιμότητα του εδάφους, την εδαφική υγρασία, τους πληθυσμούς των ζιζανίων και των εντόμων, 

και τα χαρακτηριστικά των φυτών, η γεωργία ακριβείας διαχειρίζεται τον αγρό σε μικρότερες 

περιοχές (διαχειριστικές ζώνες) που εμφανίζουν μια σχετική ομοιομορφία που ανταποκρίνεται 

περισσότερο στην πραγματικότητα. Με τη γεωργία ακριβείας διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα 

την τοπική παραλλακτικότητα ενός αγρού με στόχο: 

 Την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής. 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php?title=%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
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 Τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 

 Την ορθολογική και αποτελεσματικότερη χρήση των χημικών εισροών. 

 Τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. 

 Την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων. 

Σκοπός της γεωργίας ακριβείας είναι: 

 Να οδηγήσει σε καλύτερη επιλογή των γεωργικών πρακτικών, σε συνάρτηση με τις 

ανάγκες των καλλιεργειών. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η προσαρμοσμένη 

εφαρμογή λίπανσης, όπως για παράδειγμα διαφορετικές ποσότητες σε διαφορετικά σημεία 

του αγρού. 

 Να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καλλιέργειας, δηλαδή την υπερβολική 

χρήση χημικών και την υπέρμετρη χρήση γεωργικών μηχανημάτων 

 Να μπορέσει να δώσει, τελικά, αυξημένη παραγωγή καλύτερης ποιότητας και 

ποσότητας, αυξάνοντας το εισόδημα του καλλιεργητή. 

2.1 Βασικές τεχνολογίες και συστήματα 
 

Η σύγχρονη Γεωργία βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που αφορούν την οικονομία 

και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας. Οι συμβατικές μέθοδοι παραγωγής που εφαρμόζονται 

μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να μπορούν να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά απέναντι σε αυτές τις 

προκλήσεις, καθιστώντας έτσι τη Γεωργία πολλές φορές μη βιώσιμη. Λύση σε αυτό το πρόβλημα 

μπορεί να αποτελέσει ο εκσυγχρονισμός της σύγχρονης Γεωργίας, μέσω της υιοθέτησης 

τεχνολογικών λύσεων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της «Γεωργίας Ακριβείας». 

Αρχική στόχευση των συστημάτων της ΓΑ είναι η αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης μιας 

καλλιέργειας ή ενός χωραφιού. Η επόμενη φάση είναι η ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν, με σκοπό να επιτευχθεί η ανεύρεση των ζωνών διαχείρισης 

(management zones) εντός του αγροτεμαχίου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κοινά εδαφολογικά 

ή/και αγρονομικά χαρακτηριστικά. Η δημιουργία ζωνών διαχείρισης των αγροτεμαχίων παρέχει τη 

δυνατότητα για καλλιεργητικές επεμβάσεις με μεταβαλλόμενη δοσολογία στις χρησιμοποιούμενες 

εισροές (Variable-rate application), ώστε να ικανοποιούνται οι πραγματικές, ανά περιοχή, 

καλλιεργητικές ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση και πιο αποδοτική 

χρήση πόρων, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος, με γνώμονα την αύξηση της απόδοσης 

των καλλιεργειών και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων. Καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη και επιτυχία των μηχανισμών που μόλις αναφέρθηκαν, είναι η υιοθέτηση 

τεχνολογιών που θα επιτρέψει την αποδοτική υλοποίηση τους: 

1. Κατανεμημένη συλλογή πληροφορίας για τις συνθήκες του χωραφιού και του 

περιβάλλοντος – Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ), κατανεμημένες υποδομές 
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αισθητήρων (sensors), πολυ/ υπερ-φασματικές κάμερες (στατικές ή τοποθετημένες 

σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη), δορυφόροι (satellite imagery).  

2. Μεταφορά της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο – ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. 

3. Συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο – νέφος 

(cloud). 

4. Επεξεργασία της πληροφορίας και εξαγωγή συμπερασμάτων – επεξεργασία μεγάλου 

όγκου δεδομένων (Big Data Analysis) και εξόρυξης δεδομένων (Data mining). 

5. Ενημέρωση των αγροτών για τις απαιτούμενες ενέργειες σε πραγματικό χρόνο, εφαρμογή 

κανόνων ελέγχου στο χωράφι – εφαρμογές στο Ίντερνετ ή σε έξυπνα τηλέφωνα (web/ 

smartphone applications), αυτοματοποιημένοι (control) μηχανισμοί σε 

κατανεμημένους κόμβους ελέγχου. [3] 

Η εφαρμογή της έξυπνης γεωργίας είναι σήμερα εφικτή χάρη στην ανάπτυξη διάφορων 

τεχνολογιών hardware και software, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό 

ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης των συνθηκών που διέπουν την παραγωγή και τη 

διαχείριση της καλλιέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών είναι οι τεχνολογίες αισθητήρων 

εδάφους που συνδυάζονται με διαδικασίες που έχουν τη δυνατότητα συσχέτισης των 

χαρτογραφημένων συνθηκών στο χωράφι με τις κατάλληλες γεωργικές πρακτικές, όπως η 

καλλιέργεια, η σπορά, η γονιμοποίηση, η εφαρμογή ζιζανιοκτόνων και η συγκομιδή [4] . 

Ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στο πεδίο της ανάπτυξης, μικροχαρτογράφησης και 

ακρίβειας της τεχνολογίας του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (Global 

Navigation Satellite System – GNSS) από το 1999 και μετά. Έτσι, η τεχνολογία GNSS, της οποίας 

το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο είναι το GPS, εφαρμόζεται σήμερα σε πολλές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις για εργασίες που σχετίζονται με το γεωγραφικό εντοπισμό (π.χ. συστήματα 

αυτόματης καθοδήγησης) και την παραγωγή πληροφοριών γεωγραφικής αναφοράς (π.χ. 

συστήματα χαρτογράφησης απόδοσης). Οι μέθοδοι αυτές δίνουν τη δυνατότητα στα μηχανήματα 

που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια να οδηγούν με ακρίβεια σε επαναλαμβανόμενες 

διαδρομές, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες ανθρώπινου λάθους που προέρχονται από 

σφάλματα του χειριστή, μειώνοντας τη σωματική κόπωση του αγρότη, βελτιώνοντας την απόδοση 

στις σχετικές δραστηριότητες και, παράλληλα, έχοντας και αξιόλογα περιβαλλοντικά οφέλη [5]  

Μία ακόμη σημαντική τεχνολογία που αξιοποιείται στην έξυπνη γεωργία είναι η τεχνολογία 

μεταβλητού ρυθμού (Variable Rate Technology – VRT), η οποία επιτρέπει αυξημένα επίπεδα 

ακρίβειας στη σπορά, τη βελτιστοποίηση της πυκνότητας φύτευσης και τη βελτιωμένη απόδοση 

όσον αφορά τις εφαρμογές ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων και θρεπτικών ουσιών, με αποτέλεσμα 

τη μείωση τόσο του κόστους όσο και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων [6].  

Επίσης, η τεχνολογία οπτικών αισθητήρων είναι εξίσου σημαντική για την ανάπτυξη εφαρμογών 

έξυπνης γεωργίας, επιτρέποντας τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το χωράφι. Τα 

συστήματα αυτά βασίζονται σε τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, συγκεντρώνοντας δεδομένα με βάση 



ΕΕ1 | Π.1.11 – Ανάλυση αγοράς και πλάνο εμπορικής αξιοποίησης 

 
 

 

MARS Σελίδα 14 από 70 25 Ιανουαρίου 2020 

 

 

ένα επιλεγμένο σημείο ή ευρύτερο χώρο, όπου η χωρική ανάλυση, δηλαδή το μέγεθος των 

εικονοστοιχείων (pixels) που απεικονίζονται ψηφιακά, μπορεί να κυμαίνεται από λιγότερο από 2 

εκατοστά μέχρι και πάνω από 10 μέτρα  [7]. Η ανίχνευση δεδομένων σε διάφορα μήκη κύματος 

(ορατά, κοντά σε υπέρυθρη ακτινοβολία, θερμικά) με τη χρήση πολυφασματικών ή 

υπερφασματικών καμερών επί αεροσκαφών και δορυφορικών πλατφόρμων έχει ως στόχο την 

καταγραφή και επεξεργασία δεικτών βλάστησης που μπορούν να περιγράψουν αποτελεσματικά 

την κατάσταση του εδάφους ή της φυλλικής επιφάνειας (π.χ. περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, 

επίπεδο στρες), καθώς και το πώς οι δείκτες/παράμετροι εξελίσσονται στο χώρο και στο χρόνο. 

Ως εκ τούτου, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων δεδομένων και κρίσιμης 

πληροφορίας για τους αγρότες που θα ήταν αδύνατη σε περίπτωση χρήσης συμβατικών 

τεχνολογιών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται κατά τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη τεχνολογιών μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών ελαφρού βάρους (Unmanned Aerial Vehicles – UAV), τα γνωστά 

drones, τα οποία αναπτύχθηκαν αρχικά για στρατιωτικούς σκοπούς αλλά σήμερα, εφαρμόζονται 

πιλοτικά σε διάφορα συστήματα έξυπνης γεωργίας ή γεωργίας ακριβείας. Η εξέλιξη αυτών, τα 

αεροσκάφη τηλεχειρισμού (Remotely Piloted Aerial Systems – RPAS), διατίθενται ήδη στην αγορά 

και είναι πλήρως λειτουργικά, επιτρέποντας τη λήψη εικόνας σε εξαιρετικά καλή ανάλυση σε 

επίπεδο αγροκτήματος [8]. Η τεχνολογία των drones βρίσκει ευρεία εφαρμογή στη γεωργία 

ακριβείας, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες γεωργικές πρακτικές, όπως η εικονική 

περίφραξη, η διαχείριση της αγέλης και ο έλεγχος της φυσιολογικής κατάστασης των καλλιεργειών 

[9]. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία [10], η παγκόσμια αγορά των γεωργικών drones ανέρχεται σε 

αξία στα 32,4 δις, ενώ υπολογίζεται ότι η χρήση τους θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κατά 80%.  

Εκτός των βασικών τεχνολογιών που αναλύθηκαν παραπάνω, η έξυπνη γεωργία υποστηρίζεται 

και από διάφορες εφαρμογές λογισμικού (software), όπως είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα 

Διαχείρισης Αγροκτημάτων (Farm Management Information Systems – FMIS). Τα συστήματα αυτά 

χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γεωργικών δεδομένων, τα οποία επιδέχονται επεξεργασίας για 

την υποστήριξη της ορθολογικής λήψης αποφάσεων. Επίσης, βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορες 

γεωργικές εργασίες, όπως η διαχείριση αγέλης, η εκτίμηση της απόδοσης της καλλιέργειας, η 

συντήρηση των γεωργικών μηχανημάτων και η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων που 

απασχολούνται σε μια μεγάλη γεωργική εκμετάλλευση [11].  

Τέλος, η ανάπτυξη των τεχνολογιών των μεγάλων δεδομένων (big data) και της μηχανικής 

μάθησης (machine learning) αποτελεί μία επιπλέον καινοτομία, καθώς αυτές μπορούν να 

συνδυαστούν αποτελεσματικά με τις προαναφερθείσες εφαρμογές για τη διαχείριση κι επεξεργασία 

ενός μεγάλου εύρους και αριθμού δεδομένων από διαφορετικές πηγές (π.χ. αισθητήρες, drones, 

GPS) [12]. Βέβαια, η αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των δεδομένων από τον μεμονωμένο 

αγρότη δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, καθώς απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις, ικανότητες και 

δεξιότητες. Για παράδειγμα, ο μετασχηματισμός των ετερογενών δεδομένων που παράγονται από 

δορυφορικούς χάρτες ή αισθητήρες που παρέχουν πληροφορίες για τη φυσιολογική κατάσταση 
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της καλλιέργειας ή του εδάφους, με στόχο τη λήψη αποφάσεων για τη συνολική διαχείριση της 

γεωργικής εκμετάλλευσης, απαιτεί την ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων, ώστε να είναι εφικτή η 

κατανόηση των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των διάφορων μεταβλητών που σχετίζονται με την 

απόδοσή της. 
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3 Ενσωμάτωση και υιοθέτηση τεχνολογιών ακριβείας  

Σήµερα η ενσωµάτωση των τεχνολογιών ακριβείας στην αγροτική οικονοµία είναι µέτρια και γίνεται 

κυρίως σε υψηλού επενδεδυµένου κεφαλαίου εκµεταλλεύσεις στις ανεπτυγµένες χώρες. Τα 

ποσοστά υιοθέτησης και διάχυσης που προβλέφθηκαν σε παλαιότερη βιβλιογραφία δεν 

πληρούνται µε τον αναµενόµενο ρυθµό. Εποµένως, το πλήρες δυναµικό της γεωργίας ακριβείας 

όσον αφορά τα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη της απέχει πολύ από την αξιοποίησή του. 

Αυτό που φαίνεται πάντως, είναι πως η ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας στο µέλλον θα βασιστεί 

στη συνεξέλιξη τεχνολογικών, οικονοµικών και πολιτικών πτυχών. 

Στο µέλλον, οι αγρότες ενδέχεται να µην χρειάζεται να νοιάζονται για την ακρίβεια των 

δραστηριοτήτων τους, εφόσον η διαχείριση της ακρίβειας θα γίνεται αυτόµατα. Αντίθετα, µπορούν 

να επικεντρωθούν περισσότερο στις στρατηγικές αποφάσεις που τους επιτρέπουν να 

ελαχιστοποιήσουν το επιχειρηµατικό ρίσκο σε ένα πεδίο καθαρών πολιτικών αλλά αβέβαιων 

εξελίξεων στην αγορά και το κλίµα. 

Για να εξαπλωθεί ωστόσο σε µικρής κλίµακας και διαφοροποιηµένα γεωργικά συστήµατα και για 

να επεκταθεί σε καλλιέργειες χαµηλότερης αξίας, θα χρειαστεί ένα ευρύ φάσµα τεχνολογιών και 

επιχειρηµατικών µοντέλων, πέρα από τη σηµερινή επικεντρωµένη εστίαση εξοικονόµηση κόστους 

εισροών. 

Η υιοθέτηση της ΓΑ στην Ευρώπη αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις εξαιτίας των μεγεθών 

και της ποικιλότητας των γεωργικών υποδομών. Σημαντικό βήμα ενεργοποίησης της υιοθέτησης 

χρήσης είναι η αξιολόγηση υποστήριξης των δυνητικών δράσεων από μικρές ή μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις.  

Συγκεκριμένα , η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (Common Agriculture Policy- CAP) της Ε.Ε 

παρέχει μια ζωτικής σημασία ευκαιρία, με μια σειρά οργάνων και μέτρων, τα οποία είναι διαθέσιμα 

να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές των μελών της Ε.Ε. Προτείνονται ένα πλήθος 

προτάσεων: 

1. Κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές και βοήθεια υλοποίησης για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

Καθορισμός περιοχών και τυπολογία φαρμών πιο κατάλληλων για χρήση της ΓΑ και πιθανά 

υποστηρικτικά μέτρα. Ακόμα η ανάπτυξη ενός εργαλείου αριθμομηχανής γεωργίας ακριβείας 

(precision farming calculator) το κατέστησε κατάλληλο για το διαχωρισμό των διαφορετικών 

συστημάτων και του περιβαλλοντικού αντικτύπου, με στόχο τον καθορισμό αξίας υποστήριξης 

αποφάσεων σε αγρότες και συμβούλους. 

2.  Μελέτη Έρευνας & Ανάπτυξης. Πιλοτικές μελέτες για τον καθορισμό, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και μέτρων. 

3. Ενίσχυση των ρόλων των Συμβουλευτικών υπηρεσιών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Farm 

Advisory Services - FAS) και  Συνεργασία Ευρωπαικής Καινοτομίας (European Innovation 

Parthership-EIP) [13] 
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Στον τύπο της αναπτυγμένης οικονομίας με κυβερνητικά υποστηριζόμενη οικονομία ανήκουν 

κυρίως οι χώρες της Ε.Ε και οι Η.Π.Α, καθώς σε αυτές χώρες αναπτύχθηκε η ιδέα της ΓΑ. 

Η επιδότηση της γεωργίας οδήγησε σε αυξημένες εισροές ώστε να μεγιστοποιηθεί η παραγωγή, 

γεγονός που οδηγεί σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα προβλήματα αυτά έχουν αρχίσει και 

γίνονται ολοένα και πιο ορατά. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται με την πιο πρόσφατη πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία απαιτεί μείωση των εισαγωγικών δασμών και επιδότηση των 

εξαγωγών. Η αναγνώριση της βιώσιμης διαχείρισης απαιτεί τη μετατόπιση από την μέγιστη 

παραγωγή στην βέλτιστη περιβαλλοντική παραγωγή. Συνεπώς ο στόχος των αγροτών θα έιναι 

διττός: η μεγιστοποίηση του εισοδήματος τους τόσο από την αξία του προιόντος όσο και των 

γεωργικών πρακτικών τους.  

Η υιοθέτηση της ΓΑ θα αρχίσει να γίνεται εφικτή όταν θα αρχίσουν να επιβάλλονται περιβαλλοντικές 

κυρώσεις αλλά και θα πληρώνεται το πραγματικό κόστος της παραγωγής. Η περιορισμένη 

υιοθέτηση υποδηλώνει ότι οι περιβαλλοντικές δυνατότητες διαχείρισης δεν έχουν μετουσιωθεί 

ακόμα σε πραγματικότητα [14] 

3.1 Οι Τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας στην Ευρώπη & στην 

Ελλάδα 

Η έξυπνη γεωργία πραγματοποιείται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε 

καθώς οι δομικές διαφορές μεταφράζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις, τεχνικές, επιχειρησιακές 

και επιχειρηματικές υπηρεσίες. Οι διαφοροποιημένες προσεγγίσεις κινούνται γύρω από κάποια 

χαρακτηριστικά, όπως ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσης με τελικούς χρήστες είτε τους 

παραγωγούς είτε τους συμβούλους, υποστήριξη βασικών καλλιεργητικών διαδικασιών, εφαρμογή 

σε ίδιες ομάδες καλλιεργειών, αξιοποίηση ίδιων τύπων δεδομένων και υποστήριξη εισαγωγής 

δεδομένων από διαδικτυακές εφαρμογές αλλά και εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων. [15] 

Οι απλούστεροι κανόνες και μια πιο ευέλικτη προσέγγιση θα διασφαλίσουν ότι η ΚΓΠ οδηγεί σε 

ουσιαστικά αποτελέσματα στήριξης των γεωργών και πρωτοπορεί στην αειφόρο ανάπτυξη της 

γεωργίας της Ε.Ε. 

Αυτοί οι κανόνες παρέχουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερες αρμοδιότητες να επιλέξουν πως και που 

θα επενδύσουν  την χρηματοδότηση της ΚΓΠ που τους αναλογεί με σκοπό την επίτευξη φιλόδοξων 

κοινών στόχων σχετικά με το περιβάλλον, την αλλαγή του κλίματος και την αειφόρο ανάπτυξη.  Το 

νέο μοντέλο λειτουργίας που εισηγείται η επιτροπή θα παράσχει μεγαλύτερη επικουρικότητα στα 

κράτη μέλη, τα οποία θα καταρτίσουν στρατηγικά σχέδια ΚΓΠ που θα καλύπτουν τις δράσεις τους 

στο πλαίσιο του πυλώνα Ι και ΙΙ, καθιστώντας δυνατή την απλόυστευση, την μεγαλύτερη συνέπεια 

και την καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Η στήριξη των γεωργών θα συνεχιστεί 

μέσω του συστήματος άμεσων ενισχύσεων. Άλλες προτάσεις που διατυπώνονται είναι η 

ενθάρρυνση χρήσης σύχρονων τεχνολογιών για την στήριξη των γεωργών, σχεδιασμός και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων, συντονισμός αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε τομείς όπως η 

φορολόγηση της γης, δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαχείριση κινδύνων. 
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Η Ε.Ε δείχνει έμπρακτα την υποστήριξη της μέσω της χρηματοδότησης έργων που έχουν ως 

αντικείμενο την ανάπτυξη και την εφαρμογή υπηρεσιών έξυπνης γεωργίας, στο πλαίσιο του 

Ορίζοντα 2020 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.  

Παράλληλα, η έξυπνη γεωργία έχει τεθεί ως πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαικής 

Επιτροπής στο πλαίσιο της ανακοίνωσης (2018) «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» που 

αφορά την εφαρμογή της ΚΓΠ μετά το 2020, καθώς θεωρείται καταλύτης για την επιτυχή 

αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων του Ευρωπαϊκού 

γεωργικού τομέα. 

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης καταρτίζουν νέο πρόγραμμα με στόχο την κάλυψη της μισής καλλιεργήσιμης έκτασης 

της χώρας. Στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην 

πληροφορία μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών (applications) και να ενημερώνονται ανά πάσα ώρα 

και στιγμή. Για το σκοπό αυτό το έργο προβλέπει την εκπαίδευση αγροτών και συμβούλων μέσω 

σεμιναρίων και μιας ηλεκτρονικής πύλης που θα δημιουργηθεί και θα συνδεθεί με την πλατφόρμα. 

Επιπλέον, θα λαμβάνουν καλλιεργητικές συμβουλές και προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά 

φαινόμενα μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό. 

Πρόκειται για την πρώτη εθνική υποδομή γεωργίας ακριβείας που δημιουργείται στην Ευρώπη 

που θα περιλαμβάνει τεχνολογική υποδομή και την απαραίτητη υποδομή για την υποστήριξη του 

ψηφιακού εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων από 

τα αγροτεμάχια ανοιχτών καλλιεργειών. 

Στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού υπεγράφη σύμβαση συνεργασίας του Υπουργείου 

Ψηφιακής Πολιτικής με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αντικείμενο τη χρήση μεθόδων γεωργίας  

ακριβείας και συστημάτων νέων τεχνολογιών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου από την 

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής θα τοποθετηθούν 6.500 φορητοί επίγειοι σταθμοί συλλογής 

δεδομένων και στις 13 Περιφέρειες της χώρας και θα στέλνουν τα δεδομένα στην πλατφόρμα μέσω 

του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Οι σταθμοί θα έχουν αντοχή σε ακραία καιρικά φαινόμενα, θα 

έχουν ενεργειακή αυτονομία και θα συλλέγουν δεδομένα για το έδαφος, το φυτό, την ατμόσφαιρα, 

το νερό και την αγροτική εκμετάλλευση από κάθε χωράφι ξεχωριστά. Στην συνέχεια θα 

αξιολογούνται ώστε να παρέχουν εξειδικευμένες συλλογές και προειδοποιήσεις. Έπειτα από 2 

καλλιεργητικές περιόδους τα μοντέλα θα έχουν επαληθευτεί και θα παρέχουν εξατομικευμένες 

συμβουλές. Τα δεδομένα θα είναι ανοιχτά και θα συνδυάζονται με τα ανοιχτά δεδομένα απο το 

πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκης Υπηρεσίας Διαστήματος (ΕSA). Η πλατφόρμα που θα 

αναπτυχθεί θα συνδέει παραγωγούς, οργανώσεις παραγωγών, γεωργικούς συμβούλους, 

ερευνητικά ιδρύματα, τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς που εμπλέκονται με την γη και την 

παραγωγική διαδικασία. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ολιστική και καινοτόμα προσέγγιση, όπως 

σημειώνουν από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία αποτελεί ένα παράδειγμα 

συνδυασμένης εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), των 

μεγάλων δεδομένων (Big Data), της υποδομής υπολογιστικού νέφους (cloud) και της δορυφορικής 

παρακολούθησης της γης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της γεωργίας θεωρείται άλλωστε από το 

υπουργείο ζήτημα πρωταρχικής σημασίας, δεδομένου ότι στον αγροτικό κλάδο (που εισφέρει το 
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2,5% του ΑΕΠ) απασχολείται το 11,5% του πληθυσμού, ενώ η χώρα μας καταλαμβάνει την 

πέμπτη θέση στην κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον αριθμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων.  

Στη Γερμανία, λιγότερο από το 1% του πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία, η οποία συνεισφέρει 

το 1,5% του ΑΕΠ της χώρας. Η προσέγγιση της ευφυούς γεωργίας στη Γερμανία βασίζεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στην τεχνολογία. Σε αυτό συνεισφέρει και το υψηλό επίπεδο ψηφιακών 

δεξιοτήτων των παραγωγών και των συμβούλων τους, οι οποίοι έχουν πολύ καλή γνώση Η/Υ και 

των εφαρμογών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα. H πλατφόρμα 365FarmNet υποστηρίζει σημαντικά 

και τους κτηνοτρόφους μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών για διαχείριση βοοειδών και χοίρων. Οι 

υπηρεσίες βρίσκουν εμπορική εφαρμογή μετά από μία περίοδο περίπου τεσσάρων ετών πιλοτικής 

εφαρμογής και παρέχονται με τη μορφή λογισμικού, του οποίου η βασική έκδοση παρέχεται 

δωρεάν, ενώ επιπλέον δυνατότητες παρέχονται μέσω συνδρομητικού μοντέλου. Το λογισμικό 

χαρακτηρίζεται από την απλότητα και την ευχρηστία, καθώς απευθύνεται κυρίως σε αγρότες. Η 

προσέγγιση της 365FarmNet βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία, τόσο σε επίπεδο 

παραγωγών με την υποστήριξη Ομάδων Παραγωγών, καθώς η εταιρεία θέλει να προσεγγίσει 

όλους τους παραγωγούς, ανεξαρτήτως μεγέθους εκμετάλλευσης όσο και σε επίπεδο εφαρμογών. 

H διαφοροποίηση με τις άλλες προσεγγίσεις εστιάζει στο ότι η παρεχόμενη λύση λειτουργεί ως 

πλατφόρμα, στην οποία μπορούν τρίτοι (ως πιστοποιημένοι συνεργάτες) να «κουμπώσουν» τις 

δικές τους υπηρεσίες και εφαρμογές. 

Στην Ιταλία, με τη γεωργία ασχολείται το 3,5% του πληθυσμού, η οποία συνεισφέρει το 2,6% του 

ΑΕΠ της χώρας. Όπως και η Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από κατακερματισμένο κλήρο, καθώς το 59% 

περίπου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει μέγεθος μικρότερο από 50 στρέμματα.Η Horta Srl. 

ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο της Piacenza, ως προσπάθεια μεταφοράς ερευνητικών γνώσεων, 

τεχνογνωσίας και αποτελεσμάτων στην πράξη, τόσο σε παραγωγούς όσο και στη βιομηχανία 

τροφίμων. Αποσκοπεί στην παροχή ψηφιακών εργαλείων, αλλά και συμβουλών στους 

καλλιεργητές. Η Horta Srl. διαθέτει εμπορικά τις υπηρεσίες της στην Ιταλία από το 2009, μετά από 

περίπου τρία χρόνια πιλοτικής εφαρμογής. Οι υπηρεσίες στοχεύουν στους παραγωγούς ή τους 

γεωργικούς συμβούλους τους, οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένοι στις πληροφορίες που 

παρέχουν οι υπηρεσίες. Η απλή προσέγγιση που χρησιμοποιεί η Horta είναι φιλική προς τον 

χρήστη, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση στη χρήση των υπηρεσιών, εκτός 

της αρχικής επίδειξης: ένας χρήστης της εφαρμογής της μπορεί να δει άμεσα τις ανάγκες της σε 

λίπανση και φυτοπροστασία για την τρέχουσα στιγμή που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο φαινολογικό 

στάδιο. Οι υπηρεσίες της εξειδικεύονται για μεγάλο αριθμό καλλιεργειών που χαρακτηρίζουν την 

ιταλική γεωργική παραγωγή, όπως σκληρό και μαλακό σιτάρι, αμπέλι, ντομάτες και πατάτες. 

Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει η Horta στους πελάτες της συγκαταλέγονται και η εξαγωγή 

δεικτών αειφορίας των εκμεταλλεύσεων, που αφορούν τόσο τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και 

την αλυσίδα αξίας των τροφίμων γενικότερα. Μέρος της χρηματοδότησης της Horta προέρχεται 

από τους χρήστες των υπηρεσιών (σε συνδρομητική βάση), ενώ η έρευνα και η ανάπτυξη 

χρηματοδοτούνται και μέσω έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. 

Στη Γαλλία, με τη γεωργία ασχολείται το 1,4% του πληθυσμού και η γεωργία συνεισφέρει το 2,8% 

του ΑΕΠ της χώρας. Η Γαλλία, έχοντας ένα παραδοσιακά ισχυρό οικοσύστημα αγροτικών 
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συνεταιρισμών βασίζει την προσέγγισή της στους συνεταιρισμούς και όχι στους μεμονωμένους 

παραγωγούς. Η InVivo είναι o μεγαλύτερος Όμιλος Αγροτικών Συνεταιρισμών της Γαλλίας που 

αριθμεί 216 μέλη, απασχολεί 8.200 υπαλλήλους, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 5,7 

δισ. και εμπορική παρουσία σε 29 χώρες παγκοσμίως. Παρότι παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 

στους αγρότες τα τελευταία 25 χρόνια, μόλις το 2017 ξεκίνησε τη διάθεση υπηρεσιών έξυπνης 

γεωργίας. Η παροχή γίνεται μέσω θυγατρικών εταιρειών, όπως η SMAG, η οποία σχεδιάζει και 

παρέχει λογισμικό σχετικό με την παραγωγή, την κερδοφορία και τη διαχείριση του αγροκτήματος 

και η beApi, που εστιάζει στη γεωργία ακριβείας. Όπως και στην περίπτωση της 365FarmNet, η 

InVivo παρέχει υπηρεσίες και για κτηνοτρόφους, σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες του 

χώρου. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έξυπνης γεωργίας της InVivo χρησιμοποιούνται από 30 

συνεταιρισμούς μέχρι σήμερα, αριθμός που συνεχώς αυξάνεται. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών 

απαιτεί εκπαίδευση των τελικών χρηστών, η οποία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω 

κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας. Οι υπηρεσίες δοκιμάζονται σε πειραματικά αγροτεμάχια, 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητά τους κάτω από πραγματικές συνθήκες. Η 

χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των υπηρεσιών προέρχεται από ιδίους πόρους της InVivo, ενώ 

οι χρήστες πληρώνουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τη μορφή συνδρομής [16]. 

3.2 Κυριότεροι λόγοι καθυστέρησης εφαρμογής της γεωργίας 

ακριβείας στην Ελλάδα 

Στη χώρα μας, παρατηρείται μια καθυστέρηση στην εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων στην 

πράξη και ιδιαίτερα στη γεωργία (αειφορική γεωργία, βιολογική γεωργία κλπ.). Η καθυστέρηση 

αυτή αποδίδεται σε πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων ως κυριότεροι θα μπορούσαν να 

αναφερθούν οι παρακάτω: 

1. Το διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας με το μεγάλο αριθμό μικρών και 

πολυτεμαχισμένων εκμεταλλεύσεων που δεν επιτρέπει τη διάδοση και εφαρμογή της 

τεχνολογικής προόδου που θα συνέβαλε στη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος. Το 

76,7% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει έκταση μικρότερη των 50 στρεμμάτων. 

2. Η γεωγραφική διασπορά των παραγωγικών μονάδων και η εξ’ αυτής προκύπτουσα 

δυσκολία στην παροχή γνώσεων και πληροφόρησης από τους 4 αρμόδιους οργανισμούς 

και υπηρεσίες, γεγονός που παρεμποδίζει τη διάδοση νέων τεχνολογιών. 

3. Ο ανθρώπινος παράγων και συγκεκριμένα το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (γνώσεων) 

των ασχολουμένων στη γεωργία, συντελεί στην καθυστέρηση εκτίμησης και υιοθέτησης 

καινοτομιών και εξελίξεων στην τεχνολογία.  

4. Η υψηλή μέση ηλικία των αγροτών που έχει ως αποτέλεσμα το μειωμένο ενδιαφέρον για 

μακροχρόνιες προοπτικές, την περιορισμένη διάθεση αναζήτησης και εφαρμογής νέας 

τεχνολογίας και την αίσθηση επαγγελματικής επάρκειας με συνέπεια την απόρριψη 

προσπαθειών για εισαγωγή βελτιώσεων κλπ. 
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5. Η προσκόλληση των παραγωγών στις γνωστές παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής 

με τις οποίες έχουν συνδέσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, ιδιαίτερα οι πιο 

ηλικιωμένοι, αλλά και η εξασφάλιση σημαντικού μέρους του εισοδήματός τους μέσω των 

επιδοτήσεων, κυρίως μετά την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε., συνθήκες που οδηγούν στον 

εφησυχασμό και στην απροθυμία για αναζήτηση καινοτόμων ιδεών. 

6. Η βραδύτητα ανάπτυξης γενικότερα της τεχνολογίας στη χώρα μας σε σχέση με άλλες 

χώρας, η οποία, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αναφερθέντα ολοκληρώνουν την εικόνα 

της υστέρησης εφαρμογής νέων τεχνολογιών και φυσικά και αυτής της γεωργίας ακριβείας 

στη χώρα μας. 

7. Ο μικρός όγκος παραγωγής, το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο και η διαφοροποίηση 

των μικροκλιματικών συνθηκών 

Πολλά από αυτά τα προβλήματα οφείλονται σε περιορισμούς και αστοχίες που απορρέουν από 

την έλλειψη της απαραίτητης πληροφορίας για δεδομένα που αφορούν στο έδαφος, στο νερό, στην 

ατμόσφαιρα, στα ζιζάνια, στους μύκητες ή στα έντομα, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται πάντα 

οι σωστές αποφάσεις. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή υπάρχει και πλέον θα είναι συγκεντρωμένη και 

διαθέσιμη μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής.  

Η διάχυση των συγκεκριμένων δεδομένων αναμένεται να οδηγήσει στην αλλαγή παραδοσιακών 

καλλιεργητικών πρακτικών, ακόμα και σε αλλαγή είδους καλλιεργειών, κάτι το οποίο θα έβαζε ξανά 

στο παιχνίδι εκτάσεις που παραμένουν αναξιοποίητες και έχουν εγκαταλειφθεί εξαιτίας της άγνοιας 

για τις καλλιέργειες που θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν σε αυτές. Θα μπορούσε να γλιτώσει από 

την ερημοποίηση ακόμα και ορισμένες εκτάσεις νησιών του Αιγαίου [17]  
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4 Υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας 

 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης των διαφόρων τεχνολογιών της γεωργίας ακριβείας έχουν 

δημιουργηθεί αρκετές εταιρείες τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και σε παγκόσμια κλίμακα 

συμβάλλοντας έτσι, η κάθε μια με τον τρόπο της, στη δημιουργία νέων τεχνολογιών καθώς και 

στην βελτίωση των ήδη υπαρχόντων εργαλείων, όλα αυτά σε ένα κλίμα ευγενούς άμιλλας και 

υγιούς ανταγωνισμού. Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται αρκετές από τις εταιρείες που 

έχουν ενεργό συμμετοχή στον κλάδο της έξυπνης γεωργίας. 

4.1 Υφιστάμενη κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο 
 

Η γεωργία ακριβείας στον ελλαδικό χώρο βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο κάτι που έχει ως 

αποτέλεσμα η ζήτηση των απαραίτητων μηχανημάτων και εξοπλισμού να βρίσκεται σε χαμηλά 

επίπεδα, οδηγώντας τον ανταγωνισμό σε χαμηλά επίπεδα. Οι ήδη υπάρχουσες εταιρείες που 

έχουν την βάση τους και δραστηριοποιούνται  στην Ελλάδα  δεν καταλαμβάνουν σημαντικά μερίδια 

στην αγορά. 

4.1.1 Agrology  

 

Η “Παπαοικονόμου  Αγροχημικά” [18] είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 

εξοπλισμού και συμβουλευτικής στον τομέα της γεωργίας με 38ετή παρουσία στο χώρο. Στον 

τομέα της γεωργία ακριβείας οι υπηρεσίες που προσφέρει εστιάζουν σε συστήματα 

χαρτογράφησης της σοδειάς με συστήματα GPS, GIS ενώ το μόνο σύστημα αισθητήρων που 

προσφέρει εφαρμόζει πάνω στο ψεκαστικό μηχάνημα και δεν σχετίζεται με διάταξη ΑΔΑ.  

H Agrology βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Σίνδου. Η 

εταιρεία ιδρύθηκε το 1982. Η Agrology ανήκει σε όμιλο εταιρειών που είναι ενεργή σε Ελλάδα, 

Ιταλία, Βέλγιο, Η.Π.Α και Ισπανία στους τομείς της γεωργίας και των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης 

ποιότητας: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 και OHSAS 18001: 2007.  

Οι τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες της είναι: 

 Προστασία των φυτών 

Η AGROLOGY έχει 30 χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων σκευασμάτων και λύσεις 

συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η οποία διατυπώνει και συσκευάζει μια σειρά 

πάνω από 90 προϊόντα σε δικές του εγκαταστάσεις. 

 Θρέψης Φυτών και λίπανση 
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Η AGROLOGY επενδύει στον τομέα της R&D των καινοτόμων προϊόντων θρέψης των φυτών 

που διευκολύνουν τη βελτίωση τόσο των αποδόσεων όσο  και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

καλλιεργειών. Η χρήση του προϊόντος και οι συστάσεις των καλλιεργειών βασίζονται σε εκτενή 

στοιχεία που παράγονται μέσα από δοκιμές σε διαφορετικά συστήματα καλλιέργειας. 

 Αναλυτικές Υπηρεσίες 

Το τεχνικό τμήμα του AGROLOGY, χρησιμοποιώντας ανάλυση εδάφους και των φυτών, 

προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα για τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. 

 Γεωργία Ακριβείας 

Ένας από τους τομείς που ασχολείται η εταιρεία AGROLOGY είναι η Γεωργία Ακριβείας. Η 

AGROLOGY διαθέτει "Γεωργία Ακριβείας" συστήματα και υποστήριξη στους Έλληνες αγρότες, 

Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια. 

  

Οφέλη εδάφους: 

 Λιγότερη αποξήρανση 

 Καλύτερο αερισμό του εδάφους 

 Μικρότερη απορροή του νερού και μείωση της διάβρωσης του εδάφους 

 Μείωση βακτηριακής διέγερσης 

Οφέλη φυτού: 

 Επιτάχυνση αναπνοής 

 Αύξηση ποιότητας χλωροφύλλης 

 Βελτίωση πρόσληψης θρεπτικών συστατικών 

 Καλύτερη ανάπτυξη των βλαστών 

 

Η AGROLOGY δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας με χρήση Ασύρματων 

Δικτύων Αισθητήρων αλλά με χρήση υψηλής ποιότητας φουλβικών και χουμικών οξέων. Οι 

χουμικές ουσίες βρίσκονται σε όλα τα εδάφη και τα νερά που περιέχουν οργανική ύλη και είναι το 

αποτέλεσμα των βιολογικών και χημικών διεργασιών. Η χρήση των φουλβικών και χουμικών οξέων 

μπορούν να έχουν μια ποικιλία από θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο στο έδαφος, αλλά επίσης 

επηρεάζει άμεσα τόσο το φυτό όσο και την μικροβιακή χλωρίδα. 

4.1.2 Tractor GPS 

Η Tractorgps αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών 

αυτοματισμών στον αγρό, εφαρμόζοντας λύσεις έξυπνης γεωργίας σε κάθε στάδιο της αγροτικής 

παραγωγής. Συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες GPS, αγρο-μετεωρολογικών σταθμών, 

τεχνολογίες IoT (Internet of Things) και συστήματα κατανεμημένων αισθητήρων, καθώς και 

σύγχρονες τεχνικές συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων (big data, analytics, 

machine learning), μεταφράζει πρωτογενή δεδομένα μετρήσεων σε χρήσιμη πληροφορία για τη 

λήψη αποφάσεων, για μια έξυπνη και μεθοδευμένη γεωργία.  
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Συγκεκριμένα, τα συστήματα γεωργίας ακριβείας που διαθέτει είναι: 

 Oθόνες GPS 
 Συστήματα Αυτόματης Πλοήγησης 
 Συστήματα Ισοπέδωσης Χωραφιών 
 Αυτοματοποίηση Παρελκομένων 
 Μετεωρολογικά Συστήματα 
 Μετρητικά Όργανα 
 Συστήματα απεικόνισης και εντοπισμού 

Η Tractorgps παρέχει και υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας παρέχοντας την δυνατότητα εντοπισμού 

ζητημάτων στον αγρό δίνοντας την δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων που διασφαλίζουν την 

ομαλή εξέλιξη των καλλιεργειών. Μέσα από ένα σύνολο υπηρεσιών που προσφέρει η AgroMet της 

Τractorgps είναι εφικτή η επίβλεψη, αξιολόγηση και συμβουλευτική επέμβαση. Οι υπηρεσίες είναι 

σε 3 επίπεδα. 

 Meteo – Μικροκλιματικές συμβουλές αγρού (Εγκατάσταση αγρο-μετεωρολογικού σταθμού 

για πρόσβαση στα κλιματικά δεδομένα του χωραφιού ενδιαφέροντος) 

 Pests – Συμβουλές πρόγνωσης παρασίτων καλλιέργειας (Μέσω δικτύου τηλεματικών 

παγίδων για την αποδοτικότερη αντιμετώπιση των εχθρών της καλλιέργειας. 

 Μaps – Παραγωγή χαρτών μεταβλητής λίπανσης αγρού με ζώνες διαφοροποιημένης 

λίπανσης για την εφαρμογή σωστών ποσοτήτων λιπάσματος. 

Η Tractorgps δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας με χρήση Ασύρματων 

Δικτύων Αισθητήρων αλλά με συσκευές που είναι μετρητές/ καταγραφικά συστήματα καιρού και 

διαθέτουν αισθητήρες θερμοκρασίας, βαρομετρικής πίεσης, ταχύτητας ανέμου και δείκτη 

ψεκασμού για την αποτύπωση των καιρικών συνθηκών που επικρατούν με ακρίβεια για την λήψη 

αποφάσεων ψεκασμού [19].  

4.1.3 iScout 

Η iScout ιδρύθηκε το 2019 και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες εναέριας επιθεώρησης 

καλλιεργούμενων εκτάσεων  με σκοπό την υποστήριξη λήψης ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων 

από τους εκμεταλλευόμενους. Στόχος να αναδείξει σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα 

προσδοκώμενα οφέλη που αποφέρει η τεχνολογία αυτή στο σύγχρονο γεωργικό επιχειρείν, οφέλη 

που  σχετίζονται άμεσα με τη μείωση εισροών και ρίσκου, την ποιοτική αναβάθμιση των 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την αύξηση της απόδοσης κάθε επιχείρησης του 

κλάδου κ.α.  

Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι οι εξής: 

 Η υπηρεσία we-scout είναι το μοντέλο της υπηρεσίας όπου όλες οι εργασίες συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων γίνονται από την iScout. 

 Η υπηρεσία they-scout είναι ένα νέο μοντέλο συνεργασίας που προωθεί η iScout στην 
αγορά. Ο υποψήφιος πελάτης με ένα ποσό εγγύησης αναλαμβάνει τον εξοπλισμό με τη 
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μορφή χρησιδανεισμού στον οποίο εκπαιδεύεται και εκτελεί τις εναέριες επιθεωρήσεις 
στους αγρούς που επιθυμεί και όποτε επιθυμεί. Η iScout αναλαμβάνει μόνο την ανάλυση 
των δεδομένων και την αποστολή στον πελάτη των σχετικών αναφορών και αρχείων. 

 Η υπηρεσία it-scout αφορά τον μεμονωμένο παραγωγό ή μεμονωμένες περιπτώσεις 

επιθεωρήσεων. 

H εταιρεία iScout διαθέτει υπηρεσίες παρακολούθησης και επιθεώρησης καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη με δημιουργία χαρτών ανάκλασης για την συλλογή 

και επεξεργασία των δεδομένων με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών και την αύξηση της απόδοσης κάθε επιχείρησης του κλάδου . Δεν 

προσφέρει οπτικά δεδομένα στην διαχείριση και καταγραφή των «ζωτικών σημείων» της 

καλλιέργειας με ασύρματο δίκτυο αισθητήρων. Συνεπώς δεν προσφέρει συνδυαστική αξιοποίηση 

πληροφορίας ούτε έχει δημιουργήσει αλγόριθμο πρόβλεψης ασθενειών. [20] 

4.1.4 Kreyer 

 

Μια ακόμα εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο αυτό είναι η εταιρεία Kreyer [21]. H εταιρεία 

έχει ως έδρα την Φραγκφούρτη και έχει σημεία πώλησης την Γαλλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. 

Η έδρα των γραφείων της εταιρείας είναι στην Αθήνα και προμηθεύει την Τουρκία, την Ιταλία και 

την Κύπρο. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει  είναι για: 

 Πρόγνωση καιρού 

 Πρόγνωση ασθενειών 

 Πλατφόρμα δεδομένων 

 
Η πρόγνωση ασθενειών γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών μετεωρολογικών σταθμών KreyoMET, 

όπου αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόβλεψη της εμφάνισης διάφορων ασθενειών 

ψώρας, περονόσπορο στην καλλιέργεια οπωροφόρων δέντρων και την αμπελουργία κ.α. Οι 

σταθμοί παρακολούθησης KreyoMET είναι ενημερωμένοι με τα τελευταία τεχνολογικά πρότυπα, 

σε περισσότερες από 70 χώρες. Συνδυάζουν τις μετρήσεις του σταθμού με την επιστημονική 

γνώση σχετικά με τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών σε ένα πολύ πρώιμο 

στάδιο. Η εμπειρία στην αποκωδικοποίηση και την γνώση σχετικά με όλα τα είδη φυτών, τη χρήση 

των προγνώσεων του σταθμού και τις συνθήκες του εδάφους έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

μοντέλων για την προστασία των πιο σημαντικών καλλιεργειών έναντι των κυριότερων ασθενειών. 

Ακόμα η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι πελάτες μπαίνοντας στον 

λογαριασμό τους μπορούν να δουν τα δεδομένα που καταγράφονται από τις συσκευές KreyoMET. 

Άλλη υπηρεσία της εταιρείας είναι η υπηρεσία KreyoMET για την πρόγνωση των μετεωρολογικών 

δεδομένων της φυτείας ή του αμπελιού του πελάτη. Αυτό το λογισμικό μέσω διαδικτύου ονομάζεται 

Kreyo-Meteo. H υπηρεσία αυτή προσφέρει μια ποικιλία πληροφοριών για τον καιρό σε μορφή 

πίνακα ή καμπυλών.  Οι τοπικές προγνώσεις υπολογίζονται για κάθε 3-18 χιλιόμετρα. Η πρόβλεψη 

λαμβάνει υπόψη το τοπικό μικροκλίμα, την τοπογραφία και το έδαφος. Ο μετεωρολογικός σταθμός 

πάρεχει όλες τις τρέχουσες μετρήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την αύξηση της ακρίβειας της 
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πρόγνωσης βάσει των συντενταγμένων του πελάτη. Οι λεπτομερείς προγνώσεις καιρού Kreyo 

Meteo υπολογίζονται για 5 ημέρες σε ωριαία βάση. 

Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει : 

 Λεπτομερή τοπική πενθήμερη πρόγνωση καιρού με ωριαία ανάλυση  

 Παροχή όλων των σημαντικών παραμέτρων, όπως πρόβλεψη θερμοκρασίας, 

βροχόπτωση, πιθανότητα βροχόπτωσης, νεφοκάλυψη, ταχύτητα ανέμου, ριπές ανέμου, 

κατεύθυνση ανέμου, κ.λ.π. 

Για την τοπική πρόγνωση καιρού απαιτείται ένας σταθμός KreyoMET (μηνιαίο κόστος ανά 

λογαριασμό χρήστη). 

Οι σταθμοί KreyoMET προσφέρονται σε διάφορα μοντέλα με πολλούς αισθητήρες για διάφορες 

εφαρμογές: 

 Βροχόπτωση 

 Υγρασία εδάφους 

 Ταχύτητα ανέμου 

 Διεύθυνση ανέμου 

 Ατμοσφαιρική πίεση 

 Σχετική υγρασία 

 Θερμοκρασία 

 

Ανάλογα με την εφαρμογή μπορεί να συνδυαστεί με αισθητήρα φωτεινότητας και μονάδας ελέγχου 

υγρασίας φύλλου, ολική ακτινοβολία, θερμοκρασία επιφάνειας κ.λ.π. Μοντέλα ασθενειών, 

προγράμματα άρδευσης, πρόσθετες υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού μικροκλίματος μπορούν να 

συνδυαστούν για να δοθεί μια πλήρη εικόνα των καιρικών συνθηκών, του εδάφους και της  

ανάπτυξης των φυτών στον αμπελώνα για την βελτίωση των αποτελεσμάτων απόδοσης. Ως 

μειονέκτημα της προσφερόμενης λειτουργικότητας/τεχνολογίας είναι η μη αξιοποίηση οπτικών 

δεδομένων στη διαχείριση και καταγραφή των «ζωτικών σημείων» της καλλιέργειας σε όλη την 

έκτασή της, όπως και η παροχή πληροφορίας για τη σύσταση του εδάφους.  

4.1.5 GeoAnalysis 

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. [23] ιδρύθηκε το 1988. Αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες στο 

χώρο των μελετών έργων υποδομής, με κύριο χαρακτηριστικό τις επενδύσεις σε πρωτοπόρους 

τεχνολογικά τομείς και τη χρήση αποκλειστικά υψηλής τεχνολογίας. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες στους τομείς: 

 Εθνικό Κτηματολόγιο 
 Τοπογραφία & Δορυφορική Γεωδαισία (Δίκτυα Ελέγχου, Μικρομετακινήσεις, GPS) 
 Ψηφιακή Φωτογραμμετρία (Εναέρια & Επίγεια) 
 Αποτυπώσεις Μνημείων 
 Παραγωγή 3D μοντέλων 
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 Τηλεπισκόπηση 
 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
 Συγκοινωνιακά Έργα 
 Ψηφιακή Χαρτογραφία 
 Πολεοδομία και Χωροταξία 
 Γεωλογία 
 Υδραυλικά 
 Δασικές & Φυτοτεχνικές Μελέτες 
 Αγροτικές Εφαρμογές - Γεωργία Ακριβείας 
 Περιβάλλον 
 Ενέργεια 
 Πληροφορική 
 Έρευνα και Ανάπτυξη 

Συγκεκριμένα μέσω της Γεωργίας Ακριβείας καθίσταται δυνατή:  

 Η χαρτογράφηση ζωνών της καλλιέργειας που απαιτούν διαφορετικές επεμβάσεις (ζώνες 

ξηρασίας αγροκλιματικές ζώνες).  

 Η παρακολούθηση της φυσιολογικής κατάστασης (υγείας) των καλλιεργειών και η εκτίμηση 

των αρδευτικών αναγκών και του υδατικού στρες.  

 Η αποτίμηση ζημιών από φυσικές καταστροφές  

 Η πρόβλεψη της απόδοσης της καλλιέργειας  

 Η αναδιάρθρωση καλλιεργειών - εναλλακτικές καλλιέργειες  

Οι κύριες εφαρμογές της εταιρείας αφορούν τη χαρτογράφηση χρήσεων γης και εδαφοκάλυψης, 

καθώς και τον υπολογισμό ποσοτικών δεικτών και μοντέλων που συμβάλουν στην 

παρακολούθηση και στη διαχείριση του αγροτικού και αστικού περιβάλλοντος. Πέρα από αυτές, η 

τηλεπισκόπηση, είτε δορυφορική είτε σε εικόνες από αεροπλάνο ή UAV, αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο σε πάρα πολλά πεδία. Σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της εταιρείας αποτελεί και 

η ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για διάφορους σκοπούς, οι οποίες λειτουργούν σε web 

περιβάλλον. 

Μεγάλο κομμάτι των εφαρμογών που αναπτύσσει η ΓεωΑνάλυση Α.Ε.  στοχεύουν στην καλύτερη 

διαχείριση της πληροφορίας μέσω Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, 

αναπτύσσοντας  ολοκληρωμένες εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (web GIS). 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας εφαρμογών με στόχο την 

παρακολούθηση των έργων, την οργάνωση των δεδομένων, την διαχείριση πόρων και την 

ανάθεση εργασιών. 

Το Τμήμα Πληροφορικής  αναπτύσσει ολοκληρωμένες διαδικτυακές εφαρμογές προβολής και 

διαχείρισης χωρικών δεδομένων, που υποστηρίζουν επιπρόσθετες λειτουργίες ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες των μελετών που αναλαμβάνει η εταιρεία. 

Αν και ο συνδυασμός διαφορετικού τύπου πληροφορίας, η διασύνδεση εξοπλισμού καταγραφής 

δεδομένων σε ένα ευέλικτο πληροφοριακό σύστημα είναι σε υψηλά επίπεδα τεχνικής ωριμότητας, 

η λειτουργικότητα της πρώιμης ανίχνευσης ασθενειών και η στοχευμένη φυτοπροστασία 

παραμένουν ανεξερεύνητα πεδία στα παρεχόμενα εμπορικά συστήματα της εταιρείας.  
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4.1.6 Future Intelligence 

 

Η Future Intelligence Ltd [24] προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. 

Αναπτύσσεται τεχνολογικά σε τομείς του Διαδικτύου των Πραγμάτων ( IoT), δίκτυο Νέας γενιάς 4 

/ 5Gs και κατανεμημένων αρχιτεκτονικών μέσω της συνεχιζόμενης μάθησης και αποκεντρωμένης 

συνεργασίας. Οι εφαρμογές της βασίζονται στις κατηγορίες smart city lighting, smart city sensing 

και smart farming.  

Για την Έξυπνη Γεωργία έχει αναπτύξει την πλατφόρμα FINoT QUHOMA ως μια ολοκληρωμένη 

λύση που παρέχει έναν έξυπνο, φιλικό προς το περιβάλλον και τον ελληνικό κλήρο τρόπο στήριξης 

των γεωργικών δραστηριοτήτων. Το σύστημα είναι συμβατό με τους περισσότερους διαθέσιμους 

αισθητήρες (εδάφους, αέρα κτλ.) και ενεργοποιητές (ηλεκτροβάνες, παροχόμετρα κτλ.) που 

σχετίζονται με τη γεωργία. Η Future Intelligence δημιουργεί μια Αγορά Υπηρεσιών (Marketplace) 

για αποδοτική καλλιέργεια με μειωμένες εισροές και αποτελεσματική εμπορευματοποίηση 

εμπορική προώθηση ανώτερων, ποιοτικών γεωργικών προϊόντων διατροφής. 

Ο ακρογωνιαίος λίθος των εφαρμογών της Future Intelligence για την έξυπνη γεωργία είναι η σειρά 

προϊόντων FINoT Objects και FINoT Platform, με βάση IoT εξοπλισμό που σχεδιάζεται και 

κατασκευάζεται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Οι κατάλληλοι ελεγκτές αισθητήρων κατά μήκος των 

συνιστωσών του ασύρματου δικτύου (κόμβοι και συλλέκτες) δημιουργούν μια υποδομή IoT που 

καταγράφει, επεξεργάζεται και «φορτώνει»/«αποθηκεύει» τις συνθήκες μικροκλίματος σε μια 

πλατφόρμα cloud και στη συνέχεια μέσω μιας διεπαφής Web στους τελικούς χρήστες. 

Η πλατφόρμα FINoT είναι η πλατφόρμα δικτύου επόμενης γενιάς που προσφέρει αξία μέσω της 

έξυπνης διασύνδεσης δομών προσαρμοστικού ελέγχου. Η τεχνολογία που έχει εφαρμοστεί 

καθιστά τους ελεγκτές (controllers) ικανούς να καταγράφουν και να μεταδίδουν δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο παρέχοντας αναδυόμενες γνώσεις για καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες. 

Με την προσαρμογή της FINoT στη χαρτογράφηση επιχειρησιακών διαδικασιών, οποιοσδήποτε 

τελικός χρήστης μπορεί να βελτιώσει τον κύκλο ζωής του προϊόντος του μέσω των έξυπνα 

συνδεδεμένων συσκευών. Αυτό θα αυξήσει την αξία που προσφέρει στους πελάτες με κέρδη σε 

κατανάλωση ενέργειας, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, τη συντήρηση και την υποστήριξη 

της υποδομής. 

Επιλέγοντας το FINoT, ένας συνεργάτης παίρνει όλες τις απαραίτητες μονάδες ασύρματης 

επικοινωνίας και αρθρωτά στοιχεία λογισμικού που του επιτρέπουν να διασυνδέει και να 

διαχειρίζεται οποιοδήποτε τύπο αισθητήρα / ενεργοποιητή για να αυξήσει την παραγωγικότητα του 

πελάτη του. Η πλατφόρμα FINoT μπορεί να επεκταθεί τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα ενώ 

είναι πλήρως ενσωματωμένη στην πλατφόρμα η δυνατότητα διασυνδεσιμότητας με άλλες με 

ανοικτών προγραμμάτων διεπαφής (OPEN APIs).  

Η υλοποίηση αυτή εστιάζει κυρίως στο σχεδιασμό και την κατασκευή του εξοπλισμού (αισθητήρες, 

σύστημα επικοινωνίας, τροφοδοσία ενέργειας, ελεγκτές) και την ανάπτυξη του αντίστοιχου 

λογισμικού συλλογής των δεδομένων πλην οπτικών. Το πεδίο εφαρμογής για ανάλυσή τους μέσω 
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έξυπνων αλγορίθμων σε μια δομή λήψης αποφάσεων (decision-support) ή παροχής 

συμβουλών/προβλέψεων παραμένει ανεξερεύνητο. 

4.2 Υφιστάμενη κατάσταση σε παγκόσμια κλίμακα 
 

Σε αντίθεση με το πλήθος των εταιρειών στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

γεωργίας ακριβείας, οι εταιρείες με ίδιες υπηρεσίες στο εξωτερικό υπερέχουν σε αριθμό κατι που 

αυξάνει την επιθυμία να ξεχωρίσουν με μοναδικές τεχνολογίες και προϊόντα, αυξάνοντας έτσι τον 

ανταγωνισμό μεταξύ τους. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από αυτές 

4.2.1  CropX 

 

Η εταιρεία “CropX” [25] ιδρύθηκε το 2015 με αντικείμενο τα ag-analytics, αναπτύσσει λύσεις 

λογισμικού που βασίζονται στο cloud, ενσωματωμένες με ασύρματο αισθητήρα, που ενισχύει την 

απόδοση των καλλιεργειών και εξοικονομεί νερό και ενέργεια. 

Το 2017 η εταιρεία διέθεσε το εργαλείο διαχείρισης φάρμας όπου συλλέγοντας τα δεδομένα από 

τους αισθητήρες εδάφους (σε διάφορα βάθη) εφαρμόζει πλάνο προστασίας. Όλα αυτά έγιναν 

προκειμένου το σύστημά  να δημιουργήσει αυτομάτως μια προσαρμοστική συνταγή αρδεύσεως με 

μεταβλητό ρυθμό που να λαμβάνει υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του εδάφους και του 

καιρού και να προσαρμόζεται συνεχώς στις ειδικές ανάγκες καλλιέργειας και στο στάδιο ανάπτυξής 

του. 

 Κάθε αισθητήρας συλλέγει υγρασία, θερμοκρασία και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Όλα τα δεδομένα 

είναι γεωγραφικά τοποθετημένα με βάση τις συντεταγμένες, δημιουργώντας γεωχωρικές 

χρονοσειρές για όλα τα μετρήσιμα δεδομένα. Για κάθε τοποθεσία επιλέγετε η καλύτερη σχετική 

πηγή δεδομένων σύμφωνα με διάφορες παραμέτρους. Οι πληροφορίες για τον καιρό 

περιλαμβάνουν θερμοκρασία αέρα, υγρασία, ταχύτητα ανέμου, βροχοπτώσεις. Για κάθε  πεδίο, 

συλλέγονται φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης από δορυφόρους, χρησιμοποιώντας πολλούς 

δείκτες, συμπεριλαμβανομένου των Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Normalized 

Difference Water Index (NDWI), Moisture Stress Index (MSI) και άλλων σχετικών δεικτών. 

Χρησιμοποιούνται δημόσιοι διαθέσιμοι χάρτες που επιτρέπουν  στους τελικούς χρήστες να 

προσθέσουν δεδομένα προσδιορισμού του εδάφους ώστε να αναλυθούν από την πλατφόρμα. 

Το CropX χρησιμοποιεί πολλά μοντέλα καλλιέργειας για να μάθει και να κατανοήσει τη 

συμπεριφορά των υποστηριζόμενων καλλιεργειών από όλες τις σχετικές παραμέτρους - 

πρόσληψη νερού, στάδια ανάπτυξης, απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, πίεση νερού και 

αλατότητας και πολλά άλλα  

Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης  προσαρμόζονται συνεχώς στην πραγματική ανάπτυξη των 

υποστηριζόμενων καλλιεργειών, βελτιώνοντας έτσι τα μοντέλα  συνεχώς. 
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Οι προσφερόμενες λύσεις εστιάζουν μόνο σε ένα κομμάτι της διαχείρισης των εισροών (άρδευση 

και διαχείριση ενέργειας) προηγμένη προσαρμοστική υπηρεσία λογισμικού άρδευσης που παρέχει 

αύξηση της απόδοσης καλλιεργειών και υπηρεσίες εξοικονόμησης κόστους νερού και ενέργειας 

και όχι σε όλο το φάσμα των καλλιεργητικών πρακτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζει ο 

τελικός χρήστης (καλλιεργητή, γεωπόνος, ειδικός σύμβουλος κ.α.) 

4.2.2 Aker 
 

Η “Aker” [26] με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα το Μιζούρι και την 

Μινεσότα, αναπτύσσει έξυπνα εργαλεία διαχείρισης καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της σεζόν για 

να επιταχύνει την υιοθέτηση πρακτικών καλλιέργειας ακριβείας σε όλη τη βιομηχανία.  

Σκοπός της είναι η παροχή διάγνωσης ασθενειών στις καλλιέργειες με εργαλεία τεχνολογίας και 

υπηρεσιών για την βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας κάθε καλλιέργειας.  

Παρέχει υπηρεσίες μέσω τριών κατηγοριών. 

 Της εφαρμογής AKERSCOUTΤΜ όπου πραγματοποιείτε παρακολούθηση των καλλιεργειών 

με στόχο την μέιωση των ζημιών στις καλλιεργητικές περιόδους. 

 Συλλογή εικόνων υψηλής ευκρίνειας μέσω drones, επιθεώρηση χωραφιών και παροχή  

πρακτικών εργαλείων για την  βελτίωση των αποφάσεων και των συστάσεων. 

 Της υπηρεσίας AKER PEST NETWORK με διάθεση κατάλληλων αισθητήρων και 

τεχνολογίας για την ανίχνευση εντόμων και ασθενειών για τον περιορισμό των απωλειών 

και την βελτίωση  χρήσης χημικών μιας και θα παρέχεται έγκαιρη γνώση των απειλών.  

 Η εταιρεία είναι αρκετά δραστήρια για την περαιτέρω αναβάθμιση, εξέλιξη και προώθηση των 

υπηρεσιών/προϊόντων της με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, διαγωνισμούς αλλά και 

δράσεις επιμόρφωσης, εστιάζοντας κυρίως στις τεχνικές ανάλυσης οπτικών δεδομένων, τον 

εξοπλισμό επιτήρησης από αέρος (ειδικά διαμορφωμένο drone). 

 Δεν έχει ενσωματώσει ακόμα στα προϊόντα της την αξιοποίηση δεδομένων από επίγειους 

αισθητήρες για να συμπλήρώσει  και να συνδυάσει κατάλληλα τη συνολικά καταγραφόμενη 

πληροφορία από την καλλιέργεια. 
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4.2.3 Ceres Imaging 

 

Στον τομέα της πολυφασματικής απεικόνισης με την χρήση σύγχρονων τεχνικών η εταιρεία “Ceres 

Imaging” [27]  με έδρα το Όκλαντ της Καλιφόρνιας, ασχολείται με την συλλογή και απεικόνιση 

εναέριων φασματικών εικόνων,διαχειρίζεται τις ελλέιψεις θρεπτικών στοιχείων, βελτιστοποιεί το 

σχεδιασμό του συστήματος άρδευσης και τον προγραμματισμό των συνθηκών εδάφους και 

εδάφους, δημιουργεί και βελτιστοποιεί ζώνες διαχείρισης, καταπολεμά ασθένειες και παρασίτα, και 

βοηθά τους καλλιεργητές να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή νερού και λιπασμάτων μέσω της 

πλατφόρμας που διαθέτει, Center Pivot Analytics Suite όπου ανιχνεύει αυτόματα, δίνει 

προτεραιότητα και προειδοποιεί για προβλήματα άρδευσης στα πεδία. 

Οι πολυφασματικές εικόνες υψηλής ανάλυσης συλλαμβάνονται μέσω αεροπλάνων με χαμηλή 

πτήση και επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας εξαιρετικά προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας εικόνας 

και μοντελοποίησης καλλιεργειών. Οι εικόνες αποκαλύπτουν εξαιρετικά ακριβείς πληροφορίες σε 

πραγματικό χρόνο (ακρίβεια θερμοκρασιακών διαφορών 0,1 βαθμών Κελσίου μεταξύ των φυτών) 

σχετικά με την κατάσταση του νερού και της θρεπτικής αξίας κάθε φυτού σε έναν τομέα. Με τα 

εργαλεία ανάλυσης ερμηνεύονται τα δεδομένα δεικτών ώστε να επιτευχθεί έγκαιρα οποιοδήποτε 

πρόβλημα. Η πλατφόρμα που διαθέτει η εταιρεία «διαβάζει» τον δείκτη χλωροφύλλης ώστε να 

παρέχει πληροφορίες για την περιεκτικότητα σε αζωτούχα φυτά κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο 

δείκτης Χλωροφύλλης ενημερώνει τη στοχοθετημένη δειγματοληψία ιστών, τις πρόωρες 

προβλέψεις απόδοσης σε σειρές καλλιεργειών και τη διαχείριση της γονιμότητας.Με τον δείκτη 

έγχρωμης υπέρυθρης απεικόνισης (Color infrared - CIR) οι καλλιεργητές χρησιμοποιούν εικόνες 

CIR για την παρακολούθηση της εμφάνισης, της πυκνότητας του θόλου και της σύνθεσης του 

εδάφους ή της περιεκτικότητας σε νερό. Με τον δείκτη υδάτινου στρες ανιχνεύονται τα προβλήματα 

άρδευσης πριν επηρεάσουν την απόδοση.  

Και σε αυτή την περίπτωση, η εστίαση δεν είναι σφαιρική (στόχευση κυρίως σε λίπανση και 

άρδευση, μη συνδυαστική αξιοποίηση πληροφορίας από μετρήσεις στος έδαφος ενώ το πεδίο της 

φυτοπροστασίας μέσω της πρώιμης ανίχνευσης καταπόνησης/ασθενειών παραμένει 

ανεξερεύνητο. 

4.2.4 Precision Hawk 
 

Η “Precision Hawk” [28]  είναι μια εταιρεία παροχής πληροφοριών που συνδυάζει μη επανδρωμένα 

εναέρια συστήματα, τεχνολογίες τηλεανίχνευσης και προηγμένες αναλύσεις δεδομένων για τη 

βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών και της καθημερινής λήψης αποφάσεων. Το 

PrecisionHawk προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των 

εναέριων δεδομένων, ώστε να παρέχονται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

ένα ευρύ φάσμα πολιτικών βιομηχανιών με μεγάλη ένταση δεδομένων. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε 

το 2010, παρέχει μια ολιστική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 
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(UAVs) για εργαλεία λογισμικού συλλογής δεδομένων και ανάλυσης για την παροχή καλύτερης 

επιχειρηματικής ευφυΐας στους πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών βιομηχανιών. 

Bασισμένη σε εκατομμύρια στρέμματα δεδομένων καλλιέργειας και 10 χρόνια εμπειρίας γεωργικών 

αναλύσεων, η εταιρεία αξιοποιεί την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για χρήση από 

επαγγελματίες της γεωργίας (παραγωγούς, συμβούλους καλλιέργειας, ασφαλιστές καλλιεργειών, 

γεωρχημικοί ερευνητές). 

 Οι παραγωγοί μπορούν να κάνουν πιο ακριβείς και αποτελεσματικές αποφάσεις 

διαχείρισης των καλλιεργειών, μεγιστοποιώντας το δυναμικό απόδοσης και την 

κερδοφορία. 

 Οι σύμβουλοι καλλιέργειας μπορούν να μοιράζονται με τους πελάτες μετρήσιμα μεγέθη 

δεδομένων για την υγεία των καλλιεργειών, μέσω απεικονίσεων. 

 Οι ασφαλιστές καλλιεργειών μπορούν να καταγράψουν ακριβή και αντικειμενική καταγραφή 

των ζημιών στις καλλιέργειες για να βελτιώσουν τις πληρωμές των απαιτήσεων τους. 

 Οι γεωργοχημικοί ερευνητές και οι γεωπόνοι μπορούν να συλλάβουν ολόκληρα πεδία (αντί 

για δειγματοληψία) και να ταξινομούν τα δεδομένα ανά οικόπεδο. 

Oι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στην γεωργική χαρτογράφηση είναι θερμογραφικοί, 

υπερφασματικοί και πολυφασματικοί. 

Οι υπερφασματικοί αισθητήρες καταγράφουν gigabytes (και μερικές φορές ακόμη και terabytes) 

φασματικών δεδομένων. Τυπικά θεωρείται ως ένας τρισδιάστατος υπερκύβος, τα υπερφασματικά 

δεδομένα αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το φάσμα κάθε εικονοστοιχείου σε μια δεδομένη εικόνα. Οι 

αναλυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το προφίλ ανάκλασης για: 

 Μέτρηση της φυτικής υγείας και ανίχνευση ασθενειών 

 Αξιολόγηση της ποιότητας του νερού 

 Υπολογισμό δείκτη βλάστησης 

 Προσδιορισμό σύνθεσης των ορυκτών και των επιφανειών 

 Φασματική ανίχνευση 

 Διεξαγωγή έρευνας φασματικού δείκτη 

Οι πολυφασματικοί αισθητήρες έχουν την ικανότητά να συλλαμβάνουν δεδομένα σε εξαιρετική 

χωρική ανάλυση και να καθορίζουν την ανακλαστικότητα σε κοντινό υπέρυθρο. Η συλλογή 

πολυφασματικών δεδομένων αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την αποτελεσματικότερη ανάλυση της 

υγείας των καλλιεργειών. Οι πολλαπλές δέσμες φωτός δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

εργαλείων χαρτογράφησης και ανάλυσης, να παράγουν ισχυρά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη 

βιωσιμότητα των φυτών, την περιοχή των φύλλων και την κάλυψη των θόλων. Χωρίς 

πολυφασματικά δεδομένα, μπορεί να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εντοπίζονται πρώιμοι 

δείκτες ασθενειών, παρασίτων και ζιζανίων και να λαμβάνεται ένα πραγματικό μέτρο της φυτικής 

βιομάζας των πυκνά φυτευμένων καλλιεργειών.  

Οι αισθητήρες θερμικής ή υπέρυθρης ακτινοβολίας επιτρέπουν στους χειριστές drone να βλέπουν 

αόρατα δεδομένα θερμοκρασίας. Εφαρμοσμένα σε αεροσκάφη, οι θερμογραφικοί αισθητήρες 
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καθιστούν δυνατή τη συλλογή ραδιομετρικών δεδομένων σε ευρείες περιοχές και σε δύσκολους 

χώρους. Οι πρόσφατες εξελίξεις, όπως η ενσωματωμένη οπτική απεικόνιση, η ανάλυση 

θερμότητας και η υπέρυθρη ευφυΐα, έχουν κάνει την θερμική ανάλυση προσβάσιμη και οικονομικά 

αποδοτική για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως την μέτρηση της θερμοκρασίας φύλλων 

καλλιέργειας για τον προσδιορισμό της θερμικής καταπόνησης, της χρήσης νερού και του 

μεταβολισμού των φυτών. 

4.2.5 Gamaya 
 

Η εταιρεία Gamaya είναι μια spin-off από την École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 

που δημιουργήθηκε το 2015 [29]. Η τεχνολογία της προέρχεται από μια σειρά διεθνών 

περιβαλλοντικών ερευνητικών έργων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2011 και 2015, 

συμπεριλαμβανομένου του έργου Leman-Baikal, μιας πολυετούς Ελβετικής - Ρωσικής 

πρωτοβουλίας για τη μελέτη και διατήρηση των υδάτινων πόρων μας με χρήση υπερυψωμένων 

αεροσκαφών και πρωτοποριακής υπερφασματικής τηλεπισκόπησης τεχνολογίας αιχμής. 

Η Gamaya αντιμετωπίζει την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας της 

μεγάλης βιομηχανικής γεωργίας, καθώς και της παραγωγικότητας και της επεκτασιμότητας της 

μικρής γεωργικής εκμετάλλευσης, αναπτύσσοντας την πιο προηγμένη λύση για χαρτογράφηση και 

διάγνωση γεωργικών εκτάσεων στον κόσμο. Η Gamaya βοηθά τους αγρότες να χρησιμοποιούν 

αποτελεσματικότερα το νερό, τα λιπάσματα, τα χημικά και τα καύσιμα. Βελτιώνοντας την ποιότητα 

και της ποσότητας της παραγωγής τους ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς 

και τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την ξηρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την 

κλιματική αλλαγή. 

Δραστηριοποιείται στην έξυπνη γεωργία με την ανάπτυξη μοναδικών υπηρεσιών διάγνωσης 

γεωργικών εκτάσεων για βιομηχανικούς καλλιεργητές στη Βραζιλία, χρησιμοποιώντας 

πατενταρισμένη τεχνολογία απεικόνισης για να καταγράψει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη 

φυσιολογία και τη χημική σύνθεση των καλλιεργειών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κύριος 

στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών και παρασίτων, η ανίχνευση και η διάγνωση του στρες 

(μηχανική βλάβη, έλλειψη θρεπτικών ουσιών, υδατικό στρες, συμπύκνωση του εδάφους), 

παρακολούθηση της ανάπτυξης για βελτιστοποίηση της γονιμοποίησης, καθώς και πρόβλεψη 

απόδοσης. Η Gamaya δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να επιτύχουν σημαντικά οικονομικά 

οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της απόδοσης κατά 30%, της μείωσης του κόστους 

κατά 40%, καθώς και της μείωσης κατά 70% των κινδύνων που σχετίζονται με τη νόσο. Όλα αυτά 

διευκολύνουν την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και μειώνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Η Gamaya παρουσιάστηκε από τη Forbes ως μία από τις 4 ευρωπαϊκές εταιρείες 

AgriTech με δυνατότητα να γίνει εταιρεία αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η παρεχόμενη 

λειτουργικότητα των προϊόντων της εταιρείας εστιάζει σε πιο «τροπικές καλλιέργειες», πέραν των 

εξεταζόμενων στα πλαίσια του έργου MARS, ως ανοιχτό πεδίο προς μελλοντική εξέλιξη είναι η 

παραμετροποίηση της πλατφόρμας για εφαρμογή σε διαφορετικά είδη καλλιεργειών, όπως και η 

ενσωμάτωση πληροφορίας από αισθητήρες εδάφους. 
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4.3 Eρευνητικά προγράμματα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο 

σχετικά με την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων σε 

εργασίες πεδίου 

Σε διεθνές επίπεδο η ανάπτυξη της έξυπνης γεωργίας αποτελεί αντικείμενο πολλών 

προγραμμάτων και προτεραιότητα στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) με σχέδια δράσης 

ανα επενδυτική προτεραιότητα όπως ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας , 

προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ 

επιχειρήσεων, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, δημιουργία θερμοκοιτίδων, οικονομική ενίσχυση 

νέων ιδεών κ.α. Μερικά από τα προγράμματα για την Έρευνα και την Καινοτομία είναι το ΠΑΑ και 

ο Ορίζοντας. 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποτελεί τον 2ο πυλώνα της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής και βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το 

χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που καλύπτει την περίοδο 2014-

2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική 

"Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την 

έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. Έχει οριζόντιο χαρακτήρα και καλύπτει όλους 

τους τομείς. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά μερικά χρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν τα 

έξυπνα συστήματα. 

4.3.1 SENSE 

 

SENSE –Το χρηματοδοτούμενο από το 6ο Framework Programme, Embedded System έργο 

SENSE (Smart Embedded Network of Sensing Entities) αναπτύσσει μεθόδους, εργαλεία και μία 

δοκιμαστική πλατφόρμα για το σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη λειτουργία έξυπνα 

προσαρμοζόμενων ασύρματων δικτύων σταθερά ενσωματωμένων εξαρτημάτων αισθητήρων. Το 

δίκτυο είναι ένα σύστημα περιρρέουσας νοημοσύνης (ambient intelligent system), το οποίο 

προσαρμόζεται στο περιβάλλον του και προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες τόσο στους 

αισθητήρες που το απαρτίζουν όσο και στο χρήστη. Το SENSE αναλαμβάνει σταθερούς κόμβους 

και δίνει έμφαση στην επεξεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των νοημόνων κόμβων για να 

παράγει μια συνεκτική άποψη και να εντοπίσει ασυνήθιστες και επείγουσες καταστάσεις. 

Στόχος η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για έξυπνα προσαρμοστικά ασύρματα δίκτυα έξυπνων 

αισθητήρων. Αυτοί οι αισθητήρες συνεργάζονται για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια 

συνολική άποψη από την τοπική πληροφόρηση. Το δίκτυο είναι κλιμακωτό λόγω της τοπικής 

επεξεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, και αυτο-οργανώνει με βάση την φυσική τοποθέτηση 

των κόμβων. Οι κόμβοι αναγνωρίζουν τα τοπικά αντικείμενα, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό 

πληροφοριών βίντεο και ήχου, και οι γειτονικοί κόμβοι ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με 



ΕΕ1 | Π.1.11 – Ανάλυση αγοράς και πλάνο εμπορικής αξιοποίησης 

 
 

 

MARS Σελίδα 35 από 70 25 Ιανουαρίου 2020 

 

 

αντικείμενα σε ένα δίκτυο αυτο-οργάνωσης. Το αποτέλεσμα είναι μια γενική επισκόπηση των 

σημερινών αντικειμένων και συμβάντων που παρατηρούνται από το δίκτυο [30]. 

4.3.2 UbiSec&Sens 

 

Το UbiSec & Sens [31] είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα ειδικών στόχων (STReP) στη θεματική 

προτεραιότητα «Towards a global dependability and security framework» του  του Προγράμματος 

Πλαισίου 6 της ΕΕ για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Σ’ αυτό το έργο συμμετείχαν 8 εταίροι από 

τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. [32] 

Ο στόχος του UbiSec&Sens ήταν να δημιουργηθεί μια υποδομή για τη μεγάλη κινητικότητα και 

την ασφάλεια, που να βασίζεται σε τεχνολογίες SmartCard για εξατομικευμένες υπηρεσίες καθώς 

και υπηρεσίες πλαισίου επίγνωσης, που αφορούν την αδειοδότηση και την πιστοποίηση σε 

ετερογενή δίκτυα. Επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας προηγμένης 

προσωποποίησης και τεχνολογιών τοπικής προσαρμογής με υψηλή ασφάλεια, προκειμένου να 

διατηρηθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των συσκευών υπολογιστών, τα εξαρτήματα του 

λογισμικού τους, και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ 

χρηστών. 

Η προσέγγιση UbiSec & Sens ήταν να χρησιμοποιήσει τρία αντιπροσωπευτικά σενάρια WSN για 

τον προσδιορισμό  διαδοχικών λύσεων για τα βασικά ζητήματα WSN όσον αφορά την 

επεκτασιμότητα, την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την αυτοθεραπεία και την ευρωστία. Αυτό έδωσε  

μια σαφέστερη κατανόηση των πραγματικών WSN απαιτήσεων και περιορισμών, καθώς και τον 

προσδιορισμό του τρόπου επίτευξης μιας επιτυχημένης ανάπτυξης των WSNs. 

4.3.3 WISEBED 
 

Το WISEBED στόχευε στην παροχή μιας πολυεπίπεδης υποδομής των διασυνδεδεμένων κλινών 

δοκιμών (test beds) ασύρματων δικτύων αισθητήρων μεγάλης κλίμακας, για ερευνητικούς 

σκοπούς, επιδιώκοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση που ενσωμάτωνε τα στοιχεία του υλικού, 

του λογισμικού, τους αλγόριθμους και τα δεδομένα. Αυτό θα καταδείκνυε τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούσαν να συνδυαστούν ετερογενείς συσκευές μικρής κλίμακας με κλίνες δοκιμών ώστε να 

σχηματίσουν καλά οργανωμένες, μεγάλης κλίμακας δομές, και όχι απλά ένα μεγάλο δίκτυο. Το 

γεγονός αυτό επέτρεπε την πραγματοποίηση έρευνας, όχι μόνο πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, αλλά 

και διαφορετικής ποιότητας, λόγω της ετερογενούς δομής και της δυνατότητας αντιμετώπισης 

δυναμικών σεναρίων, όσον αφορά τη σύνθεση και τον τόπο. H σύνθεση των δικτύων ήταν σε 9 

διαφορετικά γεωγραφικά δίκτυα που περιελάμβαναν και κόμβους αισθητήρων και ενεργοποιητές 

και κλιμάκωση της τάξεως των χιλιάδων (συνολικά 550 κόμβοι) [33]. 
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4.3.4 SCIER 
 

Το πρόγραμμα SCIER (Sensor and Computing Infrastructure for Environmental Risks) "Σύστημα 

αισθητήρων και υπολογιστών για περιβαλλοντικούς κινδύνους", ήταν ένα ερευνητικό πρόγραμμα 

που χρηματοδοτήθηκε από το 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτει στην 

προτεραιότητα "Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας". ενώ οι χώρες που μετείχαν ήταν η 

Τσεχία, η Αγγλία, η Ελβετία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Συντονιστής του 

έργου ήταν η εταιρία Epsilon International SA. Από την Ελλάδα, συμμετείχαν το Τμήμα 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου της Αθήνας το οποίο είχε αναλάβει και τον 

τεχνικό συντονισμό του έργου, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και 

Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) και το Ελληνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.  

Ο στόχος του SCIER ήταν να καταστήσει ασφαλέστερες, σε θέματα φυσικών κινδύνων ή 

καταστροφών, τις περιοχές στη ζώνη μίξης δασών - οικισμών, όπου τα δάση και οι αγροτικές 

καλλιέργειες έρχονται σε άμεση επαφή με σπίτια και άλλες υποδομές. Οι περιοχές μίξης δασών - 

οικισμών αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα, καθώς η ανάπτυξη και η οικοδόμηση γίνεται 

πολλές φορές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους σε 

περιπτώσεις, φυσικών καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες. Για το σκοπό αυτό, 

στο πλαίσιο του SCIER, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

αισθητήρων για τον έγκαιρο εντοπισμό μιας επερχόμενης καταστροφής και την άμεση αντίδραση. 

Το σύστημα των αισθητήρων συνδυάζεται με υποδομή δικτύωσης και ανάλυσης της πληροφορίας 

τους, με στόχο την πρόβλεψη, ανίχνευση και επιβεβαίωση της εμφάνισης του κινδύνου, την 

αποδοτική προσομοίωση εναλλακτικών σεναρίων της εξέλιξής του, την έγκαιρη ενημέρωση τόσο 

των αρχών όσο και των πολιτών, την υποστήριξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων για την 

καλύτερη διαχείριση της κρίσης. To SCIER χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής συνδυάζοντας 

αυτόνομα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων για την ανίχνευση και επιβεβαίωση της εμφάνισης ενός 

φυσικού κινδύνου, προηγμένη ανάλυση και διαχείριση των δεδομένων των αισθητήρων για την 

αυτόματη εξαγωγή πληροφοριών, μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης της εξέλιξης του κινδύνου, 

που επιλύονται ταυτόχρονα για πολλαπλά πιθανά σενάρια εξέλιξης των συνθηκών στις επόμενες 

ώρες, αξιοποιώντας την αυξημένη υπολογιστική ισχύ που παρέχει ένα πλέγμα υπολογιστών.[34] 

4.3.5 Future Farm 

Το πρόγραμμα «Αγρόκτημα του Μέλλοντος» (Future Farm) χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο πλαίσιο του 7ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου. Συμμετείχαν σ’ αυτό 15 

πανεπιστήμια και επιχειρήσεις από 10 χώρες μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης με διαχειριστή του 

προγράμματος το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε. ΤΕ. Α. Θ.) του 

πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη των τεχνικών της 

γεωργίας ακριβείας για τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης αγροκτημάτων με δημιουργία 

βάσεων δεδομένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο των αγροκτημάτων. Στο 

πρόγραμμα μελετήθηκαν οι στρατηγικές των αγροτών και οι νέες τεχνολογίες που μπορούν να 
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συνδυαστούν με τις απαιτήσεις των πολιτικών της ΕΕ. Μέρος του προγράμματος κάλυψε θέματα 

ρομποτικής και χρήσης βιοκαυσίμων για κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια του αγροκτήματος. Στο 

πρόγραμμα μετείχε και ένα αγρόκτημα της Θεσσαλίας που εφάρμοσε κάποιες από τις τεχνικές της 

ΓΑ [35].  

4.3.6 Smart - AKIS 
 
Το Smart AKIS είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο που επιχειρεί να ενσωματώσει τεχνολογίες και λύσεις 

έξυπνης γεωργίας μεταξύ της κοινότητας των γεωργών στην Ευρώπη και να γεφυρώσει το χάσμα 

μεταξύ των επαγγελματιών και των ερευνητών για τον εντοπισμό νέων λύσεων έξυπνης γεωργίας 

που να ταιριάζουν στις ανάγκες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ακόμα είναι το Θεματικό Δίκτυο 

Έξυπνης Γεωργίας που προωθείται από το EIP–AGRI και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Ορίζοντας 2020 της ΕΕ. Το πρόγραμμα Smart-AKIS στοχεύει στην εξέταση της καταλληλότητας 

και της χρήσης τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας (ΤΕΓ) στη γεωργία της ΕΕ. Στο Δίκτυο συμμετέχουν 

αγρότες, βιομηχανίες γεωργικών μηχανημάτων, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, γεωργική 

μηχανική και δημόσιοι οργανισμοί.  

Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στη συλλογή και τη μετάδοση γεωγραφικών πληροφοριών σε 

πραγματικό χρόνο σε χαμηλό κόστος. Αφού συλλεχθούν, επεξεργαστούν και αναλυθούν, τα 

δεδομένα αυτά μπορούν να συμβάλουν στη μέτρηση της κατάστασης του αγροπεριβάλλοντος (π.χ. 

εδάφους, καλλιέργειας και κλίματος) και σε συνδυασμό με αγρό-κλιματικά και οικονομικά μοντέλα, 

να παρέχουν προβλέψεις και συμβουλές για καλύτερες τακτικές αποφάσεις και διαχείριση τεχνικών 

μπορούν να δοθούν παρεμβάσεις. Επιπλέον ένας διαδραστικός χάρτης ο οποίος δίνει την 

δυνατότητα στους Έλληνες παραγωγούς να έρχονται σε επαφή με φορείς της έξυπνης γεωργίας 

συμπεριελήφθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα της για τη διάδοση της καινοτομίας Smart Akis. Στο 

χάρτη παρουσιάζονται φορείς και εταιρείες από όλη την Ευρώπη όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Γερμανία, η Σερβία, η Ιταλία, η Ισπανία κ.α. Από ελληνικής πλευράς περιλαμβάνει τις 

εταιρείες Agronoknow, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ενώ θα προστεθούν operational και focus groups.[36] 

 

Άλλα ερευνητικά προγράμματα που επικεντρώνονται στην εξέλιξη, διάδοση και εμπορική 

αξιοποίηση των ΑΔΑ συνδυάζοντας ακαδημαϊκή έρευνα, επιχειρηματική πρωτοβουλία και 

κυβερνητική υποστήριξη είναι: 

4.3.7 ARESA 
 

Το σχέδιο ARESA (ARESA project): η γαλλική αυτή πρωτοβουλία στηρίζει την έρευνα και την 

εμπορευματοποίηση των ΑΔΑ φέρνοντας κοντά ακαδημαϊκούς ερευνητές, εκπροσώπους της 

βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κόσμου με πολυετή εμπειρία στο χώρο. Ο δυναμικός 

συνδυασμός των ετερόκλητων φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία στοχεύει στο σχεδιασμό 

ΑΔΑ υψηλής αποδοτικότητας που θα μετατρέψει τη συγκεκριμένη τεχνολογία σε μία ακόμα πιο 



ΕΕ1 | Π.1.11 – Ανάλυση αγοράς και πλάνο εμπορικής αξιοποίησης 

 
 

 

MARS Σελίδα 38 από 70 25 Ιανουαρίου 2020 

 

 

κερδοφόρα αγορά.  Στόχοι του σχεδίου ARESA είναι η ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων επικοινωνίας 

που θα επιλύουν τα προβλήματα ενεργειακής κατανάλωσης και αξιοπιστίας, η εξέλιξη αυτόνομων 

δικτύων με ανεπτυγμένη ικανότητα αυτό-οργάνωσης και αυτό-ρύθμισης, η έρευνα πάνω σε νέα 

πρωτόκολλα σχεδιασμένα για ομαδοποίηση (aggregation) και συνδυασμό (fusion) δεδομένων και 

η διαμόρφωση νέου ασύγχρονου software και hardware οδηγούμενου από συμβάντα (event 

driven) με ελάχιστες απαιτήσεις στον τομέα κατανάλωσης ενέργειας. [37]  

4.3.8 Smart Dust 
  

Ο καθηγητής Ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια (University of California 

Berkeley) Kris Pister εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από την DAPRA (Defense Advanced 

Research Projects Agency - Υπηρεσία Έρευνας Προηγμένων Αμυντικών Σχεδίων) ανέλαβε την 

ανάπτυξη μικροσκοπικών αισθητήρων με ενσωματωμένο σύστημα τροφοδοσίας, αυξημένες 

υπολογιστικές ικανότητες και δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους αισθητήρες διάσπαρτους σε 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Στόχος της έρευνας ήταν να αναπτύξει ένα αυτο-ρυθμιζόμενο 

ad hoc υπολογιστικό δίκτυο, αποτελούμενο από χιλιάδες αισθητήρες, με ικανότητα συλλογής και 

ανταλλαγής πληροφοριών με χρήση ασύρματης τεχνολογίας. Το ερευνητικό πρόγραμμα 

προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων κατασκευαστών ανά τον κόσμο με την πρωτοπόρο 

σε σχεδιασμό αισθητήρων Crossbow Technologies Inc. καθώς και τις Dust Inc., Ember και 

Millennial Net. Στην αγορά έχουν ήδη εισέλθει πολυεθνικοί κολοσσοί, όπως οι Motorola και Philips 

ενώ η Intel έχει κάνει ήδη τις πρώτες τις δοκιμές εγκαθιστώντας τους αισθητήρες της σε 

οινοκαλλιέργειες στο Oregon των Η.Π.Α. Με πρώτο πεδίο δοκιμής τη γεωργία ακριβείας η 

τεχνολογία Smart Dust χρησιμοποίησε στον τομέα της ασφάλειας, της άμυνας, της υγείας κλπ με 

στόχο την παραγωγή αισθητήρων. Προς την κατεύθυνση της σμίκρυνσης των αισθητήρων έχουν 

κινηθεί και τα ερευνητικά προγράμματα WINS, AWAIRS και Pico Radio. 

Οι συσκευές Smart Dust είναι μικροί ασύρματοι μικροηλεκτρομηχανικοί αισθητήρες 

(microelectromechanical sensors - MEMS) που ανιχνεύουν τα πάντα, από το φως μέχρι τους 

κραδασμούς. Είναι μια μικροσκοπική συσκευή μεγέθους σκόνης με εξαιρετικές δυνατότητες. Αυτή 

η νέα τεχνολογία συνδυάζει δυνατότητες ανίχνευσης, πληροφορικής, ασύρματης επικοινωνίας και 

αυτόνομη τροφοδοσία ισχύος μέσα στον όγκο μόνο μερικών χιλιοστών. [38] 

4.3.9 The Ginseng Project 
 

Το Σεπτέμβριο του 2008, ξεκίνησε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης GINSENG, με 

συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 4,8 εκατ., οκτώ εταίρους και στόχο τη βελτίωση του ελέγχου 

απόδοσης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων βιομηχανικών εφαρμογών. Στόχος του προγράμματος 

ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν και περιορίζουν την αξιόπιστη και σταθερή 

λειτουργία των ΑΔΑ, η ανάπτυξη λογισμικού που θα εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία 

μειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις του δικτύου, η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού δικτύων 
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αυτό-ρύθμισης και η ενσωμάτωση/δοκιμή των προϊόντων της έρευνας σε συστήματα διαχείρισης 

πόρων στον βιομηχανικό τομέα. 

Οι περισσότερες εφαρμογές σε δίκτυα ασύρματων αισθητήρων (WSN) έως σήμερα έχουν 

εντοπιστεί σε τομείς όπως η περιβαλλοντική παρακολούθηση και η γεωργία, όπου οι εγγυήσεις 

απόδοσης δικτύου δεν είναι απαίτηση. Οι αρχιτεκτονικές και τα πρωτόκολλα που προκύπτουν δεν 

είναι κατάλληλα για WSNs σε άλλους σημαντικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του 

αυτοματισμού των εγκαταστάσεων και της παρακολούθησης της υγείας, καθώς δεν παρέχουν τις 

εγγυήσεις απόδοσης που είναι απαραίτητες σε αυτούς τους τομείς. 

Προς το σκοπό αυτό, ο πρωταρχικός στόχος του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου 

GINSENG είναι ασύρματα δίκτυα αισθητήρων που πληρούν στόχους επιδόσεων συγκεκριμένων 

εφαρμογών και τα οποία θα ενσωματωθούν στα συστήματα διαχείρισης των βιομηχανικών πόρων 

[39].  

Από τη συνεχώς διογκούμενη λίστα ερευνητικών προγραμμάτων για πολλαπλές εφαρμογές 

στον χώρο των ΑΔΑ αναφέρουμε επιλεκτικά τα παρακάτω: 

 The Sustainable Bridges Project με στόχο τη δημιουργία ενός εργαλείου 

παρακολούθησης και εντοπισμού ανωμαλιών και ελαττωμάτων στην κατασκευή γεφυρών. 

 SDIC (Smart Industry Inventory Control) για την παρακολούθηση και τον ανά πάσα 

στιγμή εντοπισμό των προϊόντων από το στάδιο της παραγωγής, σε αυτό της μεταφοράς 

και από εκεί στο στάδιο της τελικής παράδοσης στον αγοραστή. 

 Cortex Car Control: σύστημα πλοήγησης με δυνατότητα υπολογισμού της πιο σύντομης 

διαδρομής που συλλέγει πληροφορίες από πολλαπλά δίκτυα αισθητήρων (αναφορές για 

κίνηση, μποτιλιαρίσματα, έργα οδοποιίας, μετεωρολογικές συνθήκες κλπ.) 

 The Glacs Web project με στόχο την παρακολούθηση της κίνησης των παγετώνων. 

 Smart Mesh Weather Forecasting (SMWF) που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός 

αξιόπιστου εργαλείου μετεωρολογικής πρόγνωσης και παρατήρησης. 

 My Heart project: χρήση δικτύου αισθητήρων για την παρακολούθηση παραγόντων που 

μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιο-αγγειακές παθήσεις με στόχο την έγκαιρη πρόγνωση 

και αντιμετώπισή τους. 

 Great Duck, Zebra Net, Glacier, Herding, Ocean, Grape, Avalanche, Earth Cope, City 

Sense, Vital Sign, Power, Tracking, Mines: για την καταγραφή περιβαλλοντικών 

παραγόντων, την παρακολούθηση της άγριας ζωής (πανίδας), της φύσης (χλωρίδας) κλπ. 

 

Στη χώρα μας έρευνα πάνω στα ΑΔΑ πραγματοποιούν τα παρακάτω πανεπιστημιακά ιδρύματα: 
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 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Το Εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων 

Αισθητήρων (Ε.Α.Δ.Α.) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών  που λειτουργεί στα πλαίσια του πανεπιστημίου  ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 

2007 και διευθύνεται από τον Καθηγητή Παντελή Αγγελίδη. Το EΑΔΑ αποσκοπεί στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων πρωτοκόλλων για ασύρματα δίκτυα 

αισθητήρων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους, την 

ανάπτυξη πειραματικών δικτύων αισθητήρων βασισμένων σε πολυεπίπεδα πρωτόκολλα 

και συνεργατικών πειραματικών δικτύων, τη δημιουργία σχετικού αλγοριθμικού λογισμικού 

και την ανάπτυξη εφαρμογών γεωργίας ακριβείας, παρακολούθησης παραμέτρων 

ποιότητας ζωής και υγείας και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Το Εργαστήριο έχει 

σχεδιάσει αλγόριθμους πολυεπίπεδων πρωτοκόλλων για ελαχιστοποίηση της 

καταναλισκόμενης ενέργειας και βελτιστοποίησης της απόδοσης και πρωτοκόλλων 

συνεργατικών δικτύων. 

 Πολυτεχνείο Κρήτης: Εκτενής έρευνα σε ανάπτυξη κι εφαρμογή προηγμένων 

τεχνολογιών ΑΔΑ πραγματοποιείται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Ιδρύματος. Το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας 

Σήματος κι Εικόνας με επικεφαλή τον Καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη, σε συνεργασία με το 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, έχουν αναπτύξει ένα ευφυές ολοκληρωμένο συστήμα 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μέσω δικτύου ασύρματων αισθητήρων, υψηλής 

(προσαρμοζόμενης) δειγματοληψίας και μεγάλης ενεργειακής αυτονομίας, για την 

πρόβλεψη πλημμυρικών φαινομένων σε ποταμούς. Το εργαστήριο Προγραμματισμού & 

Τεχνολογίας Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων, με Διευθυντή των Καθηγητή Ευριπίδη 

Πετράκη, ασχολείται ενεργά με πρωτόκολλα επικοινωνίας IoT συσκευών και 

αποστολή/διαχείριση δεδομένων αισθητήρων στο cloud. Μία νέα κατεύθυνση είναι τα 

ασύρματα δίκτυα οπισθοσκέδασης χωρίς μπαταρία, στα οποία εργάζεται εντατικά η 

ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κ. Άγγελου Μπλέτσα τα τελευταία 10 χρόνια, με στόχο νέα 

τεχνολογία διαδικτύωσης αισθητήρων τουλάχιστον μίας με δύο τάξεις μεγέθους 

χαμηλότερου ενεργειακού και οικονομικού κόστους, σε σχέση με τις συμβατικές ασύρματες 

τεχνολογίες. 

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποιείται και 

στο Α.Π.Θ από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με 

στόχο το σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών πρωτοκόλλων  που θα βρίσκουν εφαρμογή 

σε επεκτάσιμα  ΑΔΑ με χρήση ποικιλίας τεχνικών (π.χ. Πολλαπλής Πρόσβασης Διαίρεσης 

Χρόνου) και θα εξασφαλίζουν μια πιο δίκαιη και ισορροπημένη κατανάλωση ενέργειας από 

τους αισθητήρες του δικτύου.  

 Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων αναπτύσσει έρευνα πάνω 

στους αλγόριθμους δρομολόγησης και προώθησης δεδομένων καθώς και μελέτη τεχνικών 

μετάδοσης πληροφορίας με σκοπό τη διαμόρφωση αξιόπιστων και μη ενεργοβόρων 

δικτύων. 
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 Πανεπιστήμιο Πατρών: η σχετική ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών εστιάζει στην εξομοίωση λειτουργίας των δικτύων σε 

πραγματικές συνθήκες, την ανάπτυξη αποδοτικών πρωτοκόλλων μετάδοσης 

πληροφορίας, τη μοντελοποίηση “εχθρικών συνθηκών” και εμποδίων στη λειτουργία του 

δικτύου και την ανάπτυξη εφαρμογών που θα διαχειρίζονται αποτελεσματικά τέτοιες 

προκλήσεις. Εκτός από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει δημιουργηθεί για τον 

ίδιο σκοπό και το ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Έρευνας και Εφαρμογών στα Ασύρματα 

Δίκτυα Επικοινωνιών και Αισθητήρων. 

Αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα πραγματοποιείται και από το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών.  

Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να πραγματοποιούνται εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας στα 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα με επιδίωξη την καταγραφή της παραλλακτικότητας του κάθε αγρού 

και την εφαρμογή περισσότερου λιπάσματος στην περιοχή υψηλής παραγωγής και λιγότερου στην 

περιοχή χαμηλής σε διάφορες καλλιέργειες. Εκτός από εφαρμογές που πραγματοποιούνται σε 

πολλά ιδρύματα, έχουν συσταθεί και εργαστήρια που μελετούν από την χρήση βιομάζας μέχρι τις 

εφαρμογές τηλεπισκόπησης με UAV αλλά και βραχύχρονα προγράμματα σπουδών και 

σεμιναρίων. 

Εφαρμογές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 

 Χαρτογράφησης παραγωγής σε καλλιέργεια βαμβακιού (2001) και αργότερα σε σιτηρά 

(Καλαμπόκι και σκληρό σιτάρι). Από το 2005 άρχισαν εκτεταμένες εφαρμογές σε 

καλλιέργειες υψηλής αξίας όπως μήλα, αμπέλι, ελιές και αχλάδια, ενώ άρχισαν εφαρμογές 

σε ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης αγροκτημάτων (farm Management Information 

Systems), αλλά και στην ρομποτική, Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Γεωργικής 

Μηχανολογίας (σε συνεργασία με το ΙΧΤΕΛ του ΕΘΙΑΓΕ και την εταιρεία Παπαοικονόμου 

ΑΕΒΕ. 

 Χαρτογράφηση παραγωγής σε ροδάκινα, χρήση UAV, ρομποτική, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Μηχανολογίας 

 Ανάπτυξη δράσεων με εφαρμογές Γεωργίας ακριβείας σε βαμβάκι και σε ελιές, αλλά και 

εφαρμογές τηλεπισκόπησης με UAV, Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. 

 Ανάπτυξη εφαρμογών σε καρπούζια, αμπέλι, αλλά και εφαρμογές σε ανάπτυξη 

συστημάτων διαχείρισης αγροκτημάτων και σε ρομποτική, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

 Ανάπτυξη εφαρμογών σε βαμβάκι, Eθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) σε 

συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

 Εφαρμογές σε συστήματα κατεύθυνσης μηχανημάτων στο χωράφι Σχολή Τεχνολόγων 

Γεωπονίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

 Ανάπτυξη εφαρμογών τηλεπισκόπησης με μετρήσεις της παραλλακτικότητας των αγρών 

με ανάλυση εικόνων από δορυφόρους UAV και επίγεια μέσα, Εργαστήρια 
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Τηλεπισκόπησης και Αγρομετεωρολογίας των Πανεπιστημίων (ΑΠΘ, Θεσσαλίας), 

αλλά και στο ΕΘΙΑΓΕ (ΙΧΤΕΛ)[40] 

Εργαστήρια 

 Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η ερευνητική 

δραστηριότητα στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας επικεντρώνεται με εφαρμογές σε 

βαμβάκι, σιτηρά, μήλα, αχλάδια και αμπέλι. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου Γεωργίας 

Ακριβείας όπως όργανα για μέτρηση δεικτών βλάστησης, ασύρματα δίκτυα για μέτρηση 

υγρασίας εδάφους, ανάπτυξη ενός αυτόνομου οχήματος κλπ βοήθησαν στην υλοποίηση 

εφαρμογών γεωργίας ακριβείας σε καλλιέργειες βαμβακιού, σιτηρών και σε καλλιέργειες 

υψηλής αξίας όπως μήλα, αμπέλια και αχλάδια. Επιπλέον στο εργαστήριο 

πραγματοποιούνται εφαρμογές ρομποτικής στη γεωργία. [41] 

 Εργαστήριο της Γεωργικής Μηχανολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Ιδρύθηκε το 1920 (είναι από τα πρώτα εργαστήρια που ιδρύθηκαν στην τότε Ανωτάτη 

Γεωπονική Σχολή Αθηνών (ΑΓΣΑ)), και από το 1991 ως Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(ΓΠΑ). Το εργαστήριο σήμερα ως ένα από τα έξι εργαστήρια του Τμήματος Αξιοποίησης 

Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ καλύπτει σύγχρονα γνωστικά 

αντικείμενα αιχμής πολύ ευρύτερα από ότι ο τίτλος του υποδηλώνει. Τα γνωστικά 

αντικείμενα που εστιάζουν στον αγροδιατροφικό τομέα και την Γεωργία Ακριβείας:1) στις 

τεχνολογίες και τις διατάξεις με εφαρμογή στον αγρο-διατροφικού τομέα, 2) στον 

αυτοματισμό των διεργασιών και των συστημάτων που εμπλέκονται στην εντατική και την 

ποιοτική αγρο-διατροφική παραγωγή, 3) στην εφαρμογή των τεχνολογιών αιχμής και των 

αναδυόμενων τεχνολογιών στον αγρο-διατροφικό τομέα (τεχνολογίες ανάπτυξης και 

συνέργειας προηγμένων αισθητηρίων, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 

ρομποτική τεχνολογίες της γεωργίας ακριβείας, τεχνολογίες της ποιοτικής γεωργίας, 

ηλεκτρονική, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογίες ιχνηλασιμότητας, συστήματα υποστήριξης 

αποφάσεων, Διαδίκτυο κ.λπ.) και 4) στην ορθολογική χρήση των ενεργειακών πηγών με 

έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, στην προστασία περιβάλλοντος, στην παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στις εφαρμογές της καθώς και στην ενεργειακή 

αποδοτικότητα στον αγρό-διατροφικό τομέα.[42] 

Σεμινάρια- σύντομα προγράμματα σπουδών 

 Το πρόγραμμα σπουδών «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας» του Ελληνικού Ανοιχτού 

Πανεπιστημίου- ΕΑΠ στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την εξοικείωση 

των αποφοίτων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων 

τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει 

βασικές γνώσεις εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας (ΓΑ) με έμφαση την ορθολογικότερη 

διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα κ.α ) την μείωση του κόστους παραγωγής και τελικά την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής. [43] 
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 Το σεμινάριο «Σύγχρονες τεχνικές στη Γεωργία» της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής  

έχει ως στόχο την παροχή γνώσεων σχετικά με τη σωστή διαχείριση του εδάφους για τη 

διατήρηση της γονιμότητας του και την ορθολογική θρέψη σημαντικά οικονομικά 

καλλιεργειών. Παρέχονται αρχές για την ορθολογική κατεργασία του εδάφους, συμβουλές 

λίπανσης και διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων σε συστήματα αμειψισποράς. Το 

σεμινάριο δίνει γνώσεις για την ορθολογική χρήση του νερού στην καλλιέργεια ανάλογα με 

τις συνθήκες και τις ανάγκες της καλλιέργειας. Στόχος είναι η απόκτηση γνώσης για την 

παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με την άριστη αξιοποίηση του νερού και του εδάφους 

σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας που ορίζει η νέα ΚΑΠ. Επίσης, στο πρόγραμμα 

αναλύεται η σύγχρονη γεωργική παραγωγή η οποία στηρίζεται όλο και περισσότερο στη 

χρήση τεχνολογίας αιχμής. Η νέα ΚΑΠ ενισχύει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για 

αειφορικότερη διαχείριση. Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι αρχές και πρακτικές 

της Γεωργίας Ακριβείας, με εφαρμογή των αρχών και του σύγχρονου τεχνολογικού 

εξοπλισμού, με στόχο την αναγνώριση και καταγραφή  της παραλλακτικότητας του εδάφους 

και των φυτών και στη συνεχεία την εφαρμογή «με ακρίβεια» των σημαντικότερων εισροών 

παραγωγής (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστατευτικά μέσα). [44] 

 Το σεμινάριο «Σχολή Γεωργίας» του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης openmellon στην Λάρισα διδάσκει τις αρχές και πρακτικές της Γεωργίας 

Ακριβείας εφαρμόζοντας τις αρχές και το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, με στόχο την 

αναγνώριση και καταγραφή της παραλλακτικότητας του εδάφους και των φυτών και στη 

συνεχεία την εφαρμογή «με ακρίβεια» των σημαντικότερων εισροών παραγωγής (άρδευση, 

λίπανση, φυτοπροστασία, πυκνότητα σποράς και ακρίβεια στην κίνηση του ελκυστήρα στις 

διάφορες εργασίες). [45]. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και σεμινάρια εκμάθησης χειρισμού Μη Επανδρωμένων 

Αεροσκαφών (Drones) όπου πραγματοποιούνται απο τα Αναγνωρισμένα (από την Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας- ΥΠΑ)  Εκπαιδευτικά Κέντρα Πιλότων ΣμηΕΑ (Drones). [46] 

1. Hellenic Drones (Aθήνα, Πειραιάς, Χανιά) 

2. 3D Drone Academy (Θεσσαλονίκη) 

3. The Drone Project pilot academy (Βόλος, Λάρισα) 

4. Geosense UAS Academy (Θεσσαλονίκη) 

5. Patras Drone Academy (Πάτρα) 

6. Drone University (Αθήνα) 

7. Heliland Drone Academy (Aθήνα) 

8. ΑLTUS LSA (Αθήνα, Χανιά)  

9. Drone Solution Academy (Πειραιάς) 

10. OWLEYES (Πειραιάς)  

11. Αερολέσχη Λάρισας (Λάρισα) 
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4.4 Εμπορικές ψηφιακές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας για 

έξυπνες συσκευές 
 

Μαζί με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εξέλιξη και άνοδο των έξυπνων συσκευών 

έρχονται και οι εφαρμογές που σχεδιάστηκαν για την εξυπηρέτηση των αγροτών μέσω αυτών των 

συσκευών. Πλέον, οι περισσότερες εταιρείες που αναπτύσουν ένα λογισμικό με αντικείμενο την 

γεωργία ακριβείας, δημιουργούν παράλληλα και την αντίστοιχη εφαρμογή για έξυπνες συσκευές 

όπως για παράδειγμα smartphones και tablets. Με την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών ο χρήστης 

έχει την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγχει την καλλιέργειά του, καθώς παρέχονται κατά 

κόρον οι ίδιες δυνατότητες με το λογισμικό που σχεδιάστηκε για μια σταθερή συσκευή όπως για 

παράδειγμα ο σταθερός υπολογιστής. Λόγω του μειωμένου όγκου και της φορητότητας αυτών των 

συσκευών όλη η διαδικασία γίνεται πιο άμεσα και εύκολα. Για παράδειγμα μια ξαφνική αλλαγή 

καιρού που απαιτεί γρήγορες κινήσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μέσω των εφαρμογών 

αυτών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες από τις εφαρμογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί και 

βρίσκονται σε χρήση. 

4.4.1 OneSoil Scouting 

 

Η εφαρμογή  “OneSoil Scouting” σχεδιάστηκε με δύο κύρια χαρακτηριστικά , την παρακολούθηση 

της καλλιέργειας και την προσθήκη σημειώσεων. Είναι διαθέσιμη δωρεάν για συσκευές Android 

αλλά και για συσκευές iOS καθώς υπάρχει και η αντίστοιχη web εφαρμογή [47].  Η εφαρμογή αυτή 

δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα παρακολούθησης της καλλιέργειας του σε πραγματικό χρόνο αφού 

ο χρήστης την εγκαταστήσει στη συσκευή που επιθυμεί και κάνει εγγραφή/σύνδεση στον 

λογαριασμό του. Στη συνέχεια επιλέγει με βάση τον χάρτη, την έκταση που επιθυμεί και η 

εφαρμογή θα κάνει τα υπόλοιπα, όπως τον υπολογισμό του δείκτη βλάστησης NDVI στην περιοχή 

που έχει επιλεχθεί. Η “OneSoil Scouting” συλλέγει τα δεδομένα της από δορυφορικές 

φωτογραφίες. Αν ο ουρανός είναι καθαρός (π.χ λιακάδα), οι φωτογραφίες ανανεώνονται ανά 3 με 

5 ημέρες έτσι οι πληροφορίες είναι πάντα νέες. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής βοηθά στην 

αντιμετώπιση πλημμυρών, ασθενειών και άλλων παραγόντων που μπορούν να απειλήσουν μια 

καλλιέργεια.  Η εφαρμογή βασίζεται σε τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (machine learning)  και 

πολυφασματική εικόνα δορυφόρου. 
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Εικόνα 1: Αποτέλεσμα της εφαρμογής vs εικόνα χωραφιού από drone 

Πηγή : (https://blog.onesoil.ai/en/onesoil-scouting-app) 

Επιπλέον, η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα  στους χρήστες να προσθέτουν σημειώσεις πάνω στις 

φωτογραφίες που έχουν ληφθεί, τύπου ειδοποιήσεων για πιθανές ασθένειες, διαθεσιμότητα νερού, 

παράσιτα κ.α. [48]. 

 

 

Εικόνα 2: Παράδειγμα προσθήκης σημειώσης 

Πηγή : (https://blog.onesoil.ai/en/onesoil-scouting-app) 

4.4.2 eScout 
 

Η “eScout” μια εφαρμογή της εταιρείας FarmersEdge προσφέρει και αυτή υπηρεσίες 

χαρτογράφησης και παρακολούθησης των καλλιεργειών μέσω μιας έξυπνης συσκευής σε 

καθημερινή βάση προσφέρει εικόνες των καλλιεργειών μέσω δορυφόρου. Έχει την δυνατότητα 

λειτουργίας σύνδεσης στο διαδίκτυο αλλά και χωρίς. Ο χρήστης επίσης έχει πρόσβαση σε 

https://blog.onesoil.ai/en/onesoil-scouting-app
https://blog.onesoil.ai/en/onesoil-scouting-app
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πολυεπίπεδους χάρτες των καλλιεργειών του, όπως για παράδειγμα χάρτης NDVI που απεικονίζει 

τη φυσική εξέλιξη της υγείας των καλλιεργειών, ο αναγνωριστικός χάρτης που  απεικονίζει τις 

κύριες θέσεις μεταβλητότητας σε ένα χωράφι. [49] 

 

Εικόνα 3: Παράδειγμα εφαρμογής eScout σε συσκευή tablet 

Πηγή : (https://www.farmersedge.ca/escout/) 

4.4.3 ifarma S 
 

Η “ifarma S” είναι μια εφαρμογή της εταιρείας πληροφορικής Agrostis (ίδρυση 2012) με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη, που έχει στόχο να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής και νέων 

τεχνολογιών αποκλειστικά στον πρωτογενή τομέα (Γεωργία – Κτηνοτροφία). Η Agrostis συνδυάζει 

τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών στο χώρο της Γεωπονικής και της Πληροφορικής. Η 

εταιρεία για την ανάπτυξή της χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα "Νέα Καινοτομική 

Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η εφαρμογή ifarma, απευθύνεται στον 

σύγχρονο αγρότη για την διαχείριση της Αγροτικής του εκμετάλλευσης.  

Η εφαρμογή αυτή συμπεριλαμβάνει διαχείριση καλλιεργειών, αποθεμάτων και οικονομική 

διαχείριση. Πέρα από την web εφαρμογή με λογαριασμό χρήστη υπάρχει και η δυνατότητα δωρεάν 

«κατεβάσματος» της εφαρμογής σε συσκευές android και iOS για χρήση offline στο χωράφι. 

Πραγματοποιείται αυτόματος συγχρονισμός με τον λογαριασμό του χρήστη στο cloud και η κύρια 

προσφερόμενη λειτουργικότητα είναι η παρακολούθηση, καταγραφή και δημιουργία 

καλλιεργητικών εργασιών κι ο ορισμός ειδοποιήσεων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα καταγραφής 

εργασιών με τη χρήση του GPS της φορητής συσκευής, λήψη φωτογραφιών με την κάμερα της 

συσκευής και επισύναψη σε αγροτεμάχιο, χρήση έξυπνων εργαλείων για υπολογισμούς [50].  

https://www.farmersedge.ca/escout/
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Εικόνα 4: Παράδειγμα εφαρμογής ifarma 

Πηγή : (https://apps.apple.com/it/app/ifarma-s/id1219218503) 

4.4.4 FieldBee 

 

Η “FieldBee” είναι μια εφαρμογή για επαγγελματική πλοήγηση GPS και γεωργία ακριβείας για τη 

βελτιστοποίηση των λειτουργιών των γεωργικών μηχανημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε  Android smartphone ή tablet. Ο έλεγχος της οθόνης κατά την οδήγηση δινει τη δυνατότητα  

εκτέλεσης  εργασιών στο χωράφι σε παράλληλες και ομοιόμορφα διαχωρισμένες γραμμές 

μειώνοντας έτσι τις επικαλύψεις καθώς και τα τυχόν χαμενα σημεία. Επίσης η εφαρμογή παρέχει 

τη δυνατότητα αποθήκευσης των καταγραφών και τη δημιουργία αναφορών σχετικών με την 

κατάσταση των χωραφιών. Χωρίς τη χρήση εξωτερικής κεραίας GPS, η εφαρμογή παρέχει 

ακρίβεια 2-3 μέτρων (ακρίβεια GPS του τηλεφώνου / tablet ). Ακόμα δημιουργεί και διαχειρίζεται 

τα όρια  χωραφιού, είτε εισάγοντας το χωράφι με SHP format στην web version της εφαρμογής είτε 

ζωγραφίζοντας  τα όρια χειροκίνητα μέσω της εφαρμογής FieldBee χρησιμοποιώντας το Google 

Maps. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο συγκεκριμένο χωράφι και είναι διαθέσιμες σε 

οποιαδήποτε συσκεύη καθώς αποθηκεύονται σε cloud [51]. 

Η εταιρεία προσφέρει 3 διαθέσιμα πακέτα επιλογών στην εφαρμογή (app) της. Η δωρεάν έκδοση 

παρέχει την πλοήγηση σε ευθεία γραμμή, την χαρτογράφηση, την καταγραφή αρχείου, 

σημειώσεων, οδήγηση στην νύχτα, ιστορικό σποράς. Στα δυο άλλα πακέτα (ενός έτους συνδρομή 

με 119€ και τριετίας στα 349€ και δώρο ο τέταρτος δώρο) προστίθενται επιπλέον οι πλοηγήσεις 

για όλους τους τύπους χωραφιών (ευθεία, με στροφές) , υπολογισμός διαδρομής, σύνδεση με 

εξωτερικούς αποδέκτες, αναφορές σε excel, υποστήριξη online. 

https://apps.apple.com/it/app/ifarma-s/id1219218503
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Στις μελλοντικές επεκτάσεις του λογισμικού είναι, η  εφαρμογή μεταβλητού ποσοστού, η ομαδική 

εργασία, η βελτιστοποίηση διαδρομής. Για την καλύτερη ποιότητα διαδρομής προτείνονται τα 

προιόντα FieldBee GNSS receiver, Novatel AG Star, Є.П.С. Agro-Dream, Dual XGPS160, Qstarz 

XT818 και Leica MojoMini [52]. 

 

Εικόνα 5: Η εφαρμογή FieldBee σε desktop, tablet και smartphone 

Πηγή : (https://www.fieldbee.com/features/) 

 

4.4.5 John Deere MyOperations 
 

Η εφαρμογή MyOperations ™, υποστηρίζεται από μια εύκολη και αξιόπιστη σύνδεση ανάμεσα στον 

χρήστη και τα μηχανήματά του μέσω του JDLink ™ Connect, η οποία επιτρέπει την 

παρακολούθηση των ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων πεδίου που συνέβησαν σήμερα και χθες 

για τον προσδιορισμό της παραγωγικότητας και της ποιότητας κάθε πεδίου για μια συγκεκριμένη 

λειτουργία όπως η σπορά, συγκομιδή κ.α. Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες οπως ημερήσιες 

περιλήψεις, παραγωγικότητα πεδίου και λεπτομέρειες ποιότητας. Εξουσιοδοτεί τους διαχειριστές 

να αξιολογήσουν την αναμενόμενη έναντι της πραγματικής απόδοσής τους κατά την εκτέλεση της 

εργασίας. Πραγματοποιουνται μετρήσεις των ωρών λειτουργίας του κινητήρα, της στάθμης υγρών 

καυσαερίων και καυσίμου ντίζελ (DEF), κατάσταση μηχανής, ταχύτητα καυσίμου, ώρες, ταχύτητα 

τροχού, φορτίο κινητήρα, ταχύτητα κινητήρα, κατανάλωση καυσίμου, χρόνος χρήσης, προς το 

μηχάνημα, o καιρός και αναμενόμενη βροχόπτωση μέσα στις επόμενες 12 ώρες, στοιχεία σποράς 

συμπεριλαμβανομένων της ποικιλίας, του τύπου καλλιέργειας, του ποσοστού στόχου, του 

πραγματικού ρυθμού, των συνολικών χρησιμοποιούμενων σπόρων. Η πρόσβαση σε αυτές τις 

γνώσεις στο αγρόκτημα βοηθά στη διαχείριση της ημέρας για τη βελτίωση του εφοδιασμού και της 

παραγωγικότητας, καθώς και της αυξανόμενης εμπιστοσύνης ότι οι εργασίες σας εκτελούνται 

όπως είχε προγραμματιστεί [53].  

https://www.fieldbee.com/features/
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Εικόνα 6: Η εφαρμογή JohnDeere MyOperations σε smartphones 

Πηγή : (https://sloansupport.com/2016/08/31/new-myanalyzer-app-from-john-deere/) 

4.5 Ανάλυση αγοράς στην Ελλάδα 

 

Η αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων των Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, των 

Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων καθώς και των συνδυαστικών μεθόδων υπολογιστικής όρασης 

και μηχανικής μάθησης  στον τομέα της Γεωργίας είναι σε πρώιμη φάση στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου 

δεν υπάρχουν εταιρείες που να καταλαμβάνουν σημαντικά μερίδια στην αγορά, πόσο μάλλον να 

κυριαρχούν σε αυτήν.  

Στον τομέα της έξυπνης γεωργίας υπάρχουν λίγες εταιρείες που κάνουν χρήση παρόμοιων 

τεχνολογιών με αυτή του έργου MARS. Ενδεικτικά αναφέρουμε την “Παπαοικονόμου  

Αγροχημικά”, μία από τις παλαιότερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εξοπλισμού και 

συμβουλευτικής στον τομέα της γεωργίας με 38ετή παρουσία στο χώρο. Στον τομέα της γεωργίας 

ακριβείας οι υπηρεσίες που προσφέρει εστιάζουν σε συστήματα χαρτογράφησης της σοδειάς με 

συστήματα GPS, GIS ενώ το μόνο σύστημα αισθητήρων που προσφέρει εφαρμόζει πάνω στο 

ψεκαστικό μηχάνημα και δε σχετίζεται με διάταξη ΑΔΑ. Η εταιρεία iScout εστιάζει στην τεχνολογία 

των Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων και προσφέρει υπηρεσίες εναέριας επιθεώρησης 

καλλιεργούμενων εκτάσεων χωρίς την χρήση ΑΔΑ. Η Tractor GPS παρέχει τον κατάλληλο 

εξοπλισμό για την διαχείριση της καλλιέργειας (προετοιμασιά  χωραφιών, συγκομιδή, σπορά, 

λίπανση, ψεκασμό) με συστήματα πλοήγησης, αγρομετεωρολογικούς σταθμούς και συστήματα 

απλών αισθητήρων .Η εταιρεία KreyoMET προσφέρει τις υπηρεσίες της στην γεωργία ακριβείας 

για πρόγνωση καιρού, ασθενειών καθώς και πλατφόρμα παρακολούθησης. Οι μετεωρολογικοί 

σταθμοί προσφέρονται σε διάφορα μοντέλα και με πολλούς αισθητήρες για διάφορες εφαρμογές. 

Παρόλα αυτά, η εταιρεία δεν παράγει χάρτες ανάκλασης για απεικόνιση της παραλλακτικότητας 

στο χωράφι, διαπίστωση που δεν την καθιστά ανταγωνιστική. Για τη γεωργία ακριβείας παρέχει 

όργανα φυσιολογίας φυτών, ψυχρόμετρα φύλλων, όργανα μέτρησης NDVI, αγρο-μετεωρολογικούς 

https://sloansupport.com/2016/08/31/new-myanalyzer-app-from-john-deere/
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σταθμούς μέτρησης με δυνατότητα πρόβλεψης ασθενείων, καταγραφείς υγρασίας εδάφους αλλά 

η πολύπλευρη λειτουργικότητα παρέχεται μεμονομένα και όχι για την καθολική διαχείριση της 

παραλλακτικότητας στο χωράφι με χρήση drone ούτε με διάταξη ΑΔΑ. Η Γεωανάλυση εφαρμόζει  

χαρτογράφηση ζωνών της καλλιέργειας με χρήση UAVs που απαιτούν διαφορετικές επεμβάσεις, 

παρακολούθηση της φυσιολογικής κατάστασης (υγείας) των καλλιεργειών και εκτίμηση των 

αρδευτικών αναγκών και του υδατικού στρες, αποτίμηση ζημιών από φυσικές καταστροφές, 

πρόβλεψη απόδοσης της καλλιέργειας  καθώς και αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Δεν έχει αναπτύξει 

αλγορίθμους που θα βοηθούσαν στην πρόβλεψη ασθενειών καθώς και χρήση ΑΔΑ για επιπλέον 

παρακολούθηση και άλλων παραμέτρων.  

Συμπερασματικά και μετά την ανάλυση των εταιρειών στον Ελλαδικό χώρο στον τομέα της 

γεωργίας ακριβείας, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής MARS είναι 

ξεκάθαρο. Οι σχετιζόμενες εμπορικές λύσεις, αν και χρησιμοποιούν μία πληθώρα μεθόδων και 

εφαρμογών γεωργίας ακριβείας και διαχείρισης δεν χρησιμοποιούν ΑΔΑ για να πραγματοποιήσουν 

μετρήσεις (οι οποίες γίνονται κατά κύριο λόγο με δειγματοληψία). Ακόμα κι αν συναντάται αυτό, 

δεν πραγματοποιείται συνδυαστικά με καταγραφή οπτικών δεδομένων μέσω UAVs και από 

εδάφους απεικόνιση με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων εφαρμογών τηλεματικής 

παρακολούθησης / επιθεώρησης των αγροτικών καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο αλλά και στην 

διασύνδεση των πληροφοριών που συλλέγονται σε συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και 

υποδομών νέφους για την άμεση πρόσβαση, έγκαιρη διάγνωση και προτάσεις για στοχευμένη 

αντιμετώπιση με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων μηχανικής μάθησης. 
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5 Περιγραφή επιχείρησης/ προϊόντων-υπηρεσιών 

 

Το Mars θα αποτελέσει μια ελληνική καινοτομία που θα συνδυάσει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής, 

Γεωπονίας και Γεωλογίας για την ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων από όλα τα επιστημονικά 

πεδία προκειμένου να συνεισφέρει στην βελτίωση της αγροτικής παραγωγής. Μετά το πέρας της 

λήξης του θα διερευνηθεί η δυνατότητα σύστασης εταιρικού σχήματος με την μορφή τεχνοβλαστού 

(spin off) για την εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής 

έρευνας. 

Για τη διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής των ερευνητικών αποτελεσμάτων που έγιναν στα 

Πανεπιστήμια, καθώς και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, τα Πανεπιστήμια ΠΔΜ και ΠΚ 

(Ειδικός Λογαριασμός) δύναται να συμμετάσχουν ως έταιροι στο εν λόγω εταιρικό σχήμα. Η 

εταιρική συμμετοχή των Πανεπιστημίων (Ειδικός Λογαριασμός) γίνεται μέσω του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και μπορεί να έχει τη μορφή χρηματικής εισφοράς ή εισφοράς 

σε είδος (ως είδος νοούμενου του αποτελέσματος της ερευνητικής δραστηριότητας 

(τεχνογνωσίας), η χρήση του οποίου εισφέρεται στο εταιρικό σχήμα.  

Σε περίπτωση κατά την οποία το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του 

τεχνοβλαστού το καταστατικό δύναται να αναγνωρίζει στο Πανεπιστήμιο (Ειδικός Λογαριασμός) 

δικαίωμα προτίμησης, έναντι των λοιπών μετόχων στον τεχνοβλαστό, σε περιπτώσεις 

μεταβίβασης τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου σ’ αυτό. Οι υπόλοιποι έταιροι μιας και είναι 

επιχειρήσεις θα συμμετέχουν με μετοχικό κεφάλαιο. 

Στόχος του εταιρικού σχήματος θα είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πακέτου διαχείρισης 

έξυπνης γεωργίας όπου θα απευθύνεται σε όλους.Το εταιρικό σχήμα θα παρέχει την δυνατότητα 

επιλογής πακέτου ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε παραγωγού. Με την σύνθεση 

του εταιρικού σχήματος που στοχεύει να δημιουργήσει το Mars θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις 

δυνατότητες του κάθε εταίρου (συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάλυση δεδομένων, δημιουργία 

πτήσεων ΜΕΑ, ανάλυση δεδομένων, επίβλεψη, έρευνα και ανάπτυξη) για την δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας. 

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του σχήματος θα καλυφθούν οι ίδιες καλλιέργειες που εξετάζονται 

από το πρόγραμμα της δράσης (δηλαδή ροδάκινα, σιτηρά, ψυχανθή),όπου και έχουν δημιουργηθεί 

μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών. Στα επόμενα έτη θα επεκταθούν και σε άλλες καλλιέργειες όπως 

αμπέλι, φαρμακευτική κάνναβη, κεράσια, ακτινίδια, κρόκο Κοζάνης. 

Το σύστημα έξυπνης γεωργίας που το εταιρικό σχήμα θέλει να δημιουργήσει θα πραγματοποιεί 

εγκατάσταση των αισθητήρων στην καλλιέργεια του εκάστοτε πελάτη και παραμετροποίηση 

ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη. Τόσο η προμήθεια των αισθητήρων (εμπορίου) 

όσο και η εγκατάσταση- παραμετροποίηση τους θα πραγματοποιείται από την εταιρεία Agrosense. 

Oι γεωργικοί σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στην διαδικασία εγκατάστασης θα είναι γεωπόνοι 

από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς όπου θα καταγράφουν διάφορες παρατηρήσεις κατά την 

επίσκεψη τους στο χωράφι. Τέτοιες πληροφορίες θα περιλαμβάνουν την παρατήρηση 

συμπτωμάτων προσβολής από ασθένειες, εδαφολογικές αναλύσεις, δειγματοληψίες φύλλων.  Η 
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συλλογή των δεδομένων θα είναι τόσο μέσω των επίγειων σταθμών (αισθητήτες) όσο και εναέρια 

(drones) ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η χαρτογράφηση των καλλιεργητικών 

εκτάσεων θα παρέχει μια λεπτομερή εικόνα για την κατάσταση των φυτών και του εδάφους με την 

μορφή δεικτών (δείκτες βλάστησης/ευρωστίας φυτών NDVI, δείκτες υδατικής κατάστασης εδάφους 

NDVI, στρες φυτών κ.α). Τόσο οι πτήσεις των ΜΕΑ όσο και η χαρτογράφηση των καλλιεργειών θα 

υλοποιούνται από τον έταιρο της Geosense.  

Τα δεδομένα που θα συλλέγουν οι επίγειοι σταθμοί θα αφορούν σε ατμοσφαιρικές, εδαφικές και 

βιολογικές παραμέτρους όπως θερμοκρασία αέρα και εδάφους, υγρασίας εδαφους, ηλιακής 

ακτινοβολίας, ph εδάφους, υγρασίας φυλλώματος κ.α. Οι πληροφορίες θα συνδυάζονται με τις 

υπόλοιπες διαστάσεις του συστήματος και θα αξιοποιούνται για τον ακριβή υπολογισμό της 

ανάγκης του φυτού για νερό, στον εντοπισμό της κατάλληλης χρονικής στιγμής για πότισμα, στην 

παρακολούθηση της ζωτικότητας των φυτών, στην συνεχή αξιολόγηση κινδύνου προσβολής των 

φυτών από ασθένειες. Οι πληροφορίες της καταγραφής αποτυπώνουν μια συνολική εικόνα των 

καλλιεργειών για την παραλλακτικότητα που αυτά έχουν αλλά και για την διαχρονική μεταβολή τους 

κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλει στην 

επιστημονική υποστήριξη μιας σειράς αποφάσεων που αφορά στην διαχείριση συγκεκριμένων 

καλλιεργειών, στο συγκεκριμένο τύπο εδάφους και στις μικροκλιματικές συνθήκες που επικρατούν. 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ, Internet of Things – IoT) παρέχει αποτελεσματικούς 

μηχανισμούς συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ενώ υποστηρίζει 

μηχανισμούς άμεσης πρόσβασης δεδομένων και λήψης αποφάσεων σε υποδομές νέφους (cloud). 

Η αποτύπωση και η καταγραφή πληροφοριών συνοδεύεται από ένα σύστημα επεξεργασίας 

πληροφοριών με τη χρήση Μεγάλων Δεδομένων (ΜΔ – Big Data), όπου δίνεται η δυνατότητα 

εκτίμησης επικινδυνότητας, πρόβλεψης εξέλιξης ανωμαλιών και ταξινόμησης ανωμαλιών με την 

χρήση στοχαστικών και πιθανολογικών μεθόδων (π.χ. μηχανική μάθηση). Οι λήψεις αποφάσεων 

για την εκτίμηση, πρόβλεψη και ταξινόμηση των ανωμαλιών θα πραγματοποιείται από τα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

Πέρα όμως από την συλλογή των δεδομένων το εταιρικό σχήμα θα διασυνδέσει τις γεωργικές 

πληροφορίες που συλλέγονται από ΜΕΑ σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ – 

Geographical Information System) και υποδομές νέφους για την άμεση πρόσβαση και επεξεργασία 

τους και την ενοποίηση των υποσυστημάτων της αρχιτεκτονικής MARS σε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα ελέγχου, διαχείρισης και ειδοποιήσεων με τη χρήση φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών 

κινητής τηλεφωνίας.  

Στόχος των υπηρεσιών 

Στόχοι των υπηρεσιών είναι η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των πρώιμων σταδίων ασθενειών 

σε δένδρα και φυτά για τη στοχευμένη θεραπεία και ταχύτερη επαναφορά των προσβεβλημένων 

ειδών, η μείωση του κόστους παραγωγής, μείωση του όγκου εφαρμογής φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και προστασία του περιβάλλοντος.  

Που απευθύνεται 
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Οι υπηρεσίες θα αναπτυχθούν για να εξυπηρετήσουν το σύνολο των αγροτών, των αγροτικών 

ενώσεων και συνεταιρισμών, των γεωργικών συμβούλων, των ερευνητών, των εμπορικών και 

επιεχειρηματικών οργανισμών που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα. Σε επιστημονικό επίπεδο οι 

υπηρεσίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα για να εξελίξουν 

αποτελεσματικότερα την έρευνά τους και να την συνδέσουν πιο άμεσα με τις ανάγκες των 

παραγωγικών φορέων της αγροτικής οικονομίας. 
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6 Επιχειρηματική Στρατηγική 
 

Το εταιρικό σχήμα καλείται να χαράξει την επιχειρηματική στρατηγική του (πρώτο επίπεδο 

στρατηγικής), και πραγματεύεται θέματα όπως οι τομείς δραστηριοτήτων, ο τρόπος διείσδυσης 

στους τομείς αυτούς, η κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Το σύνολο των στρατηγικών που θα 

ακολουθηθεί είναι: 

 Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων (Υπηρεσιών – Λύσεων) 

 Στρατηγική Διείσδυσης Αγοράς 

 Στρατηγική Ανάπτυξης Αγοράς 

 Στρατηγική Συσχετισμένης Διαφοροποίησης.  

6.1 1η Φάση Ανάπτυξης → Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων 

(Υπηρεσιών – Λύσεων) 
 

Μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης προϊόντων, το εταιρικό σχήμα  καλείται να αναπτύξει 

ένα άρτια οργανωμένο και αποδοτικό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, το οποίο θα αποτελέσει 

άξονα ανάπτυξης του προϊόντος – υπηρεσίας. Παράλληλα, κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας είναι 

το Τμήμα να διέπεται από μία νοοτροπία έρευνας σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, η οποία θα διέπει όλες τις λειτουργίες της σε μια προσπάθεια για συνεχή και 

αδιάλειπτη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η συνεχής αυτή έρευνα και ανάπτυξη 

θα οδηγήσει: 

Α. Σε μετάβαση από το στάδιο της βασικής έρευνας σε αυτό της εφαρμοσμένης έρευνας, με τη 

δημιουργία βιομηχανικού προτύπου  

Β. Σε αναζήτηση συνολικών λύσεων και ιδεών για την κάλυψη των αναγκών και των 

απαιτήσεων των δυνητικών πελατών του σχήματος αξιοποίησης, τις οποίες τα προϊόντα που 

κυκλοφορούν στην αγορά δε μπορούν να καλύψουν 

Γ. Σε δημιουργία περισσότερων της μίας παραλλαγών της βασικής ιδέας, για παροχή 

customized λύσεων και ικανοποίηση των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών του σχήματος 

αξιοποίησης 

Δ.  Σε περαιτέρω έρευνα για μετέπειτα ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του προϊόντος για ολοένα 

και περισσότερο ολοκληρωμένες λύσεις. 

Ε. Σε έρευνα για ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα ανταποκρίνονται σε ανικανοποίητες 

ανάγκες δυνητικών πελατών  

Στ. Προετοιμασία για την είσοδο του προϊόντος στην αγορά και την πλήρη εμπορευματοποίησή 

του. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

- Υιοθέτηση ολικής φιλοσοφίας Έρευνας & Ανάπτυξης 

- Δημιουργία βιομηχανικού προτύπου 

- Διεξαγωγή Tests - Δοκιμών 

- Τυποποίηση του προϊόντος (κύριο σύστημα – υποσυστήματα)  

- Ανάπτυξη δικτύου δημοσίων σχέσεων και αναζήτηση ενδιαφερόμενων δυνητικών πελατών 

- Αύξηση αναγνωρισιμότητας του νέου προϊόντος / προσέγγιση καταναλωτικού ενδιαφέροντος 

μέσα από δημοσιότητα  

- Συστηματική παρακολούθηση των τάσεων του κλάδου και πρόδραση στις τάσεις για νέα προϊόντα 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 Απαιτούμενος χρόνος για παραγωγή βιομηχανικού προτύπου 

 Αριθμός παραγόμενων παραλλαγών του συστήματος 

 Ταχύτητα ολοκλήρωσης σταδίων έρευνας 

 Απαιτούμενος χρόνος για εμπορευματοποίηση της ιδέας. 

Αποτελέσματα Α’ Φάσης 

 Διάρκεια δοκιμών και εξαγωγής πρωτοτύπου: 28 μήνες  

 Επιτυχής ολοκλήρωση φάσης εντός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος. 

6.2  2η Φάση Ανάπτυξης → Στρατηγική Διείσδυσης Αγοράς  
 

Ως προς τη στρατηγική διείσδυσης, το εταιρικό σχήμα θα εισέλθει στην αγορά, 

εμπορευματοποιώντας το καινοτόμο προϊόν της. Η διείσδυση στην αγορά πρέπει να γίνει 

μεθοδευμένα, μέσα από ανάπτυξη επαφών με τους υποψήφιους πελάτες και την αύξηση της 

ζήτησης. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους: 

i) Με την προσέλκυση πελατών για τα προϊόντα: Οι δυνητικοί πελάτες είναι ένα σύνολο 

ιδιωτών, συνεταιρισμών, οργανισμών, εργοστασίων κ.α που επιθυμούν να καταγράφουν, να 

ελέγχουν και να ειδοποιούνται για τις σημαντικές παραμέτρους καλλιεργειών που διαχειρίζονται. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από το παραπάνω, ο αριθμός των δυνητικών πελατών που αναμένεται να 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για το νέο αυτό προϊόν είναι μεγάλος και περιλαμβάνει από τελικούς 

χρήστες που σχετίζονται με καλλιέργειες σε ευπαθή είδη (όπως κρόκος Κοζάνης, αμπέλι κ.α), τα 

οποία επηρεάζονται σημαντικά από εξωγενείς κι ενδογενείς παράγοντες, μέχρι τους Ο.Τ.Α, 

Δ.Ε.Υ.Α., Δ.Ε.Η. κ.α, οι οποίοι αποτελούν τον έτερο τομέα στον οποίο σκοπεύει να επεκταθεί το 

έταιρικό σχήμα (περιβαλλοντικός έλεγχος). Παράλληλα,  θα απευθυνθεί σε μεγάλες επιχειρήσεις 

του αγροδιατροφικού κλάδου, οι οποίες έχουν αντιληφθεί την επιτακτική ανάγκη για 
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παρακολούθηση της σύστασης του εδάφους, του υπεδάφους, της ατμόσφαιρας και του 

μικροκλίματος και παράλληλα διαθέτουν τους πόρους, αλλά και τη νοοτροπία, για την υιοθέτηση 

νέων καινοτόμων ιδεών που θα ικανοποιήσουν με μεγαλύτερη επάρκεια τις ανάγκες τους.    

ii) Με την προσέλκυση των πελατών του ανταγωνισμού: Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί: 

Α. με την τεκμηρίωση της καινοτομίας - διαφοροποίηση του προϊόντος στην αντίληψη του πελάτη, 

Β. με την παροχή ολοκληρωμένου πακέτου προϊόντος – υπηρεσίας  ή τέλος  

Γ. με την ενίσχυση των προσπαθειών προώθησης του προϊόντος 

iii) Με την προσέλκυση μη – χρηστών του προϊόντος: Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι 

ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αφυπνιστεί για την τήρηση προτύπων ποιότητας για τα 

προϊόντα τους, αφενός διότι δεσμεύονται πλέον από τη νομοθεσία να τηρούν πρότυπα ασφαλείας 

και αφετέρου γιατί οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι και απαιτητικοί σε ζητήματα ποιότητας και 

ασφάλειας, ιδιαίτερα δε στον ευαίσθητο τομέα των τροφίμων. Ως αποτέλεσμα, η καταγραφή και 

παρακολούθηση δεν εναπόκειται πλέον στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων, αλλά αποτελεί 

νομική υποχρέωση και ανταγωνιστική αναγκαιότητα, προκειμένου η εκάστοτε επιχείρηση να 

μπορέσει να δραστηριοποιηθεί στην αγορά και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της. Το 

εταιρικό σχήμα Μars πλήρως προσανατολισμένο στις ανάγκες του γεωργικού τομέα, αποσκοπεί 

στην εναρμόνιση των διαδικασιών που ακολουθούνται στην ελληνική γεωργική παραγωγή με 

εκείνες που προβλέπει η ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων. 

 

ΣΗΜΕΙΑ – ΚΛΕΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

- Αναζήτηση πελατών στους κλάδους που στοχεύουμε. 

- Συστηματική παρακολούθηση των πελατών και προσπάθεια για πλήρη κάλυψη των αναγκών 

τους πριν, και μετά την πώληση.  

- Συστηματική προσέγγιση ειδικών φορέων μάρκετινγκ και αναζήτηση καθοδηγητών γνώμης που 

θα ασκήσουν επιρροή προς όφελος μας. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 Βαθμός κάλυψης του βάθους αγοράς των πελατών ανά κλάδο 

 Συνολικός Αριθμός Πελατών. 

6.3  3η Φάση Ανάπτυξης → Στρατηγική Ανάπτυξης Αγοράς 
 

Μετά την εδραίωσή του σε πελάτες που μπορεί άμεσα να προσεγγίσει, από το δίκτυο των 

συνεργασιών και των επαφές των εταίρων που συμμετέχουν στο σχήμα, προβαίνοντας σε 

στρατηγική ανάπτυξης αγοράς, το εταιρικό σχήμα αξιοποίησης θα προωθήσει το προϊόν – 
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υπηρεσία της προς νέες αγορές. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους: 

 Ανάπτυξη σε νέα τμήματα της αγοράς στόχου 

 Ανάπτυξη επιπλέον γεωγραφικών αγορών. 

Α) Στο Εσωτερικό: Έχοντας αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία, θα απευθύνει το 

προϊόν και προς άλλες επιχειρήσεις, του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, διευρύνοντας τον 

κύκλο των δυνητικών πελατών. 

Β) Στο Εξωτερικό: Το σχήμα αξιοποίησης στο μέλλον θα αναπτύξει περαιτέρω τις 

συναλλαγές του με το εξωτερικό, ενισχύοντας τις εξαγωγές προς γειτονικές χώρες, όπου η 

ζήτηση είναι αυξημένη και τα περιθώρια κέρδους ελκυστικά.  

ΣΗΜΕΙΑ – ΚΛΕΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

- Αναζήτηση πελατών στον ιδιωτικό τομέα.  

- Συστηματική παρακολούθηση των πελατών / καναλιών διανομής και προσπάθεια για πλήρη 

κάλυψη των αναγκών τους πριν και μετά την πώληση.  

- Συστηματική προσέγγιση ειδικών φορέων μάρκετινγκ και αναζήτηση καθοδηγητών γνώμης που 

θα ασκήσουν επιρροής προς όφελος του εταιρικού σχήματος.  

- Διερεύνηση της προοπτικής για έξοδο σε πρόσφορες αγορές του εξωτερικού. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 Συμμετοχή Μίγματος Παλαιών και Νέων Πελατών 

 Συμμετοχή Πωλήσεων ανά Κατηγορία Πελατών (Κλάδο) 

 Πωλήσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή. 

6.4 4η Φάση Ανάπτυξης → Στρατηγική Συσχετισμένης 

Διαφοροποίησης 
 

Μετά την εδραίωσή του σχήματος αξιοποίησης στην αγορά συστημάτων επισκόπησης και 

απομακρυσμένου ελέγχου, δύναται να διευρύνει τις δραστηριότητές του, επεκτεινόμενο προς την 

παραγωγή παρεμφερών προϊόντων που ικανοποιούν άλλες ανάγκες των υφιστάμενων πελατών 

του. Η εν λόγω στρατηγική ονομάζεται στρατηγική συσχετισμένης διαφοροποίησης. Η 

συσχετισμένη διαφοροποίηση πραγματοποιείται όταν μία επιχείρηση ασκεί δραστηριότητες που 

συνδέονται μεταξύ τους (στην περίπτωση μας τα παρεμφερή προϊόντα θα παρουσιάζουν 

ομοιότητες ως προς την τεχνολογία, τις μεθόδους παραγωγής και το κοινό (πελάτες) στο οποίο 

απευθύνονται). Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους: 

 Ανάπτυξη προϊόντων – λύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών των υπαρχόντων 

πελατών 
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 Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας για διεύρυνση των λύσεων που προσφέρει η επιχείρηση. 

ΣΗΜΕΙΑ – ΚΛΕΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

- Αναζήτηση ανικανοποίητων αναγκών υφιστάμενων πελατών. 

- Συστηματική παρακολούθηση των πελατών και προσπάθεια για πλήρη κάλυψη των αναγκών 

τους.  

- Συστηματική προσέγγιση ειδικών φορέων μάρκετινγκ και αναζήτηση καθοδηγητών γνώμης που 

θα ασκήσουν επιρροή προς όφελος του σχήματος αξιοποίησης.  

- Ανάπτυξη αποδοτικού δικτύου επαφών με πελάτες και πελατειακής διαχείρισης. 

- Προσανατολισμός προς την ικανοποίηση του πελάτη και δημιουργία σταθερής και 

επαναλαμβανόμενης πελατείας για το σχήμα αξιοποίησης. 

- After Sales Service και διατήρηση επαφής με πελάτες μετά την πώληση, για εύκολη πρόσβασή 

τους και προώθηση των νέων προϊόντων. 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 Αριθμός νέων επιχειρηματικών ιδεών 

 Αριθμός ικανοποιημένων - επαναλαμβανόμενων πελατών 

 Βαθμός διάχυσης – αποδοχής νέας επιχειρηματικής ιδέας – καινοτόμου προϊόντος  

 Συμμετοχή Νέων Λύσεων στο σύνολο των Πωλήσεων. 

  



ΕΕ1 | Π.1.11 – Ανάλυση αγοράς και πλάνο εμπορικής αξιοποίησης 

 
 

 

MARS Σελίδα 59 από 70 25 Ιανουαρίου 2020 

 

 

7 Στρατηγική Διαφοροποίησης 
 

Η στρατηγική διαφοροποίησης στοχεύει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

μοναδικότητας, σε σχέση με τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Το εταιρικό σχήμα αξιοποίησης λόγω 

του έντονα καινοτομικού προϊόντος που θα παρέχει προς τους δυνητικούς πελάτες του, το οποίο 

αποτελεί το αποτέλεσμα εκτενούς τεχνολογικής έρευνας, διαθέτει μια σημαντικότατη θεμελιώδη 

ικανότητα, αυτή της ανώτερης καινοτομίας. Επιχειρήσεις που διαθέτουν τη συγκεκριμένη 

θεμελιώδη ικανότητα μπορούν να την αξιοποιήσουν επιχειρηματικά, διαφοροποιώντας ουσιαστικά 

το προϊόν τους από τα ανταγωνιστικά του, λόγω των ειδικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών 

του. Οι κύριοι λόγοι διαφοροποίησης του προϊόντος συγκεντρώνονται στους παρακάτω: 

 Διεπαφή με το Χρήστη (User Interface) 

 Ευκολία Χειρισμού και Εγκατάστασης 

 Χρήση Νέων Προηγμένων Τεχνολογιών (Αισθητήρες εδάφους, μετρήσεις μικροκλίματος,  

Drones και ενσωμάτωση οπτικών αισθητήρων και αισθητήρων θέσης, συνδυασμός 

διαφορετικού τύπου πληροφορίας, υπηρεσίες νέφους και αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης) 

 Τεχνολογική Καινοτομία, με εφαρμογή συστήματος που έχει δοκιμαστεί πιλοτικά 

 Δυνατότητα δυναμικής προσαρμογής στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, με την εύκολη 

παραμετροποίηση του συστήματος 

 Παροχή ολοκληρωμένου πακέτου προϊόντος - υπηρεσίας 

 Δυνατότητα υποστήριξης εφαρμογής, μετά την πώληση στον πελάτη 

 Αδιάλειπτη έρευνα, εμπλουτισμός και βελτιστοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

Οι έταιροι που θα συμμετέχουν στο σχήμα αξιοποίησης θα έχουν ρόλο αντίστοιχο της ειδίκευσης 

τους- και γι’αυτό θα άρουν της εμπιστοσύνης των πελατών τους καθώς ο κάθε εταίρος είναι 

«αυθεντία» στον τομέα του και κατέχει καλά το αντικείμενο στο οποίο ασχολείται.  

Στη στρατηγική διαφοροποίησης ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάπτυξη τμήματος R&D και 

στα τμήματα marketing και πωλήσεων. Ακόμη, σημασία θα δοθεί στην εταιρική φήμη για ποιότητα, 

στην ευέλικτη παραγωγική διαδικασία Γενικά, θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη ικανοτήτων 

που παρέχουν και διατηρούν τη μοναδικότητα και διαφοροποίηση στα προϊόντα του εταιρικού-

σχήματος αξιοποίησης. Οι ενέργειες – κλειδιά της στρατηγικής αυτής είναι: 

 Ανάπτυξη τμήματος R&D, τεκμηρίωση τυποποιημένου και εμπορευματοποιήσιμου 

προϊόντος, συνεχής διερεύνηση για νέα προϊόντα, καινοτομία 



ΕΕ1 | Π.1.11 – Ανάλυση αγοράς και πλάνο εμπορικής αξιοποίησης 

 
 

 

MARS Σελίδα 60 από 70 25 Ιανουαρίου 2020 

 

 

 Προβολή του προϊόντος και αύξηση της αναγνωρισιμότητάς του, με σκοπό την τόνωση 

της ζήτησης από τους πελάτες (στρατηγική pull) 

 Αποτελεσματική συνεργασία με– καθοδηγητές γνώμης – επιχειρηματικές επαφές – 

ειδικούς φορείς marketing. 
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8 Ανάλυση SWOT 

 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την 

ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση 

πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή 

τους. 

Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats (αντίστοιχα στα ελληνικά: δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές).[54] 

Στην ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά και αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης, οργανισμού ή 

και περιοχής καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που υπάρχουν.  

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς 

προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ ικανότητες προσωπικού και 

στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία, 

χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις κ.λ.π) 

Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος τις οποίες η επιχειρήση θα πρέπει να εντοπιστεί, να προσαρμοστεί σε αυτές ή 

ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι  τέτοιο είναι εφικτό (π.χ είσοδος νέων ανταγωνιστών, 

ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κ.λ.π) 

Μόνο όταν τα τέσσερα αυτά κρίσιμα στοιχεία πληροφοριών έχουν εντοπιστεί και επεξεργαστεί 

καλά, η επιχείρηση είναι ικανή να διατυπώσει και να εφαρμόσει την στρατηγική που οδηγεί στην 

επίτευξη των επαγγελματικών της στόχων, 

8.1 Δυνάμεις 

 Δυνατότητα προσαρμογής και αξιοποίησης της μεθοδολογίας που θα αναπτυχθεί και σε 

άλλες καλλιέργειες 

 Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας στις επιχειρήσεις/αγροτικούς συνεταιρισμούς και 

προώθηση της συνεργασίας τους με ερευνητικούς φορείς 

 Προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα της 

πληροφορικής αλλά και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους όπως Γεωπονίας, 

Τοπογραφίας, Γεωλογίας, Διοίκηση Επίχειρησεων κ.α 

 Αξιοποίηση δικτύου συνεργασιών/ επαφών από τους εταίρους που συμμετέχουν στο 

εταιρικό σχήμα αξιοοποίησης 

8.2  Αδυναμίες 

 Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην γεωργική παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείτε πιλοτικά 

και δεν έχει περάσει ακόμα το στάδιο μίας δοκιμής σε πραγματικό χρόνο που πιθανόν να 
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αναδείξει νέους παράγοντες που προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Αυτό μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του λανσαρίσματος του στην αγορά.   

 Η ανάγκη για χρήση του σχετικού software καθώς και του graphical user interface μπορεί 

να λειτουργήσει αποτρεπτικά για πολλούς αγρότες ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας που λόγω 

ψηφιακού χάσματος στερούνται βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ.  

 Οι αγροτές μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να προτιμήσουν να παραμείνουν προσκολλημένοι 

σε παραδοσιακές πρακτικές καλλιέργειας ειδικά τη στιγμή που η αγορά γνωρίζει ακόμα 

ελάχιστα για την τεχνολογία των ΤΠΕ και τις χρήσεις της στην γεωργία ακριβείας.  

8.3 Ευκαιρίες 

 Το πρώιμο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αντίστοιχη αγορά στην Ελλάδα προσφέρει την 

δυνατότητα να αποκτήσει προβάδισμα μπαίνοντας δυναμικά σε μια νέα αγορά. 

 Την ευελιξία των ΤΠΕ και η δυνατότητα τους να επιτελούν μια πληθώρα λειτουργιών, 

πράγμα που σημαίνει άνοιγμα σε νέες αγορές. 

 Την επιτακτική ανάγκη για στροφή σε πρακτικές πράσινης οικονομίας και σύμφωνα με τα 

πρότυπα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε 

 Τον εξειδικευμένο χαρακτήρα του προϊόντος που αποτρέπει την αντιγραφή του από 

ανταγωνιστές που σημαίνει ότι θα καθυστερήσει ο «κορεσμός» της αγοράς δίνοντας ακόμα 

πιο ελπιδοφόρες προοπτικές στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. 

 Αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για την ανάδειξη πιστοποιημένων, ποιοτικών και 

καινοτόμων προϊόντων. 

8.4 Απειλή 

 Επιδείνωση των επιπέδων φτώχειας και ραγδάια αύξηση της ανεργίας και του 

μεταναστευτικού ρεύματος εκτός Ελλάδος, κυρίως του νέου επιστημονικού προσωπικού 

(brain drain). 

 Ανασταλτική λειτουργία της οικονομικής ύφεσης στην διαθέσιμη ρευστότητα κεφαλαίων και 

στις ιδιωτικές και δημόσιες καινοτόμες επενδύσεις που απαιτούν ανάληψη ρίσκου.  

 Είσοδος νέων ανταγωνιστών με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί να απειλήσουν 

την  βιωσιμότητα του εταιρικού σχήματος 
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9 Στρατηγικές μάρκετιγκ 
 

Το εταιρικό σχήμα αξιοποίησης προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό θα επιστρατεύσει τις 

αποδοτικότερες στρατηγικές marketing με στόχο την προσαρμογή στις ιδιομορφίες της κάθε 

αγοράς:  

i. Proof of Concept, Direct Sales και Pre-Sales Testing στα πλαίσια B2B Marketing (εντός 

και εκτός συνόρων). 

ii. Συμμετοχή σε εκθέσεις αγροτικών προϊόντων. 

iii. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε συνέδρια και κλαδικά περιοδικά. 

iv. Καμπάνιες Δημοσίων Σχέσεων. 

v. Κατασκευή εταιρικής σελίδας (website), blog και ανάπτυξη στρατηγικών web marketing. 

9.1 Β2Β SALES 

 

Στον τομέα της γεωργίας ακριβείας με δυνητικούς πελάτες μεμονωμένους γεωργούς, αγροτικούς 

συνεταιρισμούς, εταιρείες, το εταιρικό σχήμα προσανατολίζεται στις εξής B2B στρατηγικές 

προώθησης: 

9.1.1 Pre-sales Testing και Proof of Concept 

 

Σε πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί προσέγγιση προϊόντος – κοινού κατά την οποία το προϊον-

υπηρεσία θα δοκιμαστεί σε real time καταστάσεις από τους δυνητικούς αγοραστές του. Κατά τη 

διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου (trial period) θα ζητηθεί από τους καλλιεργητές 

ανάδραση/σχολιασμός (feedback) για τις προτιμήσεις τους, τη λειτουργικότητα του δικτύου, την 

πληρότητα του πρωτοκόλλου ενεργειών, την επαναληψιμότητα κι αξιοπιστία της αρχιτεκτονικής  

προκειμένου το προϊόν να γίνει κατά το δυνατόν φιλικότερο προς το χρήστη (user friendly). Ως 

κίνητρο συμμετοχής στη δοκιμή του προϊόντος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μία δυναμική 

έκπτωση στην τιμή απόκτησής του μετά το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου όταν η 

συνεργασία των δύο μερών θα έχει διαμορφώσει ένα προϊόν αποδεδειγμένα αποτελεσματικό και 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη. 

Το δεύτερο σενάριο B2B Sales που εξετάζεται για την προώθηση του προϊόντος στον τομέα της 

γεωργίας ακριβείας είναι η διάθεσή του στην αγορά εξαρχής ως ολοκληρωμένη εφαρμογή-

υπηρεσία. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να αναπτυχθούν οι εξής δραστηριότητες: 
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9.1.2 Συμμετοχή σε εκθέσεις αγροτικών προϊόντων 

 

Πρώτο βήμα προβολής θα μπορούσε να αποτελέσει η συμμετοχή σε εκθέσεις αγροτικών 

προϊόντων, με σημείο εκκίνησης τις εκθέσεις τοπικής εμβέλειας, προκειμένου να ενημερωθεί η 

τοπική αγορά ( η οποία αποτελεί και τον πρώτο στόχο) και η δυνατότητα επέκτασης σε εκθέσεις 

πανελλαδικού χαρακτήρα (Agrotica της Helexpo, Agrotech, Agrorama Έκθεση Ποιοτικών 

Αγροτικών Προϊόντων κλπ.). Αργότερα μπορεί να εξεταστεί και η συμμετοχή σε αντίστοιχες 

εκθέσεις εκτός συνόρων (όπως π.χ. η Διεθνής Έκθεση Γεωργίας). 

9.1.3 Παρουσίαση έρευνας σε ημερίδες-συνέδρια και κλαδικά 

περιοδικά 

 

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας θα μπορούσαν να αποτελέσουν θέμα 

παρουσιάσεων σε σχετικές ημερίδες και συνέδρια, εξασφαλίζοντας την ταυτόχρονη προβολή 

προϊόντων/υπηρεσιών του εταιρικού σχήματος αξιοποίησης, προσφέροντας σημαντικές 

δυνατότητες δικτύωσης (π.χ. παρουσίαση σε ημερίδες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, 

συμμετοχή σε συνέδρια του τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ, επιστημονικά συνέδρια, κλπ.). 

 Εναλλακτικός τρόπος εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας για προωθητικούς 

σκοπούς είναι η δημοσίευσή τους, υπό μορφή άρθρου, σε κλαδικά περιοδικά και εφημερίδες 

(B2B Press) όπως π.χ. το περιοδικό Agrenda ή το περιοδικό της ΠΑΣΕΓΕΣ “Αγροτικός 

Συνεργατισμός” .  

9.1.4 Καμπάνιες Δημοσίων Σχέσεων σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο 
 

Το εταιρικό σχήμα αξιοποίησης θα αξιοποιήσει στρατηγικές δημοσίων σχέσεων ώστε να αυξήσει 

της αναγνωρισιμότητα του brand και των υπηρεσιών του σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνώς. 

Μέρος αυτής της καμπάνιας δημοσίων σχέσεων θα αποτελέσουν τα παρακάτω: 

1. Δελτία τύπου σε ΜΜΕ ευρείας κυκλοφορίας αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος όπου θα 

ανακοινώνεται το εταιρικό σχήμα και τα προϊόντα-υπηρεσίες του.  

2. Δημοσίευση άρθρων  με αφορμή αναφορές στον κλάδο της γεωργίας θα μπορούσαν να 

καταλήγουν σε παρουσίαση του εταιρικού σχήματος και των προϊόντων- υπηρεσιών του. 

3. Οργάνωση event για την προώθηση του εταιρικού σχήματος και των καινοτόμων 

προϊόντων/υπηρεσιών του. 
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9.1.5 Κατασκευή Σελίδας (Website), social media, Blog και Web 

Marketing 

 

Σκοπός της σελίδας θα είναι η παρουσίαση του προφίλ του εταιρικού σχήματος αξιοποίησης, η 

προσέγγιση πιθανών πελατών, η αποτύπωση της εμπειρίας και των αναφορών από την χρήση 

των εφαρμογών,  των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η ελεύθερη χρήση τους 

από την ερευνητική κοινότητα. Newsletter σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στο site λειτουργίας 

RSS Feed θα κρατούν τους χρήστες ενήμερους για τις δραστηριότητες και τα καινούργια 

προϊόντα/υπηρεσίες, καθώς και η πρόσβαση σε σχετικές εκθέσεις, εγχειρίδια, εφαρμογές, 

λογισμικό και demos θα εξυπηρετεί την αναπροσαρμογή και αναθεώρηση του παραγόμενου 

λογισμικού και εφαρμογών, η οποία θα κοινοποιείται μέσω της ιστοσελίδας μέσω τεχνικών RSS, 

bug tracking system και με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Στόχος είναι η διαμόρφωση μίας ενεργής ομάδας χρηστών ώστε να προσφερθούν στην 

ερευνητική κοινότητα επαρκώς δομημένα εργαλεία και να διαμορφωθούν νέες συνέργιες που θα 

διαμορφώσουν νέες ανάγκες για έρευνα. 

Συμπληρωματικά με το εταιρικό website θα λειτουργεί και blog, όπου εκτός από τη δημοσίευση 

άρθρων θα υπάρχει και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και διάδρασης με το κοινό στα πλαίσια 

forum. Στον τομέα του Web Marketing  μπορεί να προβεί στην ενοικίαση «χώρου» διαφήμισης σε 

σχετικές σελίδες καθώς και site ηλεκτρονικού τύπου ειδικού ενδιαφέροντος (όπως π.χ. 

www.Agronews.gr, www.Agrotypos.gr κλπ.).  

Το εταιρικό σχήμα αξιοποίησης θα έχει ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Facebook, Twitter) για την ενημέρωση τόσο των πελατών της όσο και των δυνητικών πελατών 

τους, νέα σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική, τεχνολογικές εξελίξεις των ΤΠΕ κ.α.  Για τη 

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα τόσο της ιστοσελίδας όσο και των κοινωνικών δικτύων, θα 

δημιουργηθούν υπερσυνδέσεις στους ιστότοπους και στα κοινωνικά δίκτυα στα οποία 

συμμετέχουν οι εταίροι. 

9.1.6 Direct Sales 

 

Δεδομένης της εξειδικευμένης αγοράς και της συγκεκριμένης γεωγραφικής θέσης (Κοζάνη, Δ. 

Μακεδονία) όπου θα προωθηθεί αρχικά το προϊόν-υπηρεσία, το εταιρικό σχήμα μπορεί να 

προσλάβει πωλητές οι οποίοι, κατόπιν ενημέρωσης και εκπαίδευσης, θα αναλαμβάνουν την 

προώθηση του προϊόντος-υπηρεσίας απευθείας στους καλλιεργητές και τις εταιρείες 

εκμετάλλευσης του προϊόντος.  

Αξιοποιώντας τα δίκτυα συνεργασιών (ΕΛΚΕ ΠΔΜ, ΕΛΚΕ ΠΚ) με άλλους ερευνητικούς φορείς, τις 

επαφές των αγροτικών συνεταιρισμών (ΑΣΓ, ΑΣΕΠΟΠ) με παραγωγικούς φορείς και γεωτεχνικά 

επιμελητήρια, τις επαφές των εταιρειών (AS, GS) και συνεργασίες με εταιρείες ανάπτυξης 

λογισμικού, ΙοΤ, ΜΕΑ, οι πωλητές θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πρώτο database όπου θα 

http://www.agrotypos.gr/
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βασιστούν για να προχωρήσουν σε τηλεφωνική (telephone marketing) ή διαπροσωπική (face to 

face marketing) προώθηση.  
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