
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ», ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

(πρώην ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ)

στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας 

(ΑγροΕΤΑΚ)», σας προσκαλεί στα πλαίσια του σεμιναρίου ενημέρωσης και επιμόρφωσης της παραγωγικής βάσης, 

στην παρουσίαση του έργου ΑγροΕΤΑΚ:

Ετερογενές Σύστημα Παρακολούθησης των Εδαφολογικών Παραμέτρων για την Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Ετερογενές Σύστημα Παρακολούθησης των Εδαφολογικών Παραμέτρων για την Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος 

Πρόβλεψης της Παραγωγικότητας με Εφαρμογή στις Σύγχρονες Καλλιέργειες

(Ακρωνύμιο ΕΥΚΑΡΠΟΣ – ΚΥΠΕ 3288/78)

Παρουσίαση: Παντελής Βελάνας (Φυσικός Ρ/Η, MSc, PhD)

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00

Αίθουσα Χημείου Ινστιτούτου Σιτηρών

Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Βελάνας Π., email:pvelanas@yahoo.gr
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«Ετερογενές Σύστηµα Παρακολούθησης των Εδαφολογικών Παραµέτρων για την 

Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήµατος Πρόβλεψης της Παραγωγικότητας µε Εφαρµoγή στις 
Σύγχρονες Καλλιέργειες - ΕΥΚΑΡΠΟΣ» 

 
 

Που υλοποιείται στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (πρώην 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ) ΕΛ.Γ.Ο. – 

«∆ΗΜΗΤΡΑ», 
στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών 

έργων Καινοτοµίας (ΑγροΕΤΑΚ)» 
 
 

∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 
Χώρος: Αίθουσα Χηµείου Ινστιτούτου Σιτηρών, Θέρµη Θεσσαλονίκης, Ώρα 11.00 

 

 
11.00 – 11.15 Προσέλευση 
 
11.15 – 11.25 Έναρξη Ηµερίδας – Προλογισµός Έργου από τον Υπεύθυνο 
Παρακολούθησης 
 
11.25 – 11.50  «Ετερογενές Σύστηµα Παρακολούθησης των Εδαφολογικών Παραµέτρων 
για την Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήµατος Πρόβλεψης της Παραγωγικότητας µε Εφαρµoγή 
στις Σύγχρονες Καλλιέργειες», ∆ρ Παντελής Βελάνας, Ωφελούµενος ΑγροΕΤΑΚ 
ΚΥΠΕ 3288/78 
 
11.50 – 12.10 Συζήτηση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και την παραγωγική βάση 
 
12.10 – 12.20 Συµπεράσµατα – Κλείσιµο Ηµερίδας – Σεµιναρίου 
 

 
Το σεµινάριο ενηµέρωσης & επιµόρφωσης παραγωγικής βάσης πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης 
«ΑγροΕΤΑΚ» µε κωδικό MIS 453350, που έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού του 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και Εθνικούς Πόρους µε φορέα 
χρηµατοδότησης το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΑΤ)» 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Στόχος του Έργου:Στόχος του Έργου:
11) ) HH αξιο	οίηση των αξιο	οίηση των 
διαθέσιµων σύγχρονων διαθέσιµων σύγχρονων 
ψηφιακών τεχνολογιών και ψηφιακών τεχνολογιών και 
εργαλείων για τη βελτίωση της εργαλείων για τη βελτίωση της 
	αρακολούθησης και 	αρακολούθησης και 
διαχείρισης των καλλιεργειών, διαχείρισης των καλλιεργειών, 
µέσω της λήψης µετρήσεων (σε µέσω της λήψης µετρήσεων (σε 
	ραγµατικό χρόνο) των 	ραγµατικό χρόνο) των 
εδαφολογικών & εδαφολογικών & 
	εριβαλλοντικών (	εριβαλλοντικών (µικροκλίµαµικροκλίµα) ) 
	αραµέτρων της εκάστοτε 	αραµέτρων της εκάστοτε 

Στόχος του Έργου:Στόχος του Έργου:
11) ) HH αξιο	οίηση των αξιο	οίηση των 
διαθέσιµων σύγχρονων διαθέσιµων σύγχρονων 
ψηφιακών τεχνολογιών και ψηφιακών τεχνολογιών και 
εργαλείων για τη βελτίωση της εργαλείων για τη βελτίωση της 
	αρακολούθησης και 	αρακολούθησης και 
διαχείρισης των καλλιεργειών, διαχείρισης των καλλιεργειών, 
µέσω της λήψης µετρήσεων (σε µέσω της λήψης µετρήσεων (σε 
	ραγµατικό χρόνο) των 	ραγµατικό χρόνο) των 
εδαφολογικών & εδαφολογικών & 
	εριβαλλοντικών (	εριβαλλοντικών (µικροκλίµαµικροκλίµα) ) 
	αραµέτρων της εκάστοτε 	αραµέτρων της εκάστοτε 

� Η επίδραση του προτεινόµενου

συστήµατος στην αγροτική

παραγωγική διαδικασία αναµένεται να

είναι άµεση, αφού πλέον η

καλλιέργεια ενός προϊόντος θα

πραγµατοποιείται και θα

παρακολουθείται ακολουθώντας

επιστηµονικές µεθόδους, διακριτές

διαδικασίες και µέσω του συστήµατος

αυτοµατοποιηµένων αποφάσεων θα

επιτυγχάνεται τόσο η βελτιστοποίηση

της ποσότητας παραγωγής όσο και η

ταυτόχρονη µείωση του ενδεχόµενου

ρίσκου.	αραµέτρων της εκάστοτε 	αραµέτρων της εκάστοτε 
καλλιέργειας 	ροκειµένου να καλλιέργειας 	ροκειµένου να 
αυξηθεί η α	οτελεσµατικότητα αυξηθεί η α	οτελεσµατικότητα 
και η βιωσιµότητα του κλάδου και η βιωσιµότητα του κλάδου 
της γεωργίας και της της γεωργίας και της 
	αραγωγής τροφίµων	αραγωγής τροφίµων
2) Η ενηµέρωση και η 2) Η ενηµέρωση και η 
ε	ιµόρφωση των αντίστοιχων ε	ιµόρφωση των αντίστοιχων 
φορέων για τη χρήση και φορέων για τη χρήση και 
αξιο	οίηση των τεχνολογιών αξιο	οίηση των τεχνολογιών 
ΤΠΕ στις σύγχρονες ΤΠΕ στις σύγχρονες 
καλλιέργειεςκαλλιέργειες

	αραµέτρων της εκάστοτε 	αραµέτρων της εκάστοτε 
καλλιέργειας 	ροκειµένου να καλλιέργειας 	ροκειµένου να 
αυξηθεί η α	οτελεσµατικότητα αυξηθεί η α	οτελεσµατικότητα 
και η βιωσιµότητα του κλάδου και η βιωσιµότητα του κλάδου 
της γεωργίας και της της γεωργίας και της 
	αραγωγής τροφίµων	αραγωγής τροφίµων
2) Η ενηµέρωση και η 2) Η ενηµέρωση και η 
ε	ιµόρφωση των αντίστοιχων ε	ιµόρφωση των αντίστοιχων 
φορέων για τη χρήση και φορέων για τη χρήση και 
αξιο	οίηση των τεχνολογιών αξιο	οίηση των τεχνολογιών 
ΤΠΕ στις σύγχρονες ΤΠΕ στις σύγχρονες 
καλλιέργειεςκαλλιέργειες

ΟφέλοιΟφέλοι::

1) ∆ιαρκή 1) ∆ιαρκή 	αρακολούθηση της 	αρακολούθηση της 
ανά	τυξης των καλλιεργειών, της ανά	τυξης των καλλιεργειών, της 
φύσης του εδάφους φύσης του εδάφους 
2) Ενίσχυση 2) Ενίσχυση της ικανότητας της ικανότητας 
	ρόβλεψης  	ρόβλεψης  της εξέλιξης των της εξέλιξης των 
καλλιεργειώνκαλλιεργειών
3) Νέο 3) Νέο ε	ιστηµονικού 	εδίου ε	ιστηµονικού 	εδίου 
µέσα α	ό το ο	οίο µ	ορούν να µέσα α	ό το ο	οίο µ	ορούν να 
µελετηθούν, ανα	τυχθούν και να µελετηθούν, ανα	τυχθούν και να 
αξιο	οιηθούν διάφορες αξιο	οιηθούν διάφορες 
	ροσεγγίσεις 	ρος την 	ροσεγγίσεις 	ρος την 
κατεύθυνση αυτήκατεύθυνση αυτή

ΟφέλοιΟφέλοι::

1) ∆ιαρκή 1) ∆ιαρκή 	αρακολούθηση της 	αρακολούθηση της 
ανά	τυξης των καλλιεργειών, της ανά	τυξης των καλλιεργειών, της 
φύσης του εδάφους φύσης του εδάφους 
2) Ενίσχυση 2) Ενίσχυση της ικανότητας της ικανότητας 
	ρόβλεψης  	ρόβλεψης  της εξέλιξης των της εξέλιξης των 
καλλιεργειώνκαλλιεργειών
3) Νέο 3) Νέο ε	ιστηµονικού 	εδίου ε	ιστηµονικού 	εδίου 
µέσα α	ό το ο	οίο µ	ορούν να µέσα α	ό το ο	οίο µ	ορούν να 
µελετηθούν, ανα	τυχθούν και να µελετηθούν, ανα	τυχθούν και να 
αξιο	οιηθούν διάφορες αξιο	οιηθούν διάφορες 
	ροσεγγίσεις 	ρος την 	ροσεγγίσεις 	ρος την 
κατεύθυνση αυτήκατεύθυνση αυτή

ρίσκου.
� Η ευφυής πλατφόρµα ΕΥΚΑΡΠΟΣ

θα δίνει τη δυνατότητα ενασχόλησης

µε τις αγροτικές καλλιέργειες των εν

δυνάµει υποψηφίων αγροτών που δεν

έχουν την αντίστοιχη εµπειρία ή δεν

είχαν ενασχοληθεί στο παρελθόν µε

γεωργικές εργασίες, αφού η εµπειρία
και η γνώση που θα έχει αποκτήσει το

ίδιο το σύστηµα µέσα από τη συνεχή

αλληλεπίδραση µε διαφορετικές

καλλιέργειες, σε διαφορετικές εποχές
και περιοχές της Ελλάδος θα είναι

προσβάσιµη από όλους τους

ενδιαφερόµενους.



Το έργο εντάσσεται στην Πράξη Το έργο εντάσσεται στην Πράξη 
«Εκ�όνηση σχεδίων Ερευνητικών & «Εκ�όνηση σχεδίων Ερευνητικών & 
Τεχνολογικών Ανα�τυξιακών Τεχνολογικών Ανα�τυξιακών 
έργων Καινοτοµίας (έργων Καινοτοµίας (ΑγροΕΤΑΚΑγροΕΤΑΚ)» )» 
µε µε MISMIS 453350, στο �λαίσιο του 453350, στο �λαίσιο του ΕΠΕΠ
«Ανά�τυξη Ανθρώ�ινου «Ανά�τυξη Ανθρώ�ινου 
∆υναµικού», ∆υναµικού», ΕΣΠΑΕΣΠΑ 20072007--2013. Το 2013. Το 
έργο συγχρηµατοδοτείται α�ό το έργο συγχρηµατοδοτείται α�ό το 
Ευρω�αϊκό Κοινωνικό Ταµείο Ευρω�αϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
(ΕΚΤ) και α�ό Εθνικούς Πόρους και (ΕΚΤ) και α�ό Εθνικούς Πόρους και 
συντονίζεται α�ό τον συντονίζεται α�ό τον 
ΕΛΕΛ..ΓΓ..ΟΟ..--∆ΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο ∆ΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο 
Εδαφοϋδατικών Πόρων. Εδαφοϋδατικών Πόρων. 

Υ�εύθυνος Παρακολούθησης:Υ�εύθυνος Παρακολούθησης:
∆ρ. Φραντζής Πα�αδό�ουλος ∆ρ. Φραντζής Πα�αδό�ουλος 
(Τακτικός Ερευνητής).(Τακτικός Ερευνητής).

Το έργο εντάσσεται στην Πράξη Το έργο εντάσσεται στην Πράξη 
«Εκ�όνηση σχεδίων Ερευνητικών & «Εκ�όνηση σχεδίων Ερευνητικών & 
Τεχνολογικών Ανα�τυξιακών Τεχνολογικών Ανα�τυξιακών 
έργων Καινοτοµίας (έργων Καινοτοµίας (ΑγροΕΤΑΚΑγροΕΤΑΚ)» )» 
µε µε MISMIS 453350, στο �λαίσιο του 453350, στο �λαίσιο του ΕΠΕΠ
«Ανά�τυξη Ανθρώ�ινου «Ανά�τυξη Ανθρώ�ινου 
∆υναµικού», ∆υναµικού», ΕΣΠΑΕΣΠΑ 20072007--2013. Το 2013. Το 
έργο συγχρηµατοδοτείται α�ό το έργο συγχρηµατοδοτείται α�ό το 
Ευρω�αϊκό Κοινωνικό Ταµείο Ευρω�αϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
(ΕΚΤ) και α�ό Εθνικούς Πόρους και (ΕΚΤ) και α�ό Εθνικούς Πόρους και 
συντονίζεται α�ό τον συντονίζεται α�ό τον 
ΕΛΕΛ..ΓΓ..ΟΟ..--∆ΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο ∆ΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο 
Εδαφοϋδατικών Πόρων. Εδαφοϋδατικών Πόρων. 

Υ�εύθυνος Παρακολούθησης:Υ�εύθυνος Παρακολούθησης:
∆ρ. Φραντζής Πα�αδό�ουλος ∆ρ. Φραντζής Πα�αδό�ουλος 
(Τακτικός Ερευνητής).(Τακτικός Ερευνητής).

Ετερογενές Σύστηµα Ετερογενές Σύστηµα 
Παρακολούθησης των Παρακολούθησης των 

Εδαφολογικών Παραµέτρων για Εδαφολογικών Παραµέτρων για 
την Ανά�τυξη Ευφυούς την Ανά�τυξη Ευφυούς 

Συστήµατος Πρόβλεψης της Συστήµατος Πρόβλεψης της 
Παραγωγικότητας µε Εφαρµογή Παραγωγικότητας µε Εφαρµογή 

στις Σύγχρονες Καλλιέργειεςστις Σύγχρονες Καλλιέργειες

ΕΥΚΑΡΠΟΣΕΥΚΑΡΠΟΣ, , 

ΚΥΠΕ 3288/78ΚΥΠΕ 3288/78

Ετερογενές Σύστηµα Ετερογενές Σύστηµα 
Παρακολούθησης των Παρακολούθησης των 

Εδαφολογικών Παραµέτρων για Εδαφολογικών Παραµέτρων για 
την Ανά�τυξη Ευφυούς την Ανά�τυξη Ευφυούς 

Συστήµατος Πρόβλεψης της Συστήµατος Πρόβλεψης της 
Παραγωγικότητας µε Εφαρµογή Παραγωγικότητας µε Εφαρµογή 

στις Σύγχρονες Καλλιέργειεςστις Σύγχρονες Καλλιέργειες

ΕΥΚΑΡΠΟΣΕΥΚΑΡΠΟΣ, , 

ΚΥΠΕ 3288/78ΚΥΠΕ 3288/78

(Τακτικός Ερευνητής).(Τακτικός Ερευνητής).(Τακτικός Ερευνητής).(Τακτικός Ερευνητής).

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται σχετικά με: απευθύνονται σχετικά με: 
το Έργο :το Έργο :
στο Ινστιτούτο στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Εδαφοϋδατικών 
Πόρων, Πόρων, Θέρμη, ΘεσσαλονίκηΘέρμη, Θεσσαλονίκη
ΤηλΤηλ.: 2310 473429,.: 2310 473429,
ee--mailmail: : pvelanaspvelanas@@yahoo.yahoo.grgr
την Πράξη την Πράξη ΑγροΕΤΑΚΑγροΕΤΑΚ::
στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής 
Έρευνας του Έρευνας του ΕΛ.Γ.ΟΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», . «ΔΗΜΗΤΡΑ», 
ΤηλΤηλ.: 210 8175402, .: 210 8175402, 
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Πόρων, Πόρων, Θέρμη, ΘεσσαλονίκηΘέρμη, Θεσσαλονίκη
ΤηλΤηλ.: 2310 473429,.: 2310 473429,
ee--mailmail: : pvelanaspvelanas@@yahoo.yahoo.grgr
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στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής 
Έρευνας του Έρευνας του ΕΛ.Γ.ΟΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», . «ΔΗΜΗΤΡΑ», 
ΤηλΤηλ.: 210 8175402, .: 210 8175402, 
ee--mailmail: : info.agroetak@nagref.grinfo.agroetak@nagref.gr
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