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Έξυπνη Γεωργία & Γεωργία Ακριβείας 

• Σημαίνουν αυτοματοποιημένη και συνδεδεμένη γεωργία. 

• Περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών στις υφιστάμενες 

γεωργικές πρακτικές, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της παραγωγής 

και η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων 

• Νέες τεχνολογίες σποράς, φύτευσης, αυτόματης άρδευσης,  ελέγχου ζιζανίων 

και συντήρησης καλλιεργιών. 

• Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της τοπικής βιοποικιλότητας 

• Αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας  

• Παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας και ανάλυση δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο. 

• Δίκτυα επίγειων και εναέριων αισθητήρων συνδεδεμένων  στο Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων (IoT) για συλλογή δεδομένων σχετικά με το επίπεδο φωτισμού, τις 

συνθήκες του εδάφους, την άρδευση, την ποιότητα του αέρα και τον καιρό 

• Τα διάφορα Τμήματα του Δ.Π.Θ. δραστηριοποιούνται σε πολλούς 

συμπληρωματικούς τομείς και μπορούν να συμβάλουν σε προτάσεις έξυπνης 

Γεωργίας 

Boutalis - Radoglou 3 DUTH - AGROFOOD 



Τεχνολογίες ICT στον Αγροδιατροφικό Τομέα 
• Ψηφιακός μετασχηματισμός γεωργικού τομέα 

• Με συστήματα στήριξης αποφάσεων (DSS) και Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών (GIS)  

• Συνεισφέρουν στην τεχνολογία των λεγόμενων geoanalytics, συστατικό κομμάτι της 

Γεωργίας Ακριβείας 

• Αντίστροφη αναζήτηση προϊόντων αγρο-διατροφής από το ράφι του 

καταναλωτή μέχρι τον αρχικό παραγωγό. Η χρήση του διαδικτύου των 

πραγμάτων  προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα 

• Μείωση του κόστους 

• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

• Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλης της αλυσίδας παραγωγής 

• Αυτόνομα ρομποτικά συστήματα για γεωργία/κτηνοτροφία 

• Τμήματα του Δ.Π.Θ. που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς 

• Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

• Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

• Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
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Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

 

Ενδεικτικές 

εφαρμογές 

με ειδικό  

βάρος  

για την  

ΑΜΘ 
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 Ανάλυση DNA – ταυτοποίηση ποικιλιών/φυλών εισαγόμενων και αυτοχθόνων – 

χαρακτηρισμός νέων ποικιλιών στην αγροτική παραγωγή 

 Ταυτοποίηση - ανάλυση γονιδιακών δεικτών ποιοτικών χαρακτηριστικών στην 

Κτηνοτροφία. 

 Ζωονόσοι – παρακολούθηση 

 Ζωονόσοι ταυτοποίηση - ανάλυση DNA ανθεκτικών ποικιλιών (δείκτες ανθεκτικότητας) 

 Μεταγονιδιωματική ανάλυση στα τρόφιμα, πιστοποίηση &  ιχνηλασιμότητα 

 Μελέτες βιοποικιλότητας - διαχείριση περιβάλλοντος - παρακολούθηση 

  Ανάλυση DNA σπανίων ειδών (Δαδιά, Δέλτα κλπ) -παρακολούθηση 

 Προσεγγίσεις συνθετικής βιολογίας 

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στην 

ανάπτυξη διαγνωστικών, στην ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοχθόνων 

ειδών/ποικιλιών ή και φυσικών προϊόντων  κ.ά 

 

 

 



 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

 
• Σχεδιασμός, υλοποίηση, ποιοτικός έλεγχος καινοφανών τροφίμων 

 

• Βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών και της 

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων τους 

• Αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλων φυτικών ειδών και ποικιλιών – 

Εναλλακτικές καλλιέργειες 

• Bελτιστοποίηση καλλιεργητικών πρακτικών και μοντελοποίησή τους 

• Αξιοποίηση  αποβλήτων για λίπανση και εδαφοβελτίωση 

• Ανάπτυξη  και εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων από φυτικά υπολείμματα 
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Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών 

Πόρων 
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Μη ξυλώδη προϊόντα 

 

Παραγωγή  μανιταριών με αξιοποίηση της  

βιοποικιλότητας της Ελληνικής χλωρίδας 

 

 

 

Παραγωγή Τρούφας από εμβολιασμένα δενδρύλλια  με 

τρούφα Black truffle (Tuber melanosporum), Summer or 

Burgundy truffle (Tuber aestivum), White truffle (Tuber 

magnatum) 

 

 

Παραγωγή και αξιοποίηση  αρωματικών φυτών,(τσάι 

λεβάντα κ.ά ) κενάφ,  και κάνναβης  για εμπορική 

εκμετάλλευση 

 
 

Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια,  

Μιχάλης Ορφανουδάκης Επίκουρος Kαθηγητής 
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Παραγωγή φυτευτικού υλικού  

Παραγωγή  υψηλής ποιότητας φυτευτικού υλικού 

σε μεγάλο αριθμό φυτικών ειδών για την 

αξιοποίηση της  βιοποικιλότητας της Ελληνικής 

χλωρίδας 

 

 

Παραγωγή και αξιοποίηση  ευγενών πλατύφυλλων 

ειδών για παραγωγικές φυτείες (Καστανιά, 

Καρυδιά, Αγριοκερασιά, Φλαμουριά, Μουριά)  

 

 

 

Εισαγωγή καινοτομίας στα φυτώρια  

 (φώτα LED, αυτοματοποίηση) 

 

 
Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια,  

Μιχάλης Ορφανουδάκης Επίκουρος Kαθηγητής 

Κυριακή Κιτικίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
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Δυνατότητες αξιοποίησης των 

υπολειμμάτων  ξύλου  
 

 

Αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας της βιομηχανίας 

ξύλου και τροφοδοσία μικρών μονάδων 

(ηλεκτροπαραγωγής, θερμοκηπίων, παραγωγής)  του 

νομού Έβρου.  

 

 

Αξιοποίηση των υπολειμμάτων  βιομηχανιών ξύλου για 

άλλες χρήσεις 

       

 

Αξιοποίηση των υπολειμμάτων συγκομιδής ξύλου προς 

όφελος των βιομηχανιών ξύλου 

 

 

Βασιλική Δήμου και Μιχάλης Τσατήρης, Επίκουροι 

Καθηγητές 
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Ανάπτυξη σε βιομηχανική κλίμακα 

οργανικού λιπάσματος από μηδική 

  

Αξιοποίηση χαμηλής ποιότητας μηδικής 

ακατάλληλης για ζωοτροφή.  

 

Μελέτη της διαδικασίας μετατροπής της 

μηδικής σε οργανικό λίπασμα.  

 

Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της 

σε διάφορες καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων 

σε λειμώνια και κτηνοτροφικά φυτά, προς 

αντικατάσταση της χημικής λίπανσης από 

οργανικό λίπασμα. 

 

Απόστολος Κυριαζόπουλος, Αναπληρωτής 

Καθηγητής  
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Αποκατάσταση διαταραγμένων 

οικοσυστημάτων (λατομεία  κ.ά.)  

 

 

Εισαγωγή καινοτομίας στην αποκατάσταση 

των διαταραγμένων γαιών και 

οικοσυστημάτων και στην εκπόνηση ή 

υλοποίηση περιβαλλοντικών μελετών 

αποκατάστασης 

 

 

 

 

 

 

Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια 

Ηλίας Μήλιος, Καθηγητής  
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Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

&  

Μηχανικών Υπολογιστών 
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Blockchain για ασφάλεια και ποιότητα 

τροφίμων 

•Blockchain: Μία “disruptive” τεχνολογία 
•Τα δεδομένα του Blockchain  

• είναι πάντοτε διαθέσιμα και  
• δεν μπορούν να παραποιηθούν.  

•Blockchain στον αγροτικό τομέα: Αξιόπιστη καταγραφή δεδομένων 
• προέλευσης, φύλαξης,  
• αρχικής μικροβιολογικής ή γενικά ποιοτικής κατάστασης των 

προϊόντων 
•Υπηρεσίες: 

• Εξακρίβωση προέλευσης συγκεκριμένου προϊόντος, 
• εντοπισμός παράγωγων από συγκεκριμένη παρτίδα υλικών, 
• αξιόπιστος έλεγχος σε πραγματικό χρόνο. 

•Επομένως: Blockchain για  
• αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας & ποιότητας  
• σε όλα τα στάδια της αλυσίδας των τροφίμων (από την Φάρμα στο 

Τραπέζι). 

Αν. Καθηγητής Παύλος Ευφραιμίδης 
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Αξιοποίηση Ασύρματων Δικτύων 

Αισθητήρων στην Γεωργία Ακριβείας 

•Αξιοποίηση Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων στη Γεωργία (WSN, 

wireless sensors networks).  

 

•Ενδεικτικά αναμενόμενα οφέλη είναι η χρήση αισθητήρων ανίχνευσης 

διαφόρων ασθενειών ή προσβολής των φυτών-δένδρων από διάφορους 

μικροοργανισμούς.  

•Οι ασύρματοι αισθητήρες ανιχνεύουν την προσβολή και το σύστημα 

ελέγχου τους ειδοποιεί τον παραγωγό μέσω ασύρματης ζεύξης. 

•Ακολούθως ο παραγωγός ακόμη και από το κινητό του τηλέφωνο να 

ενεργοποιήσει τον κατάλληλο ψεκασμό που μπορεί να είναι 

ενσωματωμένος στο αυτόματο πότισμα.  

 

•Μετρούνται επίσης παράγοντες όπως η υγρασία του εδάφους, οπότε 

σε επικοινωνία με τον Παραγωγό μπορεί να ενεργοποιείται ασύρματα 

το   αυτόματο πότισμα.. 

Καθηγητής Γεώργιος Κυριακού 
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Μη Επανδρωμένο Εναέριο Όχημα με 

Οπτικούς Αισθητήρες 

 Μη Επανδρωμένο Εναέριο  

     Όχημα (UAV-drone) Οπτικοί Αισθητήρες Φραγμάτων   

     Περίθλασης Bragg 

 Έγκαιρη 

Αποτροπή 

Παγετού 

 Προστασία 

Καλλιέργειας 

Καθηγητής Ιωάννης Λυγούρας, Επ. Καθηγητής Κυριάκος Ζωηρός 
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