
 

 

Δελτίο Τφπου Ενημερωτικής Ημερίδας του Ζργου MARS 

         26/6/2019 

 

Σθν Σρίτθ  2 Ιουλίου 2019, 10:00-13:00, ςτο Σμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και 

Μθχανικϊν Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν (πρϊθν Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και 

Σθλεπικοινωνιϊν) του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, κα πραγματοποιθκεί 

ενθμερωτικι θμερίδα των ςυνεργαηόμενων φορζων ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ 

προγράμματοσ «Smart Farming with drones» (MARS: sMart fArming with dRoneS) με ςκοπό 

τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ αλλά και των αναπτυξιακϊν φορζων τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ 

για το αντικείμενο του ζργου, τουσ ςτόχουσ, τα αναμενόμενα αποτελζςματα αλλά και τθν 

ςυμβολι του ςτθν αγροτικι οικονομία ςτθν περιοχι τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

Η Ζξυπνθ Γεωργία (Smart Farming) ι Γεωργία Ακριβείασ (Precision Farming) αποτελεί μία 

πολφ ενδιαφζρουςα εφαρμογι των ςφγχρονων Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και 

Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) ςτθ γεωργία μζςω τθσ καταγραφισ και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν ςε 

εκτάςεισ γεωργικισ παραγωγισ με ςτόχο τθν αποδοτικι και βιϊςιμθ αγροτικι παραγωγι. 

Σο αντικείμενο τθσ είναι ο εντοπιςμόσ ανωμαλιϊν, θ διαχείριςθ των ειςροϊν ςτον αγρό και 

θ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ παραγωγισ με τθν χριςθ τθλεματικισ 

παρακολοφκθςθσ. Ο ςτόχοσ είναι θ μείωςθ των πόρων που απαιτοφνται για τθν αγροτικι 

παραγωγι και θ ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. 

Σο ερευνθτικό ζργο MARS είναι ζνα φιλόδοξο ζργο ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ ‘Ερευνϊν-

Δθμιουργϊ-Καινοτομϊ’ που ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 

τθλεματικισ παρακολοφκθςθσ αγροτικϊν καλλιεργειϊν με τθ χριςθ Μθ Επανδρωμζνων 

Αεροχθμάτων (ΜΕΑ - drones). Η ζρευνα εςτιάηεται ςε δφο περιοχζσ τθσ Δυτικισ 

Μακεδονίασ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον: ςτθν περιοχι των Γρεβενϊν και ςτθν περιοχι του 

Βελβεντοφ, δίνοντασ ζμφαςθ ςε τοπικά προϊόντα με εξαγωγικό χαρακτιρα. 

Οι ςτόχοι του ερευνθτικοφ ζργου ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 Η ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ και διάγνωςθσ 

των πρϊιμων ςταδίων αςκενειϊν ςε δζνδρα και φυτά τθσ περιοχισ των Γρεβενϊν 

και του Βελβεντοφ για τθ ςτοχευμζνθ κεραπεία και ταχφτερθ επαναφορά των 

προςβεβλθμζνων ειδϊν. 

 Η μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ και εποπτείασ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων με 

τθν εφαρμογι και λειτουργία του προτεινόμενου ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ MARS. 

 Η μείωςθ του όγκου εφαρμογισ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και θ προςταςία 

του περιβάλλοντοσ. 

 Η ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτθν οποία 

εντάςςονται οι καλλιζργειεσ του Αγροτικοφ υνεταιριςμοφ ΕΠεξεργαςίασ 

ΟΠωροκθπευτικϊν (ΑΕΠΟΠ) και του Αγροτικοφ υνεταιριςμοφ Γρεβενϊν (ΑΓ), ωσ 

πρότυπο εφαρμογισ τθσ Ζξυπνθσ Γεωργίασ. 



 

 

 Η αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ελλθνικϊν γεωργιϊν προϊόντων. 

το πλαίςιο του MARS, ζχουν πραγματοποιθκεί αναγνωριςτικζσ πιλοτικζσ επιδείξεισ του 

ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ γεωργικισ προςταςίασ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ςε 

καλλιζργειεσ οπωροφόρων και ςε καλλιζργειεσ ςιτθρϊν. Η εφαρμογι του ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ αναμζνεται να οδθγιςει ςε αφξθςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ, μείωςθ του 

κόςτουσ παραγωγισ με μειωμζνεσ και ςτοχευμζνεσ επεμβάςεισ για φυτοπροςταςία και 

λίπανςθ, ταχφτερθ αντιμετϊπιςθ πικανϊν κινδφνων από ιοφσ, μφκθτεσ και αςκζνειεσ που 

απειλοφν τα δζνδρα και τα φυτά και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των γεωργικϊν προϊόντων με 

τθν αποφυγι υπολειμμάτων γεωργικϊν φαρμάκων ςτα προϊόντα και προςταςία του 

περιβάλλοντοσ. 

το ζργο MARS, το οποίο ςυντονίηει ο Επίκουροσ Κακθγθτισ του Σμιματοσ Ηλεκτρολόγων 

Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν, Παναγιϊτθσ αρθγιαννίδθσ, 

ςυμμετζχουν ο ΑΕΠΟΠ Βελβεντοφ, ο Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Γρεβενϊν, θ GeoSense, θ 

Agrosense και το Πολυτεχνείο Κριτθσ. 

Σο πρόγραμμα MARS, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 999.000€ και διάρκειασ 36 μθνϊν, 

υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ ‘ΕΡΕΤΝΩ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ’ και 

ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Ε.Π. 

Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικόσ ζργου: T1ΕΔΚ-

04759). 

 


