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Το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης 



Το Δ.Π.Θ. με μια ματιά 

Ίδρυση 1973 

8 Σχολές  

18 Τμήματα 

4 πόλεις 

Π.Α.Μ.Θ.  



Yποβληθείσες προτάσεις ΕU 
EΣΠΑ και ΛΟΙΠΑ 

Υποβολή: 534 προτάσεις, εκ των οποίων: 

 

Έγκριση: 116 προτάσεις (21.247.095,13 €) 

 

Υπό αξιολόγηση: 187 (39.535.140.,65 € ) 

 

Απορρίφθηκαν:  231 (37.396.579,21 € ) 

 



Κατανομή Προτάσεων / Πρόγραμμα 



ΕΣΠΑ 2014-2020 

• Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 υποβλήθηκαν διακόσιες 

εβδομήντα επτά (324) προτάσεις, εκ των οποίων : 

 

• Εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση πενήντα έξι (56) προτάσεις 

συνολικού προϋπολογισμού 13.775.289,06 €.  

• Υπό αξιολόγηση βρίσκονται τριάντα επτά (37) προτάσεις 

συνολικού προϋπολογισμού 4.207.667,40 €. 

• Απορρίφθηκαν διακόσιες τριάντα μια (231) προτάσεις  

συνολικού προϋπολογισμού 37.396.579,21 €.  



Κατανομή Προτάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 



Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Υποβολή: 41 προτάσεις  

 

Εγκρίθηκαν: 31  (4.600.840,29 €) 

  

Υπό αξιολόγηση: 10 (7.327.473,25 €) 



Κατανομή Ευρωπαϊκών Προτάσεων 
ανά Πρόγραμμα 



Θεσμικό Πλαίσιο 

Επιτροπή Πνευματικών Δικαιωμάτων και Ευρεσιτεχνιών (ΔΠΘ):  

Οδηγός Πολιτικής Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΔΠΘ» (2η έκδοση) 

 

Πλαίσιο Ίδρυσης Τεχνοβλαστών (Spin-off) 

LANDRES SRL (με επιτυχημένη συμμετοχή σε δύο ερευνητικές 

προτάσεις) 

Ίδρυση νέων (ACT4ENERGY, MNTLab)  

 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας του Δ.Π. 

Θράκης(συγκροτείται με βάση τον Ν. 4521/2018 ) 

 

 



Νέο Θεσμικό Πλαίσιο 

Πλαίσιο Συνεργασίας ΔΠΘ  και ΟΒΙ  
Γραφείο Περιφερειακή Βιβλιοθήκη στην Ξάνθη (Πολυτεχνική Σχολή) 

και στη Αλεξανδρούπολη δορυφορική υπηρεσία (Σχολή Επιστημών 

Υγείας) 

 

Υποβολή Πρότασης σε πρόσκληση ΠΑΜΑΘ για τη λειτουργία 

Θερμοκοιτίδας  Νεοφυών Επιχειρήσεων  

 

 

 



Η πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 



The strategy focuses on land-based primary 
production, centered around agriculture and 
forestry, but also extends to food and non-
food chains and the rural economy. 

 

Close links will be established with the part of 
Societal Challenge 2 dealing with food. This 
will concern in particular aspects such as 
food safety and food quality with the aim to 
producing better quality, healthier food that 
meets consumer needs.  



Cross-cutting issues 

ICT as an 

enabling 

technology for 

research 

and innovation 

Socioeconomic 

research and 

support for EU 

policies 

Enabling 

sciences and 

infrastructures 

Systems approach, 

interdisciplinarity and 

transdisciplinarity 



Στατιστικά στοιχεία 



Στατιστικά στοιχεία 

 Εκμεταλλεύσεις 

και 

χρησιμοποιούμενη 

γεωργική έκταση 

3.634 

Χιλιάδες στρέμματα  

Πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Τα στοιχεία αφορούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκθεση Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2018 

 Ετήσιες 

καλλιέργειες 

3.062 

Χιλιάδες στρέμματα  

Αμπέλια 

40 

Χιλιάδες στρέμματα  

 Δενδρώδεις 

175 

Χιλιάδες στρέμματα  

Λοιπές 

357 

Χιλιάδες στρέμματα  



Στατιστικά στοιχεία 

Βοοειδή 

92.762 

Αριθμός ζώων 

Πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Τα στοιχεία αφορούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκθεση Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2018 

 Πρόβατα 

539.302 

Αριθμός ζώων 

Κατσίκια 

360.338 

Αριθμός ζώων 

 Χοίροι 

70.812 

Αριθμός ζώων 



Οι προτάσεις του Δ.Π.Θ. 



Τα  

Tμήματα 

Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος 

Τμήμα Μοριακής  

Βιολογίας και Γενετικής 

Τμήμα 

Τμήμα Δασολογίας και  

Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

και Φυσικών Πόρων 

Τμήμα Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

Τμήμα  Αγροτικής  

Ανάπτυξης 



Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 



Υπολειμματικότητα γεωργικών φαρμάκων σε 
καρπούς και προϊόντα επεξεργασίας τους.  

Υπερβάσεις ορίων υπολειμμάτων (MRLs) 

και εμπορία αγροτικών προϊόντων 

 
1 

4 

2 

3 



Τεχνικές αποκατάστασης σημειακών πηγών ρύπανσης  
από υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων 

 

Σημεία προετοιμασίας ψεκαστικού υγρού 



Σχεδιασμός, υλοποίηση, ποιοτικός έλεγχος 
καινοφανών τροφίμων 

Τρόφιμα (ζωικά, 
γαλακτοκομικά) με 
προβιοτικούς 
μικροοργανισμούς 

Αξιοποίηση, αξιολόγηση 
ποιότητας αιθέριων 
ελαιών  

Χυμοί, ζυμωμένα προϊόντα  

Προβιοτικά 

Αιθέρια έλαια 

Χυμοί 



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 

Βέλτιστη απόδοση-

υψηλή ποιότητα 

προϊόντων 

διατροφής  

Οικονομικότητα 

Αειφορία 



Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 



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  
 
 
 
 



Παραγωγή φυτευτικού υλικού 

Παραγωγή  υψηλής ποιότητας φυτευτικού υλικού 
σε μεγάλο αριθμό φυτικών ειδών για την αξιοποίηση 
της  βιοποικιλότητας της Ελληνικής χλωρίδας με την 
εισαγωγή καινοτομίας στα φυτώρια.  
 
Παραγωγή και αξιοποίηση αρωματικών φυτών,(τσάι 
λεβάντα κ.ά) κενάφ και κάνναβης για εμπορική 
εκμετάλλευση. 
 
 
Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια,  
Μιχάλης Ορφανουδάκης Επίκουρος Kαθηγητής 
 
 
 
 



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 
 
 



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  



Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής  



Ενδεικτικές  

εφαρμογές με 

ειδικό βάρος 

για την ΑΜΘ  

 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 Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης 



Ψηφιακός μετασχηματισμός 
γεωργικού τομέα 

Καθηγητής Πρόδρομος Χατζόγλου, 
Καθηγητής Αντώνιος Γαστεράτος 
Καθηγητής Δημήτριος Κουλουριώτης 
Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Βαβάτσικος 



Ψηφιακός μετασχηματισμός 
γεωργικού τομέα 

Καθηγητής Πρόδρομος Χατζόγλου, 
Καθηγητής Αντώνιος Γαστεράτος 
Καθηγητής Δημήτριος Κουλουριώτης 
Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Βαβάτσικος 



Αντίστροφη αναζήτηση 
προϊόντων αγρο-διατροφής 

Καθηγητής Αντώνιος Γαστεράτος, Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης,  

Δρ. Αθανάσιος Ψωμούλης, Δρ. Βενέτης Κανακάρης 



Αυτόνομα ρομποτικά συστήματα 
για γεωργία/κτηνοτροφία 

Καθηγητής Αντώνιος Γαστεράτος, Δρ. Αθανάσιος Ψωμούλης 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 



Συνδυασμένη αξιοποίηση Ηλιακής και Γεωθερμικής Ενέργειας 
χαμηλής ενθαλπίας για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ενεργειακών 
(θερμικών/ψυκτικών/ηλεκτρικών) αναγκών αγροκτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων 
 

Καθηγητής Παντλεήμων Μπότσαρης,  



Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 



 

1. Έχει ως στόχο την τόνωση της ελληνικής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των 

ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων και αφορά την παραγωγή 

ενέργειας και άλλων υποπροϊόντων αξίας. 

 

2. Η αναερόβια χώνευση προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία μετατροπής των 

άφθονων βιολογικών πηγών λιγνοκυτταρινικής βιομάζας (αγροτικά 

υπολείμματα) σε συνεπεξεργασία με απόβλητα της αγροτοβιομηχανίας 

(βιομηχανίας τροφίμων) σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιοαέριο) και την 

μετατροπή του βιοαερίου σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.  

 

3. Επίσης η αναερόβια βιοδιύλιση (biorefinery) αποτελεί μία αναδυόμενη 

τεχνική/έννοια που δεν παράγει μόνο βιοενέργεια, αλλά και βιοχημικά προϊόντα 

υψηλής αξίας από την ίδια πρώτη ύλη. 

 

 
Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 

Α. Αϊβαζίδης, Π. Μελίδης, Σ. Ντούγιας, Α. Σταματελάτου 

 

Ανακύκλωση και αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και 
αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με αειφόρες 
περιβαλλοντικές τεχνικές 



 

1. Δημιουργία κομπόστ με επισχετικές ιδιότητες για την ενίσχυση της 

παραγωγής βιοκαλλιεργητών και ομάδων παραγωγών και μεγάλο 

βαθμό προστασίας ενάντια φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.  

 

 

2. Πολλά υποστρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

παραγωγή επισχετικών κομπόστ, όπως παραπροϊόντα 

ελαιουργείου, υπολείμματα καλαμποκιού, βαμβακιού και διαφόρων 

σιτηρών, υπολείμματα κηπευτικών εργασιών, εξαντλημένο 

υπόστρωμα μανιταριού και στέμφυλα κ.ά.  

 

Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 

Σ. Ντούγιας, Π. Μελίδης 

Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων μέσω της δημιουργίας 
κομποστοποιημένων προϊόντων με επισχετική δράση έναντι 
φυτοπαθογόνων για την ενίσχυση της παραγωγής βιοκαλλιεργητών και 
ομάδων παραγωγών 



Πλατφόρμα άρδευσης ακριβείας για την εξοικονόμηση 
αρδευτικού νερού και την αύξηση του οικονομικού οφέλους των 
παραγωγών 

 

• Προσδιορισμός της βλαστικής ανάπτυξης  με την 
χρήση drone εξοπλισμένου με εξειδικευμένη κάμερα 

• Επεξεργασία των αποτελεσμάτων για τον 
προσδιορισμό περιοχών με υψηλή (πράσινο) και 
χαμηλή (κόκκινο) βλαστική ανάπτυξη 

• Οριοθέτηση ζωνών διαφοροποιημένης διαχείρισης 
σε ζώνες με χαμηλές απαιτήσεις σε νερό/λίπανση 
(πράσινο) και υψηλές απαιτήσεις (κόκκινο) 

• Χρήση αριθμητικών μετεωρολογικών μοντέλων για 
την πρόγνωση του καιρού σε επίπεδο αγρού 

• Προσομοίωση της ανάπτυξης αροτραίων 
καλλιεργειών με την χρήση μοντέλων 
προσομοίωσης ανάπτυξης φυτών 

• Δημιουργία προγραμμάτων άρδευσης ακριβείας με 
στόχο την εξοικονόμηση νερού και την 
μεγιστοποίηση του κέρδους παραγωγής 

 

Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και 
Τεχνολογίας 



Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών 



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 



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 Γεωργό 

μέσω ασύρματης ζεύξης. 

  

Ακολούθως ο Γεωργός 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 Γεωργό 

μπορεί να ενεργοποιείται ασύρματα το   αυτόματο πότισμα. 

 

 



 Μη Επανδρωμένο Εναέριο  

     Όχημα (UAV-drone) Οπτικοί Αισθητήρες Φραγμάτων   

     Περίθλασης Bragg 

 Έγκαιρη 

Αποτροπή 

Παγετού 

 Προστασία 

Καλλιέργειας 

Μη Επανδρωμένο Εναέριο Όχημα 
με Οπτικούς Αισθητήρες 

Καθηγητής Ιωάννης Λυγούρας, Επ. Καθηγητής Κυριάκος Ζωηρός 



Συμπεράσματα 



Ευχαριστώ 
για την προσοχή σας 
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