
«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και 
Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ»  2014 – 2020 

 

7/3/2019 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1 

Τεχνική Συνάντηση Ενημέρωσης – Διαβούλευσης 
Ξενοδοχείο Εγνατία, Αλεξανδρούπολης 



 
1. Διερεύνηση της προσαρμοστικότητας και του δυναμικού απόδοσης νέων-

εναλλακτικών καλλιεργειών στην ΠΑΜΘ. Αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της περιοχής στον πρωτογενή τομέα. 
 

2. Ανάπτυξη της βέλτιστης καλλιεργητικής τεχνικής και ενσωμάτωση ορθών 
γεωργικών πρακτικών για την βελτιστοποίηση της απόδοσης και της 
οικονομικότητας των καλλιεργειών και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με 
υψηλή διατροφική και προστιθέμενη αξία. 
 

3. Μοντελοποίηση της αύξησης και ανάπτυξης των φυτών και εφαρμογή 
μεθόδων ευφυούς γεωργίας με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, την 
ορθολογικότερη αξιοποίηση των εισροών και τον έλεγχο της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης από την γεωργία. 
 

4. Αξιοποίηση κοπριάς αγροτικών ζώων και ιλύος βιολογικού καθαρισμού ως 
οργανικών υλικών καθώς και ζεόλιθου για την λίπανση-εδαφοβελτίωση των 
καλλιεργειών στην ΠΑΜΘ. 

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
Εργαστήριο Γεωργίας (Σπ. Κουτρούμπας, Χρ. Δαμαλάς) 

Εργαστήριο Δενδροκομίας-Κηπευτικών-Ανθοκομίας (Χρ. Χατζησαββίδης) 
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Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής 

(Ε. Μπεζιρτζόγλου, Α. Αλεξόπουλος, Σ. Πλέσσας) 

Τίτλος πρότασης: «Βιολειτουργικά Τρόφιμα (γαλακτοκομικά- αλλαντικά- ζωοτροφές)»  
 
1. Έχει ως στόχο την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως είναι τα 

τροφοθεραπευτικά, λειτουργικά ή φαρμακευτικά τρόφιμα και ζωοτροφές.  
 

2. Τα βιολειτουργικά βοηθούν στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού ανθρώπων 
ή ζώων και κερδίζουν διαρκώς μερίδιο της αγοράς. 
 

3. Η διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί με τον εμπλουτισμό βιοδραστικών συστατικών, 
την μείωση της συγκέντρωσης κάποιου βλαπτικού συστατικού, την χημική 
τροποποίηση άλλων, την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας ή την προσθήκη 
προβιοτικών μικροοργανισμών ή/και πρεβιοτικών συστατικών 
 

4. Η Ερευνητική ομάδα μπορεί να συμβάλει: στην απομόνωση και ταυτοποίηση των 
προβιοτικών, στον έλεγχο του χαρακτήρα και της ασφάλειας για την χρήση τους, 
στην ενσωμάτωσή τους σε τρόφιμα και στον ποιοτικό έλεγχο.   
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Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας 

(Ζ. Βρύζας, Ε. Σιναπίδου) 

Τίτλος πρότασης: «Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων (ΓΦ), Ασφάλεια Τροφίμων & 
Προστασία Περιβάλλοντος»  
 
1. Έχει ως στόχο τη διερεύνηση καλλιεργητικών και μετασυλλεκτικών πρακτικών που 

οδηγούν στη μείωση των υπολειμμάτων ΓΦ 
• Η πρόταση επικεντρώνεται σε προϊόντα προτεραιότητας της ΠΑΜΘ με εξαγωγικό 

ενδιαφέρον 
• Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας μπορεί να παρέχει αναλύσεις 

υπολειμμάτων ΓΦ σε αγροτικά προϊόντα καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σχετικά με τη συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (MRLs) και τις 
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς (συμβολαιακή γεωργία, αλυσίδες super market)      

2. Δεύτερος στόχος της πρότασης είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων 
αποκατάστασης σημειακών πηγών ρύπανσης από υπολείμματα γεωργικών 
φαρμάκων (π.χ. χώροι προετοιμασίας ψεκαστικού υγρού, απόθεσης κενών 
συσκευασιών ΓΦ) 
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1. Αξιολόγηση των αντιλήψεων μεγάλου εύρους «παικτών» στην αλυσίδα 
τροφίμων (παραγωγοί, καταναλωτές, stakeholders, φορείς πολιτικής) 

• Έρευνα αγοράς σε καταναλωτές της ΑΜΘ (από τα πρώιμα στάδια των 
εργαστηριακών δοκιμών ως το τελικό προϊόν) 
• Αποδοχή νέων, καινοτόμων βιολειτουργικών προϊόντων 
• Προτιμήσεις-συμπεριφορά απέναντι στα βιολειτουργικά προϊόντα 
• Προθυμία πληρωμής 

• Διερεύνηση τμημάτων  αγοράς για είσοδο καινοτόμων βιολειτουργικών 
προϊόντων 
• Stakeholders 
• Καταστήματα χονδρικής/λιανικής πώλησης 
• Υποστήριξη της δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων/παραγωγών και 

πωλητών 

2. Προτάσεις μάρκετινγκ και πολιτικής για stakeholders, τις εταιρίες και 
τους φορείς χάραξης πολιτικής. Εξειδίκευση αποτελεσμάτων και 
δημιουργία πρακτικού οδηγού για την Περιφέρεια με τις προτάσεις 
εμπορίας και πολιτικής.  
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Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας 

(Κ. Γαλανόπουλος, Χ. Καρελάκης, Ε. Ζαφειρίου, Ε. Ράπτου) 



Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 

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

Τίτλος πρότασης: «Ανακύκλωση και αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και 
αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με αειφόρες περιβαλλοντικές τεχνικές»  
 
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. 

4. Από τη βιώσιμη πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση τροφίμων, τη βιομηχανική 
βιοτεχνολογία και τα βιοδιυλιστήρια αναμένεται να προκύψει σημαντική ανάπτυξη, 
η οποία θα οδηγήσει σε νέες βιομηχανίες βιολογικής βάσης, θα μετασχηματίσει τις 
υφιστάμενες και θα ανοίξει νέες αγορές για προϊόντα βιολογικής προέλευσης. 
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Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 

(Σ. Ντούγιας, Π. Μελίδης) 

Τίτλος πρότασης: «Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων μέσω της δημιουργίας 
κομποστοποιημένων προϊόντων με επισχετική δράση έναντι φυτοπαθογόνων για την 
ενίσχυση της παραγωγής βιοκαλλιεργητών και ομάδων παραγωγών»  
 
1. Στόχος της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης είναι η δημιουργία κομπόστ με 

επισχετικές ιδιότητες για την ενίσχυση της παραγωγής βιοκαλλιεργητών και ομάδων 
παραγωγών. 

2. Επιμέρους κομπόστ παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό προστασίας ενάντια 
φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.  

3. Πολύπλοκοι μηχανισμοί συμμετέχουν στην αναστολή της δράσεως φυτοπαθογόνων 
από τα παραπάνω εδάφη, περιλαμβάνοντας φαινόμενα όπως ο ανταγωνισμός για 
θρεπτικά συστατικά και οικολογικές θέσεις, αντιβίωση και επαγωγή μηχανισμών 
ανθεκτικότητας του ξενιστή.  

4. 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.  
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Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 

(Σ. Ντούγιας, Π. Μελίδης) 

Τίτλος πρότασης: «Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης - Βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές στις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και γάλακτος»  
 
1. Τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα που συνδέονται με εγκαταστάσεις ΤΠΓ 

είναι η κατανάλωση και η μόλυνση του νερού, η κατανάλωση ενέργειας και η 
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. 

2. Στόχος της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης είναι η εφαρμογή βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών (BAT) στις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και γάλακτος. 

3. Αντικείμενο των ΒΑΤ είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης και μόλυνσης του 
νερού καθώς και της κατανάλωσης ενέργειας, και η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 
πρώτων υλών ώστε να παράγονται τα ελάχιστα κατά το δυνατόν απόβλητα. 

4. Οι BAT συμβάλλουν στη συνολική ελαχιστοποίηση των τιμών κατανάλωσης και 
εκπομπών, προτείνοντας τρόπους εργασίας που ενθαρρύνουν την ορθή πρακτική και 
καλλιεργούν την ευαισθητοποίηση.  
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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) 
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Πλατφόρμα άρδευσης ακριβείας για 
την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού 
και την αύξηση του οικονομικού 
οφέλους των παραγωγών 
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• 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 

 



Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
Π. Χατζόγλου – Α. Γαστεράτος –Δ. Κουλουριώτης – Α. Βαβάτσικος 

Τίτλος πρότασης: «Ψηφιακός μετασχηματισμός γεωργικού τομέα»  
 
Τα πληροφοριακά συστήματα και τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας προσφέρουν 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις  γεωργικών τροφίμων.  

• Η δυνατότητα ανιχνευσημότητας των τροφίμων με τεχνολογίες ταυτοποίησης 
μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και την τεχνολογία κατανεμημένης εγγραφής 
(blockchain) και των συνθηκών συντήρησης κατά τη μεταφορά με τεχνολογίες 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) σε συνδυασμό με μοντέρνα πληροφοριακά 
συστήματα τεχνολογίας νέφους συμβάλλουν  στον έλεγχο της ποιότητας και της 
ασφάλειας των τροφίμων καθώς και της μεταβλητότητας του εφοδιασμού ειδών 
αγροδιατροφής  
•  Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος των συστημάτων στήριξης αποφάσεων (DSS) 
που παρέχουν ένα πλαίσιο για την ολοκλήρωση, τη διαχείριση, την ανάλυση και την 
γραφική παρουσίαση, προκειμένου να βελτιωθεί η υπάρχουσα διαδικασία λήψης 
αποφάσεων αλλά και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και την αποθήκευση χωρικών δεδομένων. 

 

7/3/2019 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11 



Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
Αντώνιος Γαστεράτος, Παντελεήμων Μπότσαρης,  

Δρ. Αθανάσιος Ψωμούλης, Δρ. Βενέτης Κανακάρης 

Τίτλος πρότασης: «Αντίστροφη αναζήτηση προϊόντων αγρο-διατροφής»  
 
Η χρήση του διαδικτύου των πραγμάτων στην παραγωγή προϊόντων αγρο-διατροφής σε 
όλα τα στάδια από το χωράφι ή την φάρμα εκτροφής, μέχρι και τον τελικό καταναλωτή,  
μπορεί να αποφέρει πολλά πλεονεκτήματα: 
1. Μείωση του κόστους 
2. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
3. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο 

a. τον τρόπο παραγωγής (παρακολούθηση με κάμερες, παρακολούθηση μέσω 
αισθητηρίων, καταγραφή επεμβάσεων) 
b. διανομής με καταγραφή θερμοκρασίας και θέσης του οχήματος 
c. κατανάλωσης του τελικού προϊόντος (π.χ. καταγραφή θερμοκρασίας) 

4. Σε περίπτωση που το τελικό προϊόν είναι ελαττωματικό ή προβληματικό μπορεί μέσα 
από τα δεδομένα που παρέχονται από το διαδίκτυο των πραγμάτων να γίνει αντίστροφη 
αναζήτηση και να βρεθεί σε ποιο ακριβώς σημείο έγινε το λάθος 
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Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
Αντώνιος Γαστεράτος, Δρ. Αθανάσιος Ψωμούλης 

Τίτλος πρότασης: «Αυτόνομα ρομποτικά συστήματα για γεωργία/κτηνοτροφία»  
 
Η γεωργία ακριβείας αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που 
στηρίζεται στη διαχείριση των εισροών σε συγκεκριμένες περιοχές του χωραφιού, και 
σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εκμεταλευόμενη τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες 
τεχνολογίες για την αναγνώριση και κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας.  
• Τα Συστήματα μη-επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) έχουν την δυνατότητα να 

υποστηρίξουν τον καλλιεργητή σε μια σειρά από προβλήματα ανάλυσης, σχεδιασμού 
και κάλυψης διαφόρων αναγκών. 

• Μια άλλη επίσης δυνατότητα που θα παρέχεται ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες 
λειτουργίες, είναι ανίχνευση των πραγματικών αναγκών για άρδρευση της 
καλλιέργειας, χωρισμένη σε ζώνες, και η δημιουργία χάρτη και απεικόνιση αυτών. 

• Κάποια από τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι τα εξής: 
Ασφάλεια 
Υψηλή απόδοση 
Μείωση κατανάλωσης χημικών φυτοφαρμάκων 
Εξοικονόμηση νερού 
Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη 
Ευκολία χρήσης 
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Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
Καθηγητής Παντλεήμων Μπότσαρης 

Τίτλος πρότασης: «Συνδυασμένη αξιοποίηση Ηλιακής και Γεωθερμικής Ενέργειας 
χαμηλής ενθαλπίας για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ενεργειακών 
(θερμικών/ψυκτικών/ηλεκτρικών) αναγκών αγροκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»  
 
Στο προτεινόμενο έργο θα επανασχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί μια μονάδα πολλαπλής 
εκμετάλλευσης της γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 
υφιστάμενης υβριδικής εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας με 
την προσθήκη μονάδας παραγωγής ψυκτικής ενέργειας με απορρόφηση θερμότητας.  
 
Έτσι τόσο σε επίπεδο καλλιεργειών όσο και σε επίπεδο κτηριακών εγκαταστάσεων, 
επαγγελματικών χώρων, αλλά και μικρομεσαίων βιοτεχνιών χαμηλής ενεργειακής 
έντασης π.χ. τυροκομείο θα μπορεί να προκύψει ένα χρήσιμο εργαλείο που θα αφορά 
περιοχές που διαθέτουν γεωθερμικό και ηλιακό πλούτο.  
Μερικά αποτελέσματα: 
• Θα προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου 

προϊόντος μέσω της μείωσης του κόστους του.  
• Θα βελτιώσει την απόδοση ψυκτικών διατάξεων μέσω της συνδυασμένης εφαρμογής 

απορροφητικής διάταξης και διάταξης συμπίεσης ατμών ψυκτικού μέσου 
• Θα βελτιώσει τις υφισταμένες μεθόδους ελέγχου και λειτουργίας και τεχνικών 

προηγμένης συντήρησης. 
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Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Παύλος Ευφραιμίδης 

Τίτλος πρότασης: «Blockchain για ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων»  
 
Αξιοποίηση τεχνολογιών Blockchain για αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας & 
ποιότητας  σε όλα τα στάδια της αλυσίδας των τροφίμων (από την Φάρμα στο Τραπέζι) 
Η τεχνολογία Blockchain αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις κύριες “disruptive” 
τεχνολογίες.  
Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο Blockchain είναι πάντοτε διαθέσιμα και δεν 
μπορούν να παραποιηθούν. 
Εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς της οικονομίας φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές που 
μειώνουν το κόστος των συναλλαγών μέσω του περιορισμού του ρόλου των 
μεσαζόντων, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια της αγοράς.  
Βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Blockchain και των αποκεντρωμένων 
εφαρμογών (decentralized apps) πάνω σε αυτές, είναι η ασφάλεια και ακεραιότητα των 
δεδομένων καθώς και η διαφάνεια και αξιοπιστία στη λειτουργία του συστήματος.  
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των υποδομών Blockchain προσφέρουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα στους φορείς που τις υιοθετούν.  
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Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 
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