
AgroID Κοιν.Σ.Επ.

Κωνσταντίνος Παπαδάκης



Ο σκοπός μας

Ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, σκοπός μας είναι το η δημιουργία και 

διατήρηση βιώσιμων και ηθικών θέσεων εργασίας και εν γένει η ενδυνάμωση, 

ένταξη και ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με σεβασμό στις 

ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και ομάδας ταυτόχρονα με ψηφιακές λύσεις, 

φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον του. 

Τρόπος επίτευξης αυτού του πρωταρχικού σκοπού είναι η παραγωγή τεχνολογικά 

και κοινωνικά καινοτόμων λύσεων και η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των 

πελατών μας με μέσα και λύσεις τεχνολογίας της ψηφιοποίησης, που μπορούν να 

προσεγγίσουν την ιδιαιτερότητα πολλών ξεχωριστών ομάδων, για την 

βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των περιαστικών κοινωνιών.
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Οι στόχοι μας

• Η πρωτοπορία και η ολιστική προσέγγιση των λύσεων που προσφέρουμε, για την

πρωτογενή παραγωγή ως βασικού τομέα ανάπτυξης της περιαστικής κοινωνίας.

• Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των έξυπνων λύσεων τεχνολογιών πληροφορικής

και της ευχρηστίας τους, μέσω των προϊόντων που αναπτύσσουμε.

• Η τόνωση του τοπικού εμπορίου και η ευημερία των τοπικών κοινωνιών

• Η αειφόρος ανάπτυξη και η βιωσιμότητα στην επιχειρηματικότητα

• Η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την δια βίου μάθηση και την κοινωνική

καινοτομία

• Η προσβασιμότητα μέσω του ψηφιακού φάσματος σε κάθε έκφανση της κοινωνικής

και οικονομικής ζωής ισότιμα από κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα, χωρίς

διακρίσεις στο φύλο, τις Ειδικές Ανάγκες, τη φυλή και το χρώμα του ατόμου.

• Η φιλικότητα προς το περιβάλλον

• Η ενεργειακή αυτάρκεια των τοπικών κοινωνιών

• Η καλή διαβίωση των ζώων εκτροφής και συντροφιάς
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Τρόποι επίτευξης στόχων

• Παραγωγή ολοκληρωμένων ψηφιακών, ηλεκτρονικών
και πληροφοριακών λύσεων

• Προώθηση της επιχειρηματικότητας και των
συνεργασιών στους τομείς:

o πρωτογενούς παραγωγής μέσω του Farming 4.0 και
της εφαρμογής ιχνηλασιμότητας στην πρωτογενή
παραγωγική διαδικασία – «από το χωράφι στο
ράφι»,

o μεταποίησης και εμπορίου,

o πολιτισμού, τουρισμού και αγροτουρισμού,

o υποστήριξης ενεργειακών κοινοτήτων και κυκλικής
οικονομίας,

o επικοινωνίας,

o διαφήμισης, προώθησης, marketing και ψηφιακών
εκθέσεων,

o παραγωγής και διαχείρισης ολοκληρωμένων
ψηφιακών λύσεων

4



Τρόποι επίτευξης στόχων

• Δημιουργία δικτύου και πλατφόρμας
παρακολούθησης μεγάλου εύρους
δεδομένων για τις περιαστικές
κοινότητες σε εύρος περιφερειών,
προσβάσιμες από όλους.

• Δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας,
η οποία θα μεταφέρει, αποθηκεύει,
αναλύει και πιστοποιεί τις συνθήκες
παραγωγής των αγαθών του
πρωτογενούς τομέα με σύγχρονες,
προσβάσιμες, διεθνώς διαδεδομένες,
υπαρκτές λύσεις τεχνολογιών
ψηφιακής ιχνηλασιμότητας και
πιστοποίησης της αλυσίδας της
πρωτογενούς παραγωγής κ.α. .
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Ποιοι είμαστε

Η AgroID αποτελείται από μία ομάδα έμπειρων επαγγελματιών στους τομείς της 

τεχνολογίας της πληροφορικής, των Big Data, της επεξεργασίας και ανάλυσης 

δεδομένων, της ψηφιακής πρωτογενούς παραγωγής, της εξυπηρέτησης πελατών 

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και της παραγωγής και διαχείρισης μη 

επανδρωμένων εναέριων, επίγειων και θαλασσίων  οχημάτων. 

Μέσω ενός οικοσυστήματος από επιστήμονες και επαγγελματίες σε 

ένα ευρύ επιστημονικό και επαγγελματικό φάσμα, στοχεύουμε 

στην ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης και της ευημερίας των 

περιαστικών κοινωνιών μέσω της εκπαίδευσης και της παροχής 

ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογιών της πληροφορίας. 
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Συνεργασίες

Έχουμε συνάψει συνεργασίες με ελληνικές και ξένες εταιρείες που ασχολούνται αποκλειστικά με τις 

ψηφιακές τεχνολογίες για την ψηφιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, την καταπολέμηση του ψηφιακού 

αναλφαβητισμού, την πολιτική προστασία, την συμμετοχικότητα στις δημοκρατικές διαδικασίες, την τόνωση 

του τοπικού εμπορίου και της τοπικής παραγωγικότητας, την δια βίου μάθηση και την περιαστική ανάπτυξη. 

Επίσης στο πεδίο των δραστηριοτήτων μας, περιλαμβάνονται η προώθηση των τοπικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, του αγροτουριστικού αποθέματος, της αριστείας στην πρωτογενή παραγωγή και την 

παρακολούθηση του κύκλου ζωής των καλλιεργειών, των κτηνοτροφικών μονάδων και των μονάδων 

ιχθυοκαλλιέργειας.
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Humanitarian 
OpenStreetMap Team

free open-source participatory democracy for 
cities and organizations



Ψηφιακά 

εργαλεία



Ψηφιακή πρωτογενής Παραγωγή
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Ψηφιοποίηση παραγωγής

Διαχειριστής πεδίων 

(χωραφιών)

Διαχείριση εργασιών 
και γρήγορες 
φόρμες

Σύστημα καταγραφής 
ενεργειών ανά πεδίο 
(χωράφι)
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Καιρικές συνθήκες και 

πρόγνωση 

Παρακολούθηση 
έκτασης και 
ειδοποιήσεις μεταβολών 

Δορυφορική ανάλυση 
τρεχόντων καιρικών 
δεδομένων στο πεδίο 
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Δορυφορικά δεδομένα



Καταγραφή ψεκασμών μέσω ΙοΤ

AGROLOGGER
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Περισσότερα

Εργαλεία παρακολούθησης

Γεωχωρικά δεδομένα (ανά πεδίο/χωράφι/παρτέρι). Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τις διαχειρίσεις των παρακάτω:

• συγκομιδών 

• σύνδεση συγκομιδών με την προϊοντική ασφάλεια (π.χ. 
Υγεία, υγειινή και εκπαίδευση εργατών, Βιολογικές 
προσθήκες εδάφους, Νερό άρδευσης, Εξοπλισμό, εργαλεία 
και κτήρια υποδομών κ.α.) και συναφή έγγραφα που τα 
συνοδεύουν

• παγίου εξοπλισμού με αναφορά σε χρήση ανά χωράφι

• αποθεμάτων παγίων και προϊόντων

• αναλύσεων εδάφους και νερού άρδευσης

• εποχών, περιοχών και περιόδων (π.χ. συγκομιδής, 
ωρίμανσης κ.α.)

• φυτεύσεων και μεταφυτεύσεων

• δεδομένων αισθητήρων IoT

• κομπόστ

• ποικιλιών/υβριδίων

• αναλύσεων εδάφους και νερού

• εισροών και μεταβολών στο χωράφι (λίπανση / όργωμα)

• εκπαίδευση και κατάστασης υγείας εργατών, στα πλαίσια της 
προϊοντικής ασφάλειας

• αγορών και πωλήσεων (εξωλογιστικά, όχι σαν πρόγραμμα 
οικονομικής διαχείρισης) κ.α.

• δυνατότητα καταγραφής σχεδίων λιπάνσεων για τον χρονικό 
προγραμματισμό ανά περίοδο ενεργειών του χωραφιού 

καθώς και πολλά άλλα στοιχεία που διευκολύνουν στον 
μετασχηματισμό προς την «Πρωτογενή Παραγωγή 4.0»
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Εφαρμογές ολιστικής 

προσέγγισης 

της ψηφιοποίησης για βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα 

στον περιαστικό ιστό
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IrriAD

Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης αρδευτικού δικτύου

Η πλατφόρμα και η γενικότερή λύση σε επίπεδο σχεδιασμού

Η πλατφόρμα εκτελεί λειτουργίες συλλογής της πληροφορίας από 
τους σταθμούς παρακολούθησης, επεξεργασίας των δεδομένων και 
εξαγωγής συμπερασμάτων. Επίσης είναι σε θέση να δεχθεί σε 
γραφικό περιβάλλον τον σχεδιασμό και ενσωμάτωση σεναρίων 
στρατηγικής στη διαχείριση αρδευτικών υδάτων.

Η πλατφόρμα συλλέγει τα στοιχεία των σταθμών και , με βάση ένα 
γεωγραφικό σύστημα, τα αποτυπώνει στο χώρο και ταυτόχρονα, 
εκμεταλλευόμενο επικουρικά στοιχεία, όπως μετεωρολογικές 
μετρήσεις και προβλέψεις και άλλα δεδομένα τρίτων πηγών, 
καταλήγει σε συμπεράσματα που αφορούν την βελτίωση της 
ποιότητας άρδευσης περιοχής. Στόχος της πλατφόρμας είναι η 
ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ενίσχυση της 
αειφορίας στην αγροτική παραγωγή.
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Σύστημα Πολιτικής Προστασίας

16

ProTECHtor

Humanitarian 
OpenStreetMap Team



Mη επανδρωμένα οχήματα
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Σύστημα επικοινωνίας εκτάκτων αναγκών και γεωσυντονισμού ομάδων
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GCommID



Κ.Υ.ΓΕΩ. marketplace

H πλατφόρμα marketplace για  την Κ.Υ.ΓΕΩ., υποστηρίζει:

• Ατομικούς και ομαδικούς λογαριασμούς χρηστών

• Αυτονομία στην διαχείριση εμπορευμάτων

• Αυτονομία στην οικονομική διαχείριση ανά παραγωγό

• Παρουσίαση προϊόντων ανά παραγωγό ή/και ανά είδος, οριζόντια

• Πολλαπλά κανάλια διανομών προϊόντων

• Επεκτασιμότητα και προσαρμοστικότητα σε πολλαπλά είδη παραγώγων προϊόντων

• Πολλαπλούς τρόπους είσπραξης και διανομής κερδών (ανά παραγωγό, ανά ομάδα παραγωγών 
κ.α.)
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ΑΣΤΕΡΙΩΝ

Ασύγχρονη και Σύγχρονη Τηλε-εκπαίδευση 

Κοινωνικών Επιχειρηματιών
Το σύστημα τηλε-εκπαίδευσης, υποστηρίζει:

• Εξετάσεις

• Πιστοποιήσεις

• Επισυναπτόμενα έγγραφα ανά μάθημα/ενότητα

• Μονοπάτι Γνώσης (Workflow μαθημάτων)

• Σύνδεσμους και βίντεο συμπληρωματικά του μαθήματος

• Ανακοινώσεις μαθημάτων

• Σημειώσεις για τους εισηγητές και τους μαθητές

• Αξιολογήσεις

• Συμμετοχές 

• Πρόοδο μαθήματος

• Ομάδες, Φορουμ, Chat, Ημερολόγιο ενεργειών, απογραφές, 
wiki και dropbox για την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων 
ανά μάθημα

• Δημιουργία projects

• Στατιστικές αναφορές κ.α. 20
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Το decidim βοηθά τους πολίτες, τους οργανισμούς, τους ΟΤΑ και τα 

δημόσια ιδρύματα να αυτοοργανωθούν δημοκρατικά σε κάθε κλίμακα.

• στρατηγικός σχεδιασμός

• συμμετοχικός προϋπολογισμός

• πρωτοβουλίες και διαβουλεύσεις πολιτών

• συμμετοχικές διαδικασίες

• Συνελεύσεις

• δικτυωμένη επικοινωνία

free open-source participatory democracy for 
cities and organizations

Δωρεάν και ασφαλής τεχνολογία. Με όλες τις δημοκρατικές εγγυήσεις.

Ο επαναπρογραμματισμός της δημοκρατίας είναι πλέον δυνατός με το decidim.

Πληροφοριακό σύστημα συμμετοχικότητας

και διαβουλεύσεων
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Live video streaming



Σας ευχαριστούμε!

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

email: info@agroid.gr – Τ. 2810 209 309

Web: https://agroid.gr
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Χρονοσειρά των εξελίξεων
σ την  π ρω τογ εν ή  παραγω γή

Πρώτη Γεωργική επανάσταση (νεολιθική).
Προϊστορική μετάβαση από το κυνήγι και την 

τροφοσυλλογή στην γεωργία.

(περίπου 10.000 ΠΚΕ)

Δεύτερη Γεωργική επανάσταση
Αραβική γεωργική επανάσταση.

Εξάπλωση νέων καλλιεργειών και τις προηγμένες 
γεωργικές τεχνικές στον ισλαμικό κόσμο.

(8ος-13ος αιώνας)

Βρετανική γεωργική επανάσταση
Άνευ προηγουμένου αύξηση της γεωργικής 

παραγωγικότητας στη Μεγάλη Βρετανία

(17ος-19ος αιώνας)

Σταλινική γεωργική επανάσταση
Μετασχηματισμός της γεωργίας σε σύγχρονο και 

παραγωγικό σύστημα.

(17ος-19ος αιώνας)

Τρίτη Γεωργική (Πράσινη) επανάσταση.
Αύξηση της γεωργικής παραγωγής, ειδικά στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο

(δεκαετία του 1930-1960)
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