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Περίληψη 

Η ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τα μειωμένα κόστη πληροφόρησης και οι 

μεγάλες ποσότητες έχουν ως αποτέλεσμα την τη δημιουργία προοδευτικών βημάτων 

για ολόκληρο το σύστημα Μάρκετινγκ. Παράλληλες αλλαγές στη δομή της γεωργίας 

έχουν επίσης συμβάλλει στην αύξηση της δημοτικότητας των τεχνολογιών 

πληροφόρησης. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η ανάγκη για καλύτερο και πιο στενό 

συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων. 

Σε ένα παραδοσιακό σύστημα εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων, τα προϊόντα για 

να φτάσουν από τον κατασκευαστή στον παραγωγό, θα έπρεπε πρώτα να περάσουν 

από μια σειρά χονδρεμπόρων στο λιανοπωλητή και τελικά στον παραγωγό. Κάθε 

κρίκος αυτής της αλυσίδας συνεργαζόταν μόνο με τους γείτονές της και είχαν 

ελάχιστη επαφή με τους υπόλοιπους. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφοριών και 

ο ανταγωνισμός ανάγκασε τα διάφορα στρώματα της γεωργικής βιομηχανίας να 

αναπτύξουν νέες σχέσεις, να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες και ιδιαίτερα 

το Διαδίκτυο των Πραγμάτων  και να διαμορφώσουν με τον τρόπο αυτό ένα 

πολύπλοκο, αποτελεσματικό και ταυτόχρονα άμεσο σύστημα αλληλεπίδρασης με τις 

αγορές γεωργικών προϊόντων χωρίς χωρικούς περιορισμούς. Αυτό συνεπάγεται 

αύξηση των πωλήσεων των αγροτικών προϊόντων και η κατάλληλη διαμόρφωση 

αποτελεσματικών τεχνικών προώθησης θα συμβάλει θετικά προς το σκοπό αυτό. 

Χαρακτηριστικά που είναι χρήσιμα για ένα επιτυχημένο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

είναι ένα οργανωμένο και συγκεντρωτικό εμπόριο, με διασκορπισμένους αγοραστές 

και πωλητές που να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές 

και εμπόριο που βασίζεται σε περιγραφές των προϊόντων. Η επιτυχία των αγορών 

εξαρτάται από τον υψηλό όγκο συναλλαγών, την αξιόπιστη ποιότητα και τα 

ακολουθούμενα πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας καθώς και από και λογικές 

χρεώσεις. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Διαδίκτυο των Πραγμάτων, προώθηση, Μάρκετινγκ, εφοδιαστική 

αλυσίδα, πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας, πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, 

φορητό ηλεκτρονικό εμπόριο, Δημοπρασίες 



 

Abstract 

Free Internet access, reduced information costs and large volumes result in the 

creation of progressive steps for the entire Marketing system. Parallel changes in the 

structure of agriculture have also contributed to increasing the popularity of 

information technologies. The most important change is the need for better and closer 

coordination of the supply chain of agricultural products. 

In a traditional system of supplying agricultural products, the products to arrive 

from the manufacturer to the producer would first have to go through a range of 

wholesaler to the retailer and ultimately to the producer. Each link in this chain only 

cooperated with its neighbors and had little contact with the rest.  

Developments in information technology and competition have forced the 

various strata of the agricultural industry to develop new relationships, to exploit 

modern technologies and the Internet of Things and thus to shape a complex, efficient 

and yet direct system of interaction with markets agricultural products without 

territorial restrictions. This entails an increase in sales of agricultural products, and 

the proper design of effective marketing techniques will make a positive contribution 

to this. 

Features that are useful for successful e-marketing are an organized and 

centralized trade with scattered buyers and sellers who have access to remote areas 

and commerce based on product descriptions. The success of the markets depends 

on the high volume of transactions, the trustworthy quality and the quality standards 

followed, as well as reasonable charges. 

 

 

 

 

Keywords: Internet of Things, Promotion, Marketing, Supply Chain, Quality 

Certification Standards, e- Commerce platform, m – Commerce, Auctions 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Εισαγωγή ....................................................................................................................................................... 1 

Κεφάλαιο 1 – Περιγραφή Διπλωματικής ....................................................................................................... 4 
1.1 Ο προβληματισμός που πραγματεύεται η διπλωματική ...................................................................... 4 
1.2 Στόχος διπλωματικής ........................................................................................................................... 5 
1.3 Βιβλιογραφική αιτιολόγηση ................................................................................................................ 6 

1.4 Βασικές έννοιες διπλωματικής ............................................................................................................ 7 
1.5 Τρόποι διαφήμισης/προώθησης αγροτικών προϊόντων ....................................................................... 8 

Κεφάλαιο 2 – Υπάρχουσα κατάσταση στον αγροτικό τομέα ...................................................................... 12 
2.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων .......................................................... 12 

2.1.1 Χρήση ιχνηλάτησης και τεχνολογίας RFID ............................................................................... 13 

2.2 Επισκόπηση του ελληνικού αγροτικού τομέα ................................................................................... 16 
2.3 Σύντομη τεχνική ανάλυση του Διαδικτύου Πραγμάτων και των συνέπειών του στον επιχειρηματικό 

κόσμο ....................................................................................................................................................... 17 
2.4. Αγροτικός τομέας και συστήματα Πληροφόρησης ........................................................................... 19 
2.5 Εντοπισμός προβλημάτων ................................................................................................................. 23 
2.6 Το Διαδίκτυο των αγαθών στη Γεωργία για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη ........................................ 27 
2.7. Εφαρμογές Διαδικτύου Πραγμάτων: έξυπνη Γεωργία ..................................................................... 30 
2.8. Η συμβολή του Ιστού των Πραγμάτων στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον 

τομέα της Γεωργίας ................................................................................................................................. 32 
2.9. Κλάδος Γεωργίας: SWOT Analysis ................................................................................................. 33 
2.10 Ανάλυση SWOT για τις γεωργικές τράπεζες ................................................................................... 36 
2.11 Προώθηση πωλήσεων και προϊόντων μέσω Διαδικτύου των Πραγμάτων ...................................... 42 

Κεφάλαιο 3 – Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων ως προωθητικό μέσο αγροτικών προϊόντων .......... 46 
3.1 Εισαγωγή στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων ....................................................................... 46 

3.2 Προς την ανάπτυξη μιας μεγάλης ικανότητας ανάλυσης δεδομένων ................................................ 47 
3.3. Στρατηγική Προώθησης – Διαφήμισης ............................................................................................ 49 

3.4 Διαδίκτυο των Πραγμάτων και λύσεις δεδομένων μεγάλου όγκου δεδομένων για τόνωση της 

απόδοσης στη Γεωργία ............................................................................................................................ 51 

3.5 Μελέτη περίπτωσης: Λογισμικό Agro Advanced.............................................................................. 52 
Κεφάλαιο 4 – Λύση προβλήματος - Το ηλεκτρονικό εμπόριο στον αγροτικό τομέα .................................. 57 

4.1 Παρελθόν και παρόν του ηλεκτρονικού εμπορίου στον αγροτικό τομέα .......................................... 57 

4.2 Κινητό Εμπόριο και συναλλαγές μέσω Φορητών/Ασύρματων Συσκευών ....................................... 58 
4.3 Μάρκετινγκ και εμπορικό σήμα στον αγροτικό τομέα ...................................................................... 60 

4.3.1 Διαδικασία επιτυχημένων εμπορικών σημάτων αγροτικών προϊόντων ..................................... 62 
4.4 Εντοπισμός προβλήματος: Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 

στον αγροτικό τομέα ................................................................................................................................ 63 
4.5 Αναζήτηση πελατών αγροτικών προϊόντων ....................................................................................... 64 

4.6 Οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά αγροτικών προϊόντων ...................................................... 65 
4.7 Προωθητικές ενέργειες αγροτικών προϊόντων .................................................................................. 66 
4.8 Παραδείγματα προώθησης αγροτικών προϊόντων ............................................................................ 69 
4.9 Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου γεωργικών προϊόντων ............................................................. 70 
4.10 Ηλεκτρονικές δημοπρασίες αγροτικών προϊόντων ......................................................................... 72 

Κεφάλαιο 5 – Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος εμπορίας/προώθησης αγροτικών προϊόντων για 

την εταιρεία «Αγροτικά προϊόντα Αρβανιτάκης Α.Ε.» ................................................................................ 77 
5.1 Μελέτες περιπτώσεων ηλεκτρονικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων ............................................ 77 
5.2 Κατασκευή ηλεκτρονικού Ιστότοπου με χρήση Τεχνολογίας Λογισμικού ....................................... 80 
5.3 Συμπεράσματα διπλωματικής ............................................................................................................ 80 

5.4 Μελλοντικές εξελίξεις στις τεχνολογίες προώθησης αγροτικών προϊόντων .................................... 81 
Παράρτημα Α – Ερωτηματολόγιο ............................................................................................................... 86 

Παράρτημα Β – Κώδικας εργασίας και screenshots .................................................................................... 90 
Βιβλιογραφία ............................................................................................................................................. 103 



1 

Εισαγωγή 

Η υιοθέτηση τεχνολογιών για βιώσιμα γεωργικά συστήματα είναι ένα δύσκολο και δυνα-

μικό ζήτημα για τους αγρότες, τις υπηρεσίες επέκτασης, τις επιχειρήσεις γεωργικής δραστη-

ριότητας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ο γεωργικός τομέας πρέπει να χρησιμοποιεί 

ένα ευρύ φάσμα εξελισσόμενων τεχνολογιών και γεωργικών πρακτικών σε πολλά διαφορετικά 

συστήματα και δομές γεωργίας, προκειμένου να ανταποκριθεί σε ποικίλες, μεταβαλλόμενες 

και ετερογενείς απαιτήσεις από τους καταναλωτές και το κοινό για αγαθά και υπηρεσίες που 

παρέχονται από τη Γεωργία, με αβέβαια αποτελέσματα όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στη 

βιωσιμότητα. 

Η ζήτηση οδηγεί στην υιοθέτηση τεχνολογιών. Οι αγρότες πάντα έβλεπαν τις νέες τεχνο-

λογίες ως έναν τρόπο μείωσης του κόστους. Επιπλέον, τα υψηλότερα εισοδήματα, η μεγαλύ-

τερη γνώση και οι βελτιωμένοι δίαυλοι επικοινωνίας οδηγούν τους καταναλωτές να ζητήσουν 

χαμηλού κόστους τρόφιμα υψηλότερης ποιότητας, που παράγονται όλο και περισσότερο με 

βιολογικές μεθόδους σε πολλές χώρες, με μεγαλύτερη ποικιλία, συνέπεια και διαθεσιμότητα 

όλο το χρόνο. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές απαιτούν όλο και περισσότερο να παράγουν τα 

τρόφιμά τους με τεχνικές που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους, περιορίζουν τις περιβαλ-

λοντικές πιέσεις και δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην αγροτική βιωσιμότητα και την καλή 

διαβίωση των ζώων. Η διαδικασία ελευθέρωσης του εμπορίου διευρύνει τις πηγές εφοδιασμού 

και τον βαθμό ανταγωνισμού.  

Οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις αντανακλώνται στις πολιτικές και μεταδίδονται δυναμικά 

στους αγρότες από τα μέσα ενημέρωσης, τις ομάδες πίεσης, τους εμπόρους λιανικής πώλησης 

τροφίμων και τους μεταποιητές. Οι τρόποι ανάπτυξης και υιοθέτησης των τεχνολογιών διαφέ-

ρουν μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Οι διαφορετικές προτεραιότητες και οι ανησυχίες που 

συνδέονται με την επίτευξη αειφόρου γεωργίας έχουν οδηγήσει σε μια σειρά προσεγγίσεων και 

στα επίπεδα στα οποία εφαρμόζονται. Ορισμένες χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα 

μηνύματα της αγοράς και από εθελοντικές συνεργατικές βιομηχανικές κατευθύνσεις που κα-

θοδηγούν την ανάπτυξη, τη διάδοση και την υιοθέτηση τεχνολογιών. Απαιτούνται νέες προ-

σεγγίσεις για την τοποθέτηση τεχνολογιών στα χέρια των αγροτών. Οι νέες τεχνολογίες μπο-

ρούν να βοηθήσουν τους αγρότες να αυξήσουν την παραγωγικότητα και το εισόδημα χωρίς να 

διακυβεύσουν τους φυσικούς πόρους. Ένα σημαντικό πρόβλημα στις αναπτυσσόμενες χώρες 

είναι ότι πολλές αποδεδειγμένες, οικονομικά αποδοτικές γεωργικές τεχνολογίες παραμένουν 
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αχρησιμοποίητες. Οι παραδοσιακές μέθοδοι επέκτασης σπάνια ήταν αποτελεσματικές για την 

προώθηση νέων τεχνολογιών στους μικρούς αγρότες στις ξηρές περιοχές. Χρειαζόμαστε μια 

νέα προσέγγιση και κάθε νέα προσέγγιση πρέπει να ξεπεράσει δύο μεγάλες προκλήσεις: γεω-

γραφία και πίστωση. Σε πολλές περιοχές ξηράς, τα μικρά χωράφια είναι μικρά και ευρέως δια-

σκορπισμένα, ενώ οι δρόμοι και οι επικοινωνίες είναι κακές. Είναι δαπανηρό για τις κυβερνη-

τικές υπηρεσίες ή τον ιδιωτικό τομέα να εξυπηρετούν αυτές τις κοινότητες ή για τις κοινότητες 

να έχουν πρόσβαση στις αγορές, οπότε η τεχνολογική αλλαγή είναι αργή. Οι αγρότες παραμέ-

νουν φτωχοί και δυσκολεύονται να επενδύσουν σε μια νέα τεχνολογία, ακόμη και αν είναι πε-

πεισμένοι για τα οφέλη της. Η πίστωση είναι είτε μη διαθέσιμη είτε πολύ ακριβή, επειδή οι 

δανειοδοτικές εταιρείες απαιτούν εξασφαλίσεις. Η γη είναι η προτιμώμενη εξασφάλιση, αλλά 

πολλοί μικροκαλλιεργητές δεν έχουν ασφαλή κατοχή γης. Τα πεδία τους μπορεί να είναι κοινή 

ιδιοκτησία (τα άτομα έχουν δικαιώματα χρήστη, αλλά όχι ιδιοκτησία) ή μισθωμένα κυβερνη-

τικά εδάφη. ή οι τίτλοι ιδιοκτησίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι. Ακόμη και αν υπάρχουν 

εγγυήσεις, το κόστος συναλλαγής του δανεισμού από τα επίσημα συστήματα είναι συχνά εξαι-

ρετικά υψηλό: οι δανειολήπτες πρέπει να ταξιδεύουν, να συμπληρώνουν πολλές μορφές, να 

πείσουν φίλους ή συγγενείς να υπογράψουν ως εγγυητές.  

Οι όροι μπορεί να είναι άκαμπτοι, με υψηλές ποινές για τις καθυστερημένες πληρωμές. 

Αυτό υποχρεώνει τους μικροκαλλιεργητές να δανείζονται από τον «ανεπίσημο» τομέα - τους 

εμπόρους ή τους δανειστές χρημάτων που χρεώνουν υψηλά επιτόκια. Συχνά, το επιτόκιο δεν 

είναι σαφές, αλλά κρύβεται ως διαφορά τιμής. Για παράδειγμα, ο έμπορος μπορεί να πουλά 

λιπάσματα (με πίστωση) σε διογκωμένες τιμές ή να αγοράσουν τα προϊόντα μετά τη συγκομιδή, 

σε πολύ χαμηλότερες τιμές αγοράς. Εάν δεν αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά, η υιοθέτηση 

τεχνολογίας από τους μικρούς αγρότες θα παραμείνει περιορισμένη. Οι κυβερνήσεις και οι ε-

ξωτερικοί χορηγοί θα πρέπει να επενδύσουν σε οδούς, επικοινωνίες και άλλες υποδομές και 

ίσως να προσφέρουν κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα (ιδίως στους μικρούς αγροτικούς επιχειρη-

ματίες) να παρέχουν υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 

θα χρειαστεί να τροποποιήσουν τους νόμους περί κατοχής γης για να ενθαρρύνουν την ιδιωτική 

ιδιοκτησία, η οποία όχι μόνο βελτιώνει την πρόσβαση στην πίστωση αλλά και ενθαρρύνει τις 

επενδύσεις σε μακροπρόθεσμη διαχείριση γης και πιο βιώσιμη χρήση των πόρων. Επιπλέον, 

χρειάζονται άλλα μέτρα για τη δημιουργία ενός «αναπτυξιακού πακέτου» που θα βελτιώσει την 

κερδοφορία των μικρών εκμεταλλεύσεων και τα αγροτικά μέσα διαβίωσης. Επίσης απαιτού-

νται νέες τεχνολογίες στην προώθηση αγροτικών προϊόντων.  
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Το Κεφάλαιο 1 της εργασίας ασχολείται με την περιγραφή της διπλωματικής και πιο συ-

γκεκριμένα με τον προβληματισμό που πραγματεύεται η διπλωματική, βασικές έννοιες που 

χρησιμοποιεί, μια σύντομη βιβλιογραφική αιτιολόγηση καθώς και τους τρόπους διαφήμι-

σης/προώθησης αγροτικών προϊόντων.  

Το Κεφάλαιο 2 της εργασίας περιγράφει την υπάρχουσα κατάσταση στον αγροτικό το-

μέα, ξεκινώντας από μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο ΙοΤ και συνεχίζοντας με μια επισκό-

πηση του ελληνικού αγροτικού τομέα. Ακολουθεί μια σύντομη τεχνική ανάλυση του Διαδι-

κτύου των Πραγμάτων και των συνέπειών του στον επιχειρηματικό κόσμο, αναλύονται εφαρ-

μογές Διαδικτύου Πραγμάτων αναφορικά με την έξυπνη Γεωργία και το κεφάλαιο ολοκληρώ-

νεται με μια ανάλυση SWOT για τις γεωργικές τράπεζες και την προώθηση πωλήσεων και 

προϊόντων μέσω Διαδικτύου των Πραγμάτων.  

Το Κεφάλαιο 3 της εργασίας αφορά τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων ως προω-

θητικό μέσο αγροτικών προϊόντων. Δίνει έμφαση στη διαχείριση μεγάλων δεδομένων και ανα-

λύσει τη στρατηγική Προώθησης – Διαφήμισης. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με μια με-

λέτη περίπτωσης.  

Το Κεφάλαιο 4 της εργασίας εστιάζει στη λύση του προαναφερθέντος προβλήματος που 

είναι η ολοκληρωμένη εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου στον αγροτικό τομέα και η χρήση 

κινητού (φορητού) εμπορίου και συναλλαγών. Εστιάζει μάλιστα στον εντοπισμό του προβλή-

ματος που είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στον 

αγροτικό τομέα και αναλύει το πως θα πρέπει να λάβουν χώρα η αναζήτηση πελατών αγροτι-

κών προϊόντων και επίσης διάφορες προωθητικές ενέργειες αγροτικών προϊόντων. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με μια αναφορά των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αγροτικών προϊόντων.  

Τέλος το Κεφάλαιο 5 της εργασίας ασχολείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστή-

ματος εμπορίας/προώθησης αγροτικών προϊόντων για την εταιρεία «Αγροτικά προϊόντα Αρβα-

νιτάκης Α.Ε.», συμπεράσματα και Μελλοντικές εξελίξεις στην νέες τεχνολογίες προώθησης 

αγροτικών προϊόντων. 
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Κεφάλαιο 1 – Περιγραφή Διπλωματικής 

1.1 Ο προβληματισμός που πραγματεύεται η διπλωματική 

Το κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο (m - commerce) δημιουργεί νέες προοπτικές στο ηλε-

κτρονικό εμπόριο (e - Commerce), διότι αξιοποιεί καινοτόμες δυνατότητες που παρέχουν οι 

σύγχρονες κινητές συσκευές (όπως smartphones και tablets), για την παροχή υπηρεσιών ηλε-

κτρονικού εμπορίου. Η εκτέλεση οικονομικών αλλά και άλλων διάφορων συναλλαγών μέσω 

ενός ασύρματου δικτύου και μέσω μιας φορητής κινητής συσκευής, μπορεί να καταστήσει την 

όλη διαδικασία των συναλλαγών πιο ευχάριστη στον καταναλωτή και τελικά πιο αποδοτική 

στην επιχείρηση.  

Κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο ονομάζεται η εκτέλεση οποιασδήποτε οικονομικής συ-

ναλλαγής μέσω έξυπνης κινητής συσκευής και αξιοποίησης της ασύρματης δικτύωσης. Το κι-

νητό ηλεκτρονικό εμπόριο έχει εξελιχθεί αρκετά και είναι αρκετά διακριτό πλέον από το απλό 

ηλεκτρονικό εμπόριο, με τις σημαντικές διαφορές αυτών να εστιάζονται στις ιδιαιτερότητες 

που διέπουν τις κινητές συσκευές, τα ασύρματα δίκτυα, αλλά και τις απαιτήσεις και τη συμπε-

ριφορά που μπορεί να έχει ο κινητός χρήστης (mobile user).  

Οι νέες τεχνολογίες, όπως οι έξυπνες κινητές συσκευές και το Διαδίκτυο, εξελίσσονται 

συνεχώς. Ταυτόχρονα, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των χρηστών αυτών των τεχνολογιών. Οι 

υπηρεσίες που παρέχονται στο κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούν να υποστηριχθούν σε διά-

φορες κινητές συσκευές αλλά και σε διάφορα ασύρματα δίκτυα. Αυτοί οι δύο παράγοντες πρέ-

πει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε νέο σχεδιασμό νέων υπηρεσιών ή εφαρμογών κινητού η-

λεκτρονικού εμπορίου: είναι προφανές ότι οι κινητές συσκευές διαφέρουν έναντι των σταθε-

ρών ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και τα ασύρματα δίκτυα διαφέρουν σε σχέση με τα εν-

σύρματα.  

Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης μίας υπηρεσίας κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέ-

πει να γίνει προσδιορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και θα πρέπει να διασφαλιστεί με 

κάποιο τρόπο ότι η ανάπτυξη της εφαρμογής θα γίνει με βάση αυτές τις απαιτήσεις, διότι σε 

άλλη περίπτωση η χρήση της εφαρμογής μπορεί να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Οι υπηρεσίες του κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να υποστηριχθούν από διάφορα 

ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών όπως το GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth. Επίσης, μια εφαρμογή 
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ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να λειτουργήσει σε ένα κινητό περιβάλλον, αφού εξεταστούν 

οι περιορισμοί που υπάρχουν στις κινητές συσκευές και στα ασύρματα δίκτυα. 

Βασιζόμενοι στην άποψη που βασίζεται σε πόρους και στη βιβλιογραφία σχετικά με την 

ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data Analytics), την επιτυχία του συστήματος πληροφορι-

κής (Information System) και την επιχειρηματική αξία της τεχνολογίας της πληροφορίας 

(Information Technology), η διπλωματική εργασία θα προτείνει ένα μεγάλο μοντέλο δυνατο-

τήτων ανάλυσης δεδομένων (BDAC - Big Data Analytics Capability) και θα εξετάσει τις άμε-

σες επιδράσεις του BDAC στην απόδοση της επιχείρησης (FPER - Firm Performance), καθώς 

και τις επιδράσεις μεσολάβησης των δυναμικών δυνατοτήτων προσανατολισμένων στις διαδι-

κασίες (PODC - Process-Oriented Dynamic Capabilities) στη σχέση μεταξύ BDAC και FPER.  

 

1.2 Στόχος διπλωματικής 

Ο πληθυσμός αυξάνεται: Κατά τις προσεχείς δεκαετίες, ο παγκόσμιος πληθυσμός ανα-

μένεται να αυξηθεί κατά 33 τις εκατό, σε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, από 7,6 

δισεκατομμύρια (από τον Οκτώβριο του 2017). Ο αριθμός αυτός μπορεί να υποτιμά τα πραγ-

ματικά ποσοστά γονιμότητας - κάτω από άλλα σενάρια, ο πληθυσμός θα μπορούσε να χτυπήσει 

16,5 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του πληθυσμού θα αυξήσει τη ζήτηση για τρόφιμα, ακόμη και 

σε ένα συγκρατημένο σενάριο οικονομικής ανάπτυξης, κατά περίπου 50% σε σύγκριση με το 

γεωργικό προϊόν το 2013.  

Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια διατροφή μεταβάλλεται επίσης ως αποτέλεσμα της μετατό-

πισης των δημογραφικών στοιχείων: Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ζωική πρωτεΐνη υψηλής 

αξίας, μια τάση που (πέραν της φυσικής αύξησης του πληθυσμού) καθοδηγείται από την αστι-

κοποίηση και την αύξηση των εισοδημάτων. Η αστικοποίηση διεγείρει τις βελτιώσεις στις υ-

ποδομές, όπως οι ψυχρές αλυσίδες, που επιτρέπουν το εμπόριο φθαρτών αγαθών. Περισσότε-

ροι άνθρωποι σημαίνουν μεγαλύτερη ζήτηση και η ζήτηση με τη σειρά της συνεπάγεται αύ-

ξηση της παραγωγής. Οι γεωργοί θα πρέπει να παράγουν 70% περισσότερα τρόφιμα μέχρι το 

2050, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO - Food 

and Agriculture Organization). Και αυτό το φαγητό θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες 

ενός αυξανόμενου αστικού πληθυσμού, παράγοντας που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας 

της γεωργίας. Παρόλο που οι γεωργικές επενδύσεις και οι καινοτομίες αυξάνουν την παραγω-

γικότητα, η αύξηση της απόδοσης επιβραδύνθηκε σε ρυθμούς που είναι πολύ χαμηλοί για ά-

νεση. Εξίσου πιεστικό είναι το ερώτημα: Ποιος θα εκμεταλλευτεί; Ακόμη και όταν οι ανάγκες 
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και η ζήτηση τροφίμων αυξάνονται, ο αγροτικός πληθυσμός συρρικνώνεται. Επιπλέον, οι α-

γροτικοί πληθυσμοί γερνούν γρήγορα, γεγονός που έχει σημαντικές επιπτώσεις για το εργατικό 

δυναμικό, τα πρότυπα παραγωγής, τη κατοχή γης, την κοινωνική οργάνωση στις αγροτικές 

κοινότητες και την οικονομική ανάπτυξη γενικά. 

Στη νέα εποχή διαφαίνονται τα στοιχεία εκείνα που θα χαρακτηρίζουν την ανταγωνιστι-

κότητα των αγροτικών προϊόντων και θα βασίζονται στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη δια-

φοροποίησή τους, στην ορθολογική και ταυτόχρονα φιλική προς το περιβάλλον χρήση των 

φυσικών πόρων και στην αειφορική διαχείριση των οικοσυστημάτων και τέλος στην εξοικονό-

μηση ενέργειας (Capital.gr, 2017). Ένας από τους πρώτους τομείς που έχει αλλάξει ριζικά, 

λόγω της συνεχόμενης εξέλιξης της τεχνολογίας είναι ο αγροτικός τομέας. Το Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων (Internet of Things - ΙοΤ) αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα της 

εποχής μας. Είναι μια ψηφιακή επανάσταση που έχει ήδη βοηθήσει ένα μεγάλο αριθμό επιχει-

ρήσεων, διάφορων τομέων, να επιτύχουν σημαντική βελτίωση της λειτουργίας τους. Όταν αυτή 

η τεχνολογία εφαρμόζεται στη Γεωργία, ο αγρότης αποκτά αμέσως νέα δεδομένα τα οποία 

μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας του (Λυριντζής, 2017). Στην πα-

ρούσα διπλωματική εργασία στόχος είναι η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού Ιστότοπου αγορα-

πωλησίας προϊόντων για την εταιρεία «Φράουλες Αρβανιτάκη Α.Ε.» που θα δίνει τη δυνατό-

τητα για ηλεκτρονικές παραγγελίες από όλο τον κόσμο χωρίς μεσάζοντες και την παράλληλη 

αποστολή τους, σε οποιαδήποτε χώρα ζητηθούν. 

 

1.3 Βιβλιογραφική αιτιολόγηση 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν τρείς διαφορετικές βιβλιογραφικές 

πηγές, που αναφέρονται στη συνέχεια: 

• Εργασίες (papers) και βιβλία (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά το mobile learning.  

• Άρθρα – δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

• Προηγούμενες διπλωματικές – πτυχιακές εργασίες που διαπραγματευόντουσαν παρόμοια και 

συναφή με αυτό της παρούσας διπλωματικής εργασίας θέματα. 

Μέσα στο κείμενο της εργασίας σημειώνεται με κατάλληλες παραπομπές η προαναφερ-

θείσα βιβλιογραφική αιτιολόγηση και στο τέλος της εργασίας υπάρχει εκτενής βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. 
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1.4 Βασικές έννοιες διπλωματικής 

Στην ηλεκτρονική μάθηση υπεισέρχονται ορισμένες έννοιες όπως το ηλεκτρονικό 

εμπόριο και οι συναφείς τεχνολογίες πληροφοριών που έχουν αυξηθεί και αναπτυχθεί σε 

σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου ορίζουν πλέον την 

νέα τάξη των πραγμάτων και όλα αυτά πραγματοποιούνται με τη βοήθεια του Διαδικτύου 

και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Παρόλο που το Διαδίκτυο αποτελεί ένα ισχυρό 

επικοινωνιακό εργαλείο, μια βάση δεδομένων και μια πλατφόρμα εφαρμογών , η ψηφιακή 

οικονομία βασίζεται επίσης και στις τεχνολογίες υποδομών που βοηθούν στην ψηφιοποί-

ηση του φυσικού κόσμου. 

Στόχος των ηλεκτρονικών αγορών είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφο-

ριών μεταξύ επιχειρήσεων και η υποστήριξη των ενεργειών που σχετίζονται με τις διαδι-

κασίες των συναλλαγών και του Management των επιχειρήσεων. Χαρακτηρίζονται από 

πολύ χαμηλό κόστος ροής της πληροφορίας από τους πωλητές στους αγοραστές και πα-

ράλληλα οι πωλητές μπορούν να απευθυνθούν σε μια ευρύτερη καταναλωτική βάση, ενώ 

οι αγοραστές έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό πωλητών. Οι ηλεκτρονικές αγορές 

ως εκ τούτου αναμένεται να δημιουργήσουν οικονομική αξία στους αγοραστές, τους πω-

λητές, τους μεσάζοντες και γενικότερα στο σύνολο της κοινωνίας. Στις ηλεκτρονικές α-

γορές οι δυνάμεις της αγοράς είναι αυτές που καθορίζουν το σχέδιο, την τιμή, την ποσό-

τητα και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη σε μια άλλη διαδικασία. Ο αγοραστής του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας θα συγκρίνει τις πολλές πιθανές πηγές και θα επιλέγει αυτή που συνδυάζει κα-

λύτερα τα χαρακτηριστικά αυτά. Ο ρόλος που παίζει σήμερα η τεχνολογία πληροφοριών 

στις ενέργειες των επιχειρήσεων οδήγησε στην εμφάνιση του business to business (B2B), 

business to consumer (B2C) και consumer to consumer (C2C) ηλεκτρονικού εμπορίου 

Οι σύγχρονες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η γεωργική λειτουργία θα λειτουργή-

σουν διαφορετικά, κυρίως λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 

αισθητήρων, των συσκευών, των μηχανών και της τεχνολογίας των πληροφοριών. Η μελ-

λοντική γεωργία θα χρησιμοποιήσει εξελιγμένες τεχνολογίες όπως ρομπότ, αισθητήρες 

θερμοκρασίας και υγρασίας, αεροφωτογραφίες και τεχνολογία GPS, για να απαριθμή-

σουμε μερικές από αυτές. Αυτές οι εξελίξεις θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να είναι πιο 

επικερδείς, αποδοτικές, ασφαλέστερες και φιλικές προς το περιβάλλον. 
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Η σύγχρονη Γεωργία δεν θα πρέπει πλέον να εξαρτάται από την εφαρμογή νερού, 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σε ολόκληρα πεδία. Αντ’ αυτού, οι αγρότες θα χρησιμο-

ποιήσουν τις ελάχιστες ποσότητες, ή ακόμη και θα τους απομακρύνουν πλήρως από την 

αλυσίδα εφοδιασμού. Θα είναι σε θέση να καλλιεργούν καλλιέργειες σε ξηρές περιοχές 

και να χρησιμοποιούν άφθονους και καθαρούς πόρους όπως ο ήλιος και το θαλασσινό 

νερό για να καλλιεργούν τρόφιμα. Τα καλά νέα είναι ότι αυτές οι ψηφιακές και τεχνολο-

γικές εξελίξεις αναλαμβάνουν τη βιομηχανία, ενισχύοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας 

των τροφίμων. Ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες και λύσεις; Βλέπουμε τρεις γενικές τάσεις 

όπου η τεχνολογία διαταράσσει τη βιομηχανία που θα αντιμετωπίσουμε, δείχνοντας συ-

γκεκριμένα παραδείγματα λύσεων με μεγάλη πιθανότητα να διαταράξουμε το σύστημα: 

1. Παραγωγή διαφορετικά χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές 

2. Χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την παραγωγή τροφί-

μων στους καταναλωτές, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα στην τροφική αλυσίδα 

3. Ενσωμάτωση επαγγελματικών τεχνολογιών και εφαρμογών. 

 

1.5 Τρόποι διαφήμισης/προώθησης αγροτικών προϊόντων 

Με τόσες πολλές διαφορετικές επιλογές διαφήμισης για τους αγοραστές και τους 

προμηθευτές γεωργικών προϊόντων, μελετάμε, ομαδοποιούμε και αναφέρουμε εν’ συντομία τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός. Είτε θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα 

ολοκαίνουργιο προϊόν στην αγορά, είτε απλώς αναζητάμε έναν νέο τρόπο να διαφημίσουμε ένα 

ήδη επιτυχημένο, αυτή η λίστα που ακολουθεί, παραθέτει ορισμένα σημαντικά σημεία σχετικά 

με τρόπους διαφήμισης αγροτικών προϊόντων 

Α) Έντυπα μέσα 

Πλεονεκτήματα: Τα περιοδικά και οι εφημερίδες παρέχουν ένα πολύ μεγάλο, συχνά 

παραδοσιακό κοινό για να αποκτήσουν τα προϊόντα σας μπροστά, με αποδεδειγμένο ιστορικό. 

Οι διαφημίσεις μπορούν να δώσουν τεράστιο όγκο έκθεσης και είναι λαμπρές για νέες 

εκκινήσεις προϊόντων όπου υπάρχει ανησυχία για την αναγνώριση της μάρκας ή για μαζικό 

Μάρκετινγκ. 

Μειονεκτήματα: Δεν είναι η φθηνότερη επιλογή και θα πρέπει να σκεφθούμε πώς 

μπορούμε να κάνετε τη διαφήμισή μας να ξεχωρίζει από το πλήθος, ώστε οι άνθρωποι να 

δώσουν προσοχή. 
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Β) Αγγελίες 

Πλεονεκτήματα: Το τμήμα των αγγελιαφόρων γεωργικών περιοδικών, παρέχει ένα πολύ 

συγκεκριμένο κοινό - ένα κοινό που θέλει να αγοράσει. Αυτό είναι τέλειο αν προσπαθούμε να 

πουλήσουμε ένα προϊόν που είναι καθιερωμένο και η ανάγκη για το εν λόγω προϊόν είναι 

γνωστό στο κοινό-στόχος μας. 

Μειονεκτήματα: Εάν προσπαθούμε να πουλήσουμε ένα προϊόν που δεν είναι ιδιαίτερα 

αναγνωρίσιμο ή δεν είναι πολύ λαμπερό, η αγγελία μας μπορεί να είναι λίγο επισκιασμένη από 

κάποια από τα πιο ελκυστικά κομμάτια των γεωργικών μηχανημάτων που πωλούνται. 

Γ) Πρόσωπο με πρόσωπο 

Πλεονεκτήματα: Μπορούμε να θέσουμε το προϊόν ακριβώς μπροστά από τον πελάτη και 

αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι κατανοητό, αυτό μπορεί να είναι η καλύτερη 

πορεία δράσης. Αυτό εξαρτάται από την ικανότητά μας να πουλάμε το προϊόν μας και να 

γνωρίζουμε αμέσως εάν η τακτική μας έχει λειτουργήσει. 

Μειονεκτήματα: Αν εμείς ή οι υπάλληλοί μας δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί πωλητές, τότε 

μπορούμε να προσπαθήσουμε πολύ για να αποκομίσουμε το καλύτερο δυνατό από αυτόν τον 

τρόπο διαφήμισης. Οι εκδηλώσεις «πρόσωπο με πρόσωπο» απαιτούν επίσης επένδυση πάνω 

από τον χώρο του χώρου αγοράς και την επάνδρωσή του. Για παράδειγμα, πρέπει να 

δημιουργήσουμε πανό, φυλλάδια και άλλα μέσα που εξασφαλίζουν πωλήσεις. 

Δ) Διαδίκτυο - Δικτύωση με μεγαλύτερες οντότητες 

Μπορεί να είναι κερδοφόρο το δίκτυο με μεγαλύτερες οντότητες που δημιουργούνται για 

να βοηθήσουν στην προώθηση του οικοτουρισμού. Μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη, ή 

τουλάχιστον, σπατάλη χρημάτων. Οι "μεγαλύτερες οντότητες" περιλαμβάνουν ομάδες πολιτών 

που έχουν ειδικά διαμορφωθεί για την προώθηση και υποστήριξη τοπικών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, τοπικών εμπορικών επιμελητηρίων, ομάδων επέκτασης της γεωργίας, κοινών 

ομάδων συμφερόντων όπως οι βιώσιμες οργανώσεις διαβίωσης και επιχειρήσεων που έχουν 

συσταθεί για να οδηγήσουν τουρίστες σε αξιοθέατα ανά γεωγραφική περιοχή. 

Οι εταιρίες δικτύωσης μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν εκείνες με τις οποίες 

δημιουργούμε πακέτα με άλλες επιχειρήσεις ή θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα εξετάσουμε 

όλα τα άλλα γεγονότα που συμβαίνουν ήδη στην περιοχή μας και θα επιτρέψουμε η αγροτική 

μας επιχείρηση να αποτελέσει ένα τμήμα αυτών των εκδηλώσεων, όπως είναι το σημείο 

διακοπής για ένα ετήσιο ποδηλατικό γεγονός. 
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Όσον αφορά τις ομάδες προώθησης του τουρισμού και τους καταλόγους, αυτές μπορούν 

να χρεώνουν μια αμοιβή για να σας καταγράψουν ή μπορεί να θέλουν ένα ποσοστό των εσόδων 

μας. Ένα κύριο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι εάν η οντότητα θέλει πραγματικά να 

κάνει τη σχέση τους μαζί μας αμοιβαία επωφελής ή απλά θέλει να πάρει ένα πιθανώς πολύ 

μεγάλο ποσοστό από την κορυφή των τελών που χρεώνουμε τους επισκέπτες χωρίς να κάνουμε 

πολύ αυθεντική προώθηση πέρα από έναν γρήγορο κατάλογο λίστα. Σε ορισμένες χώρες, 

υπάρχει το πρόβλημα της προώθησης των τοπικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ως 

τουριστικών αξιοθέατων από μεγάλες τουριστικές οντότητες, χωρίς καμία μέθοδο για τους 

ίδιους τους αγρότες να λαμβάνουν πρόσθετα έσοδα. 

Πλεονεκτήματα: Το κοινό της διαφήμισης που βασίζεται στο Διαδίκτυο μπορεί να είναι 

τόσο ευρύ όσο και συγκεκριμένο που θα θέλαμε. Μπορούμε να εντοπίσουμε κάθε αγρότη στην 

Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα, αρκεί να διαθέτει κάποιο Ιστότοπο. Η δαπάνη μπορεί επίσης 

να ποικίλει ανάλογα με τον προϋπολογισμό μας, οπότε κανένα χρηματικό ποσό δεν μπορεί να 

είναι «πολύ μικρό» όσον αφορά τη διαφήμιση μέσω Διαδικτύου. Παρέχει επίσης μετρήσιμα 

και ποσοτικοποιήσιμα στατιστικά στοιχεία από τα οποία μπορούμε να μάθουμε για τις πιο 

αποτελεσματικές τεχνικές. 

Μειονεκτήματα: Εάν το κοινό μας είναι πιο παραδοσιακό, μπορεί να δυσκολευτούμε να 

βρούμε το σωστό κοινό μέσω παραδοσιακών διαδικτυακών καναλιών. Άλλες ηλεκτρονικές 

μέθοδοι (όπως τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία), ωστόσο, φαίνονται πολύ αποτελεσματικές 

στην προσέλκυση του παραδοσιακού κοινού. 

Ε) Ραδιόφωνο 

Πλεονεκτήματα: Το ραδιόφωνο αποτελεί ένα ευρύτατο διαφημιστικό κανάλι αν και δεν 

χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην προώθηση αγροτικών προϊόντων. Ανάλογα με το πώς 

ξοδεύουμε τα χρήματά μας, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. 

Επίσης, το ραδιόφωνο μπορεί να είναι η σωστή επιλογή αν πολλοί άνθρωποι στην περιοχή 

ακούσουν ένα περιφερειακό ραδιοφωνικό πρόγραμμα. 

Μειονεκτήματα: Το ραδιόφωνο, δυστυχώς, δεν διαθέτει ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο 

σύστημα παρακολούθησης. Μπορεί να διαπιστώσουμε μεγάλη επιτυχία από τη ραδιοφωνική 

διαφήμιση, αλλά η απόκτηση κάθε λεπτομέρειας σχετικά με το τι ακριβώς λειτουργεί δεν είναι 

απλά δυνατή. 
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ΣΤ) Διαφημιστικά είδη 

Πλεονεκτήματα: Τα διαφημιστικά αντικείμενα προσφέρουν μια τεράστια ποσότητα 

εμπορικής επωνυμίας. Σε αντίθεση με πολλά άλλα κανάλια αυτής της λίστας, τα διαφημιστικά 

είδη ενδέχεται να συνεχίσουν να έχουν αποτέλεσμα πολύ καιρό μετά τη διακοπή της 

παραγωγής τους. 

Μειονεκτήματα: Τα διαφημιστικά αντικείμενα επίσης συνεπάγονται την απώλεια ενός 

βαθμού ελέγχου - αν κάποιος διαπράξει κάποιο ενώ φοράει ένα μπλουζάκι που φέρει το 

λογότυπό μας, αυτό μπορεί να αποτελέσει δυσφήμιση για τα προϊόντα μας.  

Ζ) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Πλεονεκτήματα: Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης παρέχουν έναν λαμπρό τρόπο να 

επηρεάσουν ένα κοινό εκτός των «παραδοσιακών» διαφημιστικών εσόδων. Τα κοινωνικά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων και το βλέπουν πολλές φορές την ημέρα. Όταν γίνει σωστά, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης μπορούν να φέρουν τα μηνύματα Μάρκετινγκ και πωλήσεων σε ένα ακροατήριο 

μέσω ενός πειστικού καναλιού. 

Μειονεκτήματα: Αν και τα κοινωνικά μέσα μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, 

απαιτούνται επίσης πολλά εισοδήματα - για να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο, πρέπει να 

είμαστε ενεργά μέλη των κοινωνικών μας καναλιών, καθώς και να δημιουργούμε συνεχώς νέο 

περιεχόμενο. Οι λογαριασμοί κοινωνικών μέσων που εκδίδουν μόνο διαφημίσεις είναι 

εξαιρετικά εκτός λειτουργίας.  
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Κεφάλαιο 2 – Υπάρχουσα κατάσταση στον αγροτικό τομέα 

2.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελεί μία έννοια που αφορά τα αντικείμενα της 

καθημερινότητας μας που ξεκινά από βιομηχανικές μηχανές και φτάνει μέχρι wearable συ-

σκευές (Chamberlin, 2014) που χρησιμοποιούν ενσωματωμένους αισθητήρες για τη συλ-

λογή δεδομένων και την ανάληψη κάποιας δράσης σε αυτά μέσα σε ένα δίκτυο. Κάπως 

έτσι λειτουργεί ένα κτίριο που χρησιμοποιεί αισθητήρες (sensors) για την αυτόματη ρύθ-

μιση της θέρμανσης ή του φωτισμού. Άλλο παράδειγμα είναι ο ένας εξοπλισμός παραγωγής 

που προειδοποιεί το προσωπικό συντήρησης για μία επικείμενη βλάβη. Με απλά λόγια το 

Internet of Things είναι το τεχνολογικό μέλλον που θα κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη 

(Ερευνητική_εργασία, 2017-2018).  

Το IoT εξελίχθηκε με την γρήγορη διάδοση του ασύρματου Διαδικτύου και των εν-

σωματωμένων αισθητήρων και έτσι οι άνθρωποί άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι η τεχνο-

λογία θα μπορούσε να είναι επαγγελματικό εργαλείο αλλά και προσωπικό. Ο όρος “Internet 

of Things” (ή αλλιώς Διαδίκτυο των Πραγμάτων) επινοήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 

1990 από τον επιχειρηματία Kevin Ashton, ο οποίος είναι ένας από τους ιδρυτές του Auto-

ID Center στο MIT και αποτέλεσε μέρος μιας ομάδας που ανακάλυψε τον τρόπο να συν-

δέσει τα αντικείμενα με το διαδίκτυο μέσω μιας ετικέτας RFID (Dale, 2014). Τρία χρόνια 

μετά, με την δημιουργία του δικτύου ARPANET για την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδο-

μένων ανάμεσα στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, στάλθηκε το πρώτο μήνυμα απομα-

κρυσμένων υπολογιστών. Ήταν το πρώτο δίκτυο που σήμανε μια νέα εποχή δικτύωσης, 

και το ξεκίνημα για την εποχή του Internet που διανύουμε. Το 1982 ήταν η γενιά του 

Internet και του πρωτόκολλου TCP/IP, με το οποίο ξεκίνησε μη εποχή του Παγκόσμιου 

Ιστού και των δικτύων που ενώνονται μεταξύ τους, για να δημιουργηθεί το Διαδίκτυο όπως 

είναι σήμερα (Ερευνητική_εργασία, 2017-2018). 

Η τεχνολογία του RFID που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, αποτε-

λεί την τεχνολογία που επιτρέψει την ασύρματη αλλά παθητική ανάγνωση και εγγραφή 

δεδομένων σε συσκευές. Η τεχνολογία αυτήν δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 1973 από 

τον Mario Cardullo, όμως η ευρεία χρήση του RFID, κυρίως στον επιχειρησιακό κλάδο 

ξεκίνησε το 2013 με την πολυεθνική Inditex, να χρησιμοποιεί την τεχνολογία μαζικά σε 

όλα τα καταστήματα της, και εν συνεχεία με άλλες επιχειρήσεις να ασπάζονται το όραμα 
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του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Μια δεκαετία μετά, αναπτύχθηκε η σκέψη επικοινωνίας 

«machine to machine» από φοιτητές του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon της Pennsylva-

nia, οι οποίοι εγκατέστησαν μηχανισμούς για την παρακολούθηση θερμοκρασίας από τερ-

ματικούς υπολογιστές, στα μηχανήματα αυτόματων πολιτών που υπήρχαν στο Πανεπιστή-

μιο.  

 

2.1.1 Χρήση ιχνηλάτησης και τεχνολογίας RFID 

Ο κοινά αποδεκτός ορισμός της ιχνηλασιμότητας είναι αυτός που δίνει το πρότυπο ISO 

9000. Σύμφωνα µε αυτό, ως ιχνηλασιμότητα (traceability) ορίζεται «η δυνατότητα ιχνηλάτησης 

του ιστορικού, της εφαρμογής ή της θέσης αυτού το οποίο είναι υπό εξέταση (µέσω καταγεγραμ-

μένων αναγνωριστικών στοιχείων)». Η ιχνηλασιμότητα σχετίζεται µε τέσσερις διαφορετικούς 

τομείς σε κάθε έναν από τους οποίους εφαρμόζεται µε σχετικές διαφοροποιήσεις. Έτσι, εκτός 

από την ιχνηλασιμότητα σε προϊόντα, η ιχνηλασιμότητα εφαρμόζεται στα δεδομένα, στις δια-

κριβώσεις και στην τεχνολογία της Πληροφορικής και του προγραμματισμού. Όταν αυτό το ο-

ποίο εξετάζεται είναι προϊόν, η ιχνηλασιμότητα σχετίζεται µε: (α) την προέλευση των υλικών 

και των εξαρτημάτων, (β) το ιστορικό της κατεργασίας και (γ) τη διανομή και τη θέση του προϊ-

όντος μετά την παράδοση.  

Η εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός συστήματος ιχνη-

λασιμότητας. Πρακτικά, ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας 

μηχανισμός καταγραφής και διατήρησης όλων των πληροφοριών που αφορούν τη δια-

δρομή που ακολούθησε µία συγκεκριμένη μονάδα ή παρτίδα ενός προϊόντος ή συστατικού 

από τον (τους) αρχικό (-ους) προμηθευτή (-ες) έως τον τελικό καταναλωτή. Διακρίνουμε 

τρία είδη ιχνηλασιμότητας: 

• Προς τα εμπρός (downstream traceability): επιδιώκουμε να εντοπίσουμε όλες τις παρτί-

δες ενός τροφίμου, που χρησιμοποίησαν μια συγκεκριμένη παρτίδα πρώτης ύλης. 

• Προς τα πίσω (upstream traceability): επιδιώκουμε γνωρίζοντας την παρτίδα ενός συ-

γκεκριμένου τροφίμου, να ανιχνεύσουμε τα δεδομένα για τις πρώτες ύλες που χρησιμο-

ποιηθήκαν καθώς και τις συνθήκες παραγωγής τους. 

• Εσωτερική Ιχνηλασιμότητα: ο παραγωγός παρακολουθεί το προϊόν στα διάφορα στάδια 

μεταποίησής του, μέσα στη βιομηχανία παραγωγής. 
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Δύο είναι τα βασικά προαπαιτούμενα ενός επιτυχημένου συστήματος ιχνηλασιμότη-

τας: Το πρώτο και είναι ότι θα πρέπει να προσδιορίζονται οι παρτίδες όλων των εισερχό-

μενων σε μια μονάδα. Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό, να τηρούνται αρχεία σε κάθε 

κίνηση των υλικών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με τον όρο ιχνηλασιμό-

τητα εννοούμε την ικανότητα, αναζήτησης και παρακολούθησης, τροφίμων, ζωοτροφών 

και ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή ουσιών που πρόκειται να 

ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης 

και διανομής τους και είναι προσανατολισμένη προς δύο κατευθύνσεις (άξονες): προς τα 

εμπρός όπου από την πρώτη ύλη εντοπίζουμε όλες τις παρτίδες των τελικών προϊόντων και 

προς τα πίσω όπου από την παρτίδα τελικού προϊόντος, εντοπίζουμε όλες τις παρτίδες που 

απαρτίζουν το τελικό προϊόν. 

Η ποιότητα καθορίζεται από όλα τα στάδια παραγωγής ξεκινώντας από το χωράφι. 

Στην Εικόνα 5 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η διαδικασία παραγωγής, συσκευασίας, με-

ταφοράς των γεωργικών προϊόντων σε όλα της τα στάδιά: από τη φάρμα (farm) έως το 

τραπέζι του καταναλωτή. 

 

Εικόνα 5: Η ιχνηλασιμότητα στη Γεωργία 

Πιο συγκεκριμένα, η όλη διαδικασία ξεκινά από το χωράφι με την καλλιέργεια (λαμβάνουν 

χώρα διάφορε καλλιεργητικές εργασίες, συγκομιδή και μεταφορά στο συσκευαστήριο), συνε-

χίζει στο αγρόκτημα με τη συγκέντρωση των αγροτικών προϊόντων, συνεχίζει στην επεξεργα-

σία τους στη βιομηχανία – συσκευαστήρια, όπου λαμβάνει χώρα η διαχείριση και επεξεργασία 
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των προϊόντων στο συσκευαστήριο και εφαρμόζονται διαδικασίες ιχνηλασιμότητας (με την 

τεχνολογία RFID), ακολουθεί η μεταφορά (logistics) των γεωργικών προϊόντων στους χώρους 

λιανικού εμπορίου (retail), όπως είναι για παράδειγμα τα σούπερ – Μάρκετ και τα οπωροπω-

λεία και από εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία με την αγορά των αγροτικών προϊόντων εκ’ 

μέρους των καταναλωτών. Οι σκοποί του συστήματος ιχνηλασιμότητας των γεωργικών μεταξύ 

άλλων είναι οι εξής (Πεχλιβανίδης, 2015): 

• Ασφάλεια τροφίμων 

• Υποστήριξη των στόχων ασφάλειας των τροφίμων. 

• Εύρεση ιστορικού προέλευσης 

• Ο καθορισμός της ιστορίας ή της προέλευσης ενός προϊόντος. 

• Ανάκληση προϊόντων 

• Η υποστήριξη της δυνατότητας απόσυρσης ή ανάκλησης ενός προϊόντος. 

• Υπευθυνότητες: Η εύρεση των υπεύθυνων επιχειρήσεων για ένα πρόβλημα στην αλυσίδα 

τροφίμων 

• Επαλήθευση και επικοινωνία χαρακτηριστικών: Η επαλήθευση και επικοινωνία ορισμέ-

νων χαρακτηριστικών ή / και προδιαγραφών που  προσδίδονται σε ένα τρόφιμο (π.χ. Π.Ο.Π., 

χωρίς συντηρητικά, από  ελληνικό κρέας, από τη φάρμα τάδε κ.α.) 

Από τότε που η Dole Foods γνώρισε μια επιδημία E. Coli1 που αρρώστησε 200 ανθρώπους 

πριν από περίπου μια δεκαετία, η τεχνολογία αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) εμφανί-

στηκε ως ένα ελπιδοφόρο εργαλείο στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η Dole Foods ξεκί-

νησε μια πρωτοβουλία εντοπισμού RFID το 2006 για να βελτιώσει την ανιχνευσιμότητα και 

την ασφάλεια των προϊόντων. Η εταιρεία χρησιμοποίησε RFID και GPS για την παρακολού-

θηση των λαχανικών από τη συγκομιδή μέσω της επεξεργασίας, της συσκευασίας και της πα-

ράδοσης στα καταστήματα. Ενώ η RFID άρχισε ως εργαλείο παρακολούθησης αποθεμάτων 

και περιουσιακών στοιχείων, η εμφάνιση δικτύων σε πραγματικό χρόνο έχει δώσει τη δυνατό-

τητα στα δεδομένα RFID να παράσχουν πληροφορίες σε τομείς όπως οι αναφορές κατάστασης 

                                                 
1 Το "Escherichia coli" είναι το όνομα ενός βακτηρίου που ζει στο πεπτικό σύστημα των ανθρώπων και των ζώων. 

Υπάρχουν πολλοί τύποι του E. Coli και οι περισσότεροι από αυτούς είναι αβλαβείς. Αλλά κάποιοι τύποι μπορεί να 

προκαλέσουν διάρροια με αίμα στους ανθρώπους. Ορισμένα, μάλιστα, στελέχη του βακτηρίου E. coli (όπως ένα 

στέλεχος που ονομάζεται O157: Η7) μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή αναιμία ή νεφρική ανεπάρκεια, η οποία μπορεί 

να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο. Άλλα στελέχη του E. Coli μπορεί να προκαλέσουν λοιμώξεις του ουροποιητικού 

συστήματος ή άλλες λοιμώξεις. 
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προϊόντων και οι ανεπάρκειες στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η τεχνολογία RFID επιτρέπει ταχύ-

τερες και πιο ολοκληρωμένες προβολές σε πιθανά προβλήματα απογραφής, επιτρέποντας στις 

εταιρείες να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και να μειώνουν την ανάγκη για δαπανηρές ταχείες 

εμπορευματικές μεταφορές. Ως τεχνολογία συλλογής δεδομένων, η τεχνολογία RFID υπόσχε-

ται επίσης πιο ακριβή παρακολούθηση αποθεμάτων, ταχύτερη ανάκτηση αποθεμάτων, μειω-

μένη εξάντληση αποθεμάτων και λιγότερη συρρίκνωση. 

 

2.2 Επισκόπηση του ελληνικού αγροτικού τομέα 

Για περισσότερα από 20 χρόνια τώρα, μετά την προσχώρηση της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 1981, η ελληνική γεωργία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

ευρωπαϊκής γεωργίας και διέπεται πλήρως από τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής (ΚΑΠ). Στο πλαίσιο αυτό, ριζικές ή ακόμα και δραματικές αλλαγές έχουν 

επέλθει, με αποτέλεσμα την προοδευτική μετατροπή του τομέα στην εγχώρια σκηνή. 

Ωστόσο ορισμένες παράμετροι εξακολουθούν να δεσπόζουν στον τομέα. Υπενθυμίζεται 

ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη από τις Νοτιο-ευρωπαϊκές χώρες που εντάχθηκε στην 

Κοινότητα. Εκείνη την εποχή, η χώρα βρισκόταν ακόμη σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης σε σύγκριση με τα τότε εννέα κράτη μέλη. Ο γεωργικός τομέας, με 

καθαρά μεσογειακά χαρακτηριστικά και με αδύναμες δομές, είχε μια ιδιαίτερα υψηλή 

συμμετοχή στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Οι υφιστάμενες διαφορές μεταξύ 

Ελλάδας και Κοινότητας απαλύνθηκαν αργότερα, μετά την προσχώρηση της Ισπανίας και 

Πορτογαλίας, αλλά συγκεκριμένες «ιδιαιτερότητες» εξακολουθούν να υφίστανται, σε 

σημείο που να διαφοροποιούν σημαντικά την ελληνική γεωργία από αυτήν της υπόλοιπης 

Κοινότητας, ιδιαιτερότητες που εξακολουθούν να επηρεάζουν την ελληνική προσέγγιση 

ως προς την συνεχή διαδικασία διαμόρφωσης της ΚΑΠ.  

Η Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Γη (ΧΓΓ) ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια. εκτάρια και 

αντιπροσωπεύει μόνο το 27% της συνολικής επιφάνειας της χώρας, σε σύγκριση με το 55-

60% της ΕΕ-15 (Πεζάρος, 2014). Αυτές οι μικρές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να θεωρηθούν 

αγροτεμάχια μάλλον παρά πραγματικές εκμεταλλεύσεις εμπορικού χαρακτήρα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την απόκτηση συμπληρωματικού ίσως εισοδήματος των πρώην 

επαγγελματιών αγροτών. Πράγματι, από διάφορες έρευνες έχει προκύψει ότι, εξαιτίας της 

εξόδου των αγροτών σε αστικές περιοχές, η γεωργία άρχισε να γίνεται η πιο «δημοφιλής» 
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δεύτερη απασχόληση σχεδόν όλων των επαγγελματικών κατηγοριών εκτός γεωργίας. Η 

τάση αυτή επιταχύνθηκε στην δεκαετία του ‘90 και ο αριθμός αυτών που απολαμβάνουν 

συμπληρωματικού εισοδήματος από την ενασχόλησή τους με την γεωργία έχει αυξηθεί 

(Πεζάρος, 2014).  

Επιπλέον, η έλλειψη κτηματολογίου και γενικά ρυθμιστικού πλαισίου στη χρήση γης 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας της γης, ανεξάρτητα από την παραγωγική της 

αξία, και αυτό έχει αυξήσει τα κόστη του παραγωγού και λειτουργεί ως εμπόδιο στην 

επέκταση. Ασφαλώς, τα στοιχεία αυτά  αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι οι γεωργικές δομές 

στην Ελλάδα, παρά τις ραγδαίες αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει κατά την τελευταία 

εικοσαετία, εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαιτέρως αδύναμες.  

Εάν προσθέσουμε ότι κάθε εκμετάλλευση αποτελείται, κατά μέσον όρο από 6-7 

διασκορπισμένα αγροτεμάχια, είναι προφανές ότι η βιωσιμότητα της Ελληνικής γεωργίας 

σε καθαρά ανταγωνιστικές συνθήκες είναι σοβαρά αμφισβητήσιμη. 

 

2.3 Σύντομη τεχνική ανάλυση του Διαδικτύου Πραγμάτων και των συνέπειών του 
στον επιχειρηματικό κόσμο 

Οι νέες τεχνολογίες εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

εξέλιξη της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της αναταραχής των βιομηχανιών 

κατανάλωσης. Με αυτές τις νέες εξελίξεις και άλλους επιθετικούς οδηγούς, οι προσδοκίες 

των καταναλωτών εξελίσσονται, οι γραμμές της βιομηχανίας θολώνουν και αναδύονται οι 

ψηφιακοί εμπνευσμένοι πρωτοπόροι. Σχεδόν κάθε εταιρεία βρίσκεται τώρα στο μέσο του 

ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς αποσκοπεί στη διατήρηση της σχετικότητας στην 

ψηφιακή εποχή.  

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 

ανταποκρίνονται σε αυτήν την εποχική μετατόπιση, η εταιρεία Euromonitor International2 

διενήργησε το έτος 2018 μια Έρευνα Βιομηχανικών Στοιχείων από 1.445 επαγγελματίες 

σε όλο τον κόσμο για το πως θα κινηθούν τεχνολογικά οι εταιρείες και για το πώς οι φορείς 

της βιομηχανίας βλέπουν αυτές τις πρωτοβουλίες να επηρεάζουν το εμπόριο στο μέλλον. 

Για τα επόμενα πέντε χρόνια, οι ερωτηθέντες εντόπισαν το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud) 

                                                 
2 Η Euromonitor International είναι ο κορυφαίος ανεξάρτητος προμηθευτής στρατηγικής έρευνας αγοράς. 

Δημιουργεί δεδομένα και αναλύει χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. 



18 

και το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) ως τις δύο πρώτες τεχνολογίες για 

προγραμματισμένες επενδύσεις. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι 

η εταιρεία τους σχεδιάζει να προβεί σε τέτοιες επενδύσεις (Ismail, 2017). 

Παρά τις τεχνολογίες όπως τα αυτόνομα αυτοκίνητα, τα δίκτυα 5G και το blockchain, 

λιγότεροι ερωτηθέντες αναμένουν να δουν τις εταιρείες τους να πραγματοποιήσουν 

προγραμματισμένες επενδύσεις στις τεχνολογίες αυτές τα επόμενα πέντε χρόνια. Η 

επένδυση σε τεχνολογίες όπως τα αυτόνομα αυτοκίνητα είναι πιθανό ότι είναι μικρότερη, 

δεδομένου ότι ο αριθμός των περιπτώσεων χρήσης σε ένα φάσμα βιομηχανιών σε σύγκριση 

με τη διαδικτυακή πύλη ή την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, έχει σοβαρές συνέπειες 

για όσους πωλούν αυτοκίνητα, απορρυπαντικών ή καταναλωτικών συσκευών. Οι 

ερωτηθέντες επίσης προσδιόρισαν το σύννεφο ως την πιο ισχυρή τεχνολογική επένδυση 

για τις επιχειρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό αναμένεται να μεταβληθεί τα επόμενα 

πέντε χρόνια με την κινητή κεντρική σκηνή του IoT. Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων 

κατέταξε την επιρροή του IoT μπροστά τόσο στο Υπολογιστικό Νέφος όσο και στην 

Τεχνητή Νοημοσύνη, μεταξύ άλλων τεχνολογιών αειφόρου ανάπτυξης (Ismail, 2017).  

Η τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια 

καθώς το κόστος των αισθητήρων μειώθηκε και η ισχύς επεξεργασίας αυξήθηκε, 

καθιστώντας έτσι δυνατή τη σύνδεση περισσότερων πραγμάτων, ανθρώπων και συσκευών. 

Σε έναν φουτουριστικό κόσμο, τα πάντα στο περιβάλλον θα μπορούσαν να επικοινωνούν 

χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ενώ το Διαδίκτυο των Πραγμάτων είναι πιθανό να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών έξυπνων πόλεων, για 

παράδειγμα, ο αντίκτυπός του στο εμπόριο θα οδηγήσει πιθανότατα σε μεταβολές γενεών. 

Για παράδειγμα, το IoT θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη προβολή σε όλη τη 

διαδικασία εκπλήρωσης, επιτρέποντας στους εμπόρους λιανικής να εντοπίζουν τις 

παραγγελίες από τη στιγμή που θα παραγγελθεί έως ότου φτάσει στο κατώφλι του 

καταναλωτή (Evans, 2018).  

Οι κατασκευαστές ανθεκτικών αγαθών θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη 

δυνατότητα σύνδεσης για να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους 

καταναλωτές, προσφέροντας βοηθητικές υπηρεσίες όπως προληπτική συντήρηση και 

αναλύσεις επιδόσεων. Ο αριθμός των συνδεδεμένων αντικειμένων ισοδυναμεί με 

περισσότερα δεδομένα από τα οποία οι έμποροι θα μπορούσαν να αποκτήσουν γνώσεις 

σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, οδηγώντας σε πιο διαισθητικές ιστοσελίδες 
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προσαρμοσμένες στον συγκεκριμένο καταναλωτή. Βραχυπρόθεσμα, οι ερωτηθέντες 

θεωρούν ότι το IoT έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο όσον αφορά τις βελτιωμένες δεσμεύσεις 

των πελατών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν εξειδικευμένο Μάρκετινγκ και εξατομικευμένες 

συστάσεις. 

Μια εταιρεία με μια στρατηγική που καταδεικνύει καλύτερα την πρόθεση να 

συλλάβει αυτή τη μετατόπιση είναι η Amazon. Ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής 

στον κόσμο δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να παραγγέλνουν προϊόντα με το 

πάτημα ενός κουμπιού μέσω της υπηρεσίας Dash της Amazon, καθιστώντας την εκτέλεση 

της αγοράς πιο εύκολη για τους καταναλωτές. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του τι θα κάνει 

το IoT για το εμπόριο όταν θα είναι πλήρως αναπτυγμένο και θα ενσωματωθεί στη ζωή των 

καταναλωτών. Ορισμένοι τομείς εμπορίου, οι οποίοι απαιτούν συνεχή αναπλήρωση, είναι 

πιθανό να γίνουν σχεδόν εξ ολοκλήρου αυτοματοποιημένοι. Οι υπηρεσίες συνδρομής 

άρχισαν να το κάνουν αυτό μετρώντας πόσο συχνά μια οικογένεια παραγγέλνει 

συγκεκριμένα αντικείμενα από έναν έμπορο λιανικής πώλησης, με βάση μόνο το ιστορικό 

αγορών τους. Στην εποχή του IoT, η κατανάλωση θα μπορούσε να μετρηθεί με μεγαλύτερη 

ακρίβεια από τα ίδια τα διαρκή αγαθά. Αυτό θα δώσει τη θέση του στο μηχανοκίνητο 

εμπόριο. Από όλες τις τεχνολογικά εμπνευσμένες μετατοπίσεις που εκτυλίσσονται σήμερα, 

αυτή είναι αυτή που θεωρούν οι επαγγελματίες του κλάδου ως η πιο επίκαιρη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του εμπορίου (Evans, 2018). 

 

2.4. Αγροτικός τομέας και συστήματα Πληροφόρησης  

Κατά την αξιολόγηση του επιχειρηματικού δυναμικού για τον Ιστό των πραγμάτων 

στον γεωργικό τομέα, πρέπει να εξετάσουμε τόσο τους οδηγούς όσο και τα εμπόδια στην 

υιοθέτηση. Αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν την ταχύτητα και την επιτυχία των νέων 

μοντέλων υπηρεσιών και τα οφέλη από την παραγωγικότητα. Ορισμένα από τα υφιστάμενα 

εμπόδια στην υιοθεσία αντιμετωπίζονται μέσω ευρύτερων τεχνολογικών εξελίξεων και 

εξελίξεων στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων (Hunt, 2012): 

• Επίπεδο και ποιότητα συνδεσιμότητας. Οι αγροτικές περιοχές συνδέονται ολοένα και περισ-

σότερο με ποικίλα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων κινητών υπηρε-

σιών 3G και 4G και σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών δεδομένων που παρέχονται μέσω 

συνδυασμού οπτικών ινών, επίγειας ασύρματης και δορυφορικής κάλυψης. Στην 
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Αυστραλία, το εθνικό έργο ευρυζωνικής υποδομής θα συνδέσει τις κατοικίες των αγροκτη-

μάτων με μια αναμενόμενη χωρητικότητα λήψης 25 Mbps και μεταφόρτωση 5 Mbps. 

• Κόστος αισθητήρων και δικτύων αισθητήρων. Η τεχνολογία των αισθητήρων γίνεται όλο και 

περισσότερο εμπορευματοποιημένη, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για ένα ευρύ φάσμα 

βιομηχανικών, ερευνητικών και εγχώριων εφαρμογών. Αυτό θα μειώσει το κόστος των αι-

σθητήρων. 

• Διαθεσιμότητα υπηρεσιών cloud. Με την καθοδήγηση των μεγαλύτερων εταιρειών του Δια-

δικτύου, η τεχνολογία σύννεφων είναι διαθέσιμη με χαμηλό κόστος για τους προγραμματι-

στές λογισμικού για την ανάπτυξη υπηρεσιών με ευκίνητο και γρήγορο τρόπο. Για τον κτη-

νοτρόφο, έχοντας συλλέξει δεδομένα, επεξεργαστεί και αναλύσει εξ αποστάσεως μέσω υ-

πηρεσιών cloud, καθιστά εφικτή την εγκατάσταση και χρήση της υποδομής και των υπηρε-

σιών του Web of Things. 

• Ευαισθητοποίηση του κοινού και εφαρμογές κατάλληλης χρήσης. Με την αυξανόμενη χρήση 

έξυπνων τηλεφώνων και tablet, υπάρχει μεγάλη δημόσια ενημέρωση και χρήση εφαρμογών 

που έχουν σχεδιαστεί για να είναι κατάλληλες για συγκεκριμένες λειτουργίες.  

• Πρότυπα δεδομένων και αισθητήρων. Η ανάπτυξη και η ευρεία υιοθέτηση προτύπων διαχεί-

ρισης και ανταλλαγής δεδομένων έχουν διευκολύνει την ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων 

και επεκτάσιμων πλατφορμών λογισμικού για υπηρεσίες Web of Things, όπως έχει αξιοποι-

ηθεί στο ερώτημα εδώ. Η δουλειά μας βασίζεται στην οντολογία SSN που χρησιμοποιείται 

ευρέως, ενώ στο W3C3 δημιουργήθηκε το 2013 κοινό πρότυπο κοινότητας ανταλλαγής δε-

δομένων ζωικού κεφαλαίου. 

• Άνοιγμα πολιτικών και πρακτικών των δεδομένων. Έχουν υπάρξει ισχυρές πιέσεις για τις 

κυβερνητικές υπηρεσίες να κάνουν τα δεδομένα τους διαθέσιμα για επαναχρησιμοποίηση 

μέσω ανοικτών πλαισίων αδειοδότησης - ειδικά οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για δεδο-

μένα σχετικά με το περιβάλλον και τα φυσικά μέσα που σχετίζονται με τη στήριξη των γε-

ωργικών αποφάσεων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά εμπόδια που εμποδίζουν 

την υιοθέτηση νέων υπηρεσιών του Web of Things για τον αγροτικό τομέα. Αυτοί οι 

                                                 
3 Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού, γνωστή ως World Wide Web Consortium (W3C), έχει ως στόχο να οδηγήσει 

τον Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, αναπτύσσοντας πρότυπα τεχνολογιών 

(standards/recommendations) με στόχο να οδηγήσει τον Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Παράλληλα 

αναπτύσσει διαλειτουργικές τεχνολογίες (προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό και εργαλεία) και δημιουργεί ένα φόρουμ 

ενημέρωσης και συλλογικής κατανόησης. 

 

http://www.w3.org/
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παράγοντες απαιτούν περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη που συνεπάγεται τη συνεργασία με-

ταξύ ερευνητών, αγροτών, επιχειρήσεων λογισμικού και υπηρεσιών και άλλων επιχειρή-

σεων στην αλυσίδα εφοδιασμού μέσω των πελατών. 

• Αποδοχή από το χρήστη. Το DSS πρέπει να σχεδιάζεται για να υποστηρίζει και αντί να τα 

αντικαταστήσει, καθώς και να υιοθετηθεί από ένα δίκτυο υποστήριξης Παρόχων υπηρεσιών 

και άλλων επιχειρήσεων στο δίκτυο υποστήριξης και την αλυσίδα εφοδιασμού που συνδέο-

νται με τη γεωργία. Το έργο μας απευθύνεται άμεσα στην ανάγκη αυτή. 

•  Η ωριμότητα του κλάδου λογισμικού και υπηρεσιών για γεωργικές εφαρμογές. Μια πρόσφατη 

έρευνα των προμηθευτών λογισμικού γεωργίας στην Αυστραλία υπογράμμισε τον μεγάλο 

αριθμό εταιρειών λογισμικού μικρού μεγέθους, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν 

την κλίμακα, το πεδίο εφαρμογής και την ωριμότητα των επιχειρησιακών λειτουργιών για 

την ταχύτερη υιοθεσία.16 Τα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά μοντέλα ανοιχτών δεδομένων 

είναι κατάλληλα για αυτό το περιβάλλον. 

• Σαφή και απτά οφέλη κόστους. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές εκτιμήσεις υψηλού επιπέδου 

για τα οφέλη κόστους του DSS για την αυστραλιανή γεωργία, οι γεωργοί θα απαιτήσουν πιο 

λεπτομερή κατανόηση του κόστους και των ωφελημάτων που είναι ειδικά για τον τομέα 

τους. Η μεγαλύτερη ανάλυση κόστους-οφέλους εστιάστηκε σε συγκεκριμένους τομείς, όπως 

η καλλιέργεια, και όχι η κτηνοτροφία, όπου συμβάλλει η δουλειά μας. Αν και αυτά τα εμπό-

δια είναι προκλητικά, υπάρχουν επίσης αναδυόμενοι οδηγοί για την υιοθέτηση νέων υπηρε-

σιών του Web of Things για τον αγροτικό τομέα: 

• Ολοκλήρωση σε κάθετες αλυσίδες εφοδιασμού. Ένας από τους παράγοντες επιτυχίας στην 

οδήγηση υιοθεσίας φαίνεται ότι έχει έναν βασικό φορέα στον τομέα της γεωργικής προμή-

θειας απαιτεί από τους παραγωγούς τους να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη υπηρεσία λο-

γισμικού για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους. Ένα παράδειγμα είναι οι φορείς εκ-

μετάλλευσης μύλων ζαχαροκάλαμου που απαιτούν από τους καλλιεργητές να χρησιμοποι-

ούν μια υπηρεσία όπως η Agtrix για το χρονοδιάγραμμα συγκομιδής και άλεσης. 

• Οι εταιρείες γεωργικών προϊόντων και παροχής συμβουλών κινούνται προς τις ψηφιακές υ-

πηρεσίες Όπως αποδείχθηκε σε άλλες βιομηχανίες, πολλοί από τους μεγαλύτερους κατα-

σκευαστές και προμηθευτές γεωργικών προϊόντων αντιμετωπίζουν μειωμένα περιθώρια 

κέρδους και κατευθύνουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές τους προς την παροχή υπηρεσιών 

που παρέχονται από τη ψηφιακή τεχνολογία.  
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•  Πρωτοβουλίες για τη βιοασφάλεια και την ασφάλεια των τροφίμων. Η απειλή εμφάνισης 

ασθενειών οδήγησε τους κυβερνητικούς και βιομηχανικούς φορείς να εισαγάγουν ευρέως 

συστήματα επισήμανσης και παρακολούθησης για τα ζώα. Η υλοποίηση των υπηρεσιών 

Web of Things μπορεί να επεκτείνει την αξία και την επικαιρότητα των πληροφοριών σχε-

τικά με τέτοιες απειλές και εστίες. 

• Η ζήτηση των καταναλωτών για την προέλευση των τροφίμων. Οι καταναλωτές απαιτούν 

ολοένα και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες παράγονται 

τρόφιμα και οι εταιρείες εμπορίας προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό το ενδιαφέρον για 

τη δημιουργία σημάτων με προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η τάση αυτή 

επεκτείνεται στα κλωστοϋφαντουργικά και τα δερμάτινα προϊόντα. 

• Η αυξημένη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από τις αγροτικές κοινότητες. Υπάρχει ενδια-

φέρον και ανεκπλήρωτη ζήτηση από τις αγροτικές κοινότητες για καλύτερη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, την υγεία και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και στην ψυχαγωγία και την 

επικοινωνία των κοινωνικών μέσων με φίλους και συμμαθητές. Η ανάπτυξη αυτών των υ-

πηρεσιών τροφοδοτεί θετικά τον κύκλο εξάρτησης για την ηλεκτρονική γεωργία. 

Η τεχνολογία που παρουσιάσαμε εδώ βασίζεται σε πρότυπα του Σημασιολογικού 

Ιστού για να υποστηρίξει τόσο εξατομικευμένες ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για 

ευαισθητοποίηση σε κατάσταση εκμετάλλευσης όσο και για δημοσίευση ανοιχτών 

δεδομένων. Παρόλο που είναι γνωστές αρκετές εγγενείς λύσεις ερωτήματος ροής τύπου 

SPARQL4, η χρήση ενδιάμεσου λογισμικού επεξεργασίας ρευμάτων γενικού σκοπού μας 

επιτρέπει να προσφέρουμε εύκολα άλλες μη σημασιολογικές υπηρεσίες χωρίς να 

προκαλούμε εξομάλυνση της σημασιολογικής επεξεργασίας.  

Κατασκευάζουμε μια σειρά στατιστικά εμπλουτισμένων ροών αισθητήρων για να πα-

ρέχουμε γνώση, συμπεριλαμβανομένου της συμπεριφοράς των ζώων, του χρόνου για την 

άρδευση, του καιρού κ.λ.π. Η έρευνα σχετικά με τον εμπλουτισμό των ειδοποιήσεων, με 

πληροφορίες σημασιολογικά συνδεδεμένων δεδομένων που βρίσκονται στο περιθώριο της 

κατάστασης προειδοποίησης, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η δουλειά μας είναι η πρώτη 

                                                 
4 Το SPARQL (ένα αναδρομικό ακρωνύμιο για το πρωτόκολλο SPARQL και RDF Query Language) είναι μια 

γλώσσα ερωτήματος RDF - δηλαδή μια σημασιολογική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων - που 

μπορεί να ανακτήσει και να χειριστεί δεδομένα αποθηκευμένα στη μορφή του RDF (Resource Description 

Framework). Έγινε ένα πρότυπο από την ομάδα εργασίας για την πρόσβαση δεδομένων RDF (DAWG) της 

Κοινοπραξίας World Wide Web και αναγνωρίζεται ως μία από τις βασικές τεχνολογίες του σημασιολογικού 

ιστού. 
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προσέγγιση που χρησιμοποιεί τις οντολογικές παραστάσεις της γνώσης κατά το χρόνο εκτέ-

λεσης τόσο για να εκφράσει τις περιγραφές των γεγονότων πάνω από τα δεδομένα μέτρησης 

ροής όσο και για να δημοσιεύσει περιλήψεις ως συνδεδεμένα ανοιχτά δεδομένα για μακρο-

πρόθεσμη ανάλυση. Στην πρώτη περίπτωση, τα δεδομένα ερμηνεύονται σε πολύ τοπικό χρο-

νικό και χωρικό πλαίσιο και το μοντέλο αλληλεπίδρασης έχει ως στόχο να επεκτείνει τις 

γνώσεις του γεωργού. στη δεύτερη περίπτωση, η δημοσίευση ανοικτών δεδομένων αποσκο-

πεί στην προώθηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας, η οποία μπορεί να ωφελήσει τόσο την 

παραγωγικότητα της εκμετάλλευσης όσο και τον κοινωνικό ιστό της γεωργικής κοινότητας. 

 

2.5 Εντοπισμός προβλημάτων 

Για τους περισσότερους ανθρώπους, οι κινητές και προσωπικές συσκευές μας έχουν γίνει 

επεκτάσεις της ζωής τους. Οι περισσότεροι έχουν τα smartphones μαζί τους όλη την ώρα και 

ουσιαστικά είναι πάντα συνδεδεμένοι πάντα με το Διαδίκτυο. Αυτή η έννοια της πρόσβασης 

οποτεδήποτε και οπουδήποτε έχει επεκταθεί όχι μόνο στην προσωπική ζωή αλλά και στην ε-

παγγελματική. Στο όνομα της παραγωγικότητας των εργαζομένων, οι πολιτικές "bring-your-

own-device" (BYOD) έχουν καταστεί ευρέως διαδεδομένες και θολώνουν τις γραμμές μεταξύ 

της προσωπικής και της εταιρικής μας ζωής. Οι εργαζόμενοι που φέρνουν τις προσωπικές τους 

συσκευές σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και τις επικοινωνίες τόσο εντός 

όσο και εκτός των κανονικών ωρών εργασίας αποτελούν την εφαρμογή του κανόνα. Το ερώ-

τημα που τίθεται είναι γιατί λοιπόν τόσοι πολλοί άνθρωποι ενστερνίζονται αυτή τη λογική. Η 

απάντηση δίνεται στη συνέχεια: 

• Αυξημένη παραγωγικότητα. Η δυνατότητα να συνδεθούμε και να απαντάμε σε μηνύματα ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου ή να εργαζόμαστε σε έγγραφα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή 

της νύχτας, από οπουδήποτε, έχει δραματικές θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα. Σύμ-

φωνα με τη μελέτη της Forrester για τις υπηρεσίες κινητών επιχειρήσεων, η ευελιξία, η πα-

ραγωγικότητα και η απόδοση της επένδυσης (ROI) βελτιώνουν την πρόσβαση στο χώρο ερ-

γασίας "ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε", επιτρέποντας στους υπαλλήλους να κερδίζουν 45-

60 λεπτά την εβδομάδα.  
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• Αυξημένη ικανοποίηση. Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρεία CapGemini5, 

η πολιτική BYOD σχετίζεται με την ικανοποίηση των εργαζομένων και την παραγωγικότητα 

και οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο άνετα να εργάζονται στις δικές τους συσκευές. Η τήρηση 

αυτής της προτίμησης αυξάνει την ευελιξία της απασχόλησης και την ικανοποίηση των εργα-

ζομένων.  

• Οικονομικές αποταμιεύσεις. Πολλές πολιτικές του BYOD απαιτούν από τους υπαλλήλους να 

καλύπτουν τα δικά τους έξοδα, επιτρέποντας στους οργανισμούς να εξοικονομούν προμήθειες 

και σχέδια δεδομένων. Επιπλέον, οι χρήστες τείνουν να αναβαθμίζουν τις συσκευές τους πιο 

συχνά από τους οργανισμούς. Αυτό επιτρέπει στους οργανισμούς να επωφελούνται από νεό-

τερες, πιο ισχυρές συσκευές με τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αυτές οι εξοικο-

νομήσεις έχουν βρεθεί ότι αντισταθμίζονται από το κόστος διαχείρισης προγραμμάτων 

BYOD.  

• Επιχειρησιακή ευελιξία. Οι οργανισμοί είναι πιο ικανοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

παγκόσμιων πελατών τους όταν οι εργαζόμενοι είναι διαθέσιμοι για να ανταποκριθούν σε 

διαφορετικές ζώνες ώρας. 

Ο έλεγχος πρόσβασης είναι από εκείνους τους τομείς που δεν έχει εξεταστεί μέχρι τώρα, 

από τη σκοπιά της παραγωγικότητας και της προσωπικής εμπειρίας, αλλά με το Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων μπορούμε να έχουμε τα οφέλη της βελτιωμένης συνεργασίας με τους εργαζομέ-

νους, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση κόστους, σε σχέση με όσα μπορούσαν να πετύχουν 

τα παλιότερα συστήματα. Ενώ η πολιτική BYOD ικανοποιεί τους υπαλλήλους και αυξάνει την 

παραγωγικότητα της εργασίας για τις επιχειρήσεις, ανοίγει ταυτόχρονα το δίκτυο σε κινδύνους 

ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι συνδέουν τις δικές τους συσκευές, όπως smartphones, tablet και 

φορητούς υπολογιστές με το εταιρικό δίκτυο με αποτέλεσμα να το αφήνουν ανοικτό σε κινδύ-

νους ασφαλείας. Εδώ δημιουργείται ο τεράστιος κίνδυνος για τους χώρους εργασίας. Η πολι-

τική BYOD έχει γίνει η τέλεια πύλη στο εταιρικό δίκτυο. Ανοίγει την πόρτα σε πληθώρα κιν-

δύνων, όπως το λυτρισμικό λογισμικό (ransomware που προέκυψε από τη συνένωση των λέ-

ξεων «software» και «hardware» με πρώτο συνθετικό τον όρο «ransom» που σημαίνει λύτρα ή 

εξαγορά διά λύτρων εταιρικών δεδομένων), συλλογή ευαίσθητων δεδομένων ελέγχου 

                                                 
5 Η Capgemini είναι μια γαλλική πολυεθνική εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

επιχειρηματικών συμβουλών που εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας. Παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και 

είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, outsourcing 

και επαγγελματικών υπηρεσιών με περισσότερους από 200.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 40 

χώρες εκ των οποίων σχεδόν 100.000 βρίσκονται στην Ινδία.  
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ταυτότητας (που χρησιμοποιούνται αργότερα για στοχοθετημένες επιθέσεις) και γέφυρα σε δί-

κτυα υψηλής ασφάλειας, με διάκενα αέρος (air gap networking)6.  

Καθώς περισσότερες εταιρείες αγκαλιάζουν τα οφέλη προσβασιμότητας των πολιτικών 

του BYOD, είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις επικίνδυνες συνέπειες για την ασφάλεια που 

φέρνει και η BYOD. Το μυστικό για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του BYOD, ενώ πα-

ράλληλα διασφαλίζουμε την εταιρική ασφάλεια, είναι να καταλάβουμε πρώτα τους ισχύοντες 

περιορισμούς των συσκευών και των πολιτικών BYOD πριν εφαρμόσουμε μια λύση. Μερικοί 

από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους του BYOD περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Απειλές στον κυβερνοχώρο από μη ασφαλισμένα δίκτυα. Η σύνδεση στο δίκτυο του οργανι-

σμού εκτός της ασφαλούς περιμέτρου του οργανισμού εκθέτει τη συσκευή του εργαζομένου 

και το δίκτυο ολόκληρου του οργανισμού σε απειλές στον κυβερνοχώρο. 

• Cyber απειλές από εφαρμογές. Οι εργαζόμενοι ενδέχεται να κατεβάσουν εν αγνοία τους κα-

κόβουλες εφαρμογές που μπορούν να διεισδύσουν στο δίκτυο του οργανισμού μέσω της 

συσκευής. 

• Απώλεια δεδομένων. Οι συσκευές ενδέχεται να κλαπούν ή τα δεδομένα θα μπορούσαν να 

καταστραφούν. Επομένως, πρέπει να ρυθμιστεί μια πολιτική δημιουργίας αντιγράφων α-

σφαλείας δικτύου και μια υποδομή ώστε να αποφευχθούν οι κρίσιμες απώλειες δεδομένων. 

• Ανάκτηση δεδομένων κατά τη λήξη της απασχόλησης. Μια εταιρεία πρέπει να εφαρμόζει μια 

πολιτική για την ανάκτηση πληροφοριών από τη συσκευή ενός υπαλλήλου μόλις ολοκλη-

ρωθεί η απασχόληση. 

Μόλις γίνει αυτό το πρώτο βήμα, οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τα σημεία κινδύνου τους και 

μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα ασφαλείας κατά τρόπο που ωφελεί καλύτερα την επιχείρηση. 

Μέχρι τώρα, οι οργανώσεις έπρεπε να σταθμίζουν προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειο-

νεκτήματα για να αποφασίσουν εάν τα οφέλη από τις πολιτικές του BYOD αξίζουν τους κιν-

δύνους. Αντί απλώς απαγορεύοντας απλώς τους υπαλλήλους από τη ροή εργασιών του BYOD 

ή αφήνοντας το δίκτυο της επιχείρησης ευρύτατα ανοιχτό για εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, 

                                                 
6 Ένα διάκενο αέρα, αερόβιο τοίχωμα ή διάκενο είναι ένα μέτρο ασφαλείας δικτύου που χρησιμοποιείται σε έναν ή 

περισσότερους υπολογιστές για να διασφαλιστεί ότι ένα ασφαλές δίκτυο υπολογιστών είναι φυσικά απομονωμένο 

από μη ασφαλισμένα δίκτυα, όπως το δημόσιο Διαδίκτυο ή ένα τοπικό μη ασφαλισμένο δίκτυο. Επίσης σημαίνει 

έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο που είναι ηλεκτρικά αποσυνδεδεμένο (με εννοιολογικό κενό αέρα) από όλα τα άλλα 

δίκτυα. 
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ακολουθούν αρκετές συμβουλές για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ασφά-

λεια BYOD χωρίς την εμπορική παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. 

1. Καθορισμός επιπέδου πρόσβασης στα εταιρικά δεδομένα που έχουν οι εργαζόμενοι στις 

προσωπικές τους συσκευές, ανάλογα με το ρόλο και τη συσκευή τους: απεριόριστη πρό-

σβαση, πρόσβαση σε μη ευαίσθητα δεδομένα μόνο, πρόσβαση με έλεγχο IT στη συσκευή 

και αποθηκευμένα δεδομένα κ.λ.π. 

2. Εκπαίδευση εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους όταν εργάζονται εκτός του προστα-

τευμένου περιβάλλοντος της εταιρείας (π.χ. χρησιμοποιώντας μη ασφαλές Wi-Fi σε ένα 

εστιατόριο), καθώς και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη χρήση της συσκευής (π.χ. προ-

στασία με κωδικό πρόσβασης, αντίγραφα ασφαλείας, ενημερώσεις λειτουργικού συστή-

ματος κ.λ.π.). 

3. Επιβεβαίωση ότι τα εταιρικά δεδομένα υποστηρίζονται στο δίκτυο του οργανισμού και ότι 

οι υπάλληλοι δεν χρησιμοποιούν jailbroken smartphones, τα οποία είναι πιο εκτεθειμένα 

σε κακόβουλες εφαρμογές. Ο όρος αυτός αναφέρεται στη διαδικασία κατάργησης όλων 

των περιορισμών που επιβάλλονται σε μια συσκευή iOS. Το Jailbreaking επιτρέπει την 

πρόσβαση σε αρχεία συστήματος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτρέψουν την 

εγκατάσταση εφαρμογών, θεμάτων και επεκτάσεων που δεν υποστηρίζονται από την Ap-

ple ή δεν είναι διαθέσιμες για λήψη στο Apple App Store. 

4. Κρυπτογράφηση δεδομένων καθώς αξίζει να επενδύσουμε σε τεχνολογίες κρυπτογράφησης 

για να προστατεύσουμε πολύτιμα δεδομένα και να τα καταστήσουμε άχρηστα ή τουλάχι-

στον να μειώσουμε την αξία τους μέσω της στρωματοποίησης της προσβασιμότητάς τους. 

5. Διεξαγωγή αξιολόγησης ευπάθειας και δοκιμών διείσδυσης στο δίκτυο και τις εφαρμογές 

από την τεχνική πλευρά. Θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια αξιολόγηση ευπάθειας για 

να ανακαλύψουμε τα ελαττώματα στο σύστημά μας. Αφού εντοπίσουμε τα ελαττώματα 

που μπορούν να αξιοποιηθούν, διεξάγουμε δοκιμές διείσδυσης για να εκτελέσουμε προ-

σομοιωμένα σενάρια επίθεσης και να αποκτήσουμε με τον τρόπο αυτό μια βαθιά κατανό-

ηση του βαθμού σοβαρότητάς του και του πως μπορεί να αποκατασταθεί για να αποφευ-

χθεί μια πραγματική εκμετάλλευση. 

Τα τελευταία χρόνια, τα τμήματα IT ασχολούνται με τη σύγκλιση πολλών νέων τεχνολο-

γιών στις υποδομές του δικτύου τους. Εκτός από τις παραδοσιακές απειλές για την ασφάλεια 
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του δικτύου (Gaspi, 2016), είναι πλέον υπεύθυνοι για τη διαχείριση διαφόρων συσκευών απο-

μακρυσμένου ελέγχου, καθώς και IP-based συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και δικτυωμένες 

κάμερες παρακολούθησης. Για χρόνια, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης είχαν μία και μονα-

δική λειτουργία – να ελέγχουν την πρόσβαση σε κάποιο χώρο. Σήμερα, το Internet of Things 

μεταμορφώνει το σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε ένα μέσο που αυξάνει δραματικά την παρα-

γωγικότητα όχι μόνο των εγκαταστάσεων, αλλά και των εργαζομένων σε αυτές. Το πρώτο ση-

μείο που το IoT μπορεί να εμφανιστεί, είναι στην είσοδο ενός κτιρίου. Με ένα παραδοσιακό 

σύστημα ελέγχου πρόσβασης, η εμπειρία μας αρχίζει και τελειώνει στην πόρτα – με την εισα-

γωγή ενός PIN ή το πέρασμα μιας κάρτας, για το ξεκλείδωμα μιας πόρτας. Αλλά όταν αυτό το 

σύστημα αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας IoT, η πόρτα είναι απλώς το σημείο εκκί-

νησης για μια εντελώς προσαρμοσμένη εμπειρία σε όλη την εγκατάσταση.  

Αφού παρουσιάσουμε τα διαπιστευτήρια μας στην πόρτα, το σύστημα θα ανάψει τα φώτα 

και θα ρυθμίσει τη θερμοκρασία στο γραφείο μας, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί την Ασφάλεια 

ότι έχουμε αποκτήσει πρόσβαση στο κτίριο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το δίκτυο παρακο-

λουθεί πράγματα όπως η χρήση του νερού, στέλνοντας μια ειδοποίηση αν μια βρύση στην του-

αλέτα έχει μείνει ανοιχτή ή αν μια συνήθως κλειδωμένη πόρτα έχει μείνει μισάνοιχτη. Στο 

τέλος της ημέρας, το σύστημα ελέγχει την έξοδο μας από το κτίριο, προκαλώντας αντίστροφα 

τις ενέργειες του πρωινού – χαμηλώνει τα φώτα, ρυθμίζει τη θερμοκρασία και κλειδώνει τις 

πόρτες (Gaspi, 2016). 

 

2.6 Το Διαδίκτυο των αγαθών στη Γεωργία για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη 

Στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο παρουσιάζουμε την έρευνά μας σε ένα πρωτότυπο έξυπνο 

αγρόκτημα από δύο όψεις. Πρώτον, προσφέρουμε μια τεχνολογική προοπτική, που περιγράφει 

το σημασιολογικό μας αισθητήρα και την ικανότητά του να δημιουργεί ειδοποιήσεις για συν-

θήκες που ενισχύουν την τοπική γνώση με φυσικές μετρήσεις. Συζητάμε επίσης την πρόσφατη 

αξιολόγηση αυτής της προσπάθειας, με μετρήσεις απόδοσης που αποδεικνύουν τη σκοπιμό-

τητά της στην πράξη. Δεύτερον, εξετάζουμε το κοινωνικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της αυ-

στραλιανής Γεωργίας, το οποίο οδηγεί σε επιχειρηματικό μοντέλο που θα επιτρέψει την υιοθέ-

τηση τέτοιων τεχνολογιών. Προτείνουμε ότι, δεδομένων των επιτακτικών αλλαγών στη δομή 

της βιομηχανίας, η συγκέντρωση δεδομένων αγροτικής κλίμακας δημιουργεί ευκαιρίες για βελ-

τιστοποίηση της βιομηχανίας που δικαιολογεί την επένδυση (K. Taylor, 2013). 
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Το Kirby Farm βρίσκεται σε μια έκταση 171,3 εκταρίων, που είναι χαρακτηριστική 

για μεγάλο μέρος της ενδοχώρας της ανατολικής Αυστραλίας. Η παραγωγικότητα των επι-

χειρήσεων προβάτων και βοοειδών εξαρτάται από τη διαχείριση των βοσκοτόπων και των 

καλλιεργειών χορτονομής, οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή ζωοτροφών για τα ζώα. Για 

να προσδιορίσουμε τη μεταβλητότητα του τοπίου, αναλάβαμε μια έρευνα που περιλαμβά-

νει μια σάρωση εδάφους με ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Στη συνέχεια εγκαταστήσαμε 100 

κόμβους αισθητήρων εδάφους, εκάστη εκ των οποίων αντιπροσωπεύουν μια τοποθεσία 

περίπου κατά προσέγγιση ομοιογένειας, και δύο κόμβους μετεωρολογικών σταθμών υπε-

ράνω. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί μετρούν τη θερμοκρασία, υγρασία και πίεση του αέρα, 

την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου, και τις βροχοπτώσεις και το χαλάζι. Τοπο-

θετημένοι στους κόμβους των μετεωρολογικών σταθμών υπάρχουν αισθητήρες ηλιακής 

ακτινοβολίας (Hunt, 2012). Όλοι οι κόμβοι είναι αισθητήρες με ηλιακούς συλλέκτες με 

ενσωματωμένους αισθητήρες για ηλιακή τάση, ηλιακό ρεύμα, τάση μπαταρίας και ρεύμα 

μπαταρίας. Οι κόμβοι των αισθητήρων σχηματίζουν ένα ασύρματο δίκτυο πολλαπλών 

σταθμών, το οποίο τους επιτρέπει να επικοινωνούν πίσω σε μια πύλη Linux που βρίσκεται 

στο υπόστεγο. Από εκεί, τα δεδομένα μετακινούνται μέσω του δημόσιου κυψελωτού δι-

κτύου 3G σε εγκατάσταση του ενδιάμεσου λογισμικού επεξεργασίας ρεύματος Global Sen-

sor Network (GSN) ανοικτού κώδικα. Η Εικόνα 1 που ακολουθεί, απεικονίζει την προσέγ-

γισή μας όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων αισθητήρων έξυπνων εκμεταλλεύσεων. 

Το GSN τροφοδοτείται με τα δεδομένα αισθητήρα που συλλέγονται από την εκμετάλ-

λευση. Επιπλέον, τα στοιχεία για την τοποθεσία των κοπαδιών της Taggle τροφοδοτούνται 

με την ψηφοφορία ενός Ιστότοπου. Οι εικονικοί αισθητήρες GSN χρησιμοποιούνται για 

την παροχή ενισχυμένης ροής για περαιτέρω επεξεργασία. Μέσω αυτών των εικονικών 

αισθητήρων, δημιουργούνται (Hunt, 2012): 

• Περιλήψεις δεδομένων αισθητήρων που μεταφράζονται σε RDF (Retrieve Form for Data 

Capture) και διαμένουν σε τριπλή αποθήκευση. Η επιλογή "Ανάκτηση φόρμας για καταγραφή 

δεδομένων" παρέχει μια μέθοδο συλλογής δεδομένων μέσα στην τρέχουσα εφαρμογή ενός 

χρήστη για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ενός εξωτερικού συστήματος. Η RFΙD υποστηρίζει 

την ανάκτηση φόρτων από μια πηγή φόρμας, την εμφάνιση και συμπλήρωση μιας φόρμας και 

την επιστροφή δεδομένων από την εφαρμογή εμφάνισης στην εφαρμογή προέλευσης. 
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• Διάφοροι αλγόριθμοι, που υλοποιούνται σε Java ή R, αναπτύσσονται για να 

καταναλώνουν δεδομένα αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο και να παράγουν ροές 

προστιθέμενης αξίας.  

• Οι επεξεργασίες σημασιολογικών γεγονότων χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ειδοποιήσεων. 

Η έξυπνη πύλη ελέγχου γεωργικών εκμεταλλεύσεων επιτρέπει στους αγρότες να α-

ναπτύξουν εξατομικευμένες περιγραφές γεγονότων από άποψη οντολογίας που σχεδιά-

στηκε για το αγρόκτημα τους. Οι περιγραφές συνθέτονται και χειρίζονται μέσω μιας επέ-

κτασης της μεθόδου Taylor και Leidinger (L. Leidinger, 2012), με την οποία οι χρήστες 

καθοδηγούνται να δημιουργούν περιγραφές κατηγοριών και κλάσεις και ιδιότητες που πε-

ριγράφουν μαζί ένα γεγονός ενδιαφέροντος. Περιγραφές περιστατικών μπορεί να περιλαμ-

βάνουν: 

• Όρια όσον αφορά τις ιδιότητες δεδομένων που προκύπτουν από τους αισθητήρες και τους 

εικονικούς αισθητήρες. 

• Χρονικές σχέσεις μεταξύ συνιστωσών συμβάντων, όπως η υπέρβαση των κατωφλίων σε 

πολλαπλές ροές εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου. 

 

Εικόνα 1: Η αρχιτεκτονική της αντίληψης περίπτωσης ευφυούς φάρμας και του ανοικτού πλαισίου δεδομένων Τα 

δεδομένα αισθητήρων μετακινούνται σε ένα σύστημα διαχείρισης ροών που έχει επεκταθεί με προκαθορισμένες 

αναλυτικές λειτουργίες και δυναμικές συνθήκες συναγερμού. Οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συνθηκών συναγερμού και την ενσωμάτωση και δημοσίευση δεδομένων 
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Σε αυτή την επέκταση, οι ασφαλείς κανόνες απλής περιγραφικής Λογικής (simple 

Description Logic - DL) με το συνδετικό όρο DL στην αρχή, εκφράζονται ως Γλώσσα 

Κανόνων Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Rule Language - SWRL) και είναι 

συμβατή με τη διάλεκτο RIF-BLD (Rule Interchange Format-Basic Logic Dialect) που 

αναφέρεται στη σύσταση Ανταλλαγής Κανόνων του W3C . Οι κανόνες επιτρέπουν τη 

συν-παραπομπή των μεταβλητών σε όλη την περιγραφή του συμβάντος που δεν 

μπορούν να εκφραστούν στην οντολογική γλώσσα Ιστού DL (Ontology Web Language 

- DL), όπως η σχετική θερμοκρασία εδάφους και η θερμοκρασία του αέρα πάνω από 

τον ίδιο περιφραγμένο χώρο για άλογα (paddock) την ίδια στιγμή καθώς και μετρήσεις 

στις ιδιότητες της υπόδειξης συναγερμού. Ο συλλογισμός DL χρησιμοποιείται για 

κάποια βελτιστοποίηση, αλλά τελικά οι περιγραφές συμβάντων μεταφράζονται σε 

εικονικές προδιαγραφές αισθητήρων στο GSN για τη θέσπιση, αντί να είναι άμεσα 

εφαρμοσμένες μέσω μιας σημασιολογικά γνωστής τεχνολογίας.  

 

2.7. Εφαρμογές Διαδικτύου Πραγμάτων: έξυπνη Γεωργία 

Η Έξυπνη Γεωργία αντιπροσωπεύει την εφαρμογή των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληρο-

φορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Γεωργία, που οδηγεί σε αυτό που μπορεί να ονομαστεί ως 

τρίτη Πράσινη Επανάσταση. Μετά τις επαναστάσεις αναπαραγωγής των φυτών και της γενετι-

κής, αυτή η τρίτη Πράσινη Επανάσταση αρχίζει και επιβάλλεται στο γεωργικό κόσμο με βάση 

τη συνδυασμένη εφαρμογή των λύσεων ΤΠΕ όπως ο εξοπλισμός ακριβείας, το Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), οι αισθητήρες και ενεργοποιητές, τα συστήματα γεω-

εντοπισμού, τα δεδομένα μεγάλοι όγκου (Big Data) (Journal_of_Business_Research, 2017), τα 

μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (Unmanned Aerial Vehicles – UAV), τα μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη, η Ρομποτική, κλπ. Η Έξυπνη Γεωργία έχει πραγματική δυνατότητα να δώσει πιο 

παραγωγική και βιώσιμη γεωργική παραγωγή, η οποία θα βασίζεται σε μια προσέγγιση πιο 

ακριβούς και αποδοτικής χρήσης των πόρων. Ωστόσο, ενώ στις ΗΠΑ το 20-80% των γεωργών 

χρησιμοποιούν κάποιο είδος Τεχνολογίας Έξυπνης Γεωργίας, στην Ευρώπη μόνο το 0% -24% 

των γεωργών τις χρησιμοποιεί. Από την πλευρά του γεωργού, η Έξυπνη Γεωργία θα πρέπει να 

παρέχει στο γεωργό προστιθέμενη αξία είτε με τη μορφή της καλύτερης λήψης αποφάσεων είτε 

με τη μορφής πιο αποτελεσματικής λειτουργίας και διαχείρισης της εκμετάλλευσής του. Με 

αυτή την έννοια, η Έξυπνη Γεωργία συνδέεται στενά με τρεις διασυνδεδεμένους τομείς 

(Smart_Farming_Thematik_World, 2016) που είναι: 
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• Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης: προγραμματισμένα συστήματα για συλλογή, επεξερ-

γασία, αποθήκευση και διάδοση των δεδομένων με τη μορφή που απαιτείται για την εκτέ-

λεση των εργασιών και λειτουργιών μιας γεωργικής επιχείρησης. 

• Γεωργία Ακριβείας: διαχείριση χωρικής/χρονικής μεταβολής για τη βελτίωση της οικονομι-

κής απόδοσης σε συνδυασμό με τη μείωση των εισροών και των περιβαλλοντικών επιπτώ-

σεων. Περιλαμβάνει Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems – 

DSS) για ολόκληρη την διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την βελτιστο-

ποίηση των αποδόσεων επί των εισροών με παράλληλη διατήρηση των πόρων, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από την ευρεία χρήση των συστημάτων γεω-εντοπισμού όπως GPS και 

GNSS (Barris, 2014), αεροφωτογραφιών από UAVs και την τελευταία γενιά των υπερχρο-

νικών εικόνων που παρέχονται από τους δορυφόρους Sentinel, που έχουν σαν συνέπεια τη 

δημιουργία χαρτών χωρικής ποικιλομορφίας διαφόρων μεταβλητών που μπορεί να μετρη-

θούν (π.χ. απόδοση των καλλιεργειών, χαρακτηριστικά του εδάφους/τοπογραφία, περιεκτι-

κότητα σε οργανική ύλη, επίπεδα υγρασίας, επίπεδα αζώτου, κ.λ.π.). 

• Γεωργικοί αυτοματισμοί και Ρομποτική: η διαδικασία της εφαρμογής της ρομποτικής, του 

αυτόματου ελέγχου και των τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα της γεωργι-

κής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των farmbots7 και των farmdrones. 

Οι εφαρμογές Έξυπνης Γεωργίας δεν στοχεύουν μόνο σε μεγάλες, συμβατικής γεωργίας 

εκμεταλλεύσεις, αλλά θα μπορούσαν επίσης να δράσουν για την τόνωση άλλων κοινών ή αυ-

ξανόμενων τάσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως η οικογενειακή γεωργία (μικρές ή 

συγκρότημα εκμεταλλεύσεων, ειδικές καλλιέργειες ή/και κτηνοτροφία, διατήρηση υψηλής ποι-

ότητας ή ειδικές ποικιλίες, κτλ.) και η βιολογική γεωργία, και να ενισχύσουν τη Γεωργία ως 

ένα κλάδο που εμπνέει σεβασμό και διαφάνεια στον ευρωπαίο καταναλωτή, την κοινωνία και 

τη συνείδηση της αγοράς. Η έξυπνη Γεωργία μπορεί επίσης να παρέχει μεγάλα οφέλη σχετικά 

με το περιβάλλον, για παράδειγμα, μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης του νερού, ή της 

βελτιστοποίησης των γεωργικών πρακτικών. 

 

                                                 
7 Το FarmBot είναι ένα πρόγραμμα αγροτικής καλλιέργειας CNC αγροτικής παραγωγής ανοικτής πηγής που 

αποτελείται από μια μηχανή καλλιέργειας ρομπότ καρτεσιανών συντεταγμένων, λογισμικό και τεκμηρίωση που 

περιλαμβάνει ένα αποθετήριο γεωργικών δεδομένων. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία μιας ανοικτής και 

προσβάσιμης τεχνολογίας που βοηθά όλους να καλλιεργούν τρόφιμα και να καλλιεργούν τρόφιμα για όλους. Είναι 

ένα έργο ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει τροποποιήσεις υλικού και λογισμικού και τεκμηρίωσης από χρήστες. 
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2.8. Η συμβολή του Ιστού των Πραγμάτων στην απόκτηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος στον τομέα της Γεωργίας 

Η δημοσίευση διαδικτυακών γεωργικών και γενικότερα αγροτικών δεδομένων (όπως 

π.χ. προσφορές και αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων μέσω Διαδικτύου) δημιουργεί 

την ευκαιρία να συνδεθούν οι υπηρεσίες δεδομένων των αγροτικών δεδομένων Web of 

Things (Vafopoulos, 2011) με τους μεταποιητές τροφίμων, τους χονδρεμπόρους, τους ε-

μπόρους λιανικής πώλησης και τους καταναλωτές για πολλά διαφορετικά οφέλη προστι-

θέμενης αξίας. Πιο συγκεκριμένα (K. Taylor, 2013):  

• Σε περιφερειακή κλίμακα, οι ίδιες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον προγραμ-

ματισμό της σποράς βρόμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση, τον 

προγραμματισμό και τον εντοπισμό της ζήτησης πόρων, βελτιώνοντας έτσι την αποτε-

λεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού. 

• Προς το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, οι υπηρεσίες μοντελοποίησης βασισμένες 

σε Υπολογιστικό Νέφος θα μπορούσαν να προβλέψουν τις απαιτήσεις εφοδιασμού, α-

ποθήκευσης και εφοδιαστικής για την αγορά ζωοτροφών, ενδεχομένως να αντιστοιχούν 

σε εποχικούς καθαρούς παραγωγούς με καθαρούς καταναλωτές . 

• Τα στοιχεία που συνδυάζουν τη θέση του ζωικού κεφαλαίου με τις τοπικά ανιχνευμένες 

κλιματολογικές συνθήκες, όπως ο δείκτης θερμικού φορτίου, θα μπορούσαν να μοιρα-

στούν για τη δημόσια διαβεβαίωση της καλής διαβίωσης των ζώων. 

• Οι τροχιές κίνησης βοοειδών μπορούν να υποδηλώνουν την καλή διαβίωση των ζώων 

τόσο για τον αγρότη όσο και για το κοινό. 

• Οι προτιμήσεις για τη θέση των ζώων θα μπορούσαν να συνδυαστούν με χαρακτηρι-

στικά βιομάζας βοσκοτόπων που προέρχονται από δορυφορική ή άμεση ανίχνευση και 

συσχετίζονται με εκτιμήσεις ποιότητας γάλακτος ή ποιότητας κρέατος κατά μήκος της 

αλυσίδας εφοδιασμού. 

• Η ανάλυση αυτών των δεδομένων σε βιομηχανική κλίμακα θα μπορούσε να δώσει πλη-

ροφορίες για τη βελτιστοποίηση της θρεπτικής αξίας ή τις ελλείψεις που θα μπορούσαν 

να διοχετευθούν στη βελτίωση της διαχείρισης των ζώων και των βοσκοτόπων. 
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• Όσον αφορά τα βοοειδή, οι έγκυροι δείκτες ποιότητας αναπαραγωγής είναι συνήθως 

διαθέσιμοι στο Web και το αναδυόμενο Web of Things ανοίγει την ευκαιρία να συνδέ-

σουν αυτούς τους δείκτες με εμπορικές αγέλες μέσω αυτοματοποιημένων φαινοτύπων8. 

• Οι ίδιες ευκαιρίες με τα βοοειδή θα ισχύουν για τα πρόβατα και το μαλλί τους και τα 

προϊόντα με βάση το κρέας. Οι μεμονωμένες δοκιμές μαλλιού έχουν ήδη πραγματοποι-

ηθεί και θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τα χαρακτηριστικά των σφαγίων των απο-

γόνων.  

Η συγκέντρωση και η ανάλυση αυτών των πληροφοριών, σε συσχετισμό με τις πρακτικές 

διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων και τα αρχεία αναπαραγωγής, θα μπορούσαν να αποφέρουν 

σημαντικά οφέλη για τη βιομηχανία. Για να καλύψει τη ζήτηση λόγω της παγκόσμιας αύξησης 

του πληθυσμού, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί κατά περισσότερο από 

60% τα επόμενα 40 χρόνια. Σε συνδυασμό με τις πιέσεις, όπως οι ασταθείς κλιματικές συνθή-

κες και η προσοχή στην αειφόρο χρήση της γης, χρειαζόμαστε βελτιώσεις σταδιακής αλλαγής 

όσον αφορά την παραγωγικότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Βασικός παράγοντας για τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας κάθε συστήματος είναι η δυνατότητα μείωσης του κόστους 

στην ανταλλαγή πληροφοριών ή υπηρεσιών, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των πληρο-

φοριών που ενημερώνουν τις βασικές αποφάσεις διαχείρισης.  

2.9. Κλάδος Γεωργίας: SWOT Analysis 

Από τη στιγμή που η παραδοσιακή γεωργία στη χώρα μας καταλαμβάνει πλέον το μεγα-

λύτερο μέρος, η ανάπτυξη της εφοδιαστικής των γεωργικών προϊόντων εξακολουθεί να είναι 

καθυστερημένη και δεν αποτελεί τυπική οργάνωση και διαχείριση. Η διαχείριση των μεταφο-

ρών, η οποία στερείται ολότητας και συντονισμού, οδηγεί άμεσα στην παρεμπόδιση της κυ-

κλοφορίας των γεωργικών προϊόντων και στην αύξηση του κόστους. Οι γεωργικές δραστηριό-

τητες βασίζονται κυρίως στις οικογένειες αγροτών και το συσχετιζόμενο σύστημα κυκλοφορίας 

αγροτικών προϊόντων χαρακτηρίζεται ως "μικρής κλίμακας" και καθίσταται όλο και πιο δύ-

σκολη η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σύγχρονης εφοδιαστικής των γεωργικών προϊόντων 

και της γεωργικής βιομηχανοποίησης. Η ανάπτυξη της σύγχρονης γεωργίας έχει καταστεί η 

σημαντική στρατηγική για την οικοδόμηση της γεωργικής δύναμης. Η εφοδιαστική των 

                                                 
8 Ο φαινοτυπικός χαρακτήρας του DNA είναι η διαδικασία πρόβλεψης του φαινοτύπου ενός οργανισμού (ανθρώπου 

ή ζώου) χρησιμοποιώντας μόνο τις γενετικές πληροφορίες που συλλέγονται από τη γονότυπη ή την αλληλουχία του 

DNA.  
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γεωργικών προϊόντων είναι μια φυσική οικονομική δραστηριότητα, η οποία στοχεύει στην ι-

κανοποίηση των καταναλωτών και στην πραγματοποίηση κερδών, με τη μετατροπή των αντι-

κειμένων από τους παραγωγούς στους πελάτες. Περιέχει αρκετούς συνδέσμους: παραγωγή, α-

γορά, μεταφορά, αποθήκευση, φόρτωση και εκφόρτωση, συσκευασία, διανομή, κυκλοφορία, 

λιανική και ενημερωτικές δραστηριότητες κ.λ.π. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, επι-

τυγχάνεται ο οργανωμένος στόχος και η αύξηση. 

Τα χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων επικεντρώνονται κυρίως στις ακόλουθες 

πτυχές: (1) μεγάλης κλίμακας και μεγάλη ποικιλία υλικοτεχνικής υποστήριξης προϊόντων. (2) 

Σχετική ανεξαρτησία της εφοδιαστικής των γεωργικών προϊόντων. Η παραγωγή αγροτικών 

προϊόντων, η κυκλοφορία και η επεξεργασία, οι μέθοδοι συσκευασίας, οι συνθήκες αποθήκευ-

σης, καθώς και το τεχνικό όργανο, όλα τα οποία είναι επαγγελματικά, εκτός από την εγκατά-

σταση, τον εξοπλισμό και τη μεταφορά που είναι χαρακτηριστικά σχετικής ανεξαρτησίας. (3) 

Η φθορά της εφοδιαστικής των γεωργικών προϊόντων λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους 

σε υγρασία και της σύντομης περιόδου διατήρησης, οπότε η εφοδιαστική των γεωργικών προϊ-

όντων χρειάζεται την πράσινη εφοδιαστική. (4) αύξηση της επεξεργασίας. Η αύξηση της αξίας, 

η παράταση της διατήρησης, η βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων 

είναι τα αναπόσπαστα μέρη της εφοδιαστικής των γεωργικών προϊόντων. 

Τα βασικά χαρακτηριστικα της σύγχρονης Γεωργίας είναι τα εξής:  

Α. Στρατηγική της αγροτικής βιομηχανικής διάρθρωσης: Η σύγχρονη γεωργία ανταποκρί-

νεται στις βασικές καταναλωτικές απαιτήσεις των ανθρώπων προσαρμόζοντας τη δομή της γε-

ωργικής βιομηχανίας. Η εμπορία της γεωργικής βιομηχανίας είναι η ανάκαμψη του κορυφαίου 

προϊόντος και η ανάπτυξη της αγροτικής αγοράς που ενσωματώνει την παραγωγή και το Μάρ-

κετινγκ, καθώς και μια ιδιαίτερα ανοιχτή γεωργία με βάση τις εξαγωγές, σύμφωνα με την κα-

τάσταση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά αγροτικών προϊόντων και σε συνδυασμό 

με διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και φυσικούς πόρους της Γεωργίας. 

Β. Ένταση του τρόπου παραγωγής Γεωργίας: ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

σύγχρονης Γεωργίας, η εντατική παραγωγή μεταμόρφωσε την εκτεταμένη μορφή παραγωγής 

σε μηχανουργική, βελτιωμένη, εξειδικευμένη και μεγάλης κλίμακας. 

Γ. Βιομηχανία της σύγχρονης Γεωργίας: Η σύγχρονη Γεωργία είναι ένα είδος λειτουργικού 

συστήματος παραγωγής, το οποίο ενσωματώνεται με τη φύτευση, την αναπαραγωγή, τη μετα-

ποίηση, την παραγωγή, τις προμήθειες και τις πωλήσεις, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Είναι 

προσανατολισμένη στην αγορά, επικεντρωμένη στα οφέλη, καθιστώντας ορθολογική την 
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κατανομή των συντελεστών παραγωγής, ασκώντας την περιφερειακή διανομή, την εξειδικευ-

μένη παραγωγή, την ολοκληρωμένη διαχείριση, τις κοινωνικοποιημένες υπηρεσίες και την ε-

πιχειρηματική διαχείριση. 

Δ. Η σύγχρονη Γεωργία πρέπει να είναι ψηφιακή. Η ψηφιακή Γεωργία αναφέρεται σε μια 

εντατική αγροτεχνική που υποστηρίζεται από γεω-επιστήμη και τεχνολογία της επιστήμης. 

Αυτό που μετράει είναι η απόκτηση των αποτελεσμάτων της γεωργικής καλλιέργειας και η 

πληροφόρηση για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

Τα υφιστάμενα προβλήματα της εφοδιαστικής των γεωργικών προϊόντων στη χώρα μας 

έχουν ως εξής (Lianguang, 2014): 

1. Σύνδεση μεταξύ παραγωγής και ζήτησης: Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ως επί το πλεί-

στον, δεν εμπλέκεται στην εφοδιαστική των γεωργικών προϊόντων και αναγκάζεται να υπα-

κούει στους μεσάζοντες ή τους διανομείς, χωρίς ακριβή στοιχεία για την προοπτική και τις 

απαιτήσεις Μάρκετινγκ. Βασίζεται κυρίως στην τιμή που έχει το προηγούμενο έτος, μια 

τέτοια παραγωγή γεωργικών προϊόντων συχνά δεν μπορεί να αντανακλά τις πραγματικές 

απαιτήσεις της αγοράς, οι οποίες προκαλούν την τύφλωση της παραγωγής των αγροτών. 

2. Υπερβολική ενδιάμεση σύνδεση: Όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα, απαιτούνται αρκετοί 

ενδιάμεσοι, προτού φτάσει το προϊόν στους καταναλωτές με αποτέλεσμα τη μείωση της α-

ποτελεσματικότητας του εμπορίου και την αύξηση της σπατάλης της ενδιάμεσης σύνδεσης, 

της τιμής μονάδας των γεωργικών προϊόντων και του τελικού κόστους. 

 

Εικόνα 2: Ο σημερινός τρόπος λειτουργίας για την εφοδιαστική των σύγχρονων γεωργικών προϊόντων χωρίς 

τη χρήση του Διαδικτύου των Πραγμάτων 

3. Χαμηλή πληροφόρηση: οι περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα μας δεν συνειδητοποίησαν 

τη σημασία της πληροφόρησης και οι μονάδες της αλυσίδας εφοδιασμού αγροτικών 
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προϊόντων δεν διαθέτουν πλατφόρμα πληροφόρησης, γεγονός που οδηγεί σε έλλειψη της 

απαραίτητης κατανόησης μεταξύ των επιχειρήσεων όσον αφορά την προσφορά αγροτικών 

προϊόντων. Όσον αφορά τους αγρότες, η αβεβαιότητα των πληροφοριών ζήτησης προκαλεί 

μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά των τερματικών σταθμών, πράγμα που είναι 

επιζήμιο για την ισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης στα γεωργικά προϊόντα. Για τον 

καταναλωτή, η αδιαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με την προσφορά έχει ως αποτέλεσμα 

την έλλειψη πλήρους κατανόησης της ποιότητας του προϊόντος. Για τον ίδιο λόγο, η κυβέρ-

νηση πάσχει από ανεπαρκή εποπτεία και υπερβολικό κόστος. 

4. Ποιότητα προϊόντος/Έλλειψη ελέγχου ολόκληρων διαδικασιών: η αποδεκτή αντίληψη της 

πλήρους διαχείρισης από το αγρόκτημα στο τραπέζι είναι η λήψη επιστημονικών και τυπο-

ποιημένων μέτρων διαχείρισης της ποιότητας στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής, προ-

στασίας και καθαρισμού των αγροτικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας εισροές όπως ζωο-

τροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, χημικά λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα κ.λ.π., εφαρμογή 

κανονικών κανονισμών παραγωγής, έλεγχο της διαδικασίας και της κυκλοφορίας, και επι-

πλέον, η έννοια επεκτείνεται και στην διαδικασία κατανάλωσης, κρατώντας το υψηλότερο 

αντικείμενο ικανοποίησης του τελικού καταναλωτή. Η ποιοτική επίβλεψη των γεωργικών 

προϊόντων, η οποία περιορίζεται σε ορισμένες διαδικασίες, εξελίχθηκε άσχημα λόγω των 

ατελειών του συστήματος διαχείρισης, της υποδομής και του τεχνικού προσωπικού. 

 

2.10 Ανάλυση SWOT για τις γεωργικές τράπεζες 

Ο όρος SWOT -όπως προαναφέρθηκε- σημαίνει Πλεονεκτήματα (Strengths), Αδυναμίες 

(Weaknesses), Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats). Για τις γεωργικές τράπεζες, τα 

πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές καθορίζονται ως εξής (A. Whalley, 

2010): 

■ Πλεονεκτήματα - Η ενότητα πλεονεκτημάτων του SWOT αναφέρεται σε εκείνες τις ισχυ-

ρές ιδιότητες που διαθέτει ήδη η τράπεζα. Αυτοί οι παράγοντες είναι εσωτερικοί στην τράπεζα και 

αντικατοπτρίζουν τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους της. Για παράδειγμα, τα πλεονεκτήματα 

μιας τράπεζας μπορεί να περιλαμβάνουν ποιοτικό χαρτοφυλάκιο γεωργικών δανείων, ποιοτικό 

προσωπικό με καλή κατανόηση της γεωργίας και των επιχειρήσεων για εξυπηρέτηση σε αγροτικές 

περιοχές, υψηλή διατήρηση πελατών και αποτελεσματικά υλικά Μάρκετινγκ. 
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■ Αδυναμίες - Το τμήμα αδυναμιών του SWOT παραθέτει τις περιοχές όπου η τράπεζα 

δεν εκπληρώνει τους επιχειρηματικούς της στόχους, οι οποίοι, αν δεν βελτιωθούν, μπορούν να 

οδηγήσουν σε αποτυχία. Αυτοί οι παράγοντες είναι επίσης εσωτερικοί της τράπεζας και αντικα-

τοπτρίζουν τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους της. Για παράδειγμα, οι αδυναμίες μιας τρά-

πεζας μπορεί να είναι ανεπαρκή συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, ανεπαρκείς μεθοδολογίες 

για την αποτύπωση καλών δεδομένων για τους αγροτικούς πελάτες της, υψηλή επίπτωση μη 

εξυπηρετούμενων γεωργικών δανείων, χαμηλή ικανότητα προσωπικού και ηθικό για την επαρκή 

εξυπηρέτηση των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων (N. Singh, 2010). 

■ Ευκαιρίες - Η ενότητα ευκαιριών του SWOT προσδιορίζει τις περιοχές στις οποίες η 

τράπεζα έχει περιθώρια ανάπτυξης ή μπορεί να επωφεληθεί από νέες ευκαιρίες στην αγορά. Αυ-

τοί οι παράγοντες είναι γενικά εξωτερικοί της τράπεζας και αντανακλούν το τρέχον επιχειρημα-

τικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι ευκαιρίες μιας τράπεζας μπορεί να περιλαμβάνουν μια α-

γροτική περιοχή υψηλού δυναμικού όπου υπάρχει περιορισμένος ανταγωνισμός, νέα ρύθμιση 

που επιτρέπει τη χρήση νέων μορφών εξασφάλισης, π.χ. συμβάσεις αγοραστών, αποθέματα, α-

ποδείξεις αποθήκης ή ένα νέο φορολογικό κίνητρο για τις τράπεζες που χρηματοδοτούν τη Γε-

ωργία . 

■ Απειλές - Το τμήμα απειλών του SWOT παραθέτει τους παράγοντες που είναι έξω από 

τον έλεγχο της τράπεζας. Αυτοί οι παράγοντες αντικατοπτρίζουν επίσης το σημερινό επιχειρη-

ματικό περιβάλλον και αν δεν αναγνωριστούν και αντιμετωπιστούν σωστά, προκαλούν σοβαρή 

βλάβη και αποτυχία στην επιχειρηματική δραστηριότητα δανεισμού μιας τράπεζας. Για παρά-

δειγμα, οι απειλές μιας τράπεζας μπορεί να περιλαμβάνουν κυβερνητικά ανώτατα όρια επιτοκίων 

και ελέγχους τιμών για βασικά προϊόντα, αυξημένους φόρους επί κερδών και κεφαλαιακών κερ-

δών, αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ άλλων. Μόλις προσδιοριστούν αυτοί οι παράγοντες, ανα-

πτύσσονται στρατηγικές και τακτικές για την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών 

και για την άμβλυνση των αδυναμιών και των απειλών. 

Πριν ξεκινήσουμε την πραγματική ανάλυση SWOT σε μια τράπεζα, ίσως είναι χρήσιμο να 

εξετάσουμε τις ακόλουθες συστάσεις. Γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί το SWOT; Προσφέρει 

έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο για τον εντοπισμό βασικών παραγόντων που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στη γεωργο-χρηματοδότηση για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Βοηθά την α-

πάντηση στις ερωτήσεις, "Πού είμαστε τώρα;" και "Πού θέλουμε να πάμε;" Ποιος θα χρησιμο-

ποιήσει το SWOT; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε τράπεζα που αναλαμβάνει στρα-

τηγικό σχεδιασμό για τη γεωργική τραπεζική δραστηριότητα. Είναι ένας απλός τρόπος για να 
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απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα σχετικά με την οργάνωση και το επιχειρηματικό περιβάλλον 

στο οποίο λειτουργεί. Για να δούμε πως εφαρμόζεται ένα SWOT στην πράξη, παρέχεται το ακό-

λουθο παράδειγμα μιας αγροτικής τράπεζας (N. Singh, 2010).  

Αγροτική Τράπεζα - AGRO: Η AGRO διαθέτει συνολικό αγροτικό χαρτοφυλάκιο 100 

εκατομμυρίων δολαρίων, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, μεταποιητές και ε-

μπόρους γεωργικών προμηθειών στη γεωργική αλυσίδα αξίας, με ελάχιστο άμεσο δανεισμό σε 

γεωργικούς παραγωγούς. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις ασχολούνται με την παρα-

γωγή αραβοσίτου. Οι παίκτες της αλυσίδας αξιών θα ήθελαν να αποσυρθούν από την άμεση 

χρηματοδότηση παραγωγών και να έχουν άμεσα τους παραγωγούς χρηματοδότησης AGRO. Η 

AGRO αποφάσισε να κάνει κάποια σχέδια για να εξετάσει εάν πρέπει να το κάνει αυτό. Χρησι-

μοποιούν την τεχνική SWOT για να τους βοηθήσουν να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις και α-

νέπτυξαν τη λίστα SWOT παρακάτω, μέσω μιας συνεδρίας προγραμματισμού. Ήταν σε θέση να 

συγκλίνουν σε ένα μικρό αριθμό βασικών σημείων: Μετά την ολοκλήρωση του SWOT, πρέπει 

να αναπτυχθούν σχέδια δράσης βάσει των συμπερασμάτων του SWOT. Αυτά συνήθως θα γίνο-

νται από το διοικητικό συμβούλιο και την ηγετική ομάδα. Πρώτον, πρέπει να δοθεί προτεραιό-

τητα στους τομείς δράσης. Απλά επειδή κάτι εμφανίζεται στον κατάλογο δεν σημαίνει απαραί-

τητα ότι πρέπει να έχει ένα άμεσο σχέδιο δράσης. Ορισμένα πράγματα μπορούν και πρέπει να 

αναβληθούν. Εξάλλου, οι πόροι και οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Τα τελικά σχέδια δρά-

σης πρέπει να περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, μια εξήγηση για το τι πρέπει να συμβεί, πότε και 

από ποιον. Για την AGRO Bank, αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα σχέδια δράσης που περιλαμβάνουν 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τους ανώτερους ηγέτες και τους διευθυντές. Αν και μπορεί 

να είναι δελεαστικό να συμπεριλαμβάνονται άτομα από λειτουργίες ή επίπεδα προσωπικού, αυτό 

μπορεί να αλλάξει την εστίαση της συζήτησης από στρατηγικά σε επιχειρησιακά ζητήματα. Βε-

βαίως, τα επιχειρησιακά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, αλλά δεν είναι η κα-

τάλληλη στιγμή για μια συνεδρία στρατηγικού προγραμματισμού. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε 

ότι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σχεδιασμού μπορούν να λειτουργούν σε στρατηγικό και όχι 

επιχειρησιακό επίπεδο.  

Πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί SWOT: Οι περισσότερες τράπεζες χρησιμοποιούν SWOT 

σε συνδυασμό με ετήσιες στρατηγικές συνεδριάσεις επιχειρηματικού προγραμματισμού. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή προκύπτουν σημαντικές επιχειρηματικές ή ανταγωνιστι-

κές ερωτήσεις. Για παράδειγμα, εάν εξεταστεί μια σημαντική νέα πρωτοβουλία, όπως μια κίνηση 

σε μια νέα βιομηχανία που δεν εξυπηρετείται επί του παρόντος από την τράπεζα, όπως τα 
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γαλακτοκομικά προϊόντα, οι καλλιέργειες λαχανικών κλπ., Μια διαδικασία σχεδιασμού που χρη-

σιμοποιεί SWOT να είναι πολύ χρήσιμη (N. Singh, 2010). 

Που πρέπει να χρησιμοποιηθεί το SWOT; Οπουδήποτε. Χρησιμοποιείται καλύτερα σε ένα 

περιβάλλον στρατηγικού σχεδιασμού, όπου υπάρχει ανοικτό πνεύμα, εμπιστοσύνη και σεβα-

σμός. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν λαμβάνεται υπόψη μια σημαντική αλλαγή, όπως 

η χρηματοδότηση νέων γεωργικών επιχειρήσεων ή η επέκταση σε νέες αγορές αγροτικών προϊ-

όντων. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Αν οι άν-

θρωποι αισθάνονται κάποιου είδους απειλή ή φοβούνται να μιλήσουν ελεύθερα, δεν θα λειτουρ-

γήσουν σωστά.  

Ποιος πρέπει να εκτελέσει τη διαδικασία σχεδιασμού; Στην ιδανική περίπτωση, μπορεί να 

βρεθεί ένας έμπειρος, αμερόληπτος διευκολυντής, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με την ανάλυση 

SWOT, προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία σχεδιασμού. Ένας έμπειρος, αξιόπιστος α-

νώτερος ηγέτης στην τράπεζα μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Ωστόσο, αν επιλεγεί μια εσωτερικά 

διευκολυνόμενη προσέγγιση, η τράπεζα πρέπει να γνωρίζει τις εγγενείς προκαταλήψεις, τους 

περιορισμούς και τον φόβο που μπορεί να προκαλέσει στους συμμετέχοντες. 

Δείγμα εσωτερικών παραγόντων: Πλεονεκτήματα ή Αδυναμίες 

1. Συνολική οικονομική θέση της Αγροτικής Τράπεζας 

• Κεφάλαιο: Εξετάζουμε όλες τις σχετικές κεφαλαιακές αναλογίες που ορίστηκαν από τη 

ρυθμιστική μας αρχή ή τους στόχους μας. Εξετάζουμε την αστάθεια της γεωργο-οικονο-

μικής χρηματοδότησης (N. Riston, 2014). 

• Περιουσιακά στοιχεία: Ποια είναι η ποιότητα του χαρτοφυλακίου γεωργικών δανείων; 

Εξετάζουμε αρνητικά, επικριτικά, καθυστερημένα και μη κερδοφόρα περιουσιακά στοι-

χεία. Είναι οι πρακτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου σωστές; 

• Κέρδη: Περιθώρια επιτοκίου, κερδοφορία (ROA, ROE), δείκτης αποδοτικότητας. 

• Ρευστότητα: Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αντιστοιχίζονται σωστά; 

• Ευαισθησία: Εάν τα επιτόκια αλλάξουν ξαφνικά, τοποθετήσαμε σωστά; 
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2. Πιστωτικά συστήματα και συστήματα διαχείρισης κινδύνων 

• Υπάρχουν αποτελεσματικές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες για την εκτί-

μηση των δανείων προς τους αγρότες; 

• Υπάρχουν συνεπείς κανόνες και πρότυπα για τη διαφοροποίηση των κινδύνων ανά τομέα 

δανείων, προϊόν και γεωγραφική περιοχή; Θεωρούν την αστάθεια της γεωργικής παραγω-

γής, την τιμολόγηση, τον καιρό, τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και την τεχνολο-

γική πρόοδο; 

• Υπάρχει έντονη δέσμευση των τμημάτων κινδύνου, πιστώσεων και εμπορικών συναλλα-

γών για την ανάπτυξη ικανοποιητικών πολιτικών δανειοδότησης, βαθμολόγησης πιστολη-

πτικής ικανότητας και παραμετρικών μοντέλων, όπου ενδείκνυται; 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί στη συνέχεια, περιγράφεται ένα παράδειγμα SWOT ανάλυσης 

για την αγροτική τράπεζα AGRO (N. Riston, 2014). 
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Πίνακας 1: Παράδειγμα SWOT ανάλυσης για την αγροτική τράπεζα AGRO 

Πλεονεκτήματα 

■ Είμαστε πολύ καλά κεφαλαιοποιημένοι με ένα ιστορικό ισχυρών κερδών για 

πολλά χρόνια 

■ Το γεωργικό μας χαρτοφυλάκιο είναι επί του παρόντος καλής ποιότητας, με τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω του 5% 

■ Έχουμε μια πολύ ικανή ομάδα που έχει μεγάλη γνώση για τους βασικούς τομείς 

της γεωργίας που στοχεύουμε. 

■ Διαθέτουμε υποκαταστήματα στις αγροτικές περιοχές που θέλουμε να εξυπη-

ρετήσουμε. 

■ Πολλοί από τους αγρότες που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε με αγρο-χρηματο-

δότηση είναι ήδη καταθέτες πελάτες. 

Αδυναμίες 

■ Το γεωργικό μας χαρτοφυλάκιο είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένο στον 

τομέα του αραβοσίτου. 

■ Περισσότερο προφίλ κινδύνου για τη χρηματοδότηση μεμονωμένων 

παραγωγών - απαιτεί περισσότερα κεφάλαια και περισσότερο προσω-

πικό με διαφορετικές δεξιότητες από ό, τι έχουμε σήμερα. 

■ Τα συστήματα MIS και CRM πρέπει να ενημερωθούν ώστε να χειρί-

ζονται μεγαλύτερους αριθμούς πελατών και ειδικές πληροφορίες για τη 

γεωργία. 

■ Οι πολιτικές μας για τη διαχείριση κινδύνων δεν έχουν ενημερωθεί 

ώστε να ανταποκριθούν στην προγραμματισμένη επέκτασή μας σε νέα 

αγροτικά προϊόντα. 

Ευκαιρίες 

■ Μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες υπηρεσίες σε περισσότερους μεμο-

νωμένους αγρότες σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 

■ Υπάρχουν και άλλες ελπιδοφόρες αλυσίδες αξίας στις οποίες μπορούμε να α-

σχοληθούμε, όπως τα γαλακτοκομικά, τα πουλερικά και η κηπουρική, τα οποία 

αυξάνουν σε ποσοστό άνω του 5% ετησίως. 

■ Μέσω των εταίρων της αλυσίδας αξιών μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε το 

κόστος και να μοιραστούμε τους κινδύνους για τη χρηματοδότηση του αγρότη. 

Απειλές 

■ Οι τιμές του αραβοσίτου ήταν ευμετάβλητες τους τελευταίους 12 μή-

νες. 

■ Η AgFin Bank χρηματοδοτεί όλους τους φορείς στην αλυσίδα αξίας 

του αραβοσίτου. 

■ Οι εταίροι της αλυσίδας αξιών ίσως να μην θέλουν να συμμερίζονται 

τον κίνδυνο χρηματοδότησης των προμηθευτών τους. 

■ Υπάρχει ένα νομοσχέδιο για το ανώτατο όριο των επιτοκίων των γε-

ωργικών δανείων προς τους παραγωγούς σε 6% 
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Μέσω του προαναφερθέντος παραδείγματος έγινε αντιληπτό ότι η ανάλυση SWOT εί-

ναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εστιάσουμε τον στρατηγικό προγραμματισμό της αγροτι-

κής παραγωγής. Χρησιμοποιώντας το SWOT, μπορούμε να προσδιορίσουμε βασικούς τομείς 

στους οποίους ο οργανισμός μας έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και αδυναμίες και περιο-

χές όπου υπάρχουν εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές για την επιχείρηση της γεωργικής μας 

τραπεζικής. Η ανάλυση SWOT βοηθά να ιεραρχήσουμε τα ευρήματά μας και να αναπτύξουμε 

σχέδια δράσης με βάση τις προτεραιότητές μας. Κατά τη διενέργεια ανάλυσης SWOT στη 

δική μας τράπεζα, συνιστάται να εμπλέξουμε έναν έμπειρο, αμερόληπτο διαμεσολαβητή που 

θα μας βοηθήσει στην άσκηση στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτός ο διαμεσολαβητής θα πρέπει 

να εξασφαλίζει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ των μελών της ομάδας και να 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι η εργασία του διαμε-

σολαβητή να το κάνει να συμβεί και να το κάνει διασκεδαστικό. Και μόλις ολοκληρωθεί η 

ανάλυση SWOT με τα σχέδια δράσης, θα πρέπει να τα μοιραστούμε όλα με τον οργανισμό 

(USDA, 2014).  

Συνοπτικά, η ανάλυση SWOT είναι ένα βασικό εργαλείο στη διαδικασία στρατηγικού 

σχεδιασμού της αγροτικής χρηματοδότησης, όταν η τράπεζά μας σκέφτεται να πραγματοποι-

ήσει μια σημαντική αλλαγή επιχείρησης. Προσδιορίζει τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και 

τους τομείς στους οποίους απαιτούνται δράση ή νέες τακτικές να μετριάσουν τους κινδύνους 

ή να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες. Πρόκειται για ένα απλό εργαλείο που μπορεί να κάνει 

την γεωργική μας τράπεζα πιο επιτυχημένη (USDA, 2014). 

 

2.11 Προώθηση πωλήσεων και προϊόντων μέσω Διαδικτύου των Πραγμάτων 

Α. Βασικά χαρακτηριστικά του IοT 

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) που χρησιμοποιεί την ασύρματη 

τεχνική επικοινωνίας δεδομένων, κατασκευάζει ένα δίκτυο που καλύπτει τα πάντα και στο 

οποίο τα πράγματα μπορούν να κρατήσουν την κοινωνία μεταξύ τους χωρίς κάποια χειρο-

κίνητη (ανθρώπινη) παρέμβαση. Η ουσία είναι η αυτόματη αναγνώριση εμπορευμάτων και 

η πραγματοποίηση διασυνδέσεων και μεγάλου όγκου πληροφοριών με τη χρήση RFID. 

Κατά την έννοια του IOT, οι κανονιστικές και διαλειτουργικές πληροφορίες τοποθετούνται 

στην ετικέτα RFID και αποκτώνται αυτόματα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, 
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ανταλλάσσοντας και μοιράζοντας έτσι τις πληροφορίες μέσω ανοιχτού Διαδικτύου (F. 

Zampella et. al., 2017). 

B. Κατασκευή λειτουργίας 

Εστιάζοντας στην κεντρική επιχείρηση, η αλυσίδα εφοδιασμού είναι μια δομή αλυ-

σίδας δικτύων λειτουργίας που ενσωματώνει τους προμηθευτές, τους κατασκευαστές, τους 

διανομείς, τους εμπόρους λιανικής πώλησης και τους τελικούς πελάτες. Με τον έλεγχο της 

ροής πληροφοριών, της εφοδιαστικής και της ροής κεφαλαίων, η αλυσίδα εφοδιασμού ξε-

κινά από την αγορά πρώτων υλών, στη συνέχεια παράγει ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα 

και τελικά αποστέλλει το προϊόν στον καταναλωτή - στόχο μέσω των διαδικτυακών πωλή-

σεων.  

Γενικά, η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελείται από τέσσερις διαδικασίες: κυκλοφορία 

υλικών, εμπορική κυκλοφορία, κυκλοφορία πληροφοριών και ταμειακή ροή, οι οποίες έ-

χουν διαφορετικές λειτουργίες και διαφορετικές κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Για να επιτευ-

χθεί το ελάχιστο κόστος μονάδας για τα γεωργικά προϊόντα από την παραγωγή έως την 

κατανάλωση και να εξασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων, απαιτείται όλες οι κομβικές 

επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού των γεωργικών προϊόντων να λειτουργούν συγχρό-

νως και συντονισμένα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επωφεληθούν όλες οι επιχει-

ρήσεις. Ως εκ τούτου, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού βασίζεται στην ομαλή ροή 

πληροφοριών. Με την υποστήριξη του IOT και της τεχνολογίας των πληροφοριών, η εφο-

διαστική της σύγχρονης τεχνολογίας εφοδιαστικής αποτελούν σημαντικά συστατικά του 

σύγχρονου συστήματος εφοδιαστικής (Lianguang, 2014).  

Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, ο αποτελεσματικός έλεγχος και η διαχεί-

ριση ολόκληρης της διαδικασίας κάθε συνδέσμου στην εφοδιαστική των γεωργικών προϊ-

όντων υλοποιούνται με κοινόχρηστους πόρους και πληροφορίες. Δεν υπάρχει καμία αμφι-

βολία ότι το IOT αντιπροσωπεύει την κατεύθυνση της επανάστασης των πληροφοριών στο 

μέλλον. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστική ικανότητα των γεωργικών προϊό-

ντων στη χώρα μας, να οικοδομήσουμε διάσημα εμπορικά σήματα, να παρακολουθήσουμε 

την ποιότητα και την ασφάλεια τους, να αυξήσουμε το εισόδημα των αγροτών, να προχω-

ρήσει η χώρα εκ’ των προτέρων σε μια μεταρρύθμιση του παραδοσιακού τρόπου διαχείρι-

σης εφοδιαστικής για γεωργικά προϊόντα και να οικοδομήσει έναν σύγχρονο τρόπο διαχεί-

ρισης εφοδιαστικής αλυσίδας εφοδιασμού με βάση την IOT. Μια μέθοδος SCOR για 



44 

σύγχρονα γεωργικά προϊόντα με βάση το IOT παρουσιάζεται στην Εικόνα που ακολουθεί 

(Lianguang, 2014). Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από παρατήρηση της εικόνας αυ-

τής, ο παραγωγός αγροτικών προϊόντων (Producer of agricultural products) τροφοδοτεί τις 

αγορές χονδρεμπόρων (wholesales markets), τα εργοστάσια επεξεργασίας (process facto-

ries), τους χονδρεμπόρους εκτός των αγορών χονδρικής πώλησης (wholesalers outside of 

the wholesale markets) και αυτοί με τη σειρά τους τροφοδοτούν τις αλυσίδες Σούπερ-Μάρ-

κετ (Chain supermarkets), τα οπωροπωλεία (Groceries) και τα Catering. Όλα τα τελευταία 

τροφοδοτούν τους τελικούς καταναλωτές (customers) .  

Σε όλη την προαναφερόμενη διαδικασία υπεισέρχεται η πλατφόρμα πληροφόρησης η-

λεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce Information Platform) που βασίζεται στο Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων (e-Commerce Information Platform) που ελέγχεται από το Διαδίκτυο των Πραγ-

μάτων και την τεχνολογία του Blockchain. Η τελευταία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο 

στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς ελέγχει την όλη διαδικασία. Σήμερα, η ψηφιακή πρόοδος, 

όπως τα μεγάλα δεδομένα και τα εργαλεία βελτιστοποίησης, παραμένουν οι πιο εμφανείς πα-

ράγοντες αλλαγής στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ωστόσο, οι θεμελιώδεις μεταβολές στον κλάδο 

επηρεάζουν επίσης σημαντικά το ρυθμό των αλλαγών (X.Y.Yue, 2014): 

 

Εικόνα 3: Ο μελλοντικός τρόπος λειτουργίας για την εφοδιαστική των σύγχρονων γεωργικών προϊόντων με τη χρήση 

του Διαδικτύου των Πραγμάτων 
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• Παγκοσμιοποίηση: Τα προϊόντα έχουν αναπτυχθεί και πωληθεί σε παγκόσμιες αγορές 

και τα εξαρτήματα προέρχονται από παγκόσμιους προμηθευτές. Επιπλέον, η μεταποί-

ηση συχνά μετατοπίζεται από τη μια θέση στην άλλη για να επωφεληθεί από το ευ-

νοϊκό κόστος εργασίας και τα κυβερνητικά κίνητρα. 

• Πολυπλοκότητα των προϊόντων: Η τεχνολογία πληροφοριών δεν είναι ο μόνος τομέας 

της πολυπλοκότητας του προϊόντος. Από τις ηλεκτρικές σκούπες έως τις αυτόματες μη-

χανές πώλησης που είναι σε θέση να μαγειρεύουν τα τρόφιμα, τα προϊόντα είναι πιο 

περίπλοκα να δομηθούν σε σχέση με το παρελθόν. Ένας λόγος είναι ότι η προηγμένη 

έξυπνη τεχνολογία, όπως η ασύρματη συνδεσιμότητα, ενσωματώνεται σε πολλά παρα-

δοσιακά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ειδών ένδυσης, των ιατρικών συσκευών 

και των οικιακών συσκευών (F. Zampella et. al., 2017). 

• Μειωμένοι κύκλοι ανάπτυξης προϊόντων: Στην επιδίωξη για ένα ανταγωνιστικό πλεονέ-

κτημα, εταιρείες σε πολλές αγορές, ιδίως στη τεχνολογία, έχουν συντομεύσει τους κύ-

κλους ανανέωσης του προϊόντος. Ομοίως, τεράστια πλεονεκτήματα μπορούν να επιτευ-

χθούν από μια εταιρεία που είναι η πρώτη που φέρνει μια νέα καινοτομία στην αγορά. 

• Μαζικό customization: Οι πελάτες απαιτούν προσαρμογή και εξατομίκευση, είτε σε εμ-

φάνιση είτε σε λειτουργία, προϊόντων που έχουν παραδοσιακά διατεθεί στην αγορά. 

• Ρυθμός της επιχειρηματικής αλλαγής: Σε έναν παγκοσμιοποιημένο, ψηφιοποιημένο κό-

σμο, ο ρυθμός των επιχειρήσεων είναι ταχύτερος από ποτέ. Οι επιχειρήσεις παραγωγής 

και εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται και να προσαρ-

μόζονται γρήγορα στις αλλαγές των προϊόντων, στις απαιτήσεις των πελατών και στα 

επιχειρηματικά μοντέλα σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή αγορά. 

Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες οδήγησης έχει επηρεαστεί από την τεχνολογική 

πρόοδο. Ομοίως, η τεχνολογία μπορεί να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για τη μετατροπή 

των λειτουργιών και την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών της ψηφιακής οι-

κονομίας. Σημαντικές τεχνολογίες πλέον βρίσκονται σε έξυπνες μονάδες παραγωγής και τμή-

ματα της αλυσίδας εφοδιασμού, όπου οι αισθητήρες και τα χειριστήρια είναι συνδεδεμένα με-

ταξύ τους. Αύξηση του όγκου και της ποιότητας των δεδομένων που παράγονται από ένα συν-

δεδεμένο περιβάλλον έχουν ως αποτέλεσμα εξελίξεις στις δυνατότητες ανάλυσης και υπολογι-

σμού για την κατανόηση των δεδομένων. 
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Κεφάλαιο 3 – Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων ως προωθητικό μέσο 

αγροτικών προϊόντων 

3.1 Εισαγωγή στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων 

Οι επαγγελματίες της Στατιστικής και οι αναλυτές δεδομένων συχνά αντιμετωπίζουν 

δεδομένα που δεν συμμορφώνονται με τις προσδοκίες μας για ποιότητα και ορισμό. Για 

παράδειγμα, τα δεδομένα έρχονται συχνά με κακή τεκμηρίωση ή ακόμη χειρότερα και χωρίς 

τεκμηρίωση. Ακόμη και τα δεδομένα που βρίσκονται σε μια λειτουργική και ώριμη αποθήκη 

δεδομένων δεν συνοδεύονται από εγγυήσεις. Η τεκμηρίωση μπορεί να είναι ασαφής ή υπάρχει 

τόση τεκμηρίωση και πολυπλοκότητα ώστε το καθήκον να φέρει νόημα στα δεδομένα είναι 

σχεδόν αδύνατο. Στον νέο κόσμο των Big Data, αυτά τα ζητήματα γίνονται όλο και περισσότερο 

υπερβολικά και γενικά πιο προκλητικά. Πώς μπορούμε να πλοηγήσουμε τα δεδομένα, και ειδικά 

τα Big Data, με ουσιαστικούς τρόπους; 

Πρώτον, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο ορισμός των Big Data είναι 

συγκεκριμένος για το περιβάλλον. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν τα σύνολα δεδομένων αρκετών 

χιλιάδων παρατηρήσεων ως αρκετά μεγάλα. Οι δοκιμές είναι ένας τομέας στον οποίο είναι 

συχνά δαπανηρό και χρονοβόρο να συλλέγονται ακόμη μέτρια ποσά δεδομένων. Άλλοι, για 

παράδειγμα στον κόσμο του Μάρκετινγκ, μπορούν να επεξεργάζονται τα αρχεία καταγραφής 

Ιστού του Διαδικτύου που περιέχουν εκατομμύρια συναλλαγές (και καταναλώνουν terabyte του 

χώρου σε μεγάλες συστοιχίες αποθήκευσης). Οι στόχοι της ανάλυσης παραμένουν οι ίδιοι: 

παράγουν πληροφορίες που καθορίζουν ένα πρόβλημα ή ευκαιρία, φέρνουν σαφήνεια στα 

δεδομένα και συνδέουν τα δεδομένα με ένα σημαντικό αποτέλεσμα, είτε πρόκειται για την 

προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας είτε για τη βελτίωση των κερδών από τη βάση. 

Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι σημαντική 

για κάθε αναλυτή και διαχειριστή. Παρόλο που κάθε ανάλυση ή η κάθε εργασία παρουσιάζει 

τις δικές της προκλήσεις, όσο καλύτεροι είμαστε στη γενίκευση της διαδικασίας μας, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να παράγουμε συνεπή, ακριβή και αποτελέσματα που 

αναπαράγονται. Η εργασία με μεγάλα σύνολα δεδομένων παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες να 

γενικεύσει κανείς τη διαδικασία και να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία που μπορεί να μεταφερθεί 

σε νέα και μεγαλύτερα έργα. Ορισμένα τμήματα της διαδικασίας είναι τεχνικά, όπως επιλογή 

εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων, συνεργασία με αποθήκες δεδομένων και στρατηγικές 

δειγματοληψίας. Λιγότεροι τεχνικοί, αλλά αναμφισβήτητα πιο σημαντικοί τομείς, 
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περιλαμβάνουν προβλήματα επίλυσης δυνατοτήτων, διαίσθηση δεδομένων και διασφάλιση ότι 

το τελικό προϊόν είναι σχετικό και κατανοητό στους ενδιαφερόμενους. 

Η επιλογή εργαλείων είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα. Συχνά, η επιλογή των εργαλείων 

αποφασίζεται πολύ πριν από το συγκεκριμένο έργο ενδιαφέροντος. Οι οργανισμοί αποφασίζουν 

να χρησιμοποιήσουν το SAS, το SPSS, τη γλώσσα R, ή ακόμα και το Excel για όλες τις ανάγκες 

ανάλυσης δεδομένων. Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές αυτών των εργαλείων δεν 

είναι γνωστές εκ’ των προτέρων, η επιλογή γίνεται για τις ανάγκες ενός μεγέθους. Εάν δοθεί η 

επιλογή ή η ευελιξία να επιλέξουμε άλλα εργαλεία, θα πρέπει να σκεφθούμε προσεκτικά τι 

ακριβώς χρειαζόμαστε. Εάν εκτελείται η γλώσσα R, υπάρχει ανησυχία σχετικά με την 

εξάντληση της μνήμης δεδομένου του μεγέθους των δεδομένων; Μπορούν αυτές οι ανησυχίες 

να αντιμετωπιστούν με έναν καλύτερο διακομιστή, περισσότερη μνήμη ή άλλα εργαλεία όπως 

ο Hadoop; Ακόμη και εργαλεία όπως το SAS έρχονται με πρακτικές ανησυχίες που πρέπει να 

εξεταστούν προσεκτικά. 

Θα πρέπει να σκεφθούμε τους περιορισμούς των εργαλείων μας και να σχεδιάσουμε τα 

ενδεχόμενα. Με τα μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων, συχνά αξίζει να εφαρμοστούν τεχνικές 

συνάθροισης και μείωσης δεδομένων. Η διαχείριση της συνάθροισης ενός συνόλου δεδομένων 

μέσα σε μια αποθήκη δεδομένων (πρόσβαση μέσω SQL), μπορεί συχνά να εξοικονομήσει χρόνο 

και προσπάθεια, μειώνοντας τα εκατομμύρια των εγγραφών σε χιλιάδες. Ωστόσο, θα πρέπει να 

γνωρίζουμε ότι παρόλο που οι πλατφόρμες βάσεων δεδομένων είναι αποδοτικές στη 

συγκέντρωση δεδομένων, υπάρχει μια τιμή. Αυτή η πρώτη συνάθροιση συχνά εξαλείφει τις 

σχετικές λεπτομέρειες που μπορούν να παραμείνουν κρυμμένες σε όλη την ανάλυση. Είναι 

συχνά καλύτερο να σχεδιάσουμε και να επιθεωρήσουμε τις λεπτομέρειες, πριν ομαδοποιήσουμε 

τα αποτελέσματά μας σε ένα πιο εύχρηστο σύνολο δεδομένων (B. Zhou et. al., 2017). 

 

3.2 Προς την ανάπτυξη μιας μεγάλης ικανότητας ανάλυσης δεδομένων 

Σήμερα τα δεδομένα αποδεικνύονται μια ισχυρή ώθηση της βιομηχανίας. Μεγάλες 

εταιρείες που εκπροσωπούν διάφορες εμπορικές περιοχές επιδιώκουν να κάνουν χρήση της 

ωφέλιμης αξίας των δεδομένων. Έτσι, τα δεδομένα έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία για όσους 

επιθυμούν να πάρουν επικερδείς αποφάσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, μια 

λεπτομερής ανάλυση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων επιτρέπει την επιρροή ή μάλλον τον 

χειρισμό των αποφάσεων των πελατών. Πολλές ροές πληροφοριών, μαζί με τους διαύλους 
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επικοινωνίας, χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Η σφαίρα του λιανικού εμπορίου 

αναπτύσσεται γρήγορα. Οι λιανοπωλητές καταφέρνουν να αναλύουν τα δεδομένα και να 

αναπτύξουν ένα ψυχολογικό προφίλ ενός πελάτη για να τον γνωρίσουν καλύτερα. Έτσι, ένας 

πελάτης τείνει να επηρεάζεται εύκολα από τα κόλπα που αναπτύσσονται από τους 

λιανοπωλητές. Οι μηχανές συστάσεων αποδείχτηκαν πολύ χρήσιμες για τους λιανοπωλητές ως 

εργαλεία για την πρόβλεψη συμπεριφοράς των πελατών. Οι έμποροι λιανικής τείνουν να 

χρησιμοποιούν μηχανές συστάσεων ως μία από τις κύριες χρησιμότητες κατά τη γνώμη των 

πελατών. Η παροχή συστάσεων επιτρέπει στους λιανοπωλητές να αυξήσουν τις πωλήσεις και 

να καθορίσουν τις τάσεις.  

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει ορισμένες περιπτώσεις χρήσης της επιστήμης δεδομένων 

στο λιανικό εμπόριο, που δημιουργήθηκαν για να περιγράψουν τις τρέχουσες τάσεις. Οι 

μηχανισμοί σύστασης (recommendation systems) καταφέρνουν να προσαρμόζονται ανάλογα με 

τις επιλογές που κάνουν οι πελάτες. Οι μηχανισμοί συστάσεων κάνουν πολύ φιλτράρισμα 

δεδομένων για να αποκτήσουν τις ιδέες. Συνήθως, οι μηχανές συστάσεων χρησιμοποιούν είτε 

συνεργατικό φιλτράρισμα (collaborative filtering) είτε φιλτράρισμα βάσει περιεχομένου (content 

- based filtering). Από την άποψη αυτή, εξετάζεται η συμπεριφορά του πελάτη ή η σειρά των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος. Επιπλέον, διάφοροι τύποι δεδομένων, όπως δημογραφικά 

δεδομένα, χρησιμότητα, προτιμήσεις, ανάγκες, προηγούμενη εμπειρία αγορών κ.λπ., περνούν 

μέσω του προηγούμενου αλγόριθμου μάθησης δεδομένων. Στη συνέχεια, δημιουργούνται οι 

σύνδεσμοι συλλογικής συνεργασίας και φίλτρου περιεχομένου. Οι μηχανισμοί συστάσεων 

υπολογίζουν έναν δείκτη ομοιότητας στις προτιμήσεις των πελατών και προσφέρουν ανάλογα 

τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Οι προτάσεις "up-sell" και "cross-sell" εξαρτώνται από τη λεπτομερή 

ανάλυση του προφίλ ενός πελάτη στο Διαδίκτυο (B. Zhou et. al., 2017). 

Η ανάλυση του καλαθιού αγοράς (Market basket analysis) μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραδοσιακό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων στο λιανικό εμπόριο. Οι έμποροι λιανικής έχουν 

κερδίσει πολλά χρόνια. Η διαδικασία αυτή εξαρτάται κυρίως από την οργάνωση σημαντικού 

αριθμού δεδομένων που συλλέγονται μέσω των συναλλαγών των πελατών. Οι μελλοντικές 

αποφάσεις και επιλογές μπορούν να προβλεφθούν σε μεγάλη κλίμακα από αυτό το εργαλείο. Η 

γνώση των σημερινών αντικειμένων στο καλάθι μαζί με όλες τις προτιμήσεις, αντιπάθειες και 

προεπισκοπήσεις είναι επωφελής για έναν έμπορο λιανικής πώλησης στους τομείς της 

οργάνωσης, της διάταξης, των τιμών και της τοποθέτησης περιεχομένου. Η ανάλυση γίνεται 

συνήθως μέσω αλγόριθμου εξόρυξης κανόνα. Προηγουμένως, τα δεδομένα αναλαμβάνουν τη 

μετατροπή από τη μορφή πλαισίου δεδομένων σε απλές συναλλαγές.  
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Μια ειδικά προσαρμοσμένη λειτουργία δέχεται τα δεδομένα, τα ξεχωρίζει σύμφωνα με 

διάφορους παράγοντες διαφοροποίησης και διαγράφει τα άχρηστα. Αυτά τα δεδομένα 

αποτελούν την είσοδο. Στη συνέχεια, δημιουργούνται οι δεσμοί σύνδεσης μεταξύ των 

προϊόντων. Αυτό καθίσταται δυνατό λόγω της εφαρμογής του κανόνα σύνδεσης. Οι 

πληροφορίες διορατικότητας συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των αναπτυξιακών 

στρατηγικών και των τεχνικών Μάρκετινγκ των λιανοπωλητών και επίσης, η 

αποτελεσματικότητα των προσπαθειών πώλησης φτάνει στο αποκορύφωμά της. Τα αναλυτικά 

στοιχεία της εγγύησης (Warranty analytics) εισήχθησαν στη σφαίρα του λιανικού εμπορίου ως 

εργαλείο παρακολούθησης των αιτήσεων εγγύησης, ανίχνευσης δόλιας δραστηριότητας, 

μείωσης του κόστους και αύξησης της ποιότητας. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει δεδομένα 

και εξόρυξη κειμένου για περαιτέρω προσδιορισμό των τύπων διεκδικήσεων αλλά και των 

προβληματικών περιοχών. Τα δεδομένα μετατρέπονται σε σχεδιαζόμενα σε πραγματικό χρόνο 

σχέδια, διορατικότητα και συστάσεις μέσω ανάλυσης τμηματοποίησης (B. Zhou et. al., 2017). 

Οι μέθοδοι ανίχνευσης είναι αρκετά περίπλοκες, όσον αφορά τις ασαφείς και εντατικές ροές 

δεδομένων. Επικεντρώνονται στην ανίχνευση ανωμαλιών στις αξιώσεις εγγύησης. Οι ισχυρές 

πλατφόρμες δεδομένων στο Διαδίκτυο επιταχύνουν τη διαδικασία ανάλυσης σημαντικού 

αριθμού απαιτήσεων εγγύησης. 

 

3.3. Στρατηγική Προώθησης – Διαφήμισης 

Οι ενέργειες προώθησης των αγροτικών προϊόντων γίνονται με βάση συγκεκριμένο 

θεσμικό πλαίσιο, τα προγράμματα του οποίου εντάσσονται στα πλαίσια του νέου 

κανονισμού της οδηγίας 1144/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Κανονισμού 

2015/1831 της Επιτροπής. Αποτελούν Κεντρική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται σε διαφορετικά προϊόντα, όπως (Πεχλιβανίδης, 2015): 

• Νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα 

• Κρέας νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο 
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• Οίνοι ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)9 και ΠΓΕ (Προστατευόμενη 

Γεωγραφική Ένδειξη)10 

• Βιολογικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά, μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα 

• Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειες 

• Διάφορα άλλα όπως μπύρα, σοκολάτα, προϊόντα αρτοποιίας, ζυμαρικά, κ.α. 

 

Αναφορικά με τη διαφήμιση των αγροτικών προϊόντων, επιλέξιμες και 

προτεινόμενες δράσεις είναι η προβολή τους σε: 

• Ηλεκτρονικά μέσα, όπως δημιουργία Website, παραγωγή Video (ντοκιμαντέρ), 

QRcode κ.λ.π. 

• Έντυπα μέσα όπως ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες.  

• Συμμετοχή σε εκθέσεις στις χώρες στόχους. 

• Προώθηση όπως δειγματοδιανομές σε Super Market, παρουσιάσεις προϊόντων κ.λ.π. 

• Διαφήμιση, όπως καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, τηλεοπτική ή online – 

διαφήμιση κ.λ.π. 

• Δημόσιες σχέσεις, όπως προσκλήσεις επαγγελματιών και θεματικά δείπνα. 

• Ενέργειες και σεμινάρια ενημέρωσης και κατάρτισης σχετικά με τη λειτουργία των 

κοινοτικών καθεστώτων για προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ (Εγγυημένο Παραδοσιακό 

Ιδιότυπο Προϊόν)11. 

 

                                                 
9 Όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου,  που κατάγεται από τη συ-

γκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρα-

κτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει 

τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επε-

ξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.  

10 Όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από την εν 

λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη εν λόγω χώρα, και του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη 

ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, και του οποίου η 

παραγωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική πε-

ριοχή. 
11 Ο όρος αυτός περιγράφει ένα ιδιότυπο προϊόν ή τρόφιμο που παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, 

μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική για το εν’ λόγω προϊόν ή τρόφιμο, το 

οποίο παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα χρησιμοποιούμενα παραδοσιακά. 
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3.4 Διαδίκτυο των Πραγμάτων και λύσεις δεδομένων μεγάλου όγκου δεδομένων για 
τόνωση της απόδοσης στη Γεωργία 

Σύμφωνα με διαφορετικές μελέτες, περίπου 4.4 τρισεκατομμύρια GB δεδομένων θα 

δημιουργηθούν μέχρι το έτος 2020 μέσω του Διαδικτύου των πραγμάτων. Αυτό είναι 

αναμφισβήτητα δύσκολο να κατανοηθεί εύκολα. Ωστόσο, με τον αυξανόμενο αριθμό 

συνδεδεμένων συσκευών δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μέχρι το 2020 περισσότερα 

από δέκα δισεκατομμύρια αισθητήρες και συσκευές θα συνδεθούν στο διαδίκτυο. 

Επιπλέον, όλες αυτές οι συσκευές θα συγκεντρώνουν, θα αναλύουν, θα μοιράζονται και 

θα μεταδίδουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (A. Kos et. al, 2016).  

Ως εκ τούτου, χωρίς τα δεδομένα, οι συσκευές IoT δεν θα κατέχουν τις λειτουργίες 

και τις δυνατότητες που τους έχουν καταφέρει να επιτύχουν τόσο μεγάλη προσοχή 

παγκοσμίως. Όσον αφορά το ρόλο των δεδομένων μεγάλου όγκου στο Διαδίκτυο, θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι όταν οι οργανώσεις συλλαμβάνουν τα δεδομένα για σκοπούς 

ανάλυσης, το IoT λειτουργεί ως σημαντική πηγή για αυτά τα δεδομένα και αυτό είναι το 

σημείο στο οποίο έρχεται η εικόνα του ρόλου των μεγάλων δεδομένων στην διαδικτυακή 

πύλη. Οι μεγάλες αναλύσεις δεδομένων αναδύονται ως κλειδί για την ανάλυση των 

δεδομένων που παράγονται από το IoT από τις συνδεδεμένες συσκευές που βοηθούν στην 

ανάληψη πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Ο ρόλος των δεδομένων 

μεγάλου όγκου στο Διαδίκτυο είναι να επεξεργάζεται κανείς ένα μεγάλο όγκο δεδομένων 

σε πραγματικό χρόνο και να τα αποθηκεύει χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες 

αποθήκευσης. Η επεξεργασία μεγάλων δεδομένων του IoT ακολουθεί τέσσερα διαδοχικά 

βήματα (P. Davidson et. al., 2017): 

1. Μια μεγάλη ποσότητα μη δομημένων δεδομένων παράγεται από συσκευές IoT που 

συλλέγονται στο μεγάλο σύστημα δεδομένων. Αυτό το IoT που παράγεται μεγάλα 

δεδομένα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους 3V παράγοντες που είναι ο όγκος 

(volume), η ταχύτητα (velocity) και η ποικιλία (variety). 

2. Στο μεγάλο σύστημα δεδομένων, το οποίο είναι βασικά μια κοινή κατανεμημένη βάση 

δεδομένων, ο τεράστιος όγκος δεδομένων αποθηκεύεται σε μεγάλα αρχεία δεδομένων. 

3. Αναλύοντας τα αποθηκευμένα μεγάλα δεδομένα IoT με χρήση αναλυτικών εργαλείων 

όπως το Hadoop MapReduce ή το Spark και δημιουργία αναφορών. 

Στην εικόνα 4 που ακολουθεί, φαίνεται η ανάλυση μεγάλων δεδομένων με το IoT. 

Δεδομένου ότι στο IoT τα μη δομημένα δεδομένα συλλέγονται μέσω του Διαδικτύου, ως εκ 
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τούτου, τα δεδομένα για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων χρειάζονται ανάλυση με αστραπιαία 

ταχύτητα με μεγάλα ερωτήματα για να αποκτήσουν γρήγορα στοιχεία από τα δεδομένα μεγάλου 

όγκου, για να λάβουν γρήγορες αποφάσεις. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για δεδομένα μεγάλου όγκου 

στο Διαδίκτυο είναι επιτακτική (P. Davidson et. al., 2017). 

 

Εικόνα 4: Επεξεργασία μεγάλων δεδομένων με το IoT 

Υπάρχει μια σχέση αλληλεξάρτησης σχέση μεταξύ δεδομένων μεγάλου όγκου και IoT. 

Καθώς βοηθούν ο ένας τον άλλο, επηρεάζουν ο ένας τον άλλον. Το γεγονός είναι ότι όσο 

περισσότερο αυξάνεται το IoT, θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση για τις επιχειρήσεις όσον αφορά 

τις μεγάλες δυνατότητες δεδομένων. Για παράδειγμα, καθώς τα δεδομένα που δημιουργούνται 

από το IoT αυξάνονται με τεράστιο ρυθμό, η συμβατική τεχνολογία αποθήκευσης δεδομένων 

ήδη ωθείται στα όριά της. Ως εκ τούτου, απαιτεί πιο προηγμένες και καινοτόμες λύσεις 

αποθήκευσης για την αντιμετώπιση αυτών των αυξανόμενων φόρτων εργασίας, με αποτέλεσμα 

την ενημέρωση της υποδομής της μεγάλης αποθήκευσης δεδομένων ενός οργανισμού. Ομοίως, 

οι συνδυασμένες εφαρμογές μεγάλων δεδομένων του IoT επιταχύνουν το πεδίο της έρευνας και 

στους δύο τομείς. Επομένως, το IoT και τα μεγάλα δεδομένα, τόσο οι τεχνολογίες φέρουν 

αλληλεξάρτηση και χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη (S. Knauth et. al., 2016). 

 

3.5 Μελέτη περίπτωσης: Λογισμικό Agro Advanced 

Στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο μελετάται το λογισμικό Agro Advanced που αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής καταγραφής και διαχείρισης της παραγωγής των 
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αγροτικών προϊόντων καθώς και της τυποποίησης /μεταποίησής τους. Για τον λόγο αυτό το 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση MES (Manufacturing Execution System). Το συγκεκριμένο 

λογισμικό απευθύνεται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων καθώς και στις (ΜΜΕ) 

επιχειρήσεις συσκευασίας, τυποποίησης/μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Από θέμα 

παραγωγικών διαδικασιών καλύπτει όλες τις διεργασίες που είναι δυνατό να λάβουν χώρα είτε 

στον πρωτογενή τομέα (πχ σπορά και ιδιοπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, μεταφύτευσης, 

καταγραφή προγραμμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας) έως και τη συσκευασία (παραλαβές, 

ποιοτικός έλεγχος, συσκευασίες, ιχνηλασιμότητα κ.λ.π). Το λογισμικό Agro Advanced είναι 

συμβατό ουσιαστικά με όλα τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, 

ξεκινώντας από το αγροπεριβαλλοντικό AGRO 2, το GlobalGAP καθώς και GlobalGAP Chain 

of Custody, τα Tesco Nurture και QS έως και τα ISO 22000, ISO 22005, BRC, IFS κ.λ.π.  

Επομένως το λογισμικό διαχειρίζεται τις απαιτήσεις όλων των συστημάτων ποιότητας και 

ασφάλειας των τροφίμων, προσφέροντας ευελιξία σε διεργασίες πολύ πέρα από τις καθαρά 

παραγωγικές, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις, διαχείριση και εκπαίδευση προσωπικού, 

καταγραφές υλικοτεχνικού εξοπλισμού και παγίων, στατιστικές αναλύσεις διεργασιών 

μετρήσεων κ.λ.π. Έτσι το λογισμικό καθιστά όλες τις διαδικασίες Paperless, χωρίς την ανάγκη 

κουραστικών καταγραφών με το χέρι. Η τελευταία έκδοση του Agro Advanced, καλύπτει 

απόλυτα και όλες τις αναγκαίες καταγραφές για τον σχεδιασμό στρατηγικής περιορισμού των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Το επίπεδο κάλυψης της Ιχνηλασιμότητας στον 

πρωτογενή τομέα παραγωγής καλύπτει απόλυτα κάθε ενέργεια, συνδυάζοντας τα πάντα σε ένα 

Lot που αφορά την κάθε παρτίδα. Τo Lot Number συνοδεύει το προϊόν είτε αυτούσιο σε κάποια 

μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης του δευτερογενούς τομέα, είτε απευθείας στη λιανική 

αγορά. Τα Lot Numbers είναι απόλυτα προσαρμόσιμα (customizable, δίδοντας έτσι τη 

δυνατότητα στον αγρότη να σχηματίσει δικά του Lot Numbers ανεξαρτήτου πολυπλοκότητας ή 

απαιτήσεων των πελατών, συνοδευόμενο πάντα από τη δυνατότητα χρήσης BarCode ή/και 

RFID. Το Lot αυτό εκφράζει όλες τις καλλιεργητικές εργασίες συνδέοντας το τελικό προϊόν με 

το αγροτεμάχιο. Επίσης καλύπτει όλες τις ανάγκες των παραγωγών για την εφαρμογή της νέας 

Αγορανομικής Διάταξης – ΔΙΕΠΠΥ Α2/718. 

Όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης της Ιχνηλασιμότητας στον δευτερογενή τομέα 

παραγωγής, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο δευτερογενής τομέας καλύπτεται από την παραλαβή 

των πρώτων υλών έως και την παράδοση του προϊόντος στους πελάτες. Αυτό αναλαμβάνει να 

πράξει το εξειδικευμένο Module με το όνομα Factory. Το Module Factory καλύπτει την 
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ιχνηλασιμότητα τόσο σε όλα τα επίπεδα (n-1, n, n+1) και με απόλυτα απλό και κατανοητό 

τρόπο. Παράλληλα, με το Module SmartPack, έχουν τη δυνατότητα για πλήρη ιχνηλασιμότητα 

σε επίπεδο υλικών συσκευασίας. Το Factory μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις μονάδες 

μεταποίησης ή συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, είτε πρόκειται για εταιρείες που 

δεξαμενίζουν προϊόντα, είτε για εταιρείες που συσκευάζουν, προσφέροντας έτσι μεγάλη 

ευελιξία. Και εδώ, όπως και στον πρωτογενή τομέα, είναι δυνατή η απόλυτη σύνδεση της 

παρτίδας παραγωγής (batch number) με τα αρχικά Lot Numbers των πρώτων υλών, τα 

μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή καθώς και το εργατικό προσωπικό που 

χειρίστηκε το προϊόν (γραμμή παραγωγής). Το Module Factory του λογισμικού Agro Advanced 

είναι απόλυτα συμβατό με την Αγορανομική Διάταξη – ΔΙΕΠΠΥ Α2/718 (πρώην ΑΔ 3/11 και 

ΑΔ 7/09), την οποία αυτοματοποιεί, χωρίς την ανάγκη χρήσης έντυπων μέσων (π.χ. βιβλίου 

ιχνηλασιμότητας που τηρείται με το χέρι). 

Αναφορικά με την ιχνηλασιμότητα θα πρέπει να αναφερθεί ότι το module Agro Advanced 

To TraceIT αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 3 επίπεδα. Σε επίπεδο παραγωγού (Ultimate έκδοση του 

λογισμικού), σε επίπεδο επιχείρησης (Ultimate έκδοση σε συνεργασία με το Module Factory Το 

TraceIT For Growers, προσφέρει απεικόνιση του κάθε αγροτεμαχίου σε χάρτη Google Maps, 

καθώς και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των παραγωγών. Το TraceIT for Growers αναρτά 

αυτόματα τα στοιχεία των παραγωγών και των αγροτεμαχίων τους σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα 

θέλει ο παραγωγός. Στη συνέχεια, αν είναι γνωστός ο κωδικός του παραγωγού, υπάρχει 

πρόσβαση στα ατομικά του στοιχεία ή στα στοιχεία της Ομάδας Παραγωγών που πιστοποιήθηκε 

(αν πρόκειται για Option 1), με πλήρη δορυφορική απεικόνιση των θέσεων παραγωγής 

(αγροτεμαχίων). Η εισαγωγή των γεωδαιτικών στοιχείων γίνεται από ενσωματωμένη 

δυνατότητα του λογισμικού (ενσωματωμένα APIs version 3 της Google Maps), εντός του 

λογισμικό, χωρίς να απαιτείται έτσι να γνωρίζουμε από πριν τις συνταγμένες που πρέπει να 

καταχωρήσουμε. Το TraceIT δίδει επίσης τη δυνατότητα να μετρηθεί η έκταση του κάθε 

αγροτεμαχίου, με εύκολο και γρήγορο τρόπο. 



55 

 

Εικόνα 5: Ιχνηλασιμότητα για φράουλες 

Πιο συγκεκριμένα, παράγει κωδικούς σε συγκεκριμένες παρτίδες προϊόντων (production 

code) και αντιστοιχεί κωδικούς στους παραγωγούς (ID code) και επίσης καταγράφεται το όνομα 

του προϊόντος (Product), η ποικιλία της φράουλας (Variety), η περιοχή προέλευσης του προϊόντος 

(production area), η χώρα (Country of Origin), ο αριθμός πιστοποίησης παραγωγού (Certified – 

GGN), ο κωδικός παραγωγού κ.λ.π. έτσι ώστε μόλις φτάσει το τελικό προϊόν στον καταναλωτή, 

αν προκύψει κάποιο πρόβλημα στο προϊόν, να είναι εφικτή μια καταγραφή και πλήρης γνώση 

σχετικά με το ποιος παραγωγός παρήγαγε το συγκεκριμένο προϊόν, ποια ημέρα παρασκευάστηκε, 

ποια είναι κ.λ.π. 

Στην Εικόνα 6 που ακολουθεί, φαίνεται η οδηγία εφαρμογής Φυτοπροστασίας που 

παράγει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αναγνωρίζει το ονοματεπώνυμο του παραγωγού, το είδος 

του προϊόντος (πατάτα), το καλλιεργητικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται (βασική λίπανση) και το 

μέσο εφαρμογής (επίπαση). Επιπλέον εμφανίζει αν πρέπει να γίνει ψεκασμός ή όχι και πότε, το 

σκεύασμα της φυτοπροστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και τον τρόπο εφαρμογής του 

(π.χ. ψεκασμός φυλλώματος) καθώς και τη δόση έγκρισης (π.χ. 400 γραμμάρια/στρέμμα) και τη 

συνολική απαιτούμενη ποσότητα, την ημερομηνία της επιτρεπόμενης συγκομιδής  
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Εικόνα 6: Οδηγία εφαρμογής φυτοπροστασίας που παράγει το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
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Κεφάλαιο 4 – Λύση προβλήματος - Το ηλεκτρονικό εμπόριο στον 

αγροτικό τομέα 

4.1 Παρελθόν και παρόν του ηλεκτρονικού εμπορίου στον αγροτικό τομέα 

Το εμπόριο αποτελεί ενδιάμεση οικονομική – επιχειρηματική δραστηριότητα μεταξύ 

των παραγωγών και των καταναλωτών-χρηστών των προϊόντων. Συνδέει τους παραγωγούς 

που επιζητούν να διαθέσουν µε τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο δυνατό τρόπο τα 

αγαθά που παράγουν στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις-χρήστες, οι οποίοι µε τη σειρά 

τους επιθυμούν να ευρίσκουν και να επιλέγουν τα αγαθά σε τόπους και µε τις προδιαγραφές 

που παρέχουν τη μεγαλύτερη χρησιμότητα. Για τον καταναλωτή η χρησιμότητα ενός αγαθού 

όπως αυτό διατίθεται στο χωράφι του παραγωγού ή στην αποθήκη ενός εργοστασίου είναι 

ελάχιστη. Αντιθέτως, η χρησιμότητα του ίδιου αγαθού στο κοντινότερο κατάστημα στο οποίο 

έχει εύκολη πρόσβαση ο καταναλωτής ή η επιχείρηση-χρήστης είναι πολύ μεγαλύτερη.  

Επομένως, ως ουσιώδης κρίκος συνδέσεως της παραγωγής µε την κατανάλωση ή γενικό-

τερα τη χρήση των αγαθών, το εμπόριο αποτελεί επιχειρηματική δραστηριότητα μεγάλης ση-

μασίας για µία Οικονομία, καθώς πραγματοποιεί επενδύσεις σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό, 

αναλαμβάνει επιχειρηματικούς κινδύνους και προσθέτει σημαντική αξία στα προϊόντα που δια-

κινεί και, ως εκ τούτου, απολαμβάνει κέρδη. Μάλιστα, η αξία του εμπορίου επαυξάνεται σε 

οικονομίες όπως η Ελλάδα, στις οποίες η παραγωγή στους κατ’ εξοχήν παραγωγικούς κλάδους 

(Γεωργία, μεταποιητική βιομηχανία, Τουρισμός) είναι σε μεγάλο βαθιό κατακερματισμένη σε 

ένα πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες συνήθως παράγουν προϊόντα χωρίς να δια-

θέτουν αποθηκευτικούς χώρους, εργαστήρια ποιοτικής διαλογής και ποιοτικού ελέγχου, διευ-

θύνσεις πωλήσεων, εξειδικευμένους πωλητές και τα αναγκαία δίκτυα διανομής για την προώ-

θηση των προϊόντων στις εγχώριες και ξένες αγορές (Παπαγεωργίου, 2012). 

Πριν την αξιολόγηση της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει πρώτα να αναγνω-

ρίσουμε το βαθμό ποιότητας και διαθεσιμότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και τις δυ-

νατότητες Marketing των προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς. Η κατανόηση του τρόπου µε 

τον οποίον το ηλεκτρονικό εμπόριο θα επηρεάσει την παράδοση αγροτικών πρώτων υλών θα 

ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τόσο τους συµµετέχοντες στην αγορά όσο και τους αυτούς που 

σχεδιάσουν τις στρατηγικές των επιχειρήσεων. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή από 

τον γενικό πληθυσμό ολοένα και αυξάνεται, όπως αυξάνεται και η χρήση του διαδικτύου. Η 

ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τα μειωμένα κόστη πληροφόρησης και οι μεγάλες 



58 

ποσότητες έχουν ως αποτέλεσμα την τη δημιουργία προοδευτικών βημάτων για ολόκληρο το 

σύστημα Marketing. Παράλληλες αλλαγές στη δομή της Γεωργίας έχουν επίσης συμβάλλει 

στην αύξηση της δημοτικότητας των τεχνολογιών πληροφόρησης. Η σημαντικότερη αλλαγή 

είναι η ανάγκη για καλύτερο και στενότερο συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και η 

επέκτασή της από τα λιπάσματα, τους σπόρους και τα μηχανήματα έως τους επεξεργαστές 

τροφίμων και του λιανοπωλητές (Παπαγεωργίου, 2012). 

Σε ένα παραδοσιακό σύστημα εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων, τα προϊόντα για να 

φτάσουν από τον κατασκευαστή στον παραγωγό, θα έπρεπε πρώτα να περάσουν από μια 

σειρά χονδρεμπόρων στον λιανοπωλητή και τελικά στον παραγωγό. Κάθε κρίκος αυτής της 

αλυσίδας συνεργαζόταν µόνο µε τους γείτονές της και είχαν ελάχιστη επαφή µε τους υπόλοι-

πους. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφοριών και ο ανταγωνισμός ανάγκασε τα διάφορα 

στρώματα της γεωργικής βιομηχανίας να αναπτύξουν νέες σχέσεις και να διαμορφώσουν ένα 

πολύπλοκο σύστημα αλληλεπίδρασης. Την τελευταία δεκαετία η ενοποίηση και η ανάπτυξη 

των εταιριών έφερε μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις στις τοπικές αγορές. Αυτό σε συνδυασμό 

µε το μάζεμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνει ευκαιρία για επέκταση και αυξανόμενες πιθα-

νότητες για επιβίωση των επιχειρήσεων, ενδεχομένως µε την ένωσή τους µε μεγαλύτερες 

αγροτικές επιχειρήσεις.  

Επιπλέον οι δημογραφικές αλλαγές και η μείωση του αγροτικού πληθυσμού κάνει πιο 

δύσκολο για μια επιχείρηση να ικανοποιήσει τις ανάγκες του παραγωγού που βρίσκεται σε 

απομακρυσμένη περιοχή. Μία ακόμη δυσκολία είναι η πρόσληψη και η παραμονή ειδικευμέ-

νου προσωπικού ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εν’ λόγω παραγωγών σε έναν τομέα 

που μπορεί ένα μετατραπεί από έναν τομέα όγκου πωλήσεων µε ελάχιστες υπηρεσίες σε έναν 

τομέα µε έμφαση στις υπηρεσίες. 

 

4.2 Κινητό Εμπόριο και συναλλαγές μέσω Φορητών/Ασύρματων Συσκευών 

Το κινητό εμπόριο βασίζεται στην αυξανόμενη υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η ταχεία ανάπτυξη του κινητού εμπορίου οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμ-

βανομένης της ζήτησης για εφαρμογές από μια όλο και πιο κινητή καταναλωτική βάση. την 

ταχεία υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, χάρη στην επίλυση των ζητημάτων ασφαλείας 

· και τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν δώσει ασύρματες φορητές συσκευές προηγμένες δυ-

νατότητες και σημαντική υπολογιστική ισχύ. Αναφορικά με την ευκολία του κινητού ή 
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φορητού εμπορίου (Mobile Commerce),  θα πρέπει να αναφερθεί ότι το εύρος των συσκευών 

που είναι ενεργοποιημένες για τη λειτουργικότητα του κινητού τηλεφώνου αυξάνεται, έχο-

ντας επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνει τα smartphones και τα tablet. Για πα-

ράδειγμα, τα ψηφιακά πορτοφόλια, όπως το Apple Pay και το Android Pay, επιτρέπουν στους 

πελάτες να πραγματοποιούν απρόσκοπτα αγορές χωρίς να χτυπούν κάρτες στα καταστήματα 

ή μέσω εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.  

Το κινητό εμπόριο επιταχύνθηκε επίσης μέσω πλατφορμών κοινωνικών μέσων, επιτρέ-

ποντας στους χρήστες να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω αυτών των δικτύων. Οι ε-

ταιρίες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Twitter, το Pinterest και το Instagram ξεκίνη-

σαν να αγοράζουν κουμπιά στις κινητές τους πλατφόρμες στα μέσα της δεκαετίας του 2010, 

επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν αγορές από άλλους λιανοπωλητές απευθείας 

από τους Ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Οι πωλήσεις κινητού εμπορίου στις Ηνωμένες 

Πολιτείες ήταν περίπου 153 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017, σύμφωνα με την Forrester Re-

searcher. Αναφορικά με τους τρόπους βελτίωσης του κινητού εμπορίου, είναι σημαντικό οι ι-

στοσελίδες κινητής τηλεφωνίας να φορτώνονται γρήγορα, επειδή οι πελάτες επιθυμούν να 

πραγματοποιούν άμεσες αγορές. Επομένως, οι ιστοσελίδες που φορτώνουν άμεσα ενδέχεται να 

έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες μετατροπές πώλησης. Τα mobile checkouts πρέπει να βελ-

τιωθούν ώστε να επιτρέπουν στους πελάτες να εισάγουν εύκολα πληροφορίες πληρωμής. Στην 

ιδανική περίπτωση, ο πελάτης θα μπορούσε να προσθέσει τις πληροφορίες πληρωμής χρησι-

μοποιώντας ένα κινητό πορτοφόλι που αποφεύγει τη χρήση χειροκίνητης εισόδου, μειώνοντας 

το ανθρώπινο λάθος και διευκολύνοντας μια ομαλή εμπειρία checkout (Investopedia, 2017). 

Στο τμήμα του video και Marketing για το κινητό εμπόριο, τα βίντεο μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν σε έναν Ιστότοπο ή μια εφαρμογή για κινητά, για να αποδείξουν καλύτερα τα 

βασικά χαρακτηριστικά ενός στοιχείου. Το κινητό εμπόριο είναι πιθανό να παράγει περισσό-

τερα έσοδα με αυξημένο Marketing που σχετίζεται με το κινητό. Για παράδειγμα, ένας μεσί-

της συναλλάγματος στο διαδίκτυο μπορεί να στείλει ένα σύνδεσμο για μια επίδειξη της νέας 

εφαρμογής για την εμπορική προώθηση κινητών τηλεφώνων. Τα banners και τα βίντεο για 

κινητές σελίδες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για διαφήμιση. Στις εφαρμογές κινητής 

τηλεφωνίας και κινητής τηλεφωνίας οι καταναλωτές συνήθως χρησιμοποιούν τη Google, τα 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τις προωθήσεις των κοινωνικών μέσων ενημέ-

ρωσης για να ξεκινήσουν τις αναζητήσεις ηλεκτρονικών αγορών τους, οδηγώντας τους σε 

προγράμματα περιήγησης για κινητά. Ως αποτέλεσμα, οι μετατροπές επισκεψιμότητας και 
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αγοράς μέσω των προγραμμάτων περιήγησης συνήθως υπερβαίνουν εκείνες που επιτυγχάνο-

νται μέσω εφαρμογών για κινητά. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας 

να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους Ιστότοπους για κινητά, προκειμένου να βελτιω-

θεί η συνολική εμπειρία αγορών για τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, οι κινητές εφαρμογές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την εμπλοκή των πελατών που μπορεί να 

οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες αγορές (Investopedia, 2017). 

 

4.3 Μάρκετινγκ και εμπορικό σήμα στον αγροτικό τομέα  

Πριν την αξιολόγηση της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει πρώτα να 

αναγνωρίσουμε το βαθμό ποιότητας και διαθεσιμότητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

καθώς και τις δυνατότητες Μάρκετινγκ των προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς. Η 

κατανόηση του τρόπου που το ηλεκτρονικό εμπόριο θα επηρεάσει την παράδοση 

αγροτικών πρώτων υλών, θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τόσο τους συμμετέχοντες στην 

αγορά όσο και αυτούς που σχεδιάζουν τις στρατηγικές των επιχειρήσεων. Η χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή γενικεύεται με υψηλό ρυθμό, με παράλληλη αύξηση της 

χρήσης του Διαδικτύου, όπου η ελεύθερη πρόσβαση σε συνδυασμό με τα μειωμένα 

κόστη πληροφόρησης και τις μεγάλες ποσότητες δεδομένων που μπορούν πλέον να 

αποσταλούν/ληφθούν, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προοδευτικών βημάτων για 

ολόκληρο το σύστημα Μάρκετινγκ.  

Παράλληλες αλλαγές στη δομή της Γεωργίας έχουν επίσης συμβάλλει στην 

αύξηση της δημοτικότητας των τεχνολογιών πληροφόρησης. Η σημαντικότερη αλλαγή 

είναι η ανάγκη για καλύτερο και στενότερο συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

η επέκτασή της από τα λιπάσματα, τους σπόρους και τα μηχανήματα μέχρι τους 

επεξεργαστές τροφίμων και του λιανοπωλητές. Σε ένα παραδοσιακό σύστημα 

εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων, τα προϊόντα για να φτάσουν από τον παραγωγό στον 

καταναλωτή, θα έπρεπε πρώτα να περάσουν μέσα από μια ακολουθία χονδρεμπόρων 

για να φτάσουν στον τελικό λιανοπωλητή και τελικά στον καταναλωτή, γεγονός που 

είχε ως αποτέλεσμα τόσο την αύξηση του κόστους των προϊόντων όσο και 

καθυστερήσεις στην τελική παραλαβή των προϊόντων. Κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας 

συνεργαζόταν µόνο µε τους γείτονές της και είχαν ελάχιστη επαφή µε τους υπόλοιπους. 

Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφοριών και ο ανταγωνισμός ανάγκασε τα διάφορα 
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στρώματα της γεωργικής βιομηχανίας να αναπτύξουν νέες σχέσεις και να 

διαμορφώσουν ένα πολύπλοκο σύστημα αλληλεπίδρασης.  

Την τελευταία δεκαετία η ενοποίηση και η ανάπτυξη των εταιριών έφερε μεγάλες 

αγροτικές επιχειρήσεις στις τοπικές αγορές. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό µε την 

καλύτερη οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχει ευκαιρίες επέκτασης καθώς 

επίσης και αυξανόμενες πιθανότητες για επιβίωση των επιχειρήσεων, ενδεχομένως µε 

την ένωσή τους µε μεγαλύτερες αγροτικές επιχειρήσεις. Επιπλέον οι δημογραφικές 

αλλαγές και η μείωση του αγροτικού πληθυσμού καθιστά πιο δύσκολο για μια 

επιχείρηση να ικανοποιήσει τις ανάγκες του παραγωγού που βρίσκεται σε 

απομακρυσμένη περιοχή. Μία ακόμη δυσκολία είναι η πρόσληψη και η παραμονή 

εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εν λόγω παραγωγών 

σε έναν τομέα που μπορεί να μετατραπεί από έναν τομέα όγκου πωλήσεων µε ελάχιστες 

υπηρεσίες σε έναν τομέα όγκου πωλήσεων µε έμφαση στις υπηρεσίες. Γενικά οι αγρότες 

είναι ανοιχτοί στο να υιοθετήσουν τεχνολογίες πληροφόρηση, αλλά µε πιο αργό ρυθμό 

απ’ ότι ο περισσότερος πληθυσμός ή οι περισσότερες βιομηχανίες. 

Μια από τις πολλές απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν 

για να είναι ανταγωνιστικό στις σύγχρονες αγορές είναι το Μάρκετινγκ, και ένα 

απαραίτητο εργαλείο του μάρκετινγκ είναι, πλέον, το εμπορικό σήμα (branding). Το 

«branding» ως όρος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την εμπορική 

ταυτότητα του αγροτικού προϊόντος, από την επωνυμία και το λογότυπο μέχρι τη 

συσκευασία του. Το εμπορικό σήμα του αγροτικού προϊόντος πρέπει να ταυτιστεί με 

την καθημερινότητα του καταναλωτή για να θεωρηθεί πετυχημένο. Πρέπει να 

διαφοροποιηθεί η ταυτότητα του προκειμένου να αποκτήσει ξεχωριστή οντότητα στο 

μυαλό του καταναλωτή. 

Το Μάρκετινγκ είναι ένα σημαντικό εργαλείο της αγροτικής οικονομίας και 

γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητο για την αγροτική επιχείρηση. Οι καλές ιδέες 

από μόνες τους δεν εγγυώνται την επιτυχία. Το καλύτερο προϊόν στον κόσμο έχει μικρή 

αξία αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να το αγοράσουν. Επιτυχία στο αγροτικό 

Μάρκετινγκ σημαίνει να κατανοήσουμε τον αγοραστή και να του προσφέρουμε ένα 

προϊόν που θα επιλεγεί μεταξύ όλων των άλλων. Αυτό, με μια λέξη αντιπροσωπεύει την 

έννοια της ανταγωνιστικότητα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ατόμων του αγρο-

επιχειρηματικού τομέα σχετίζονται με την εμπορία και όχι με την παραγωγή.  
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Τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα είναι στην πραγματικότητα ελλιπή για τον 

καταναλωτή, χωρίς κάποια επεξεργασία ή ενδιάμεση υπηρεσία. Είναι πολύ ευπαθή, μη 

τυποποιημένα σε μέγεθος ή ποιότητα, διαφοροποιούνται σε ποσότητα και ποιότητα 

κατά τη διάρκεια του χρόνου και παράγονται σε απόσταση από τα καταναλωτικά 

κέντρα. Στην πραγματικότητα οι ανάγκες των αγροτών και των καταναλωτών μπορούν 

να θεωρηθούν τελείως αντίθετες και ασυμβίβαστες. Η χρήση όμως του marketing αλλά 

και του εμπορικού σήματος (branding) μπορεί να πολλαπλασιάσει από 3 έως 10 φορές 

την αξία του προϊόντος. 

 

4.3.1 Διαδικασία επιτυχημένων εμπορικών σημάτων αγροτικών προϊόντων 

Η δημιουργία επωνυμίας για ένα αγροτικό προϊόν ξεκινάει με μία απαραίτητη 

άσκηση στρατηγικής κατά την οποία καθορίζουμε την ανταγωνιστική τοποθέτηση. Στη 

συνέχεια απαιτεί συνεπή και διαρκή προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα (διαμόρφωσης 

προϊόντος, επικοινωνίας, τιμολογιακής πολιτικής, συσκευασίας κ.α.) προκειμένου να 

εδραιωθεί αυτή η στρατηγική στο μυαλό του κοινού. Δηλαδή να ευθυγραμμιστεί η 

επιθυμία του παραγωγού με την σκέψη των καταναλωτών για το προϊόν του παραγωγού, 

Το τελευταίο αφορά τη φήμη και την εικόνα της επιχείρησης είτε είναι συνεταιρισμός 

είτε είναι ομάδα παραγωγών και των προϊόντων και ως εκ τούτου επηρεάζεται και 

διαμορφώνεται από ό,τι λέγεται, ό,τι γίνεται αλλά και ό,τι δεν λέγεται και ό,τι δεν 

γίνεται. 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας απαιτείται η κατανόηση πολλών παραγόντων, 

όπως οι συνθήκες της αγοράς, ο κλαδικός ανταγωνισμός, η ταυτότητα και οι ανάγκες 

των καταναλωτών. Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται να γίνει κατανοητό το κίνητρο του 

συνεταιρισμού ή της ομάδας παραγωγών δηλαδή γιατί επιλέγεται να προσφερθεί το 

συγκεκριμένο προϊόν και πώς αυτό αφορά τους άλλους και απαντά σε πραγματικές τους 

ανάγκες. Τα οφέλη του επιτυχημένου branding των αγροτικών προϊόντων είναι πολλά 

και ποικίλα. Ενδεικτικά, μερικά από αυτά είναι η αξία της επωνυμίας για τα 

αγροδιατροφικά προϊόντα και ιδιαίτερα για τα αγροτικά προϊόντα διατροφής, η 

δημιουργία μίας σωστά δομημένης και συνεπούς επωνυμίας μπορεί να έχει πολλαπλά 

οφέλη, τόσο για τον παραγωγό όσο και για τον καταναλωτή. Επιπλέον, εμπνέει 

εμπιστοσύνη και αυτό γιατί ένα επώνυμο αγροδιατροφικό προϊόν φέρει τα στοιχεία και 

την ταυτότητα του παραγωγού. Με αυτό τον τρόπο απαντάει στις ανησυχίες των 
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καταναλωτών αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα καλλιεργεί 

σχέσεις με τους καταναλωτές.  

Είναι γεγονός ότι οι καταναλωτές επιλέγουν τρόφιμα με βάση συνδυασμό 

κριτηρίων, όπως σχέση ποιότητας-τιμής, λειτουργικά οφέλη (οφέλη στην υγεία κ.α.) 

αλλά και συναισθηματικούς παράγοντες (αναμνήσεις παιδικής ηλικίας κ.α.). Επίσης, 

κατασκευάζει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αυτό γιατί τα επώνυμα 

προϊόντα διεκδικούν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τα ανώνυμα, δηλαδή 

μεγαλύτερη τιμή για τα ίδια χαρακτηριστικά. Τέλος, διευκολύνει διανομείς και 

λιανοπωλητές, διότι τα επώνυμα αγροδιατροφικά προϊόντα προσελκύουν περισσότερο 

κόσμο στο κατάστημα, αφενός γιατί έρχονται οι καταναλωτές που αναζητούν τα 

συγκεκριμένα προϊόντα και αφετέρου γιατί ενισχύουν την εικόνα ποιότητας του 

καταστήματος. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους 

στο διανομέα ή τον λιανοπωλητή. 

 

4.4 Εντοπισμός προβλήματος: Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στον αγροτικό τομέα 

Υπάρχουν τρεις παράγοντες που επηρεάζουν κατά κύριο την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στον αγροτικό τομέα, που συνοψίζονται στην Εικόνα 7, που 

ακολουθεί.  

• Αλλαγή στη δομή της βιομηχανίας: Ο πρώτος παράγοντας που εμποδίζει την πλήρη 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στον αγροτικό τομέα είναι η τρέχουσα αλλαγή στη 

δομή της βιομηχανίας. Τα προηγούμενα χρόνια οι ενοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας αξίας άλλαξαν τις παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ των 

παικτών της αγοράς. Η ενοποίηση στον αγροτικό τομέα μπορεί να επηρεάσει την 

εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου είτε με τη μείωση της ανάγκης ηλεκτρονικού 

συντονισμού των κατακερματισμένων αγορών, είτε με τη δημιουργία εμποδίων στην 

ανάπτυξη διαφανών ηλεκτρονικών αγορών. 

• Πολυπλοκότητα του προϊόντος. Ο δεύτερος παράγοντας που επιβραδύνει την υιοθέτηση 

του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αγροτικών 

προϊόντων. Η πολυπλοκότητα αυτή προέρχεται από την παραδοσιακή πολυπλοκότητα 

του προϊόντος καθώς και από τις ανάγκες του τελικού καταναλωτή. Κάθε αγορά/πώληση 
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γίνεται µε βάση το ότι ο αγοραστής είναι πλήρως ενημερωμένος για το προϊόν που 

αγοράζει και από την άλλη ο πωλητής έχει δώσει επαρκή περιγραφή για το προϊόν που 

πουλάει. Σε αντίθεση µε τα βιομηχανικά αγαθά, τα γεωργικά βασικά αγαθά είναι εν μέρει 

ομοιόμορφα, η τιμή τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Υπάρχει μια 

συγκεκριμένη κλίμακα ώστε να μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και να τιμολογηθούν, 

όπως ο χρόνος και ο τόπος οι οποίοι είναι παράγοντες που επίσης επηρεάζουν την τιμή. 

 

Εικόνα 7: Παράγοντες που επηρεάζουν κατά κύριο την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στον αγροτικό τομέα 

 

• Η φύση των συναλλαγών στη Γεωργία. Ο τρίτος παράγοντας που δημιουργεί εμπόδια στην 

ανάπτυξη του Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η ευαίσθητη φύση των συναλλαγών. 

Κάθε φάρμα στις συναλλαγές της θέλει να έχει ξεχωριστεί µμεταχείριση µε έντονο το 

προσωπικό στοιχείο. 

 

4.5 Αναζήτηση πελατών αγροτικών προϊόντων 

Η επιλογή ενός καναλιού αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα μπορεί να είναι μια 

αποθαρρυντική εμπειρία. Αντί να λειτουργεί κάποιος σπασμωδικά ή απλά να πηγαίνει με 

το συναίσθημά, χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο για να καταλάβει το κανάλι της αγοράς 

και να ετοιμαστεί για αυτό. Το έργο θα αποδώσει μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν πέντε 

πράγματα που πρέπει να λάβουν υπόψη οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων της γεωργίας κατά 

την εξερεύνηση νέων και διαφορετικών αγορών: 

Ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού 

εμπορίου στον 
αγροτικό τομέα

Αλλαγή στη 
δομή της 

βιομηχανίας

Πολυπλοκότη
τα προϊόντος 

Φύση 
συναλλαγών 
στη Γεωργία
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1. Γεωγραφική θέση και πελάτες σε ακτίνα 10 μιλίων: Πόσο μακριά είναι οι πελάτες 

πρόθυμοι να ταξιδέψουν για να φτάσουν στο αγρόκτημα μας; Αν κοιτάζετε μια αγορά off-

site, πόσο μακριά είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν οι παραγωγοί για να φτάσουν στους 

πελάτες τους; Πόσο ωφελεί η γεωργική επιχείρηση; 

2. Ο όγκος παραγωγής και η ποικιλία των προϊόντων: Αυτό που παράγει κανείς και οι 

ποσότητες που παράγει, θα μπορούσαν να υπαγορεύσουν να πουλά απευθείας στους 

καταναλωτές, αντί να πουλά μέσω ενός διανομέα για μια αγορά χονδρικής πώλησης. 

3. Οφέλη και προκλήσεις: Κάθε κανάλι αγοράς έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. 

Η εγγύτητα προς τις αγορές, οι καιρικές συνθήκες, η προσβασιμότητα στο πάρκινγκ, η 

δομή του κτιρίου και η ακούσια βλάβη των καλλιεργειών από τους πελάτες είναι μόνο 

λίγοι που πρέπει να εξεταστούν. 

4. Προφίλ πελατών: Οι παραγωγοί πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το προφίλ των πελατών 

που προσεγγίζουν και αν το προϊόν τους είναι ελκυστικό; Οι καταναλωτές θα πρέπει να 

λάβουν σοβαρά υπόψη αν οι πελάτες σας οικογένειες, μεμονωμένα άτομα, συνεταιρισμοί 

ή άλλη ομάδα. 

5. Εύρεση κατάλληλης προσαρμογής: Κάθε λειτουργία έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Να 

πρέπει οι παραγωγοί να εντοπίσουν το κανάλι Μάρκετινγκ που είναι κερδοφόρο και 

ταιριάζει με τον τρόπο ζωής και τις αξίες τους και είναι σε ισορροπία με τη λειτουργία 

της επιχείρησής τους. 

 

4.6 Οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά αγροτικών προϊόντων  

Τα γεωργικά προϊόντα διαφέρουν ως προς τη φύση και το περιεχόμενό τους από τα 

βιομηχανικά προϊόντα στις ακόλουθες πτυχές: 

i. Τα αγροτικά προϊόντα τείνουν να είναι ογκώδη και το βάρος και ο όγκος τους είναι μεγάλα 

για την αξία τους σε σύγκριση με πολλά βιομηχανικά προϊόντα. 

ii. Η ζήτηση στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς είναι πιο βαριά και περισσό-

τερο εξειδικευμένη σε περίπτωση γεωργικών προϊόντων από ό, τι στην περίπτωση των βιο-

μηχανοποιημένων προϊόντων. 

iii. Τα γεωργικά προϊόντα είναι συγκριτικά περισσότερο ευπαθή από τα βιομηχανικά αγαθά. 
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iv. Υπάρχουν ορισμένα γεωργικά προϊόντα όπως τα μάνγκο και τα σταφύλια που είναι δια-

θέσιμα μόνο στις εποχές τους. 

v. Τα γεωργικά προϊόντα βρίσκονται διασκορπισμένα σε μια τεράστια γεωγραφική περιοχή 

και ως εκ τούτου η συλλογή τους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. 

vi. Υπάρχουν διάφορα είδη και ποικιλίες στην αγροτική παραγωγή και για αυτό είναι δύ-

σκολο να βαθμολογηθούν με τρόπο ενιαίο και απόλυτα αξιόπιστο.. 

vii. Οι γεωργοί, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν χαμηλό επίπεδο εκμετάλλευσης και 

τείνουν να πωλούν τα προϊόντα τους αμέσως μετά τη συγκομιδή. 

viii. Τόσο η ζήτηση όσο και η προμήθεια γεωργικών προϊόντων είναι ελαστικές, ειδικά λόγω 

της καθυστέρησης στην παραγωγή, συνεπώς, οποιαδήποτε προκύπτοντα πλεονεκτήματα ε-

πιλέγονται από μεσάζοντες. 

 

 

4.7 Προωθητικές ενέργειες αγροτικών προϊόντων 

Η ισοσκελισμένη ανάλυσή δείχνει το επίπεδο πωλήσεων στο οποίο η επιχείρησή μας 

δεν θα κερδίσει ούτε θα υποστεί ζημιά. Μπορεί επίσης να βοηθήσει να καθορίσουμε το 

επίπεδο πωλήσεων που απαιτείται για να πετύχουμε ένα στόχο κέρδους (περιθώριο), να 

αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο στο κέρδος αν οι πωλήσεις δεν επαρκούν για τις προβλέψεις 

μας ή να εξετάσουμε τις επιδράσεις διαφόρων τιμών στα κέρδη. Ο καθορισμός του σημείου 

ισορροπίας για μια επιχείρηση απαιτεί προσεκτική αναθεώρηση των εξόδων και της σχέσης 

τους με τις πωλήσεις. Ορισμένα έξοδα θα παραμείνουν ίδια (ή θα αλλάξουν πολύ λίγο) 

ανεξάρτητα από τον όγκο των επιχειρήσεων. Αυτά τα έξοδα μπορούν να ταξινομηθούν ως 

πάγια έξοδα και να περιλαμβάνουν δαπάνες γενικής λειτουργίας και γενικά έξοδα. Τα άλλα 

έξοδα θα αλλάξουν με, και συχνά ανάλογα με, τον όγκο των επιχειρήσεων. αυτά τα έξοδα 

είναι μεταβλητά έξοδα και περιλαμβάνουν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την παραγωγή 

ή τις πωλήσεις. Τα παρακάτω βήματα, μαζί με το φύλλο εργασίας που ακολουθεί, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των πωλήσεων. 

1. Αναθεωρούμε τις δαπάνες της προβλεπόμενης κατάστασης λογαριασμού 

αποτελεσμάτων και ταξινομούμε τις ως σταθερές ή μεταβλητές δαπάνες. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας, ταξινομούμε μια δεδομένη δαπάνη ως σταθερή. 
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2. Προσδιορίζουμε το ποσοστό των πωλήσεων που απαιτείται για την κάλυψη 

μεταβλητών εξόδων.  

3. Προσδιορίζουμε το ποσοστό των πωλήσεων που απαιτείται για την κάλυψη των 

πάγιων δαπανών. Από το 100% αφαιρούμε το ποσοστό των πωλήσεων που απαιτούνται για 

την κάλυψη μεταβλητών εξόδων. Αυτό είναι το τμήμα των πωλήσεων που απαιτείται για την 

κάλυψη των πάγιων δαπανών. 

4. Αναφέρουμε τα πάγια έξοδα και τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά. 

5. Διαχωρίζουμε τα εκτιμώμενα πάγια έξοδα από το τμήμα των πωλήσεων που 

απαιτείται για να καλύψουμε τα πάγια έξοδα. 

Εάν οι πωλήσεις πέσουν κάτω από το εκτιμώμενο ποσό ανάκτησης, η επιχείρηση δεν 

θα είναι σε θέση να καλύψει τα προβλεπόμενα έξοδα και θα έχει ζημιά εκμετάλλευσης. Οι 

πωλήσεις πάνω από το ισόποσο θα έχουν ως αποτέλεσμα κέρδος. Το ποσό του κέρδους θα 

εξαρτηθεί από το ποσοστό των πωλήσεων που καλύπτει το μεταβλητό κόστος. Εάν 

προσδιοριστεί το επιθυμητό ποσοστό κέρδους, τότε μπορεί να εκτιμηθεί ο στόχος 

ακαθάριστων πωλήσεων μιας επιχείρησης. Το επιθυμητό ποσοστό κέρδους αντιμετωπίζεται 

ως μεταβλητό έξοδο και αφαιρείται από το τμήμα των πωλήσεων που απαιτείται για την 

κάλυψη των πάγιων εξόδων. Το αποτέλεσμα διαιρείται σε συνολικό σταθερό κόστος για την 

εκτίμηση των επιθυμητών ακαθάριστων πωλήσεων. Στην Εικόνα 8 που ακολουθεί, 

φαίνονται αναλυτικά τα βήματα που θα πρέπει ο παραγωγός να ακολουθήσει για το 

Μάρκετινγκ αγοράς ‐ στόχου. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να ξεκινήσει με τμηματοποίηση 

της αγοράς, γιατί έτσι θα μπορέσει να πετύχει κατάλληλη εστίαση σε κάποιο συγκεκριμένο 

τμήμα ή τμήματα της αγοράς. Συνεχίζει με το βήμα της διερεύνησης των επιθυμιών – 

προσδοκιών κάθε τμήματος, διότι έτσι μπορεί να γνωρίσει καλύτερα και να εντοπίσει τις 

ιδιαίτερες επιθυμίες κάθε τμήματος του αγοραστικού κοινού.  

Ακολουθεί η αξιολόγηση της δυναμικότητας της εκμετάλλευσης και ο καθορισμός 

εκείνης της αγοράς – στόχου που είναι πιο προσιτή για την εκμετάλλευση. Ακολουθεί η 

παραγωγή προϊόντων για την αγορά στόχο που προσδιορίστηκε στο προηγούμενο βήμα. Για 

παράδειγμα, για την εταιρεία «Αγροτικά προϊόντα Αρβανιτάκης Α.Ε.» λαμβάνει χώρα 

παραγωγή φραουλών που απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό της Ρωσίας και της 

Λευκορωσίας, διότι η ποικιλία της φράουλας που χρησιμοποιεί, είναι κατάλληλη για ταξίδια 

διάρκειας 15 ημερών.  
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Επίσης στους μελλοντικούς στόχους της είναι τα μεγαλύτερα super – market της 

Ευρώπης, για παράδειγμα τα LIDL. Στη συνέχεια ακολουθεί η επιλογή του κατάλληλου 

δικτύου διανομής, για την σωστή, έγκαιρη και απρόσκοπτη προμήθεια της ρωσικής αγοράς 

με το προαναφερόμενο γεωργικό προϊόν της εταιρείας «Αγροτικά προϊόντα Αρβανιτάκης 

Α.Ε.». Η συγκεκριμένη εταιρεία επέλεξε να έχει το δικό της δίκτυο διανομής με φορτηγά 

της ιδιοκτησίας της. Αναφορικά με την επιλογή της σωστής προώθησης πωλήσεων, η 

συγκεκριμένη εταιρεία επέλεξε τις άμεσες επαφές με τοπικές αγροτικές και συνεταιριστικές 

οργανώσεις, στις οποίες προμήθευσε σχετικό διαφημιστικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) 

για την απαρίθμηση των πλεονεκτημάτων του συγκεκριμένου προϊόντος που παράγει στη 

διατροφική αλυσίδα. Ακολουθεί το στάδιο της τιμολόγησης, που είναι ανάλογη της αγοράς 

– στόχου. Η εταιρεία «Αγροτικά προϊόντα Αρβανιτάκης Α.Ε.» απευθύνεται σε περιοχές με 

σχετικά υψηλό βιοτικό επίπεδο και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της 

τιμολόγησης. Τέλος, ακολουθεί η προετοιμασία των επικοινωνιών του Μάρκετινγκ, που 

ολοκληρώνει την όλη περιγραφείσα διαδικασία. 

 

Εικόνα 8: Βήματα που θα πρέπει ο παραγωγός να ακολουθήσει για το Μάρκετινγκ αγοράς ‐ στόχου 
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4.8 Παραδείγματα προώθησης αγροτικών προϊόντων 

Με έδρα το Δουβλίνο, η ιρλανδική εταιρεία προώθησης αγροτικών προϊόντων Bord 

Bia διαθέτει δίκτυο υπερπόντιων γραφείων στο Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ, το Λονδίνο, 

τη Μαδρίτη, το Μιλάνο, τη Μόσχα, τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, τη Σαγκάη και τη Στοκχόλμη. 

Στόχος της συγκεκριμένης εταιρείας είναι να ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των ιρλανδών 

προμηθευτών τροφίμων, ποτών και κηπευτικών και των υφιστάμενων και δυνητικών 

πελατών σε όλο τον κόσμο και να αναπτύξει αγορές για τους ιρλανδούς προμηθευτές και να 

προωθήσει το ιρλανδικό φαγητό σε περισσότερους πίνακες παγκοσμίως. Σύμφωνα με το 

τμήμα 1.3.2 των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές 

ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας (ΕΕ C204 της 1ης Ιουλίου 2014), η 

ιρλανδική εταιρεία προώθησης αγροτικών προϊόντων Bord Bia θα προβεί σε ορισμένες 

δραστηριότητες προώθησης των γεωργικών προϊόντων κατά την περίοδο 2017 – 2020. 

Οι εκστρατείες προώθησης που θα πραγματοποιηθούν στην Ιρλανδία, σε άλλα κράτη 

μέλη και σε τρίτες χώρες θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων, για παράδειγμα, διοργανώνοντας διαγωνισμούς, 

συμμετέχοντας σε εμπορικές εκθέσεις και δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων, με τη 

δημοσίευση επιστημονικών γνώσεων ή με δημοσιεύσεις με πραγματικές πληροφορίες ή με 

την ενθάρρυνση των οικονομικών φορέων ή των καταναλωτών να αγοράσουν το εν λόγω 

γεωργικό προϊόν μέσω εκστρατειών προώθησης. (Άρθρο 454 των κατευθυντηρίων 

γραμμών). 

Αναφορικά με τα λογότυπα διασφάλισης ποιότητας, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει 

αναπτύξει αρκετούς Λογαριασμούς για την προώθηση των Συστημάτων Διασφάλισης 

Ποιότητας στον καταναλωτή. Ενώ η χρήση του εφαρμοστέου λογοτύπου δεν αποτελεί 

υποχρεωτικό μέρος της ιδιότητας του μέλους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε προϊόν από 

τα μέλη των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας Bord Bia. Όταν ένα λογότυπο 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο προϊόν, όλοι οι σύνδεσμοι στην παραγωγή του τελικού 

προϊόντος πρέπει να είναι μέλη QAS (Quality Assurance Schemes)12.  

                                                 
12 Η Διασφάλιση Ποιότητας διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση της τροφικής και κηπευτικής 

καλλιέργειας και παρέχει την πλατφόρμα για την προώθηση της ποιότητας των προϊόντων από τους 

καταναλωτές. Η Bord Bia εφαρμόζει σειρά προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας για τη βιομηχανία 

τροφίμων. Τα συστήματα βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της γεωργίας και της 

μεταποίησης, στην ισχύουσα νομοθεσία, στις σχετικές βιομηχανικές κατευθυντήριες γραμμές και στα 

διεθνή πρότυπα - και είναι διαπιστευμένοι στο ISO17065 / 2012. 



70 

Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εμπορίας, αποκτούν πολλά πλεονεκτήματα  

οι πωλήσεις πόρων της αγοράς των γεωργικών αγορών. Οι παραγωγοί θα πρέπει να 

προωθήσουν τη μεταφορά γεωργικών προϊόντων τους μέσω της κατάλληλης 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας των γεωργικών προϊόντων. Η κατασκευή του μοντέλου B2C 

μπορεί να πραγματοποιήσει αποτελεσματικά τη σύνδεση δικτύου και την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ της επαγγελματικής ανάπτυξης και της συνεργασίας οργανισμών 

των γεωργικών προϊόντων και μπορεί επίσης να προσφέρει άνεση για την προσφορά και 

τη ζήτηση γεωργικών προϊόντων. Στην Εικόνα 9 που ακολουθεί στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται το αγροτικό ηλεκτρονικό εμπόριο και στη συνέχεια αναλύονται οι 

βασικές συνιστώσες μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.  

 
Εικόνα 9: Αγροτικό ηλεκτρονικό εμπόριο 

 

4.9 Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου γεωργικών προϊόντων 

1) Υποσύστημα διαχείρισης ταυτότητας: Η διαχείριση πιστοποίησης της ταυτότητας 

αφορά κυρίως τους διάφορους τύπους καταχωρημένων μελών του συστήματος, την ανάγκη 

για συνεταιριστική οργάνωση και διαχείριση των γεωργών, συμπεριλαμβανομένου του 

κωδικού πρόσβασης του πελάτη, καθώς και ταυτότητας σύνδεσης και άλλης πιστοποίησης 

πραγματικών πληροφοριών. 

2) Υποσύστημα δημοσίευσης πληροφοριών: Το σύστημα ενημερώνει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα το εθνικό δίκτυο της πολιτικής συνεργασίας, καθώς και το δίκτυο της αγοράς και 

μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική επιχειρηματική 

πλατφόρμα για να βρουν τις τελευταίες πληροφορίες, να κατανοήσουν και να μάθουν τη νέα 

τεχνολογία παραγωγής φύτευσης και αναπαραγωγής καθώς και απαραίτητες πληροφορίες για 

την προσφορά και τη ζήτηση γεωργικών προϊόντων. 
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3) Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e - Commerce Portal): Το σύστημα αυτό 

εισάγει κυρίως τις βασικές πληροφορίες του εξειδικευμένου συνεταιρισμού οργάνωσης 

αγροτών και τις πληροφορίες για τα προϊόντα κάθε είδους κύριας διοίκησης. 

4) Δίκτυο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό υποσύστημα: Το ηλεκτρονικό υποσύστημα 

επιχειρήσεων είναι κυρίως για την εγγραφή των αγροτών που αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την πραγματοποίηση πωλήσεων αγροτικών δικτυακών γεωργικών προϊόντων, για την 

προβολή των γεωργικών προϊόντων, τη διαχείριση της πιστοποίησης πληροφοριών, για τα 

γεωργικά προϊόντα, την παράδοση παραγγελιών κ.λ.π. Μπορούμε να χρησιμοποιηθεί αυτό το 

σύστημα για να πραγματοποιηθεί το πραγματικό δίκτυο εμπορίας των γεωργικών προϊόντων. 

5) Ευφυές σύστημα ταυτοποίησης πληροφοριών: Εάν δεν υπάρχει κατάλληλο προϊόν 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα δικτύου των γεωργικών προϊόντων για την 

αναζήτηση προϊόντων, μπορεί ένας παραγωγός να επικοινωνήσει άμεσα με το προσωπικό της 

υπηρεσίας πλατφόρμας δικτύου, που αποτελεί μια κατάλληλη πλατφόρμα πληροφοριών 

προϊόντος από το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, σύμφωνα με τους επιλεγμένους όρους 

των γεωργικών συνεταιρισμών. 

Στην Εικόνα 10 που ακολουθεί, φαίνεται η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-

commerce platform) γεωργικών προϊόντων. 

 
Εικόνα 10: Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορείου (e-commerce platform) 
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4.10 Ηλεκτρονικές δημοπρασίες αγροτικών προϊόντων 

Η σημασία της χρησιμοποίησης της τεχνολογίας των πληροφοριών για την εμπορία 

γεωργικών προϊόντων επισημάνθηκε όλο και περισσότερο την τελευταία δεκαετία και η 

θεωρία υποστηρίζεται καλά από τις στατιστικές. Το φαινόμενο αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο 

και στη γεωργία τόσο στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων όσο και επιχειρήσεων ή 

πελατών, από τις οποίες εντοπίστηκαν οι σημαντικότερες συνέπειες ως εξής (Zhuang, 2014): 

• Το ηλεκτρονικό εμπόριο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 

προϊόντα, πριν ή κατά τη διάρκεια των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου, ως εκ 

τούτου βελτιώνει την ικανοποίηση μετά τη συναλλαγή. 

• Βελτιώνει την πρόσβαση στην αγορά, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, τόσο για τον 

αγοραστή όσο και για τους προμηθευτές. Αυτό θεωρείται θετικό αποτέλεσμα για την 

κοινωνία, αλλά και νέες προκλήσεις για τους παραγωγούς που πρέπει να 

μετατοπίσουν και να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να βρουν τα καλύτερα 

κανάλια πωλήσεων. 

• Αυξάνει τη διαφάνεια της αγοράς και των τιμών. Η ηλεκτρονική πρόσβαση σε 

πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις τιμές επιτρέπει τη σύγκριση προϊόντων 

και αυξάνει τη διαφάνεια των τιμών μειώνοντας τις διαφορές τιμών που προκύπτουν 

από τη γεωγραφική θέση. 

• Μειώνει το κόστος συναλλαγής. Το παραδοσιακό εμπόριο γεωργικών προϊόντων 

παρεμποδίζεται από το υψηλό κόστος των συναλλαγών, τη χαμηλή 

αποτελεσματικότητα των συναλλαγών, τους πάρα πολλούς δεσμούς στην 

κυκλοφορία των προϊόντων, τα μειονεκτήματα μειωμένα σημαντικά στη 

δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

• Ελαχιστοποιεί την ανάγκη επανεισδοχής παρόμοιων πληροφοριών για πολλά μέρη 

που εμπλέκονται στις συναλλαγές, μειώνει τα λάθη και αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα του εμπορίου. 

Παρά τα γεγονότα αυτά, οι έρευνες στο Διαδίκτυο μας έδειξαν ότι οι εξειδικευμένοι σε 

γεωργικά προϊόντα πλειστηριασμοί είναι πολύ σπάνιοι. Σε ορισμένες χώρες (Ρουμανία, 

Βουλγαρία), δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε κανένα, αν και υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες 

δημοπρασιών για άλλους τύπους προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πραγματικότητες, 

η μελέτη στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο επικεντρώνεται στην περιγραφή των αρχών 
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σχεδιασμού και της λειτουργικότητας μιας πύλης πλειστηριασμών για τα γεωργικά προϊόντα, 

καθώς και σε ορισμένα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δοκιμή του δικτυακού τόπου, 

υπό πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η έρευνα διεξήχθη σε έξι στάδια: α) πραγματοποιήθηκε 

σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατά το πρώτο βήμα της, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι σχετικές έννοιες β) διεξήχθησαν πειραματικές δοκιμές οκτώ Ιστότοπων 

για την ολοκλήρωση της δομής των κοινοτήτων και των λειτουργιών τους σε έναν Ιστότοπο 

δημοπρασιών γ) πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός δομής βάσης δεδομένων και γραφικού 

περιβάλλοντος χρήστη, δ) πραγματοποιήθηκε εφαρμογή του μοντέλου, ε) πραγματοποιήθηκε 

δοκιμή μονάδας λογισμικού από τους χρήστες, στ) πραγματοποιήθηκε βελτίωση του 

μοντέλου με βάση τα διδάγματα από τις δοκιμές. Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον συνήθως ο 

πωλητής καθορίζει μια καθορισμένη ημερομηνία ως χρονικό όριο για κάθε δημοπρασία και 

το λογισμικό αποφασίζει αυτόματα τον νικητή την ημερομηνία λήξης, βάσει της υψηλότερης 

προσφοράς. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί να καθορίσει μια καθορισμένη (αναμενόμενη) 

τιμή και ο πλειστηριασμός τελειώνει αυτόματα όταν υπάρχει τουλάχιστον μία προσφορά ίση 

ή μεγαλύτερη με την αναμενόμενη τιμή. 

Στην αντίστροφη δημοπρασία, οι δυνητικοί αγοραστές διαφημίζουν την ανάγκη τους να 

αγοράσουν κάποιο αγαθό ή υπηρεσία και καλούν τους προμηθευτές να στείλουν τις 

προσφορές τους σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Οι προμηθευτές επιτρέπεται να 

αποστείλουν περισσότερες από μία προσφορές προκειμένου να μειώσουν την ζητούμενη τιμή. 

Ο αγοραστής αποφασίζει τον νικητή με βάση την καλύτερη προσφορά, όσον αφορά την τιμή 

και την ποιότητα. Οι αντίστροφοι πλειστηριασμοί έχουν τα πλεονεκτήματα ότι επιτρέπουν 

στους αγοραστές να αντιδρούν γρήγορα στις διακυμάνσεις των τιμών και επίσης να μειώσουν 

το χρόνο που απαιτείται για τον εντοπισμό και τη διαπραγμάτευση με τους μεμονωμένους 

προμηθευτές. Και στις δύο κατηγορίες δημοπρασιών η πραγματική ταυτότητα των 

υποψηφίων κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών μπορεί να είναι είτε κρυμμένη είτε 

δημόσια. Αυτοί οι δύο τύποι δημοπρασιών είναι κατάλληλοι για ηλεκτρονικές συναλλαγές 

τόσο για την απλότητα τους, όσο και για την ελκυστικότητά τους από μια οικονομική 

προοπτική για τον πωλητή και τον αγοραστή, αλλά επιπλέον επειδή δεν απαιτούν την 

ταυτόχρονη αλληλεπίδραση μεταξύ των πρακτόρων. 

Έτσι, αποφασίστηκε να ακολουθηθούν οι δύο τύποι δημοπρασιών στο σχεδιασμό 

Ιστοσελίδας για τα γεωργικά προϊόντα. Από τις διερευνητικές δοκιμές άλλων παρόμοιων 

Ιστότοπων, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η βέλτιστη δομή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες ενότητες (Zhuang, 2014): 
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- Ενότητα επισκέπτη: οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ενότητες 

με γενικές πληροφορίες, όπως: οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση του Ιστότοπου, ο 

αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών, οι τρέχουσες και ολοκληρωμένες δημοπρασίες και τα 

στοιχεία τους, οι στατιστικές για τις τιμές ανά προϊόν, οι πληροφορίες αυτές τους επιτρέπουν 

να ενημερώνονται για τα οφέλη και τους κανόνες χρήσης της ιστοσελίδας και να ξυπνούν το 

ενδιαφέρον για τα διαφημιζόμενα προϊόντα. 

- Ενότητα εγγραφής/σύνδεσης: οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το 

σύστημα δημοπρασιών πρέπει πρώτα να εγγραφεί συμπληρώνοντας μια φόρμα εγγραφής, 

παρέχοντας το πραγματικό όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και 

τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης. Κατά τη στιγμή της εγγραφής, ο χρήστης πρέπει να 

παράσχει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας ενός δημόσιου υπαλλήλου (του δήμου ή άλλης 

κρατικής αρχής) που μπορεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του (ενεργώντας ως αναφορά). 

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού γίνεται με το χέρι από τον διαχειριστή, βάσει τηλεφωνικής 

σύστασης από τον διαιτητή, συνήθως μέσα σε 48 ώρες μετά την εγγραφή. Παρόλο που 

υπάρχουν κάποια συστήματα που απαιτούν οικονομικές εγγυήσεις ή στοιχεία πιστωτικών 

καρτών κατά την εγγραφή τους, θεωρούμε ότι αυτές οι συνθήκες δημιουργούν υποψίες 

μεταξύ των χρηστών που αντιπροσωπεύουν φραγμούς για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με 

τις συναλλαγές στο διαδίκτυο, οπότε επιλέξαμε να μην το ζητήσουμε. Μετά την επικύρωση, 

κάθε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του μέσω της σελίδας σύνδεσης 

χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό πρόσβασής του. Συνδεδεμένος με επιτυχία, ο 

χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην ενότητα του πωλητή ή του αγοραστή, ανάλογα με τις 

προθέσεις του. 

- Μονάδα πωλητή: Ο πωλητής έχει πρόσβαση στα τμήματα  τρεχουσών δημοπρασιών 

και ιστορικό κλειστών δημοπρασιών Για να ξεκινήσει μια νέα δημοπρασία, ο πωλητής πρέπει 

πρώτα να επιλέξει ανάμεσα στον κλασικό ή τον αντίστροφο τύπο και να συμπληρώσει τα 

στοιχεία ανάλογα με τον κάθε τύπο πλειστηριασμών. 

- Ενότητα αγοραστή: Ο αγοραστής έχει πρόσβαση στις ακόλουθες ενότητες: ζωντανές 

δημοπρασίες, προσφορές και ιστορικό προσφορών. Στις ζωντανές δημοπρασίες, κάθε μέλος 

που έχει συνδεθεί στο σύστημα δημοπρασιών έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στη λίστα 

των δημοπρασιών για να βρει τα απαιτούμενα προϊόντα. Οι δυνητικοί αγοραστές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το χαρακτηριστικό πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης για να βρουν 

προϊόντα που πλησιάζουν τις προσδοκίες του όσον αφορά την τοποθεσία, την τιμή (εάν είναι 
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γνωστή) την ημερομηνία παράδοσης, τους όρους πληρωμής κλπ. Για να υποβάλει προσφορά 

σε δημοπρασία, ο αγοραστής απλά πρέπει να εισέλθει το ποσό της προσφοράς στο στοιχείο 

προσφοράς.  

Η υποβολή προσφορών αναφέρεται πάντοτε στην τιμή ανά μονάδα μέτρησης και όχι 

στη συνολική αξία μιας δημοπρασίας. Μια έγκυρη προσφορά πρέπει να πληροί ορισμένες 

προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα, όπως για παράδειγμα, ο 

χρήστης που τοποθετεί την προσφορά δεν είναι ο ίδιος χρήστης που ξεκίνησε τη δημοπρασία 

ή στις κλασικές δημοπρασίες, η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο υψηλή 

όσο η τιμή εκκίνησης και οι επόμενες προσφορές πρέπει να είναι τουλάχιστον 1% υψηλότερες 

από την προηγούμενη. Ο αγοραστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει την κατάσταση των 

προσφορών του για τις ζωντανές δημοπρασίες μαζί με τη συνολική αξία όλων των 

δημοπρασιών στις οποίες οι προσφορές του είναι οι υψηλότερες. 

- Μονάδα αξιολόγησης: Σε αυτή την ενότητα κάθε χρήστης μπορεί να δώσει βαθμολογία 

στους άλλους χρήστες που έχουν πουλήσει προϊόντα ή αγόρασαν από αυτόν. Αυτή η ενότητα 

επιτρέπει επίσης να εξαιρούνται από τη διαδικασία υποβολής προσφορών ανεπιθύμητοι 

χρήστες, με βάση την πραγματική τους ταυτότητα, εάν η προηγούμενη εμπειρία το απαιτεί. 

Το σύστημα βαθμολόγησης βοηθά επίσης τους διαχειριστές να εντοπίζουν τους 

αναξιόπιστους χρήστες. Η βαθμολογία βασίζεται σε κλίμακα 1 έως 5 αστέρων, η οποία 

απονέμεται σε τρία κριτήρια για τον πωλητή και μόνο μία (τελευταία) για τον αγοραστή: α) 

η ποιότητα του προϊόντος σε σύγκριση με τις προσδοκίες του αγοραστή, β) η περιγραφή των 

στοιχείων της δημοπρασίας αντιστοιχεί στην ποιότητα του προϊόντος που παραδόθηκε και γ) 

το ενδιαφέρον του χρήστη και τις προσπάθειες ολοκλήρωσης της συναλλαγής. 

- Μονάδα διαχειριστή: Οι διαχειριστές του Ιστότοπου μπορούν να επικυρώσουν ή να 

απαγορεύσουν τους χρήστες. Μπορούν επίσης να δουν ένα ιστορικό όλης της δραστηριότητας 

στον Ιστότοπο και να λαμβάνουν και να απαντούν στα μηνύματα που λαμβάνουν από τους 

χρήστες. Εάν ο πλειστηριασμός κλείνει με έναν νικητή, ο πωλητής και ο αγοραστής 

λαμβάνουν τα στοιχεία ταυτότητας μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, ο πωλητής και ο αγοραστής έγιναν μέρος μιας σύμβασης 

πώλησης που κρατείται από το νόμο για την εκτέλεση της συναλλαγής.  

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ερμηνεία, όλες οι συναλλαγές διέπονται από μια 

σύμβαση-πλαίσιο που καθορίζει ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν τα μέρη. Ωστόσο, 

η παράδοση των αγαθών και η πληρωμή των τιμών πραγματοποιούνται χωρίς παρέμβαση 
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διαχειριστών Ιστότοπων και ο πωλητής και ο αγοραστής μπορούν να επιλέξουν να 

υπογράψουν διαφορετική σύμβαση για τη ρύθμιση της συναλλαγής. Ανάλογα με τις 

περιστάσεις, οι χρήστες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους μπορούν να εναχθούν 

ενώπιον του δικαστηρίου από το μέρος που έχει υποστεί οικονομική ζημία ή/και μπορεί να 

απαγορευτεί οριστικά να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα, από διαχειριστές. 

Η τεχνολογία της πληροφορίας έχει αυξανόμενο αντίκτυπο στον τρόπο διεξαγωγής 

επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Ο κύκλος εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται 

να αναπτυχθεί παγκοσμίως με διπλά ποσοστά. Σε ορισμένες χώρες όπου η διείσδυση του 

Διαδικτύου είναι υψηλή, πάνω από το 70% των ανθρώπων αγοράζουν ήδη διάφορα προϊόντα 

χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Οι ιστοσελίδες δημοπρασιών για τα γεωργικά προϊόντα 

αποτελούν ιδιαίτερη εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα οφέλη τους 

αποδεικνύονται καλά από τη βιβλιογραφία, αλλά το ηλεκτρονικό εμπόριο με γεωργικά 

προϊόντα δεν αναπτύσσεται σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες προϊόντων, γεγονός που 

αποτέλεσε το κίνητρο για τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης, δηλ. την εφαρμογή μιας 

ιστοσελίδας για τα γεωργικά προϊόντα, με στόχο να αποφέρει οφέλη για όλα τα μέρη που 

συμμετέχουν στις γεωργικές συναλλαγές. Σύμφωνα με τη δομή του Ιστότοπου, οι επισκέπτες 

έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται σε όλες τις πληροφορίες σε κάθε σελίδα, αλλά δεν τους 

δίνουν το δικαίωμα να δημιουργούν πλειστηριασμούς ή να υποβάλλουν προσφορές. 

Κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να πουλήσει ή να αγοράσει μέσω του Ιστότοπου πρέπει 

να εγγραφεί πρώτα, παρέχοντας την πραγματική ταυτότητα και να επικυρωθεί χειροκίνητα 

από τους διαχειριστές. Η διαδικασία δημοπρασίας μπορεί να διεξαχθεί μέσω κλασικής 

δημοπρασίας ή αντίστροφης δημοπρασίας. Οι χρήστες μπορούν να ανταλλάξουν μηνύματα 

κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών προκειμένου να αποκαλύψουν περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα, αλλά η πραγματική τους ταυτότητα είναι συνήθως 

κρυμμένη. Κατ' εξαίρεση, οι πωλητές μπορούν να αποκαλύψουν την πραγματική ταυτότητά 

τους, αν το όνομά τους τους βοηθήσει με την έννοια του branding. Στις κλασικές δημοπρασίες 

ο νικητής δηλώνεται αυτόματα από το σύστημα, με βάση την υψηλότερη προσφορά. Σε 

αντίστροφη δημοπρασία, οι αγοραστές πρέπει να επιλέξουν το νικητή με το χέρι, με βάση την 

καλύτερη προσφορά. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, ο 

πωλητής και ο αγοραστής έγιναν μέρος μιας σύμβασης πώλησης που κρατείται από το νόμο 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Οι συναλλαγές διέπονται από σύμβαση-πλαίσιο 

που καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει κάθε συμβαλλόμενο μέρος 

προκειμένου να αποφευχθούν οι διαφορές. 
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Κεφάλαιο 5 – Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος 

εμπορίας/προώθησης αγροτικών προϊόντων για την εταιρεία «Αγροτικά 

προϊόντα Αρβανιτάκης Α.Ε.» 

5.1 Μελέτες περιπτώσεων ηλεκτρονικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρεται στη χρήση του Διαδικτύου για την αγορά, αγορά και 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών, ανταλλαγή πληροφοριών και δημιουργία και διατήρηση 

σχέσεων μεταξύ συμμετεχόντων φορέων στο Διαδίκτυο. Με βάση τον αποδεδειγμένο 

αντίκτυπό της στις βιομηχανικές αγορές λιανικής πώλησης, το ηλεκτρονικό εμπόριο πιστεύεται 

ότι έχει τη δυνατότητα αύξησης της κερδοφορίας στις γεωργικές αγορές αυξάνοντας τις 

πωλήσεις και μειώνοντας το κόστος αναζήτησης και συναλλαγών. Η δημιουργία ηλεκτρονικών 

αγορών που αναμένεται να είναι πιο διαφανείς και ανταγωνιστικές από τις φυσικές αγορές 

μπορεί να προσελκύσει περισσότερους καταναλωτές αυξάνοντας τη ζήτηση και βελτιώνοντας 

τη στρατηγική θέση της επιχείρησης με πελάτες που αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα ή 

γεωγραφικούς περιορισμούς (Ernst, 2007) (Montealegre, 2007). Ωστόσο, λόγω της σχετικά 

νέας κατάστασης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη γεωργία, ο αντίκτυπός του δεν έχει μετρηθεί 

και τεκμηριωθεί ευρέως.  

Αναπτύξαμε ένα πλαίσιο αξιολόγησης και το εφαρμόσαμε στη μέτρηση των επιδόσεων 

της πλατφόρμας του MarketMaker για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ανάλυση επικεντρώνεται 

στον αντίκτυπο της MarketMaker στους παραγωγούς και στις αγορές των αγροτών και 

αποτελείται τόσο από τις αντιληπτές επιπτώσεις που βασίζονται στις απαντήσεις της έρευνας 

και την ανάλυση προθυμίας προς πληρωμή, όσο και από την εξέταση παραγόντων που 

επηρεάζουν τις επιπτώσεις του Ιστότοπου. Τα ευρήματά μας παρέχουν καθοδήγηση για τη 

μελλοντική ανάπτυξη των πλατφορμών που επιτρέπουν την ανάπτυξη του γεωργικού 

ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η MarketMaker, καθώς και οι μελλοντικές προσπάθειες 

αξιολόγησης αυτών των πλατφορμών. 

Η MarketMaker είναι μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που παρέχει 

πληροφορίες Μάρκετινγκ τροφίμων σε επιχειρηματίες τροφίμων - γεωργικούς παραγωγούς, 

αγοραστές, μεταποιητές, χονδρέμπορους, λιανοπωλητές τροφίμων, εστιατόρια - και τους 

πελάτες τους. Ο Ιστότοπος δημιουργήθηκε το 2000 από μια ομάδα προσωπικού του 

Πανεπιστημίου του Ιλλινόις με στόχο την οικοδόμηση μιας ηλεκτρονικής υποδομής που θα 

μπορούσε εύκολα να συνδέσει τους αγρότες που παράγουν τρόφιμα στο Ιλλινόις με οικονομικά 

βιώσιμες νέες αγορές. Το 2005, δημιουργήθηκε μια πολυκρατική εταιρική σχέση με ιδρύματα 
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επιχορηγήσεων γης και γεωργικές οργανώσεις για τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου 

διασυνδεδεμένων Ιστότοπων της MarketMaker. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, 19 κράτη και 

η περιφέρεια της Κολούμπια έγιναν μέρος του εθνικού δικτύου (Πίνακας 2). Ο ιστότοπος 

περιλαμβάνει σήμερα περίπου 660.000 προφίλ επιχειρήσεων που σχετίζονται με τρόφιμα, 

συμπεριλαμβανομένων 8.618 γεωργικών παραγωγών και εμπειρία περίπου 1 εκατομμύριο 

επισκέψεις το μήνα από περισσότερους από 85.000 χρήστες.  

Πίνακας 2: Είδη επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα του MarketMaker το Δεκέμβριο του 2012 

 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, 

όπως η MarketMaker, μπορεί να παράγει χρήσιμα αποτελέσματα, πρέπει να εξετάσουμε 

περισσότερα από την ίδια την πλατφόρμα. Ένας χρήσιμος τρόπος για να αναλύσει 

κανείς τα συστατικά ενός σύνθετου προγράμματος όπως το MarketMaker είναι να 

αναπτύξει λογικά μοντέλα που αποδεικνύουν τους δεσμούς μεταξύ των εισροών, των 

δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων ενός προγράμματος. Τα 

λογικά μοντέλα διευκολύνουν επίσης τον εντοπισμό των σχετικών μέτρων αξιολόγησης 

και συχνά χρησιμοποιούνται ως εργαλεία σχεδιασμού και αξιολόγησης έργων.  

Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκαν λογικά μοντέλα για κάθε μία από τις σημαντικότερες 

ομάδες χρηστών του MarketMaker (Lamie, 2011): παραγωγοί, καταναλωτές, 

λιανοπωλητές τροφίμων, χονδρέμποροι τροφίμων, εστιατόρια και αγορές αγροτών. 
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Εντούτοις, λόγω περιορισμών στη χρηματοδότηση, μόνο οι παραγωγοί και οι αγορές 

γεωργών συμπεριλήφθηκαν στην τρέχουσα προσπάθεια αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα 

μιας έρευνας των διαχειριστών της MarketMaker και των εταίρων προσδιόρισαν τους 

παραγωγούς και τις αγορές αγροτών μεταξύ των βασικών χρηστών της ιστοσελίδας. Οι 

αγορές των αγροτών συμπεριλήφθηκαν επίσης λόγω της αυξανόμενης σπουδαιότητάς 

τους ως εναλλακτικού συστήματος διανομής τροφίμων που συνδέει τους παραγωγούς 

και τους καταναλωτές (S. Knauth et. al., 2016). 

Η MarketMaker επίσης διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης και προώθησης σε εθνικό, 

κρατικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθεί ενημέρωση και να 

προετοιμαστούν οι παραγωγοί να συμμετάσχουν επιτυχώς στην MarketMaker. Ο 

επαρκής συνδυασμός των εισροών και των δραστηριοτήτων οδηγεί στην επίτευξη των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν την πλήρη ιστοσελίδα του 

MarketMaker, καθώς και την εγγραφή και συμμετοχή νέων παραγωγών στο πρόγραμμα 

MarketMaker. Τα αποτελέσματα της πλατφόρμας, τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να 

αποτελέσουν το κύριο μέλημα των προσπαθειών αξιολόγησης, μπορούν να 

ταξινομηθούν ως βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σε περίπτωση 

του MarketMaker, τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία 

μιας αρχικής παρουσίας στο διαδίκτυο για ορισμένους παραγωγούς, την πρόσθετη 

παρουσία του ιστού για άλλους και την ενεργό συμμετοχή στον Ιστότοπο. 

Μεσοπρόθεσμα, οι παραγωγοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται εύκολα από 

χονδρεμπόρους, λιανοπωλητές και άλλους καταναλωτές που επιλέγουν να 

χρησιμοποιήσουν την MarketMaker. 

Μακροπρόθεσμα, η MarketMaker προωθεί τη βοήθεια των παραγωγών για την 

αύξηση της κερδοφορίας, ως αποτέλεσμα του μειωμένου κόστους συναλλαγών 

εμπορίας και των αυξημένων εσόδων μέσω αυξημένων αγορών από νέους και 

υπάρχοντες πελάτες. Τα αποτελέσματα δοκιμασμένου λογικού μοντέλου μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό μετρήσιμων μετρήσεων. Για παράδειγμα, ο χρόνος 

και οι άλλοι πόροι που αφιερώνει μια επιχείρηση στη διοίκηση της MarketMaker 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρα βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Ο αριθμός 

των νέων επαφών και των νέων πελατών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μετρήσεις 

μεσοπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Οι μεταβολές στο συνολικό κόστος πωλήσεων και 

εμπορίας ή οι αλλαγές στα κέρδη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μετρήσεις για 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της πλατφόρμας. Ακολουθήσαμε μια παρόμοια 



80 

προσέγγιση για την ανάπτυξη του λογικού μοντέλου για το τμήμα των χρηστών των 

γεωργών και για τον επακόλουθο εντοπισμό μετρήσιμων μετρήσεων αξιολόγησης (Q. 

Tian et. al, 2015). 

 

5.2 Κατασκευή ηλεκτρονικού Ιστότοπου με χρήση Τεχνολογίας Λογισμικού 

Έχει κατασκευαστεί ένας Ιστότοπος για την εταιρεία “Φράουλες Αρβανιτάκης 

Α.Ε.” στον οποίο υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης πελατών, και παραγγελιών και 

διεκπεραίωσης τους. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα -μέσω των φορτηγών που διαθέτει- 

να πραγματοποιήσει υπηρεσίες διανομής των φραουλών και έτσι να διανείμει η ίδια τα 

προϊόντα στους πελάτες της. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα -μέσω του Ιστότοπου- 

πραγματοποίησης ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την επίτευξη καλύτερης τιμής 

πώλησης εκ’ μέρους της εταιρείας. Στο παράρτημα της εργασίας φαίνονται ενδεικτικοί 

κώδικες της εργασίας, που συγγράφηκε σε PHP.  

 

5.3 Συμπεράσματα διπλωματικής 

Η ολοένα και αυξανόμενη εγχώρια αλλά και διεθνής αγορά και εμπορία 

αγροτικών προϊόντων απαιτεί σχήματα ευέλικτα ως προς τη διαχείριση και οργάνωσή 

τους. Πολλά αγροτικά προϊόντα διατίθενται μέσω μιας αλυσίδας προστιθέμενης αξίας 

που συνδέει παραγωγούς με αγοραστές με τρόπο άμεσο μεταξύ τους και επιπλέον τα 

αγροτικά προϊόντα μπορούν να διατίθενται μέσω μιας αλυσίδας προστιθέμενης αξίας 

που συνδέει αγοραστές και παραγωγούς μέσω χονδρέμπορων (super – markets) και 

λιανοπωλητών (λαϊκές αγορές). Η εδραίωση αποτελεσματικών υπηρεσιών 

χονδρεμπορίου αποτελεί προϋπόθεση για τη διάδοση των εφαρμογών του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, από την άλλη όμως μεριά μέσω πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 

παράγωγοί και οι καταναλωτές μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή μεταξύ τους και οι 

πρώτοι να πουλήσουν (διαθέσουν) τα προϊόντα τους σε καλύτερες τιμές, λόγω της 

απουσίας – έλλειψης μεγάλου αριθμού μεσαζόντων. Επίσης, αυτή η άμεση επαφή 

παραγωγών – καταναλωτών δημιουργεί και μια μεταστροφή του καταναλωτικού κοινού 

σε προϊόντα περισσότερο φρέσκα, που να έχουν παρασχεθεί με βιολογικούς τρόπους, 

κάτι που αυξάνει τόσο την υγιεινή όσο και την ασφάλεια τους. Καθοριστικό ρόλο προς 

την κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει και η χρήση τεχνολογίας ιχνηλάτησης και RFID. 
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Επίσης, η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου των Πραγμάτων 

συμβάλει θετικά προς την προαναφερόμενη κατεύθυνση αφού έτσι δίνεται η 

δυνατότητα άμεσων παραγγελιών από καταναλωτές προς παραγωγούς χωρίς 

ενδιάμεσους, γεγονός που μειώνει τόσο το χρόνο παράδοσης – αποστολής των 

γεωργικών προϊόντων όσο και το κόστος τους.  

 

5.4 Μελλοντικές εξελίξεις στις τεχνολογίες προώθησης αγροτικών προϊόντων 

Η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, καθώς 

η "γεωργία ακριβείας" θα γίνει μεγαλύτερη και οι εκμεταλλεύσεις θα γίνουν πιο συνδε-

δεμένες. Εκτιμάται ότι έως το 2020 θα χρησιμοποιηθούν πάνω από 75 εκατομμύρια γε-

ωργικές συσκευές IoT: Το μέσο αγρόκτημα θα παράγει 4.1 εκατομμύρια στοιχεία ημε-

ρησίως το 2050, από 190.000 το 2014. Όμως, ενώ ο αυξανόμενος αριθμός συνδεδεμέ-

νων συσκευών αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τρόφιμα παραγωγούς, προσθέτει επί-

σης την πολυπλοκότητα. Η λύση έγκειται στη χρήση γνωστικών τεχνολογιών που βοη-

θούν στην κατανόηση, την εκμάθηση, τη λογική, την αλληλεπίδραση και την αύξηση 

της αποτελεσματικότητας. Ορισμένες τεχνολογίες πλησιάζουν περισσότερο από άλλες. 

Αλλά οι καινοτομίες έχουν μεγάλη υπόσχεση. Ακολουθούν ορισμένες βασικές μελλο-

ντικές αλλαγές: 

• Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT): Ο ψηφιακός μετασχηματισμός διακόπτει τον α-

γροτικό κόσμο. Οι τεχνολογίες IoT επιτρέπουν συσχετισμούς δομημένων και μη δομημένων 

δεδομένων ώστε να παρέχουν πληροφορίες για την παραγωγή τροφίμων. Οι πλατφόρμες 

IoT, όπως η Watson της IBM, εφαρμόζουν μηχανική μάθηση σε δεδομένα αισθητήρων ή 

συρμών, μετατρέποντας τα συστήματα διαχείρισης σε πραγματικά συστήματα Τεχνητής 

Νοημοσύνης (Artificial Intelligence). 

• Αυτοματοποίηση δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού: Μέχρι το 2050, τα σχέδια 

των Ηνωμένων Εθνών προβλέπουν ότι τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζουν σε 

αστικές περιοχές, μειώνοντας το αγροτικό εργατικό δυναμικό. Θα χρειαστούν νέες τεχνολο-

γίες για να διευκολυνθεί ο φόρτος εργασίας των αγροτών: οι λειτουργίες θα πραγματοποιη-

θούν εξ αποστάσεως, οι διαδικασίες θα αυτοματοποιηθούν, θα εντοπιστούν κίνδυνοι και θα 

λυθούν τα ζητήματα. Στο μέλλον, οι δεξιότητες ενός γεωργού θα είναι όλο και περισσότερο 

συνδυασμός δεξιοτήτων τεχνολογίας και βιολογίας παρά καθαρού γεωργικού τομέα. 
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• Γεωργία με βάση δεδομένα: Με την ανάλυση και τη συσχέτιση των πληροφοριών 

σχετικά με τον καιρό, τους τύπους σπόρων, την ποιότητα του εδάφους, την πιθανότητα εμ-

φάνισης ασθενειών, τα ιστορικά δεδομένα, τις τάσεις της αγοράς και τις τιμές, οι γεωργοί 

θα λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις. 

• Chatbots: Επί του παρόντος, οι chatbots που λειτουργούν με AI (εικονικοί βοηθοί) 

χρησιμοποιούνται στους τομείς του λιανικού εμπορίου, των ταξιδιών, των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και των ασφαλίσεων. Ωστόσο, η γεωργία θα μπορούσε επίσης να αξιοποιήσει 

αυτή την τεχνολογία βοηθώντας τους αγρότες με απαντήσεις και συστάσεις σχετικά με συ-

γκεκριμένα προβλήματα. 

Αναφορικά με την τεχνολογία Drone, τα αεροσκάφη αυτά δεν αποτελούν πλέον 

νέα τεχνολογία. Αλλά χάρη στις επενδύσεις και σε ένα χαλαρό ρυθμιστικό περιβάλλον, 

ο χρόνος τους μπορεί να έχει φτάσει: Η αξία των λύσεων με τροφοδοσία από κινητήρα 

σε όλες τις εφαρμοστέες βιομηχανίες μπορεί να είναι πάνω από 127 δισεκατομμύρια 

δολάρια, σύμφωνα με τις εκθέσεις. Και ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τομείς είναι η 

Γεωργία, όπου τα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν μείζονες προ-

κλήσεις. Η τεχνολογία Drone δίνει στη γεωργία μια ανακαίνιση υψηλής τεχνολογίας. 

Ακολουθούν έξι τρόποι με τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν drones σε όλο τον κύκλο 

καλλιέργειας: 

• Ανάλυση εδάφους και πεδίου: Με την παραγωγή ακριβών χαρτών 3-D για την 

πρώιμη ανάλυση εδάφους, τα αεροσκάφη μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο στον 

προγραμματισμό της φύτευσης και συλλογής δεδομένων για τη διαχείριση των αρδευ-

τικών και αζωτούχων επιπέδων. 

• Φύτευση: Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει συστήματα φύτευ-

σης με φτερά που μειώνουν το κόστος φύτευσης κατά 85%. Αυτά τα συστήματα πυρο-

βολούν λοβούς με σπόρους και θρεπτικά συστατικά στο έδαφος, παρέχοντας όλα τα 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για καλλιέργειες. 

• Ψεκασμός καλλιεργειών: Οι αεροσκάφη μπορούν να ανιχνεύσουν το έδαφος, να 

ψεκαστούν σε πραγματικό χρόνο για ομαλή κάλυψη. Το αποτέλεσμα: ο αεροψεκασμός 

είναι πέντε φορές ταχύτερος με τα drones από τα παραδοσιακά μηχανήματα. 

• Παρακολούθηση καλλιεργειών: Η μη αποτελεσματική παρακολούθηση των καλ-

λιεργειών αποτελεί τεράστιο εμπόδιο. Με τα drones, οι κινούμενες εικόνες 
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χρονολογικών σειρών μπορούν να δείξουν την ανάπτυξη μιας καλλιέργειας και να απο-

καλύψουν την ανεπάρκεια παραγωγής, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση. 

• Άρδευση: Τα αεροσκάφη αισθητήρα μπορούν να προσδιορίσουν ποια μέρη ενός 

πεδίου είναι ξηρά ή χρειάζονται βελτίωση. 

• Αξιολόγηση της υγείας των φυτών: Με τη σάρωση μιας καλλιέργειας χρησιμο-

ποιώντας τόσο ορατό όσο και εγγύς υπέρυθρο φως, οι συσκευές που μεταφέρονται με 

drone μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των αλλαγών στα φυτά και να υ-

ποδείξουν τους αγρότες για την υγεία και την προειδοποίηση σε ασθένειες. 

• Τα μη – επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV - Unmanned Aerial Vehicle) μπορούν μία 

μέρα να αποτελούνται από αυτόνομα σμήνη των drones, τη συλλογή δεδομένων και την 

εκτέλεση καθηκόντων. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για να γίνει αυτή η πραγματικότητα είναι 

οι αισθητήρες που μπορούν να συλλέξουν δεδομένα υψηλής ποιότητας και προγράμ-

ματα λογισμικού που μπορούν να κάνουν πραγματικότητα αυτό το όνειρο υψηλής τε-

χνολογίας. 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing), η οποία γίνεται σημαντική στις μεταποι-

ητικές βιομηχανίες, εφαρμόζεται σήμερα στην παραγωγή τροφίμων. Η τρισδιάστατη ε-

κτύπωση (επίσης γνωστή ως παραγωγή προσθέτων) είναι μια διαδικασία με την οποία 

σχηματίζονται στρώματα υλικού για τη δημιουργία αντικειμένων - και σε αυτή την πε-

ρίπτωση, γνωστών πιάτων. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι εκτυπωτές που χρησιμοποιούν 

υδροκολλοειδή (ουσίες που σχηματίζουν πηκτές με νερό) θα μπορούσαν να χρησιμο-

ποιηθούν για να αντικαταστήσουν τα συστατικά βάσης των τροφίμων με ανανεώσιμες 

πηγές όπως τα φύκια, τα αρωματικά φυτά και το γρασίδι. H Οργάνωση Εφαρμοσμένης 

Επιστημονικής Έρευνας στην Ολλανδία (Netherlands Organization for Applied Scien-

tific Research) έχει αναπτύξει μια μέθοδο εκτύπωσης για μικροφύκλες, μια φυσική πηγή 

πρωτεϊνών, υδατανθράκων, χρωστικών και αντιοξειδωτικών, και μετατρέπει αυτά τα 

συστατικά σε βρώσιμα τρόφιμα όπως τα καρότα. Τα καταστήματα τροφίμων του μέλ-

λοντος μπορούν να αποθηκεύουν "κασέτες τροφίμων" (food cartridges) τα τελευταία 

χρόνια στο τέλος και όχι φθαρτά ολικά συστατικά, απελευθερώνοντας χώρο στο ράφι 

και μειώνοντας τις απαιτήσεις μεταφοράς και αποθήκευσης.  

Το Blockchain, η τεχνολογία κατανεμημένου βιβλίου πίσω από το Bitcoin και άλ-

λες κρυπτοσυχνότητες, επιτρέπει εξαιρετικά ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές και αρ-

χειοθέτηση. Ενώ το blockchain έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως σε εικονικά νομίσματα, 
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μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους τύπους συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των 

γεωργικών. Το Blockchain μπορεί να μειώσει τις αναποτελεσματικότητες και την απάτη 

και να βελτιώσει την ασφάλεια των τροφίμων, την αμοιβή των αγροτών και τους χρό-

νους συναλλαγής.  

Με τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας στις αλυσίδες εφοδιασμού, μπορεί να επι-

τρέψει στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίσουν γρήγορα την πηγή των μολυσμένων τρο-

φίμων και να καθορίσουν το πεδίο των επηρεαζόμενων προϊόντων κατά τη διάρκεια 

περιστατικών μόλυνσης. Επιπλέον, η τεχνολογία μπορεί να μειώσει τα απόβλητα ανι-

χνεύοντας σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού που συμβάλλουν στην αλλοί-

ωση των τροφίμων. Η διαφάνεια του blockchain μπορεί επίσης να βοηθήσει στην κατα-

πολέμηση της απάτης σε τρόφιμα. Καθώς η ζήτηση των καταναλωτών για βιολογικά 

τρόφιμα χωρίς τροφές με γλουτένη και χωρίς αντιβιοτικά αυξάνεται, τα νέα είναι γεμάτα 

με περιπτώσεις δόλιας σήμανσης.  

Οι μικρότερες συναλλαγές - είτε στο αγρόκτημα, είτε στην αποθήκη είτε στο ερ-

γοστάσιο - μπορούν να παρακολουθούνται αποτελεσματικά και να επικοινωνούν σε ο-

λόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού όταν συνδυάζονται με τεχνολογίες IoT, όπως αισθη-

τήρες και ετικέτες RFID. Η Maersk, εταιρεία ναυτιλίας και εφοδιαστικής, διαθέτει αλυ-

σίδες εφοδιασμού εντός της ηπείρου που περιλαμβάνουν δεκάδες προσωπικό και εκα-

τοντάδες αλληλεπιδράσεις. Εκτιμούν ότι το blockchain θα μπορούσε να τους εξοικονο-

μήσει δισεκατομμύρια βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα που μειώνει την απάτη 

και το ανθρώπινο λάθος. Τα οφέλη του ανοίγματος επεκτείνονται σε όλους τους έντι-

μους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι τεχνολογίες Blockchain μπορούν να αποτρέψουν 

την αποπληρωμή των τιμών και τις καθυστερημένες πληρωμές, ενώ παράλληλα εξαλεί-

φουν τους μεσάζοντες και μειώνουν τα τέλη συναλλαγών, οδηγώντας σε δίκαιη τιμολό-

γηση και βοηθώντας τους μικροκαλλιεργητές να αλιεύουν μεγαλύτερο μέρος της καλ-

λιεργητικής τους αξίας. 

Η Πράσινη Επανάσταση του 20ού αιώνα οδήγησε σε τυφλή χρήση φυτοφαρμά-

κων και χημικών λιπασμάτων, με αποτέλεσμα την απώλεια της βιοποικιλότητας του 

εδάφους και την αύξηση της ανθεκτικότητας έναντι παθογόνων και παρασίτων. Η νέα 

επανάσταση θα είναι η γεωργία ακριβείας, η οποία θα βασίζεται στη νανοτεχνολογία. 

Αυτή η επανάσταση θα δούμε τα νανοσωματίδια που παραδίδονται σε φυτά και προηγ-

μένους βιοαισθητήρες για αγροτική ακρίβεια. Τα νανοκαψυκτικά συμβατικά 
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λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα θα απελευθερώνουν θρεπτικά συστατικά 

και αγροχημικά με αργό και συνεχή τρόπο, με αποτέλεσμα την ακριβή δοσολογία στα 

φυτά. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της ακρίβειας της νανοτεχνολογίας στη Γεωργία εί-

ναι τα εξής: 

• περίπου το 60% των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων χάνονται στο περιβάλλον προ-

καλώντας ρύπανση 

• Τα νανοσπασμογόνα βοηθούν στην αργή, παρατεταμένη απελευθέρωση αγρο-

χημικών, με αποτέλεσμα ακριβείς δοσολογίες 

• Μεγαλύτερη φυτοπροστασία και θεραπεία ασθενειών 

• Οι βιοαισθητήρες μπορούν να εντοπίσουν τα φυτοφάρμακα στις καλλιέργειες, 

οδηγώντας σε πιο ενημερωμένες αποφάσεις 

Τέλος, η κατανομή της οικονομίας και του crowdsourcing έχουν επίσης θέση στην 

πρόληψη της σπατάλης τροφίμων. Η τεχνολογία επέτρεψε στις κοινότητες να μοιράζο-

νται τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους. Αυτό έγινε για πρώτη φορά δημοφιλές στην κοινή 

χρήση και τη διανομή κατοικιών, και τώρα εφαρμόζεται σε κάθε βιομηχανία, συμπερι-

λαμβανομένων των τροφίμων.  
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Παράρτημα Α – Ερωτηματολόγιο 

1.  Καθορισμός προδιαγραφών για το προϊόν (Ποιο είναι το προϊόν μου;) 

Τι χρειάζεται να γνωρίζω; Που θα βρω τις απαντήσεις; Αποτελέσματα 

Ποια είναι τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά του;   

Τι χρειάζεται για την παραγωγή του προϊόντος 

μου (τεχνολογία, εξοπλισμός, συσκευασία, ερ-

γασία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, εγκαταστά-

σεις, κανονιστική συμμόρφωση); 

  

Τι κοστίζει να παραχθεί; Σε ποιες ποσότητες;   

Είναι η τιμολόγησή μου κατάλληλη για τους πε-

λάτες μου (καταναλωτής και κανάλι); 

  

Τι είναι σημαντικό για τον αγοραστή του κανα-

λιού; 

  

 

2. Marketing των αγροτικών προϊόντων (Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για να συσκευάσω 

και να παρουσιάσω το προϊόν μου;) 

Τι χρειάζεται να γνωρίζω; Που θα βρω τις απαντήσεις; Αποτελέσματα 

Αναφορικά με τη συσκευασία του προϊόντος μου, 

τι μέγεθος θα έχει; Τι μήνυμα θα εκπέμπει; Τι 

στυλ θα έχει; 

  

Ποιες είναι οι απαιτήσεις συσκευασίας των εναλ-

λακτικών καναλιών; 
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3. Καθορισμός του αγοραστικού κοινού των αγροτικών προϊόντων (Ποιος θα αγοράσει το 

προϊόν μου;) 

Τι χρειάζεται να γνωρίζω; Που θα βρω τις απαντήσεις; Αποτελέσματα 

Πως είναι οι πελάτες μου, δηλαδή ποια είναι τα δη-

μογραφικά χαρακτηριστικα τους; 

  

Που βρίσκονται οι αγοραστές των προϊόντων μου 

και πως συγκεντρώνονται ή ομαδοποιούνται σε 

τμήματα της αγοράς; 

  

Γιατί θέλουν ή πρέπει να θέλουν το προϊόν μου;   

Ποιες ποσότητες θα αγοράσουν; Θα αυξηθούν ή θα 

μειωθούν οι αγορές τους με την πάροδο του χρό-

νου; Γιατί; 

  

Πού θα βρω περισσότερους από αυτούς τους αγο-

ραστές; 

  

 

4. Εξειδίκευση (εστίαση) στο αγοραστικό κοινό των αγροτικών προϊόντων (Γιατί αυτοί οι 

πελάτες θα αγοράσουν αυτό το προϊόν;) 

Τι χρειάζεται να γνωρίζω; Που θα βρω τις απαντή-

σεις; 

Αποτελέσματα 

Ποιους είναι οι λόγοι για τους οποίους κάποιος θα α-

γοράσει το προϊόν μου; Είναι για τη γεύση, την υγεία, 

την αναψυχή ή για κάποιο άλλο λόγο; 

  

Γιατί ενδιαφέρονται; Τι ψάχνουν και πότε το ψάχνουν   

Τι είναι σημαντικό για αυτούς; Γιατί;   

Τι αγοράζουν τώρα από τον ανταγωνισμό και με ποια 

τιμή; Σε ποια ποσότητα; 
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5. Εντοπισμός καναλιών διανομής των αγροτικών προϊόντων (Πού αναμένουν οι αγοραστές 

να βρουν αυτό το προϊόν;) 

Τι χρειάζεται να γνωρίζω; Που θα βρω τις απαντήσεις; Αποτελέσματα 

Πώς θα μπω στην αγορά; Ποιο είναι το πιο αποτελε-

σματικό κανάλι που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω 

για να φτάσω στην αγορά; 

  

Τι θα χρειαστεί για τη σύνδεση του προϊόντος μου με 

την αγορά-στόχο μου; 

  

Πού αγοράζουν τώρα ένα παρόμοιο προϊόν; Γιατί;   

Θα βγουν από τον συνηθισμένο τρόπο να βρουν ή να 

αγοράσουν αυτό το προϊόν; 

  

Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για να μεταφέρω αυτό 

το προϊόν σε αυτήν την αγορά; 

  

Ποια κανάλια εμπλέκονται; Ποιο είναι το κόστος του 

καναλιού; 

  

Ποια υπάρχοντα κανάλια θα μπορούσα να χρησιμο-

ποιήσω; 

  

Ποιος παίρνει την απόφαση αγοράς; Τι είναι σημα-

ντικό για τον αγοραστή του καναλιού; 

  

Ποιες νέες σχέσεις καναλιών θα πρέπει να αναπτύξω;   

Τι θα χρειαστεί για να προσαρμοστεί το προϊόν μου σε 

αυτά τα κανάλια (μεταφορά, αποθήκευση, συσκευα-

σία, αμοιβές, προσφορές κλπ.); Με ποιο κόστος; 
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6. Έλεγχος ανταγωνιστών (Οργάνωση ενός αρχείου ανταγωνιστή) 

Τι χρειάζεται να γνωρίζω; Που θα βρω τις απαντήσεις; Αποτελέσματα 

Όνομα ανταγωνιστή (-ων)   

Προϊόν (-τα) που παράγει (ονόματα, περιεχόμενο, με-

γέθη κ.λπ.) 

  

Συσκευασία (σχεδιασμός, μήνυμα κ.λπ.)   

Στρατηγική τιμολόγησης   

Πού μπορεί κανείς να αγοράσει αυτό το προϊόν;   

Ποια είναι η θέση του στα ράφια των super-market;   

Ποια είναι τα δυνατά σημεία του ανταγωνιστικού 

προϊόντος; Ποιες είναι οι αδυναμίες του; 

  

Ποια είναι η αγορά-στόχος για το ανταγωνιστικό 

προϊόν; 
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Παράρτημα Β – Κώδικας εργασίας και screenshots 

Αρχείο register.php 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <meta charset="utf-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1"> 

  <script type = "text/javascript" src = 

"http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script> 

  <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 

  <script src="http://code.jquery.com/ui/1.9.2/jquery-ui.js"></script> 

  <script src="//code.jquery.com/jquery-1.12.0.min.js"></script> 

  <script type="text/javascript" 

src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

  <title>Καφενείο</title> 

  <link href="css/style.css" rel="stylesheet"> 

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js"></script> 

 </head>1 

  

 <body> 

  

  <div id="main"> 

    <div id="header"> 

      <div id="logo"> 

        <div id="logo_text"> 

            <h1><a href="index.php">Εταιρεία <span class="logo_colour"> Αρβανιτάκης 

Α.Ε.</span></a></h1> 

        </div> 

      </div> 

      <div id="menubar"> 

        <ul id="menu"> 

          <li><a href="admin/admin_login.php" id="admin">Σύνδεση Admin</a></li> 

          <li><a href="manager/manager_login.php" id="manager">Σύνδεση 

Υπεύθυνου</a></li> 

          <li><a href="dianomeas/deliv_login.php" id="dianomeas">Σύνδεση 

Διανομέα</a></li> 

    <li class="selected"><a href="register.php">Εγγραφή 

Πελάτη</a></li> 

          <li><a href="login.php">Σύνδεση Πελάτη</a></li> 

    <li><a href="dimoprasies.php">Δημοπρασίες</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

    </div> 

    <div id="content_header"></div> 

    <div id="site_content"><center> 

 <div> 

        <div class="sidebar_top"></div> 

        <div class="sidebar_item searchForm"> 

          <h3>Στοιχεία Πελάτη</div></h3> 

          <form method="POST" action=""> 

            <p> 
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              Username :&nbsp;&nbsp;<input class="search" type="text" 

name="username"/> 

              <br><br> Password :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input class="search" 

type="password" name="password" required/> 

     <br><br> Όνομα 

:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input class="search" type="text" 

name="name" required/> 

     <br><br> Εταιρεία 

:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input class="search" type="text" 

name="etaireia" required/> 

     <br><br> E-mail 

:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input class="search" type="email" 

name="email" required/> 

     <br><br> Διεύθυνση :&nbsp;<input class="search" type="text" 

name="address" required/> 

     <br><br> Τηλέφωνο :&nbsp;&nbsp;<input class="search" 

type="text" id="phone" name="phone" value="" required/> 

            </p> 

            <p style="padding-top: 15px"><input class="myButton" type="submit" 

name="submit" value="Kαταχώριση" /></p> 

          </form> 

        </div> 

      </div></center> 

    </div> 

   

</body> 

</html>  

 

<?php 

 session_start(); 

 include("connect_db.php"); 

  

 if(isset($_POST['submit'])) 

 {   

   

  $query = "INSERT INTO client(username, password, name, email, 

address, phone,etaireia) VALUES('$_POST[username]', '$_POST[password]', 

'$_POST[name]', '$_POST[email]', '$_POST[address]', '$_POST[phone]', 

'$_POST[etaireia]')"; 

  $result = mysqli_query($db,$query); 

   

  if($result==true) 

  { 

   echo"<script>alert('Συγχαρητήρια, ολοκληρώσατε την εγγραφή 

σας')</script>"; 

   echo "<script>window.location.replace('index.php')</script>"; 

  } 

  else 

  { 

   echo"<script>alert('Το username υπάρχει ήδη, δώστε ενα 

αλλο!')</script>"; 

  } 

 } 

?> 
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Αρχείο index.php 
<!DOCTYPE html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <title>Αρβανιτάκης</title> 

    <link  rel="stylesheet" href="css/style.css"> 

 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js"></script> 

</head> 

<body> 

  <div id="main"> 

    <div id="header"> 

      <div id="logo"> 

        <div id="logo_text"> 

          <h1><a href="index.php">Εταιρεία <span class="logo_colour"> Αρβανιτάκης 

Α.Ε.</span></a></h1> 

        </div> 

      </div> 

      <div id="menubar"> 

        <ul id="menu"> 

          <li><a href="admin/admin_login.php" id="admin">Σύνδεση Admin</a></li> 

          <li><a href="manager/manager_login.php" id="manager">Σύνδεση 

Υπεύθυνου</a></li> 

          <li><a href="dianomeas/deliv_login.php" id="dianomeas">Σύνδεση 

Διανομέα</a></li> 

    <li><a href="register.php">Εγγραφή Πελάτη</a></li> 

          <li><a href="login.php">Σύνδεση Πελάτη</a></li> 

    <li><a href="dimoprasies.php">Δημοπρασίες</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

    </div> 

    <div id="content_header"></div> 

    <div id="site_content"> 

      <div id="content"> 

        <h1>Σημεία Πώλησης</h1> 

        <div id="xarths"></div> 

      </div> 

    </div> 

    <div id="content_footer"></div> 

  </div> 

 <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script> 

 <script> 

  

 var shops = [ 

 ['Κεντρικό','Νέα Μανωλάδα, 42ο χιλιόμετρο Πατρών-

Πύργου','38.0608535','21.3901904'], 

 ['Υποκατάστημα','Καλαβρύτων 93-95, Πάτρα','38.225021','21.7466239'] 

 ];  

  

 function initMap() 

 { 

  var point = new google.maps.LatLng(38.246710, 21.736210); 

  var mapLoc = document.getElementById("xarths"); 
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  var mapFeatures = {center:point, zoom:9}; 

  var map = new google.maps.Map(mapLoc, mapFeatures); 

 

  createMarkers(map,shops) 

 

  google.maps.event.addListener(marker,'click',function()  

  { 

   infowindow.open(map,marker); 

  }); 

 } 

  

 function createMarkers(map,shops) 

   { 

   var marker, i 

 

   for (i = 0; i < shops.length; i++) 

   { 

     var name = shops[i][0] 

     var dieythinsi = shops[i][1] 

     var lat = shops[i][2] 

     var lng = shops[i][3] 

      

    latlng = new google.maps.LatLng(lat, lng); 

 

    var marker = new google.maps.Marker({map: map, title: 

name , position: latlng}); 

      

    var content = "<u>Σημείο Πώλησης:</u>" + name +  

"<br><u>Διεύθυνση:</u>" + dieythinsi + "<br><u>Συντεταγμενες:</u>" + lat + "," + 

lng 

 

    var infowindow = new google.maps.InfoWindow() 

 

    google.maps.event.addListener(marker,'click', 

(function(marker,content,infowindow) 

    { 

     return function()  

     { 

      infowindow.setContent(content); 

      infowindow.open(map,marker); 

     }; 

    })(marker,content,infowindow)); 

 

   } 

   } 

</script> 

<script 

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB1sC8fO8mEyQ7qUUDQ

RZizHBTDWAA90rI&callback=initMap"> 

</script> 

</body> 

</html> 
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Αρχείο login.php 
<!DOCTYPE html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <title>Καφενείο</title> 

    <link href="css/style.css" rel="stylesheet"> 

 <link href="css/mystyle.css" rel="stylesheet"> 

 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js"></script> 

</head> 

<body> 

  <div id="main"> 

    <div id="header"> 

      <div id="logo"> 

        <div id="logo_text"> 

             <h1><a href="index.php">Εταιρεία <span class="logo_colour"> Αρβανιτάκης 

Α.Ε.</span></a></h1> 

        </div> 

      </div> 

      <div id="menubar"> 

        <ul id="menu"> 

          <li><a href="admin/admin_login.php" id="admin">Σύνδεση Admin</a></li> 

          <li><a href="manager/manager_login.php" id="manager">Σύνδεση 

Υπεύθυνου</a></li> 

          <li><a href="dianomeas/deliv_login.php" id="dianomeas">Σύνδεση 

Διανομέα</a></li> 

    <li><a href="register.php">Εγγραφή Πελάτη</a></li> 

          <li class="selected"><a href="login.php">Σύνδεση Πελάτη</a></li> 

    <li><a href="dimoprasies.php">Δημοπρασίες</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

    </div> 

    <div id="content_header"></div> 

    <div id="site_content"> 

      <div id="content"> 

        <h1 style="text-align:center;margin-top:80px;">Login</h1> 

   <form class="login" method="POST" action=""> 

    <input type="text" placeholder="Username" 

id="username" name="username" required>   

    <input type="password" placeholder="Password" 

id="password" name="password" required>   

    <input type="submit" value="Sign In" id="submit" 

name="submit"> 

   </form> 

      </div> 

    </div> 

    <div id="content_footer"></div> 

  </div> 

</body> 

</html> 

 

<?php 

    include('connect_db.php'); 

 session_start(); 
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 if(isset($_POST['submit'])) 

 { 

  $username = $_POST['username']; 

  $password = $_POST['password']; 

   

  $query =mysqli_query($db,"SELECT * FROM client WHERE 

username='$username' and password='$password'"); 

  if($row = mysqli_fetch_array( $query)) 

  { 

   $_SESSION['loggedin'] = true; 

   $_SESSION['username'] = $row['username']; 

   $_SESSION['kwd'] = $row['kwd']; 

   echo "<script>alert('Eπιτυχής σύνδεση')</script>"; 

   echo 

"<script>window.location.href='client_menu.php'</script>"; 

  } 

  else 

   echo "<script>alert('Λάθος στοιχεία πελάτη')</script>"; 

   

 }  

?> 

 

 

Αρχείο logout.php 
<?php 

 session_start(); 

 

 if (isset($_GET['logout']))  

 { 

  session_destroy(); 

  unset($_SESSION['loggedin']); 

  header("Location: login.php"); 

  exit; 

 } 

?> 

 

 

Αρχείο dimoprasies.php 
<!DOCTYPE html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <title>Καφενείο</title> 

    <link href="../css/style.css" rel="stylesheet"> 

 <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script> 

 <style> 

 

 #ellinikos,#espresso,#cappuccino,#frape,#filtrou,#tiropita,#xortopita,#tost,#kou

louri,#keik{ 

   width:135px; 
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   padding:22px; 

   border:none; 

  } 

 </style> 

</head> 

<body> 

  <div id="main"> 

    <div id="header"> 

      <div id="logo"> 

        <div id="logo_text"> 

              <h1><a href="index.php">Εταιρεία <span class="logo_colour"> 

Αρβανιτάκης Α.Ε.</span></a></h1> 

          <h2>Web Project</h2> 

        </div> 

      </div> 

      <div id="menubar"> 

        <ul id="menu"> 

          <li class="selected"><a href="manager_dashboard.php">Αποθέματα</a></li> 

     <li><a href="man_dash2.php">Παραγγελίες</a></li> 

          <li><a href="logout.php?logout">Αποσύνδεση</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

    </div> 

    <div id="content_header"></div> 

    <div id="site_content"> 

 <div id="sidebar_container"> 

        <div class="sidebar"> 

          <div class="sidebar_top"></div> 

          <div class="sidebar_item"> 

   <hr><br><br> 

          </div> 

          <div class="sidebar_base"></div> 

        </div> 

    </div> 

    <div id="content"> 

  <h2>Δημοπρασίες</h2><br> 

  <div> 

    </div> 

 

 <?php 

  include('connect_db.php'); 

  $query = mysqli_query($db,"SELECT * FROM dimoprasies"); 

  while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) 

  { 

    

  } 

   

   

  



97 

Screenshots προγράμματος 

Αρχική Εικόνα Χάρτη 

 
 

 

Αρχική Σελίδα Σύνδεσης Admin 
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Προσθήκη Νέου Καταστήματος από Admin μετά από επιτυχή σύνδεση 

 
 

 

Έλεγχος Αποθεμάτων Καταστήματος μετά από επιτυχή σύνδεση Manager 

 
 

 

Εμφάνιση Εκκρεμών παραγγελιών καταστήματος υπεύθυνου 
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Φόρμα Σύνδεσης Μεταφορέα 

 
 

 

Αρχική Οθόνη Μεταφορέα 
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Λίστα Εκκρεμών Παραγγελιών Μεταφορέα 
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Φόρμα Εγγραφής νέου Πελάτη 

 
 

Φόρμα Παραγγελίας Πελάτη 
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