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«Το παρόν έντυπο και οι πληροφορί-
ες που περιέχονται σ’ αυτό έχουν 
πληροφοριακό και μόνο χαρακτή-
ρα. Όλες οι πληροφορίες που περιέ-
χονται στο παρόν δεν συνιστούν 
οποιασδήποτε μορφής συμβουλή ή 
σύσταση,  και οι αναγνώστες θα 
πρέπει να λαμβάνουν επαγγελματι-
κή συμβουλή για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων θεμάτων και να μην 
βασίζονται στις πληροφορίες αυτού 
του εντύπου. Οι απόψεις που παρα-
τίθενται στα άρθρα/κείμενα απη-
χούν τις απόψεις των υπογραφό-
ντων και δεν εκφράζουν την Τράπε-
ζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς, οι 
διευθυντές της, οι υπάλληλοι και οι 
συνεργάτες της δεν εγγυώνται και 
δεν φέρουν καμία ευθύνη για την 
ακρίβεια, την πληρότητα ή την κα-
ταλληλότητα των πληροφοριών 
που περιέχονται στο παρόν. Η Τρά-
πεζα Πειραιώς αποποιείται ρητά κά-
θε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, 
έμμεση, ή παράπλευρη απώλεια 
ήθελε προκύψει από οποιαδήποτε 
ενέργεια, βασισμένη στο παρόν ή τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία που πε-
ριέχονται σ’ αυτό.
 Απαγορεύεται η ολική ή μερική 
ανατύπωση, δημοσίευση ή αναπα-
ραγωγή χωρίς ειδική άδεια της εκ-
δότριας εταιρείας.»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Νέες ιδέες από νέους ανθρώπους
EDITORIAL

Ηδέκατη πέμπτη έκδοση του 
«Επί Γης» είναι αφιερωμένη 
στην καινοτομία και στους 
ταλαντούχους νέους αν-
θρώπους που γεννούν νέες 

ιδέες και αναπτύσσουν λύσεις για το μέλ-
λον του αγροδιατροφικού τομέα στη χώ-
ρα μας. Στις σελίδες αυτού του τεύχους ξε-
διπλώνεται ένα μωσαϊκό από ιστορίες 
έμπνευσης και δημιουργικότητας, που 
αποδεικνύουν ότι η καινοτομία αποτελεί 
το βασικό εργαλείο της 
επιχειρηματικότητας.

Νέοι επιχειρηματίες, «startuppers», 
αφηγούνται τη δική τους ιστορία, που 
αποτελεί μια δυναμική προσπάθεια. Με 
όχημα την τεχνολογία απαντούν στις σύγ-
χρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
τομέας της αγροδιατροφής. Σε αυτή την 
προσπάθεια, η Τράπεζα Πειραιώς στέκε-
ται αρωγός, δίπλα στους νέους που τολ-
μούν και γεννούν καινοτόμες ιδέες, συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφι-
κού τομέα.

Η καινοτομία έχει ουσιώδη ρόλο διότι 
μπορεί να γεφυρώσει τις βραχυπρόθε-
σμες προκλήσεις και τις μακροπρόθεσμες 
επιδιώξεις στον αγροδιατροφικό τομέα. 
Και ο ρόλος αυτός της τεχνολογίας στην 
αντιμετώπιση των διατροφικών προκλή-
σεων ήταν το ζήτημα αιχμής στον τελικό 
του 1ου διαγωνισμού «Trophy - Τροφή 
Challenge», που πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούλιο του 2019 στο Μουσείο Μπενάκη. 
Ένας διαγωνισμός απόλυτα συμβατός με 
το όραμα και τους στόχους της Τράπεζας 
Πειραιώς.

Σαράντα ομάδες ταλαντούχων νέων που 
κατέθεσαν τις προτάσεις τους πέρασαν 
στους ημιτελικούς κι έλαβαν την καθοδή-
γηση των μεντόρων από Ελλάδα, Τουρκία 
και ΗΠΑ για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού τους σχεδίου. Οι δέκα εξ 

αυτών πέρασαν στους φιναλίστ και διαγω-
νίστηκαν μπροστά σε κριτική επιτροπή για 
τα έπαθλα, χρηματικά και μη.

Μοναδικά προϊόντα, όπως ιατρικό έλαιο 
από τυρόγαλο, μέλι από λεβάντα, βότανα 
σε κάψουλες, μπύρα από μπαγιάτικο ψω-
μί, τρόφιμα από απόβλητα ιχθυοτροφεί-
ων, προβιοτικά ανθρακούχα αναψυκτικά, 
ακόμη και νερό με προβιοτικά και βιταμί-
νες, πλατφόρμες έξυπνης καλλιέργειας 
που επιτρέπουν τον εξ αποστάσεως έλεγ-
χο των χωραφιών με παροχή realtime δε-
δομένων, μόνωση κυψελών που αυξά-
νουν το προσδόκιμο ζωής των μελισσών, 
εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στις 
καλλιέργειες, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
ευφυούς γεωργίας για παραγωγή προϊό-
ντων με αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα, 
συνθέτουν μια εντυπωσιακή λίστα από 
καινοτόμες ιδέες, που καθιστούν εφικτό 
το ανέφικτο και μπορούν να αλλάξουν άρ-
δην το χάρτη της αγροδιατροφής. Μέσω 
δε αυτής της τεχνολογίας, χτίζονται οι 
προϋποθέσεις για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, αλλά και των καταναλωτών, 
ώστε να μπορούν να νιώσουν ασφαλείς 
απολαμβάνοντας πιο υγιεινά και ασφαλή 
τρόφιμα. 

Η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται δίπλα 
στους νέους της χώρας. Και το αποδεικνύ-
ει με το «Project Future», το πρόγραμμα 
εταιρικής υπευθυνότητας, που επιδιώκει 
τη σύνδεση μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης και αγοράς εργασίας. Μετά από 
ένα έτος επιτυχημένης λειτουργίας κατά 
το οποίο εκατοντάδες νέοι εκπαιδεύτηκαν 
σε τομείς αιχμής και απορροφήθηκαν σε 
θέσεις εργασίας, το «Project Future» ει-
σήλθε στον τρίτο κύκλο.

Από τις 6.500 αιτήσεις, που υποβλήθη-
καν στους δύο πρώτους κύκλους, περίπου 
1.100 νέοι έχουν εκπαιδευτεί, ενώ οι 6 
στους 10 αποφοίτους βρήκαν μια θέση ερ-
γασίας στις επιχειρήσεις που μετέχουν 
στο πρόγραμμα.

Σε αυτόν τον νέο κύκλο έχουν υποβλη-
θεί περισσότερες από 3.600 αιτήσεις. Το 
πρόγραμμα πέραν της Αθήνας θα υλοποι-
ηθεί και στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να 
δώσει περισσότερες ευκαιρίες συμμετο-
χής σε νέους πτυχιούχους που αναζητούν 
εργασία.

Καλή ανάγνωση.
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Δίπλα στην ελληνική παραγωγή,
όπου κι αν χτυπάει η καρδιά της.
Πίσω από κάθε ποιοτικό προϊόν υπάρχει μια «αλυσίδα» που το στηρίζει.
Εμείς είμαστε δίπλα σε κάθε κρίκο της.
Με το καινοτόμο πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής.

T. 18 28 38, www.piraeusbank.gr

Από την πιο μακρινή φάρμα
μέχρι και το τελευταίο προϊόν στο ράφι.
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Από τις 50 ομά-
δες, που κατέθε-
σαν προτάσεις, 
οι 40 πέρασαν 
στους ημιτελι-
κούς και έλαβαν 
καθοδήγηση για 
την περαιτέρω 
ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού 
τους σχεδίου 
από μέντορες 
από την Ελλάδα, 
την Τουρκία και 
τις ΗΠΑ

Τ ρόφιμα από απόβλητα ιχθυο-
τροφείων ή βιομηχανιών; Μό-
νωση των κυψελών για να σω-
θούν τα σμήνη; Εξοικονόμηση 
ενέργειας και νερού στις 

καλλιέργειες; 
Όλα είναι εφικτά. Οι καινοτόμες ιδέες μπο-

ρεί να πραγματοποιηθούν και να αλλάξουν 
το χάρτη της αγροδιατροφής, ενώ μέσω της 
τεχνολογίας δημιουργούνται οι προϋποθέ-
σεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Οι καταναλωτές μπορεί να νιώσουν πιο 
ασφαλείς, καθώς θα απολαμβάνουν πιο υγι-
εινά και ασφαλή τρόφιμα. 

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην αντιμετώ-
πιση των διατροφικών προκλήσεων ήταν το 
ζήτημα αιχμής στον τελικό του 1ου διαγωνι-
σμού «Trophy - Τροφή Challenge», που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019 στο 
Μουσείο Μπενάκη. Ο διαγωνισμός «Trophy 
- Τροφή Challenge» υλοποιείται από το πρό-
γραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», 
υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου 
Rutgers, σε συνεργασία με το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανι-
κή Γεωργική Σχολή και με την υποστήριξη 
των Industry DisruptorsGameChangers 
(ID-GC) και της Πρεσβείας των ΗΠΑ. Μέ-
γας δωρητής του ευρύτερου προγράμμα-
τος και του «Trophy - Τροφή Challenge» εί-
ναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ενώ 
Χρυσός Χορηγός του Διαγωνισμού η Τρά-
πεζα Πειραιώς.

Ο Διαγωνισμός κινητοποίησε συνολικά 
περισσότερους από 60 εκπροσώπους πανε-
πιστημιακών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
καθώς και ανθρώπους των επιχειρήσεων, 
επαγγελματίες και επενδυτές που συμμετεί-
χαν στις επιτροπές αξιολόγησης. 

Οι Ελληνες startuppers που συμμετείχαν 

στο διαγωνισμό είχαν τη δυνατότητα να πα-
ρουσιάσουν τις ιδέες τους και να ανταλλά-
ξουν απόψεις με περισσότερους από 60 εκ-
προσώπους πανεπιστημιακών και εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων, καθώς και ανθρώπους 
των επιχειρήσεων, επαγγελματίες και επεν-
δυτές. Από τις 50 ομάδες, που κατέθεσαν 
προτάσεις, οι 40 πέρασαν στους ημιτελι-
κούς και έλαβαν καθοδήγηση για την περαι-
τέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους 
σχεδίου από μέντορες από την Ελλάδα, την 
Τουρκία και τις ΗΠΑ. Οι 10 πέρασαν στους 
φιναλίστ και διαγωνίστηκαν μπροστά σε 
κριτική επιτροπή για τα έπαθλα, χρηματικά 
και μη. 

Στην εκδήλωση μίλησαν δύο από τους 
σημαντικότερους Έλληνες εκπροσώπους 
της επιχειρηματικότητας στον κλάδο της 
αγροδιατροφής στην Ελλάδα. Ο κ. Αλέξαν-
δρος Κουρής, Ιδιοκτήτης και Ιδρυτής της 
βραβευμένης μικροζυθοποιίας ΝΗΣΟΣ, 
απευθύνθηκε στους νέους επιχειρηματίες 
και μίλησε για την αντίληψη της επιτυχίας 
ως πορείας προς την αυτοπραγμάτωση και 
για τη σημασία της «ταύτισης» του Επιχειρη-
ματία με τη Δραστηριότητα, σε σημείο που 
η Δραστηριότητα γίνεται μέρος της ύπαρ-
ξής του και ασκείται με πάθος. Ο κ. Σωτή-
ρης Μπαντάς, Διευθύνων Σύμβουλος της 
CENTAUR Analytics, αναφέρθηκε στη συμ-
βολή της τεχνολογίας στη διάσωση των 
αγροτικών προϊόντων και περιέγραψε πώς 
η πλατφόρμα της εταιρείας διασώζει την πα-
ραγωγή στους αποθηκευτικούς χώρους 
απελευθερώνοντας μέρος της αξίας αγροτι-
κών αγαθών, η οποία εκτιμάται διεθνώς σε 
περίπου 1 τρισ. δολ. ετησίως. 

Μεγάλοι νικητές του πρώτου διαγωνι-
σμού «Trophy - Τροφή Challenge» αναδεί-
χθηκαν οι:

*PROSPER. Η ομάδα έλαβε το 1ο βραβείο 
αξίας 8.500 ευρώ στην κατηγορία Foodtech, 
με την πούδρα από υποπροϊόντα ψαριού 
πλέον των 1.200 τόνων ετησίως από τις ελλη-
νικές ιχθυοκαλλιέργειες. 
*OILWAY. Η ομάδα έλαβε το 2ο βραβείο αξί-
ας 4.000 ευρώ στην κατηγορία Foodtech, με 
την αξιοποίηση αποβλήτων βιομηχανιών 
τροφίμων. 
*SMART METER ANYWHERE. Η ομάδα 
έλαβε το 1ο βραβείο αξίας 8.500 ευρώ στην 
κατηγορία Agritech, με τους έξυπνους με-
τρητές ενέργειας. 
*FIBRO-L και CHLOE IRRIGATION SYSTEM. 
Το 2ο βραβείο αξίας 4.000 ευρώ στην κατη-
γορία Agritech μοιράστηκαν δύο ομάδες. 
Το Fibro-l είναι ένα συμπληρωματικό υλικό 
μόνωσης της μελισσοκομικής κυψέλης. Το 
Chloe Irrigation System ελαχιστοποιεί τη 
σπατάλη νερού στην αγροτική χρήση και 
επιτρέπει στο χρήστη του να ελέγχει τις καλ-
λιέργειες εξ αποστάσεως.

Οι 5 νικητές κέρδισαν επιπλέον ειδικά 
προνόμια και απευθείας συμμετοχή στους 
τελικούς του παγκόσμιου διαγωνισμού 
αγροδιατροφής και τεχνολογίας Future 
Agro Challenge, που πραγματοποιήθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2019. Επιπλέον, οι πρώ-
τοι νικητές κάθε κατηγορίας κέρδισαν εκ-
παιδευτική επίσκεψη διάρκειας 5 ημερών 
στο Πανεπιστήμιο Rutgers στις ΗΠΑ, ενώ 
επωφελούνται και από εξατομικευμένο 
πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης, 
που υλοποιείται σε συνεργασία με την 
Endeavor Greece, διάρκειας ενός έτους. 
Ποιοι είναι οι Ελληνες startuppers; Ποιες εί-
ναι οι καινοτομίες τους; Πού έχουν φθάσει; 
Έχουν επιχειρηματικό μέλλον; Τις απαντή-
σεις τους στα ερωτήματα που γεννιούνται 
δίνουν οι ίδιοι στις σελίδες που ακολουθούν.

Μιχάλης Στάγκος
Συνιδρυτής των διοργανωτών Industry 
Disruptors Game Changers (ID-GC)

«Σήμερα είναι μία 
σημαντική στιγμή 
για την αγροδιατρο-
φή στην Ελλάδα, 
γιατί αναδεικνύο-
νται καινοτόμες ιδέ-
ες και ταλαντούχες 
ομάδες, που ανα-
πτύσσουν λύσεις για το μέλλον αυτού του 
τομέα στη χώρα μας. Οι Industry 
Disruptors Game Changers θα είναι δίπλα 
στις καινοτόμες startups, οι οποίες εφαρ-
μόζουν τεχνολογίες που επιταχύνουν τη 
μετάβαση στην εποχή του industry, και 
στις νέες αλυσίδες αξίας που η 4η βιομη-
χανική επανάσταση δημιουργεί στην 
αγροτική παραγωγή και τη διατροφή».

Ελένη Βρεττού
Ανώτερη Γενική Διευθύντρια της Τράπεζας 
Πειραιώς και μέλος της Κριτικής Επιτροπής 
του διαγωνισμού στην κατηγορία Foodtech

«Η Τράπεζα Πειραι-
ώς αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες που 
ξεπερνούν τη χρη-
ματοδοτική στήριξη 
της υγιούς επιχειρη-
ματικότητας, η 
οποία είναι δεδομέ-
νη, και επιδιώκει να συμβάλει στην επίλυση 
δομικών προβλημάτων του κλάδου μέσω 
της ανάπτυξης ισχυρών αλυσίδων αξίας, 
της μείωσης του κόστους παραγωγής και 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, της 
επίτευξης οικονομιών κλίμακας, της αξιο-
ποίησης βέλτιστων τεχνικών και της σύνδε-
σης της παραγωγής με τον τελικό κατανα-
λωτή. Η καινοτομία έχει ουσιώδη ρόλο, κα-
θώς μπορεί να γεφυρώσει τις βραχυπρόθε-
σμες προκλήσεις και τις μακροπρόθεσμες 
επιδιώξεις στον αγροδιατροφικό τομέα. Ο 
Διαγωνισμός “Trophy - Τροφή Challenge” 
είναι απόλυτα συμβατός με το όραμα και 
τους στόχους της Τράπεζας Πειραιώς».

Ο 1ος  
διαγωνισμός 

αγροδιατροφικής 
επιχειρηματικότητας 

με τη στήριξη  
του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος και 
της Τράπεζας 

Πειραιώς

Έφη Λαζαρίδου
Διευθύνουσα Σύμβουλος του 
Προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα 
Γενιά»

«Βασικό μας μέλημα 
σε οτιδήποτε κά-
νουμε ως “Νέα Γε-
ωργία για τη Νέα Γε-
νιά” είναι να συμβά-
λουμε στην εδραίω-
ση μίας νέας 
κουλτούρας, που 
βασίζεται στη συνεργασία και τις συνέρ-
γειες. Έτσι, ο Διαγωνισμός, αν και διοργα-
νώθηκε για πρώτη φορά, κατόρθωσε να 
συνενώσει πολλούς και σημαντικούς παί-
κτες του οικοσυστήματος. Στόχος όλων 
μας να στηρίξουμε έμπρακτα και σε βά-
θος χρόνου εκείνες τις νεοφυείς επιχειρή-
σεις που επιδεικνύουν όραμα, δέσμευση 
και κουλτούρα συνεργασίας. Η εκπληκτι-
κή δυναμική των φιναλίστ σηματοδοτεί 
ένα μέλλον με αισιοδοξία. Οι νικήτριες 
ομάδες απέδειξαν ότι έχουν όλα τα φόντα 
να πετύχουν και με όχημα την τεχνολογία 
να απαντήσουν στις σύγχρονες προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της αγρο-
διατροφής. Θα είμαστε στο πλευρό των 
νικητών για καιρό με δράσεις ουσιαστικής 
υποστήριξης». 

Εύα Πολυζωγοπούλου
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
Προγραμμάτων του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος

«Το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ) στηρί-
ζει τη νεανική επιχει-
ρηματικότητα μέσα 
από ποικίλες δωρε-
ές προς μη κερδο-
σκοπικούς οργανι-
σμούς. Βασικό μας στόχο αποτελεί η δημι-
ουργία των προϋποθέσεων που θα εξα-
σφαλίσουν στους νέους τη δυνατότητα να 
εφαρμόσουν στην πράξη τις ιδέες τους. Η 
δυναμική που έχει επανειλημμένα επιδεί-
ξει ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλά-
δα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, φανερώνουν τις απεριόρι-
στες προοπτικές του κλάδου και αποτέλε-
σαν τα θεμέλια στα οποία βασίστηκε η 
ιδρυτική δωρεά του ΙΣΝ για τη δημιουργία 
του προγράμματος “Νέα Γεωργία για τη 
Νέα Γενιά”. Σε αυτό το πλαίσιο, ο συγκεκρι-
μένος διαγωνισμός έρχεται την κατάλλη-
λη στιγμή με σκοπό να δώσει το βήμα 
στους νέους, ώστε να συμβάλουν κι αυτοί 
με τη σειρά τους στην εξεύρεση λύσεων, 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
και, εν δυνάμει, στον εκσυγχρονισμό του 
αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα».
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Τ όνοι από κεφάλια ψαριών, 
κόκαλα και δέρμα είναι τα 
απόβλητα των ελληνικών 
ιχθυοκαλλιεργειών. Περισσό-
τεροι από 1.200 τόνους υπο-

προϊόντων ψαριών απορρίπτονται κάθε 
χρόνο. Μια ελληνική spin-off εταιρεία με 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η 
ProsPer, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα 
για τις ιχθυοκαλλιέργειες και το περιβάλ-
λον. Μια ιδέα αξιοποίησης των υποπροϊό-
ντων, που ξεκίνησε από έρευνες στο πλαί-
σιο της διδακτορικής διατριβής που εκπο-
νείται από την κυρία Κατερίνα Κανδυλιά-
ρη. Η ομάδα διευρύνθηκε με τη Θεανώ 
Μικρού, τη Νικολία Σάμαρη και τον Αν-
δρέα Γκουγκούση. Εστίασαν στο επιχειρη-
ματικό κομμάτι με μέντορες από το Γρα-
φείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας 
και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέ-
ματα επιχειρηματικότητας και την καθη-
γήτρια κυρία Μαρία Καψοκεφάλου στα 
τεχνικά ζητήματα.

«Αν και ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργει-
ών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στη χώ-
ρα μας, η αξιοποίηση των υποπροϊόντων 
τους με τον τρόπο που προτάσσεται από 
την επιχείρησή μας δεν υφίσταται ακόμη», 
σημειώνει η κυρία Κανδυλιάρη προσθέτο-
ντας ότι «στόχος της ProsPer είναι η παρα-
γωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας από τα υποπροϊόντα ψαριών». 

Σήμερα τα υποπροϊόντα μεταποίησης 
της ιχθυοκαλλιέργειας χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή προϊόντων χαμηλής 
αξίας, όπως ζωοτροφές, ή απορρίπτονται 
αυξάνοντας το ενεργειακό, περιβαλλοντι-
κό και οικονομικό κόστος της διαδικασίας. 
Η ProsPer κάνει ένα σημαντικό βήμα, με 
την παραγωγή προϊόντων υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας, με σκοπό την ενίσχυση 
της γεύσης σε χώρους μαζικής εστίασης. 

Πρόκειται για μια ερευνητική, οικονομι-
κή, διατροφική και οικολογική πρόκληση, 
που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα της ιχθυ-
οκαλλιέργειας στην Ελλάδα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μελλοντι-
κά σχέδια των μελών της Ομάδας. Ξεκι-
νούν από τη δημιουργία δύο προϊόντων 
πούδρας: η μία θα έχει υψηλή περιεκτικό-

PROSPER 

Τα απόβλητα των ψαριών γίνονται 
πούδρα… γεύσης

τητα σε ασβέστιο και η δεύτερη υψηλό 
ποσοστό πρωτεΐνης. Απευθύνονται σε μι-
κρομεσαίες βιοτεχνίες και συνεταιρι-
σμούς τροφίμων, με σκοπό την ενίσχυση 
της θρεπτικής αξίας των προϊόντων τους, 
και σε χώρους μαζικής εστίασης όπου θα 
χρησιμοποιούνται ως ενισχυτικό γεύσης. 
Διερευνούν δε και τον εμπλουτισμό με 
πούδρες από υποπροϊόντα τροφίμων, 
όπως τομάτα και μήλο. 

Τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα; Έχουν ήδη 
μια πολύ καλή συνεργασία με τα Ιχθυοτρο-
φεία Κεφαλλονιάς και το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλάσσιων Ερευνών, για την προμήθεια 
της πρώτης ύλης. Δουλεύουν με διακεκρι-
μένους σεφ, ώστε να προτείνουν συνταγές 
που θα αναδεικνύουν το γευστικό προφίλ 
των τροφίμων και των πιάτων που θα εμπε-

ριέχουν την «πούδρα ψαριού». Έχουν έρθει 
σε επαφή με συνεταιρισμούς τροφίμων πα-
ραγωγής σαλτσών και ετοιμάζουν πούδρα 
με υποπροϊόντα από τις βιομηχανίες ντο-
μάτας και φρουτοποτών. Διερευνούν και 
την ιδέα παραγωγής, συσκευασίας και 
προώθησης μιας έτοιμης σούπας με κύριο 
συστατικό την πούδρα ψαριών. 

«Η ProsPer είναι η εταιρεία που, στηρι-
ζόμενη στις έννοιες της κυκλικής οικονο-
μίας και αειφορίας, θα δώσει μια νέα διά-
σταση στην οικονομική και διατροφική 
αξία των υποπροϊόντων ψαριών και τρο-
φίμων», σημειώνουν τα μέλη της Ομάδας 
και τονίζουν: «Ως εναλλακτική λύση σκε-
φτόμαστε πάντοτε τη συνεκμετάλλευση 
της ιδέας μας με μονάδες 
ιχθυοκαλλιεργειών».

Στόχος της 
ProsPer είναι η 
παραγωγή προϊ-
όντων υψηλής 
προστιθέμενης 
αξίας από τα 
υποπροϊόντα 
ψαριών

1ο βραβείο αξίας 8.500 
ευρώ στην κατηγορία 
Foodtech

H ελληνική εται-
ρεία κατασκευά-
ζει έξυπνους με-
τρητές ενέργειας 
(smart meters) 
μαζί με τις αντί-
στοιχες λογισμι-
κές πλατφόρμες, 
που μπορούν να 
υλοποιήσουν τε-
χνικά τα Business 
models που βα-
σίζονται στο 
Pay-as-you-go

Σ τις αγροτικές περιοχές της 
υπαίθρου των αναπτυσσόμε-
νων χωρών και κυρίως στην 
αγορά της Υποσαχάριας Αφρι-
κής η πραγματικότητα είναι 

πολύ δύσκολη. Σήμερα ένας αλιέας σε πα-
ραθαλάσσιο χωριό της γειτονικής ηπεί-
ρου συντηρεί την ψαριά του με μια μηχα-
νή παραγωγής πάγου. Τι γίνεται όμως 
όταν υπάρχει έλλειμμα ενέργειας, όπως 
στην περίπτωση έντονης συννεφιάς; Μέ-
σω του συστήματος των έξυπνων μετρη-
τών της Smart Meters Anywhere μπορεί 
να αξιοποιήσει τα πλεονάσματα ενέργειας 
που παράγονται στη διάρκεια της ημέρας, 
λόγω της αυξομείωσης της παραγωγής 
από τα φωτοβολταϊκά. 

H ελληνική εταιρεία κατασκευάζει έξυ-

πνους μετρητές ενέργειας (smart meters) 
μαζί με τις αντίστοιχες λογισμικές πλατ-
φόρμες, που μπορούν να υλοποιήσουν τε-
χνικά τα Business models που βασίζονται 
στο Pay-as-you-go. Πουλάει σε εταιρείες 
μικροδικτύων και solar home systems που 
δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περι-
οχές της υπαίθρου των αναπτυσσόμενων 
χωρών και κυρίως στην αγορά της Υποσα-
χάριας Αφρικής. Οι έξυπνοι μετρητές κα-
λύπτουν τόσο οικιακούς καταναλωτές 
όσο και παραγωγικά φορτία σχετικά με τη 
γεωργία (άντληση νερού, ψύξη αγροτικών 
προϊόντων, μύλους κ.λπ.). 

Ο Γεώργιος Κυριακαράκος εργάζεται 
την τελευταία 4ετία ως σύμβουλος ενέρ-
γειας στην Υποσαχάρια Αφρική, κι όπως 
λέει χαρακτηριστικά: «Σήμερα εκατομμύ-

Smart Meter Anywhere

Φως και ενέργεια  
στην ύπαιθρο των 
αναπτυσσόμενων 
χωρών 1ο βραβείο αξίας 8.500 

ευρώ στην κατηγορία 
Agritech

ρια άνθρωποι στην Υποσαχάρια Αφρική 
αναμένουν να ηλεκτροδοτηθούν είτε μέ-
σω ενός solar home system είτε ενός μι-
κροδικτύου. Τα επιτυχημένα business 
models των εταιρειών παροχής ενέργειας 
στις αγροτικές περιοχές της υπαίθρου των 
αναπτυσσόμενων χωρών βασίζονται στην 
αρχή Pay-as-you-go. Για την τεχνική υλο-
ποίηση αυτού του business model απαι-
τείται η ύπαρξη έξυπνων μετρητών ενέρ-
γειας με τις αντίστοιχες πλατφόρμες 
λογισμικού». 

Προφανώς σήμερα μπορεί ο καθένας 
να αγοράσει από κατάστημα έναν τέτοιο 
μετρητή. «Το κόστος είναι πολύ μεγάλο 
και αδύνατο να αποσβεστεί όταν ο μέσος 
καταναλωτής αδυνατεί να πληρώσει πά-
νω από 5-10 ευρώ το μήνα για το λογαρια-
σμό του ρεύματός του», μας διευκρινίζει ο 
κ. Κυριακαράκος και προσθέτει: «Για αυτό 
αποφάσισα να διερευνήσω τη δυνατότη-
τα κατασκευής ενός συστήματος έξυπνων 
μετρητών ενέργειας πολύ χαμηλού κό-
στους. Όταν ολοκλήρωσα το proof of 
concept συνεργάστηκα με τρεις καλούς 
φίλους (έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν 
οικονομολόγο και έναν προγραμματιστή) 
για να το προχωρήσουμε προς την εξέλι-
ξη του προϊόντος».

Στόχος των ιδρυτών της εταιρείας είναι 
σε ένα χρόνο να έχουν εξασφαλίσει τις 
πρώτες πωλήσεις και δύο χρόνια μετά να 
έχουν πουλήσει το σύστημα έξυπνων με-
τρητών σε 100 χωριά στην Αφρική. 
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Η χρήση του 
fibro-l τον χειμώ-
να μπορεί να αυ-
ξήσει τη διάρ-
κεια ζωής της μέ-
λισσας, να μειώ-
σει την 
κατανάλωση 
τροφών και με-
λιού, να επιτύχει 
καλύτερες συν-
θήκες αερισμού 
και να εξασφαλί-
σει την ύπαρξη 
μεγαλύτερου 
πληθυσμού νω-
ρίς την άνοιξη

ταίο έτος στα δικά μας μελίσσια εμφανίζο-
ντας πολύ καλά αποτελέσματα σχετικά με 
τις συνθήκες θερμοκρασίας εντός της κυ-
ψέλης», μας λέει η κυρία Ιωακειμίδου και 
συμπληρώνει: «Σε αντίθεση με τον αντα-
γωνισμό, το προϊόν μας είναι περιβαλλο-
ντικά φιλικό, προσφέρει καλύτερες συν-
θήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και αερι-
σμού στο εσωτερικό της κυψέλης, χωρίς 
υπολείμματα χημικών ουσιών, ενώ δεν 
προκαλεί κίνδυνο σε περίπτωση κατανά-
λωσής του από τις μέλισσες».

Το προϊόν απευθύνεται σε μελισσοκό-
μους βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας 
που δραστηριοποιούνται σε ψυχρά και 
θερμά κλίματα, που θέλουν να βελτιώ-
σουν τις συνθήκες θερμοκρασίας των κυ-
ψελών τους, που επιδιώκουν τη μείωση 
του κόστους παραγωγής και την παραγω-
γή μελιού απαλλαγμένου από χημικά υπο-
λείμματα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 
στην Ευρώπη υπάρχουν 12.000.000 ενερ-
γές κυψέλες. Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία και 
Ιταλία είναι οι χώρες με τις περισσότερες 
κυψέλες και ακολουθούν Πολωνία, Γερμα-
νία και Ουγγαρία. 

Η κυρία Ιωακειμίδου ασχολείται με τη 
μελισσοκομία από το 2009 και σήμερα δι-
ατηρεί ένα μικρό μελισσοκομείο 60 κυψε-
λών. Τον Ιούλιο 2018 το FIBRO-L κατέλαβε 
τη 10η θέση στον 5o διαγωνισμό «John 
and Mary Pappajohn Business Plan 
Competition» του Κολλεγίου Ανατόλια σε 
συνολικά 130 συμμετοχές. Έχει συμμετά-
σχει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού 
Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας 
Aegean Startups – Επιχειρώ στο Αιγαίο 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

FIBRO-L 

Οικολογικό μονωτικό υλικό  
για τις κυψέλες

2ο βραβείο στην κατη-
γορία Agritech 

Π αρατεταμένες διακυμάν-
σεις της θερμοκρασίας στο 
εσωτερικό της κυψέλης 
καθ’ όλο το έτος. Αποτέλε-
σμα της κλιματικής αλλα-

γής είναι οι νεκρές μέλισσες και το κακής 
ποιότητας μέλι. Συνέπεια αυτού η αύξηση 
του κόστους παραγωγής για τον μελισσο-
κόμο. Η λύση ακούει στο όνομα fibro-l και 
δίνεται από την Τεχνολόγο Γεωπόνο, από-
φοιτο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
και Μελισσοκόμο, κυρία Μαρίνα Ιωακειμί-
δου. Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό 
οικολογικό υλικό μόνωσης για το εσωτερι-
κό της κυψέλης. Σκοπός είναι η διατήρηση 
της θερμοκρασίας στην κυψέλη και απώτε-
ρος στόχος η μείωση του κόστους παρα-
γωγής για τον μελισσοκόμο. 

Η χρήση του fibro-l τον χειμώνα μπορεί 
να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της μέλισ-
σας, να μειώσει την κατανάλωση τροφών 
και μελιού, να επιτύχει καλύτερες συνθή-
κες αερισμού και να εξασφαλίσει την 
ύπαρξη μεγαλύτερου πληθυσμού νωρίς 
την άνοιξη. Το καλοκαίρι, δε, μειώνει τις 
ενεργειακές καύσεις των μελισσιών καθό-
τι υπάρχουν μικρότερες απαιτήσεις για 
αερισμό, διευκολύνει τη λειτουργία του 
σμήνους, διατηρεί πιο σκληρά τα κέρινα 
φύλλα και δεν αποτελεί κίνδυνο για την ει-
σαγωγή του στο τρόφιμο.

Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι 
ασθένειες, αυξάνει το προσδόκιμο ζωής 
του εντόμου, αυξάνει ο πληθυσμός νωρίς 
την άνοιξη. Συνέπεια αυτού είναι η δυνα-
μικότερη εκκίνηση στην παραγωγική πε-
ρίοδο και η μείωση της θνησιμότητας των 
μικρών σμηνών. 

Η ιδέα ξεκίνησε το 2017 όταν η κυρία Ιω-
ακειμίδου είχε εμπλακεί σε δομές, όπως η 
Σχολή Επιχειρηματικότητας της Think 
Young, το Venture Garden του Κολλεγίου 
Ανατόλια και η προθερμοκοιτίδα καινοτο-
μίας του OK!Thess. Τον Απρίλιο του 2018 
παρήχθη το mvp Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊ-
όν (MVP) από την Cocomat και έχει ήδη 
συζητηθεί συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Μελισσοκομίας στον Άγιο Μάμα Χαλκιδι-
κής, για την εισαγωγή του fibro-l σε ερευ-
νητικό πρόγραμμα και τη διερεύνηση των 
αποτελεσμάτων χρήσης του. 

«Το FIBRO-L χρησιμοποιείται το τελευ-

Σ ήμερα το 70% της συνολικής 
κατανάλωσης νερού σε 
παγκόσμιο επίπεδο 
χρησιμοποιείται στον 
αγροτικό τομέα. Ποσοστό το 

οποίο αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
σε τρόφιμα. Ως εκ τούτου οι αγρότες 
πρέπει να μειώσουν το νερό που 
χρησιμοποιούν.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Η Chloe 
Irrigation System δίνει λύση σε ένα από 
τα πιο σημαντικά προβλήματα του 
πλανήτη. Μία πλατφόρμα έξυπνης 
καλλιέργειας επιτρέπει στο χρήστη να 
ελέγχει τα χωράφια του εξ αποστάσεως. 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο 
οικοσύστημα της αγροτικής παραγωγής, 
που αποτελείται από μια οικογένεια 
συσκευών, μια εφαρμογή για 
smartphones και υπηρεσίες στο cloud 
που συνδέονται, με στόχο να 
αυτοματοποιηθεί η άρδευση και η 
παρακολούθηση του χωραφιού.

«Ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης 
ποτίσματος που αναπτύξαμε με βάση το 
φυτό, την τοποθεσία του χωραφιού ή του 
κήπου, τις καιρικές συνθήκες και τους 
αισθητήρες που τοποθετούμε στο 
χωράφι προτείνει τη βέλτιστη ποσότητα 
νερού για το πότισμα των φυτών, 
μειώνοντας έτσι το κόστος και τη 
σπατάλη του», επισημαίνει ένας εκ των 
ιδρυτών, ο Λουκάς-Παύλος Μπάσιος.

Η ομάδα της Chloe Irrigation System 
αποτελείται από τον μηχανολόγο 
μηχανικό κ. Λουκά Γραβιά, τον μηχανικό 
λογισμικού Λουκά-Παύλο Μπάσιο και 
τον γεωπόνο Αριστείδη 
Παναγιωτόπουλο.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε 
μία εφαρμογή όπου οι αγρότες θα 
μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τη διαχείριση των 
χωραφιών τους, με απλοποιημένο τρόπο. 
Εκτός από το ζήτημα της άρδευσης, οι 
δορυφορικές εικόνες που 
χρησιμοποιούμε προσφέρουν στον 
αγρότη πληροφορίες, όπως για τμήματα 
στο χωράφι που χρειάζονται προσοχή, 
ασθένειες και άλλα προβλήματα», μας 
εξηγεί ο κ. Μπάσιος και προσθέτει: «Με 

CHLOE IRRIGATION SYSTEM

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
μέσω της μείωσης χρήσης νερού

Η Chloe 
Irrigation System 
δίνει λύση σε ένα 
από τα πιο σημα-
ντικά προβλήμα-
τα του πλανήτη 
με μία πλατφόρ-
μα έξυπνης καλ-
λιέργειας που 
επιτρέπει στο 
χρήστη να ελέγ-
χει τα χωράφια 
του εξ 
αποστάσεως

2ο βραβείο αξίας 4.000 
ευρώ στην κατηγορία 
Agritech 

τις γνώσεις μας μπορούμε ο καθένας να 
συνεισφέρουμε ισάξια στην επιτυχή 
ανάπτυξη του προϊόντος. Στόχος μας 
είναι η αγροτική αγορά, όπου δεν 
υπάρχει κάποιος επικεφαλής, και το 
προτεινόμενο μοντέλο μας είναι 
hardware-as-a-service, το οποίο παρέχει 
συσκευές που εγκαθίστανται στο 
χωράφι, με ετήσια συνδρομή».

Η πρώτη διεθνής διάκριση της Ομάδας 
ήρθε μέσω του ευρωπαϊκού διαγωνισμού 
EU Datathon 2019 όπου κατέκτησε την 1η 
θέση στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε 
πρόγραμμα επιτάχυνσης νεοφυών 
επιχειρήσεων (startups) μέσω 
θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας και 
επιδιώκουν να ξεκινήσουν την παραγωγή 
του προϊόντος μέχρι τον Μάιο του 2020.
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Η αξιοποίηση του τυρογάλα-
κτος οδήγησε την ομάδα 
Oilway στο έλαιο GLA, με 
αντικαρκινικές, αντιθρομ-
βωτικές και αντιφλεγμονώ-

δεις ιδιότητες.
«Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ένταξη 

των μικροβιακών διεργασιών σε ένα ευ-
ρύτερο πλαίσιο προκειμένου να υπάρ-
ξουν εναλλακτικές, πιο οικολογικές και 
αειφορικές μέθοδοι παραγωγής προϊό-
ντων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην 
αγορά, μέσω της απορρύπανσης των 
όγκων αποβλήτων που προκύπτουν σε 
καθημερινή βάση από τις βιομηχανίες 
διαφόρων κλάδων», επισημαίνει η κυρία 
Ελένη Νικολοπούλου και μας διευκρινίζει 
ότι «το πρώτο προϊόν που προέκυψε μέσα 
από αυτή τη διαδικασία ήταν ένα έλαιο με 
ιδιαίτερα διατροφικά και φαρμακευτικά 
χαρακτηριστικά, μέσω της επεξεργασίας 
του ορού γάλακτος».  Από τον ορό τυρο-
γάλακτος (χωρίς πρωτεΐνες) γεννήθηκε 
ένα έλαιο πλούσιο σε γ-λινολενικό οξύ, το 
GLA, με αντικαρκινικές, αντιθρομβωτικές 
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 

Τα μέλη της Ομάδας, που συμπληρώνε-
ται από τις κυρίες Μαριάννα Σοφρά και 
Κατερίνα Μαυριά, βρίσκονται ήδη σε επι-
κοινωνία με μονάδα επεξεργασίας τυρο-
γάλακτος, το απόβλητο της οποίας θα 
παίρνουν ως πρώτη ύλη για το μικροβια-
κό έλαιο. Τις έχουν προσεγγίσει δε επιχει-
ρήσεις και βιομηχανίες από διαφόρους 
τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, 
όπως ελαιοτριβεία και μονάδες παραγω-
γής χυμών, λόγω και του γεγονότος ότι η 
ιδέα μπορεί να προσαρμοστεί και να 
εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος 
αποβλήτων. 

«Τα πιθανά προϊόντα και αποτελέσματα 

OILWAY
Από το 
τυρόγαλο 
σε ένα 
πλούσιο σε  
ιδιότητες 
έλαιο

της κάθε διεργασίας είναι απεριόριστα και 
μπορούν να προσαρμοστούν στις ανά-
γκες της αγοράς ανά πάσα στιγμή», σημει-
ώνει η κυρία Νικολοπούλου και προσθέ-
τει: «Άλλωστε η φιλοσοφία πίσω από τη 
διεργασία που προτείνουμε είναι ότι κάθε 
είδους απόβλητο που περιέχει σάκχαρα 
και δεν δύναται να προκαλέσει τοξικότητα 
στο τελικό προϊόν μπορεί να επεξεργα-
στεί με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο προσα-
νατολισμό έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του πελάτη, είτε αυτός βρίσκεται 
στη θέση του προμηθευτή είτε του 
καταναλωτή».

Η ιδέα τους είναι σύμφωνη με τις αρχές 
της κυκλικής οικονομίας και ανώτερη του 

συμβατικού βιολογικού καθαρισμού, κα-
θώς -όπως μας ενημερώνουν- παραλαμ-
βάνουν και χρησιμοποιούν τα ρυπογόνα 
παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικα-
σίας, και μέσω της απορρύπανσής τους 
παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμε-
νης αξίας.

Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό τους από 
το γεγονός ότι η ιδέα τους έχει απήχηση, 
ενεργοποίησαν τις διαδικασίες περαιτέρω 
προβολής τους μέσω των διαγωνισμών 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με 
στόχο να ενταχθούν σε κοιτίδες νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας ή επενδυτικά προ-
γράμματα που στηρίζουν τέτοιου είδους 
δραστηριότητες.

Τα μέλη της Ομά-
δας Oilway βρί-
σκονται ήδη σε 
επικοινωνία με 
μονάδα επεξερ-
γασίας τυρογά-
λακτος, το από-
βλητο της οποίας 
θα παίρνουν ως 
πρώτη ύλη για το 
μικροβιακό 
έλαιο

2ο βραβείο αξίας 4.000 
ευρώ στην κατηγορία 
Foodtech

Σε αυτή τη δουλειά πάντα ψάχνετε µία λύση.
Εµείς σας προσφέρουµε πολλές.

Ολοκληρωµένες και εξειδικευµένες τραπεζικές λύσεις
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
Ταµιευτήριο αγροτών για όλες τις τραπεζικές σας συναλλαγές και την πίστωση των αγροτικών σας επιδοτήσεων.
Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για να διασφαλίζετε την παραγωγή και το εισόδημά σας,
Κάρτα του Αγρότη, αλλά και δάνεια κάλυψης των καλλιεργητικών εξόδων σας.
∆άνεια για αγορά γης & εξοπλισµού και για κάθε άλλη επενδυτική σας ανάγκη.
Εξειδικευµένα ασφαλιστικά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες της αγροτικής δραστηριότητας. 

Η Κάρτα του Αγρότη παρέχεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί με το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr
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Αντικείμενο της 
Salamousas 
Agrifood είναι η 
παραγωγή και 
τυποποίηση 
οσπρίων, αλεύ-
ρων και σιτηρών 
από τοπικές, πα-
ραδοσιακές ανα-
βιωμένες ποικι-
λίες του νησιού, 
καλλιεργημένες 
στην εύφορη Λη-
μνία Γη 

SALAMOUSAS AGRIFOOD

Η αναβίωση παραδοσιακών 
ποικιλιών της Λήμνου

Ά φκος, ρεβύθι Παναγιάς, 
ασπρομύτικο φασολάκι, 
κουκί-φούλι, αλεύρι και σι-
τάρι είναι μια εξάδα παρα-
δοσιακών προϊόντων της 

Λήμνου. Παραδοσιακές ποικιλίες τις οποί-
ες αναβίωσε η Salamousas Agrifood. 

«Η ιδέα προέκυψε το 2007 από την ανά-
γκη για επαναφορά των τοπικών ποικιλι-
ών οσπρίων και σιτηρών της Λήμνου 
στην αγορά ως σύγχρονα αγροδιατροφι-
κά προϊόντα», μας επισημαίνει ο κ. Σαλα-
μουσάς Στέργιος διευκρινίζοντας ότι «τις 
προηγούμενες δεκαετίες η Λήμνος είχε 
παράδοση στα σιτηρά και όσπρια, με 
πλούσια μάλιστα εξαγωγική δραστηριό-
τητα. Πληθώρα παραγόντων όμως οδή-
γησαν τους γεωργούς σε βελτιωμένες 
ποικιλίες και στην απαξίωση του τοπικού 
γενετικού υλικού. Σκοπός μας είναι η αξι-
οποίηση των τοπικών παραδοσιακών 
σπόρων, η κάρπωση της προστιθέμενης 
αξίας που απορρέει και η διάχυσή της 

στην τοπική κοινωνία». Σημαντικό ρόλο 
στο εγχείρημα της startup έπαιξε το Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου με το Τμήμα Τροφί-
μων & Διατροφής που εδρεύει στο νησί, 
αλλά και τα Γεωπονικά Τμήματα του Αρι-
στοτελείου και του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου, με τα οποία συνεργάζονται 
στην προσαρμογή και τον καθορισμό 
των βέλτιστων καλλιεργητικών 
πρακτικών.

Η Salamousas Agrifood αποτελεί αντι-
κείμενο εργασιών της Π.Χ. ΣΑΛΑΜΟΥΣΑΣ 
-επιχείρησης πέμπτης γενιάς με έδρα τον 
Μούδρο Λήμνου και αντικείμενο τον πρω-
τογενή τομέα και το εμπόριο. Η startup 
μέσα στο 2020 θα υφίσταται ως ξεχωριστή 
νομική και οικονομική οντότητα. Αντικεί-
μενο της Salamousas Agrifood είναι η πα-
ραγωγή και τυποποίηση οσπρίων, αλεύ-
ρων και σιτηρών από τοπικές, παραδοσια-
κές αναβιωμένες ποικιλίες του νησιού, 
καλλιεργημένες στην εύφορη Λημνία Γη. 

Σήμερα ο κύριος όγκος της παραγωγής 

προέρχεται από ιδιοκαλλιέργεια, ενώ συ-
νεργάζονται και με τοπικούς παραγωγούς 
μέσω της Συμβολαιακής Γεωργίας από το 
2007 - χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε η 
συλλογή των τοπικών σπόρων.

«Τα προϊόντα μας έχουν τοποθετηθεί 
στην αγορά από το 2012 και από το 2017 
βρίσκονται στο ράφι τόσο στη Λήμνο όσο 
και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα», λέει ο κ. Σαλαμουσάς και συμπλη-
ρώνει: «Όντας η μοναδική παραγωγική επι-
χείρηση που ασχολείται με το όσπριο της 
Λήμνου, έχουμε αναλάβει την προώθηση 
των προϊόντων εν γένει, συμμετέχοντας σε 
εκθέσεις, διεξάγοντας γευστικές δοκιμές, 
αξιοποιώντας παράλληλα τη μεγάλη δυνα-
μική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης». 
Πρόσφατα τα προϊόντα της Salamousas πι-
στοποιήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Έρευ-
νας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης με συνδυα-
σμένη χρήση γενετικής ταυτότητας-DNA, 
ισοτοπικού αποτυπώματος και μικροβια-
κού προφίλ, τόσο για τον τόπο προέλευσης 
όσο και για τις ποικιλίες φυτών από τις 
οποίες προέρχονται.

Στα άμεσα σχέδια της startup είναι η πι-
στοποίηση της καλλιεργητικής διαδικασί-
ας, η ορθολογική χρήση των πόρων, η πε-
ραιτέρω καθετοποίηση της παραγωγικής 
διαδικασίας και η αύξηση της συμβολαια-
κής παραγωγής με στόχο την κάλυψη της 
προβλεπόμενης ζήτησης, ενώ βρίσκεται 
σε πρώιμο στάδιο και η μελέτη τριών νέ-
ων προϊόντων.

Δ υο φίλοι, ο Δημήτρης Ψα-
θάς και ο Νίκος Κωφοκώ-
τσιας, ένωσαν τις δυνάμεις 
τους και δημιούργησαν το 
ελαιόλαδο και τις επιτραπέ-

ζιες ελιές Klea. Τα 45 στρέμματα με ελιές 
Χαλκιδικής και Καλαμών, που κληρονό-
μησαν από τις οικογένειές τους, ήταν η 
αφορμή για τη συνεργασία, που κρατάει 
πάνω από μία πενταετία.

«Η ιδέα προέκυψε από μια τυχαία δοκι-
μή ελιών σε ένα χωριό της Χαλκιδικής. 
Ρώτησα για τη μέθοδο παραγωγής τους. 
Βρήκα τον παππού που είχε φτιάξει τις 
ελιές. Μια παραδοσιακή συνταγή βάσει 
της οποίας παράγονται οργανοληπτικά 
καλύτερες ελιές με λιγότερα απόβλητα», 
μας λέει ο κ. Ψαθάς και προσθέτει ότι 
«εκεί βασίστηκε η δημιουργία της παρα-
δοσιακής συνταγής, καθώς και άλλων συ-
νταγών με φυσικές μεθόδους, τις οποίες 
ακολουθούμε για την παραγωγή των 
προϊόντων μας».

Η ιστορία έχει και συνέχεια, καθώς δη-
μιουργήθηκε η ανάγκη για το branding. 
Έτσι, γεννήθηκε η Klēa premium goods. 
Μια σειρά προϊόντων που, σύμφωνα με 
τους δημιουργούς της, «συνδυάζει την 
πολιτιστική μας κληρονομιά με το σύγ-
χρονο design».

Εκτός από τις παραδοσιακές ελιές, αυ-
τή τη στιγμή έχουν άλλους τρεις φυσι-
κούς τύπους ελιάς, καθώς παράγουν 
Αγουρέλαιο και Εξαιρετικό Παρθένο 
Ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο Klea κυκλοφο-
ρεί ήδη σε πήλινη και λευκοσίδηρη συ-
σκευασία, σε ντελικατέσεν της Θεσσαλο-
νίκης, της Χαλκιδικής και της Μυκόνου. 
Αυτή την περίοδο η ομάδα Klea βρίσκε-
ται στο τελικό στάδιο της συσκευασίας 
ελιάς, ενώ εξετάζει και τη δημιουργία κι 
άλλων κωδικών προϊόντων.

«Στα σχέδιά μας είναι η δημιουργία 
ενός αποκεντρωμένου μοντέλου, το 
οποίο θα βασίζεται στη συνέργεια των 
μικροπαραγωγών, οι οποίοι θα παρά-
γουν την πρώτη ύλη και το τελικό προϊόν 
με την ίδια μέθοδο που εφαρμόζουμε κι 
εμείς σήμερα και σε συνδυασμό με νέες 
τεχνολογίες και ευφυή γεωργία», μας 
εξηγεί ο κ. Ψαθάς σημειώνοντας ότι βά-
σει του μοντέλου αυτού εργάζονται εδώ 
και δύο χρόνια «χτίζοντας» συνεργασίες 
με άλλους παραγωγούς. Για την ομάδα 
Klea με τη στρατηγική αυτή «θα μπορέ-
σουμε να μειώσουμε τα κόστη παραγω-
γής, να κρατήσουμε υψηλά ποιοτικά στά-
νταρ, αλλά και να έχουμε και τη διαθέσι-
μη ποσότητα για να ικανοποιήσουμε τις 
ανάγκες μεγαλύτερων αγορών. Ταυτό-
χρονα οι μικροπαραγωγοί αυξάνουν το 
εισόδημά τους».

KLEA

Λάδι και ελιές  
με παραδοσιακές μεθόδους 

Τα προϊόντα ελαιολάδου και ελιάς 
της Klea βασίζονται σε μια παραδοσι-
ακή συνταγή με την οποία παράγο-
νται οργανοληπτικά καλύτερες ελιές 
με λιγότερα απόβλητα
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Η γεωργία ξεπερνάει πλέον τα 
στενά όρια του χωραφιού, 
καθώς η σύγχρονη τεχνολο-
γία παρέχει στους αγρότες 
υπηρεσίες που στοχεύουν 

κατά κύριο λόγο στην αύξηση της παραγω-
γικότητας και τη μείωση του κόστους παρα-
γωγής.  Ένα drone μπορεί μέσα σε λίγα λε-
πτά να εποπτεύσει τις καλλιεργήσιμες εκτά-
σεις και να ενημερώσει τον αγρότη για το τι 
απαιτεί το χωράφι του, όπως αν χρειάζεται 
να ποτίσει ή να ψεκάσει.

«Στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας 
(Precision Agriculture), η χρήση των drones 
γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη, αφού τα 
μεγάλα οφέλη που προσφέρουν αναγνωρί-
ζονται απ’ όλο και περισσότερους αγρότες 

σε όλο τον κόσμο», μας επισημαίνει ο ιδρυ-
τής της Flygreecedrone κ. Αλέξης Αλεξίου.

Η εταιρεία σήμερα είναι ενεργή και προ-
σφέρει ένα πακέτο υπηρεσιών στους παρα-
γωγούς, που αφορά μεταξύ άλλων σε: 
• Μέτρηση με ακρίβεια ορίων, η οποία απαι-

τείται στην περίπτωση κληρονομικών.
• Καταμέτρηση ελαιόδεντρων ή άλλου εί-

δους καλλιεργειών, με ακριβή αριθμό και 
συντεταγμένες GPS.

• Αεροψεκασμούς, που ολοκληρώνονται 
εντός δεκαλέπτου για έκταση 4-6 
στρεμμάτων.

• Άμεση καταγραφή ζημιών μετά από θεομη-
νία και πληροφορίες για άμεση 
αντιμετώπιση.

• Πιθανά προβλήματα με ακριβή εντοπισμό 
για στοχευμένη αντιμετώπιση.

• Μέτρηση αποτελεσματικότητας δολωμά-
των δάκου και άλλες ενέργειες.

• Μέτρηση ανθοφορίας για εκτίμηση παρα-
γωγής κ.λπ.

• Έλεγχο για επαρκή άρδευση.
• Διάφορα stress tests κ.λπ.
• Ποσοστό αγριόχορτου ή άλλου παράσιτου 

και σε ποια δέντρα υπάρχει.
• Παρακολούθηση εργασιών (διασταύρωση 

στοιχείων από τις διάφορες εργασίες τρα-
κτέρ κ.λπ.).
«Η ιδέα για τη γεωργία ακριβείας προέκυ-

ψε λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας με πτή-
σεις επανδρωμένων και μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών/ελικοπτέρων. Άλλωστε παρέ-
χουμε ήδη συναφείς υπηρεσίες (χαρτογρά-
φηση, βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, 
έρευνα και διάσωση, επιτήρηση-ασφάλεια 
κ.λπ.), οπότε ήταν φυσικό επακόλουθο. Στο 
εξωτερικό οι υπηρεσίες αυτές στους παρα-
γωγούς παρέχονται με επιτυχία», λέει ο κ. 
Αλεξίου και διευκρινίζει ότι «οι ενέργειες εί-
ναι direct mail σε καλλιεργητές, αγρότες, συ-
νεταιρισμούς, γεωπόνους και μέσω website, 
facebook, Instagram & google ads». Στα άμε-
σα σχέδια του ιδρυτή της Flygreecedrone εί-
ναι να δραστηριοποιηθεί ακόμα πιο ενεργά 
στον τομέα της γεωργίας ακριβείας, με εξει-
δικευμένο προσωπικό και νέο εξοπλισμό, 
όπως ειδικό λογισμικό και «custom made 
UAVs» (drones made in Greece).

Στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας 
(Precision Agriculture), η χρήση των 
drones γίνεται ολοένα και πιο διαδε-
δομένη, αφού τα μεγάλα οφέλη που 
προσφέρουν αναγνωρίζονται απ’ 
όλο και περισσότερους αγρότες σε 
όλο τον κόσμο

FLY GREECE DRONE

Τα drones στην υπηρεσία 
της γεωργίας ακριβείας

Ζ είτε στην πόλη και αναζητάτε 
έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής; 
Τότε δεν έχετε παρά να φτιά-
ξετε το δικό σας προϊόν μέσα 
στο σπίτι σας.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Με το Farm in 
the City. Ένα «κουτί» με τις πρώτες ύλες για 
την παραγωγή του δικού σας τροφίμου ή 
της δικής σας μπύρας. Η ιδέα του FITC προ-
έκυψε μέσα από την πρότερη ενασχόληση 
του κ. Μάριου Πραπόπουλου με την κατα-
σκευή και διακίνηση αγροτεχνικού εξοπλι-
σμού. Το FITC είναι μια μετεξέλιξη αυτής 
της εμπειρίας, που εκτός από hardware 
εξοπλισμό δίνει στους «παραγωγούς της 

πόλης» ή αλλιώς τους Urban Farmers τις 
πρώτες ύλες, αλλά πρωτίστως τη γνώση 
για να παράγουν οι ίδιοι το τρόφιμο που θα 
βάλουν στο τραπέζι τους.

«Το FITC είναι ένα concept brand που κα-
λύπτει τις λειτουργικές, συναισθηματικές 
και κοινωνικές ανάγκες των σύγχρονων αν-
θρώπων της πόλης, που επιλέγουν να έρ-
θουν σε επαφή με έναν πιο παραδοσιακό 
τρόπο ζωής. Οι χρήστες των ΚΙΤ μας 
αντλούν επίσης την ικανοποίηση του “φτιά-
χνω μόνος μου” ή αλλιώς του “do it your-
self”, που πλαισιώνεται και από την καταξί-
ωση στον κοινωνικό και οικογενειακό περί-
γυρο για τα κατορθώματά τους», μας εξη-

γεί ο κ. Πραπόπουλος λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Ποιος δεν θα καμαρώσει 
για το γίδινο τυράκι που έφτιαξε το από-
γευμα στο σπίτι και το ίδιο βράδυ το κερ-
νάει στους καλεσμένους του!».

Το Farm in the City μπορεί να ανήκει 
στην κατηγορία των τροφίμων & ποτών, 
αλλά ουσιαστικά είναι μέρος της ευρύτε-
ρης αγοράς του lifestyle, καθώς προκρίνει 
έναν εναλλακτικό και πιο υγιεινό τρόπο ζω-
ής, που έχει βαθιές ρίζες στην παράδοση.

Η Ομάδα έχει παραγάγει τις πρώτες 3 συ-
νταγές σπιτικής μπύρας και τις πρώτες 3 
συνταγές μαλακών τυριών. Σε συνεργασία 
με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
έχουν ήδη επιλέξει και τα πρώτα 4 μυκήλια 
μανιταριών. Τα πρώτα ΚΙΤ βρίσκονται στο 
τελικό στάδιο ανάπτυξης. Για την κατα-
σκευή των ΚΙΤ μπύρας έχουν μαζί τους 
έναν Έλληνα οικοζυθοποιό που παράλλη-
λα τρέχει και ένα νανοζυθοποιείο. Έχουν 
αναπτύξει σχέση με έναν Εγγλέζο τυροκό-
μο για τις συνταγές του τυριού. Η συσκευα-
σία δε των KIT στηρίζεται στις αρχές της 
ανακύκλωσης και του sustainability.

Tο FITC ξεκινά ως κατάστημα ηλεκτρονι-
κής πώλησης των ΚΙΤ, των αναλωσίμων 
τους και του πιο εξειδικευμένου εξοπλι-
σμού για τους «επαγγελματίες» Urban 
Farmes. Θα ακολουθήσουν «shop-in-shop 
corners» σε αλυσίδες λιανεμπορίου. «Απώ-
τερος στόχος μας είναι η δημιουργία 
flagship stores σε ευρωπαϊκές πρωτεύου-
σες», σημειώνει ο κ. Πραπόπουλος και προ-
σθέτει ότι «η μετεξέλιξη σε αλυσίδα κατα-
στημάτων απασχολεί τη σκέψη μας».

Το λογότυπο του «Farm in the City» είναι 
κατοχυρωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ενώ στα σχέδια της Ομάδας είναι η παγκό-
σμια κατοχύρωσή του μόλις ολοκληρώ-
σουν τον πρώτο γύρο χρηματοδότησης 
που τρέχουν.

Το Farm in the 
City αποτελεί μέ-
ρος της ευρύτε-
ρης αγοράς του 
lifestyle, καθώς 
προωθεί έναν 
εναλλακτικό και 
πιο υγιεινό τρό-
πο ζωής, που έχει 
βαθιές ρίζες 
στην παράδοση

ΑΓΡΌΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ

Αστοί σε ρόλο παραγωγού
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Για την παραγω-
γή της συγκεκρι-
μένης μπύρας 
στο ΑΘΗΝΕΟ 
χρησιμοποιήθη-
καν 100% ελληνι-
κό κριθάρι και 
αρωματικά φυτά 
που προέρχο-
νταν από την 
Κρήτη, καθώς 
στόχος είναι η 
εντοπιότητα του 
προϊόντος, η 
στήριξη των το-
πικών παραγω-
γών και η ανάδει-
ξη της τοπικής 
κοινωνίας 

ΕΡΩΝΤΑΣ

Μια μπύρα που 
μυρίζει… Κρήτη

100% ελληνικό κριθάρι και αρωματικά φυ-
τά που προέρχονταν από την Κρήτη, κα-
θώς στόχος είναι η εντοπιότητα του προϊό-
ντος, η στήριξη των τοπικών παραγωγών 
και η ανάδειξη της τοπικής κοινωνίας. 

Ποια είναι τα σχέδιά τους;
«Η επιχείρησή μας σκοπεύει να δραστη-

ριοποιηθεί στον κλάδο της εστίασης και τα 
πρώτα χρόνια λειτουργίας της να επικε-
ντρωθεί στο αγοραστικό κοινό της Κρήτης, 
καθώς το συγκεκριμένο προϊόν είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένο με το νησί», λέει η κυρία 
Οικονόμου και μας διευκρινίζει ότι «η επι-
χείρηση θα πουλάει το προϊόν σε ενδιάμε-
σες εταιρείες, όπως ταβέρνες, μεζεδοπω-
λεία, μπαρ, καφετέριες κ.τ.λ., οι οποίες θα 
το προσφέρουν στους τελικούς καταναλω-
τές». Η Ομάδα έχει ήδη γνωστοποιήσει την 
ιδέα της σε επιχειρήσεις εστίασης της Κρή-
της, οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον για το προϊόν και για να το δειγματί-
σουν στο κρητικό κοινό, με στόχο στη συ-
νέχεια να το εντάξουν στους καταλόγους 
των μαγαζιών τους. Σε αυτή τη φάση, τα 
μέλη της Ομάδας διερευνούν τη δυνατότη-
τα της ενεργοποίησής τους στο επιχειρη-
ματικό στάδιο, καθώς, όπως λένε χαρακτη-
ριστικά, «η υλοποίηση ενός επιχειρηματι-
κού σχεδίου θέλει χρόνο και προσωπικές 
θυσίες, ενώ διαθέτει και κάποιο ρίσκο».

Μ ια μπύρα με τη γευστική 
πινελιά της Κρήτης και 
την ονομασία Έρωντας 
γεννήθηκε στο ΑΘΗ-
ΝΕΟ. Η ομάδα των φοι-

τητών από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών αποτελούμενη από τους κ.κ. Αρα-
μπατζή Δημήτρη, Ευθυμίου Αντωνία, Σω-
τηροπούλου Νεφέλη και Τάβλα Καλλιόπη, 
με υπεύθυνη Καθηγήτρια την κυρία Οικο-
νόμου Γαρυφαλλιά, παρήγαγαν μία μπύρα 
ενισχυμένη και με τη γευστική πινελιά της 
Κρήτης, καθώς πρόσθεσαν έναν αρωματι-
κό συνδυασμό δίκταμου και μελισσόχορ-
του. Το προϊόν δημιουργήθηκε στο ΑΘΗ-
ΝΕΟ, ένα χώρο δημιουργικής ζυθοποιίας 
που προέκυψε από τους ανθρώπους της 
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, της οποίας τη συνε-
χή στήριξη έχει η συγκεκριμένη ομάδα. «Η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι διατεθειμένη να 
μας πουλάει το προϊόν φασόν και στη συνέ-
χεια εμείς να το εμπορευόμαστε στην Κρή-
τη», μας ενημερώνει η κυρία Οικονόμου. 

Η ιδιαίτερη αυτή μπύρα συσκευάστηκε 
σε βαρέλια 20lt, τα οποία θεωρούνται φιλι-
κά προς το περιβάλλον, καθώς είναι επανα-
χρησιμοποιούμενα. Το δίκταμο, δε, αποτε-
λεί φυτό-σύμβολο για την Κρήτη. Άλλωστε 
από το νησί πηγάζει και το brandname της 
μπύρας, καθώς «Έρωντας» στα κρητικά ση-
μαίνει δίκταμο. «Πίσω από τη λέξη αυτή 
κρύβεται μία γλυκιά ιστορία. Σύμφωνα με 
το μύθο, οι Ερωντάδες ήταν νεαρά παλικά-
ρια που έψαχναν στις βουνοπλαγιές της 
Κρήτης να βρουν και να προσφέρουν στις 
αγαπημένες τους τα σπάνια άνθη του δί-
κταμου», μας λέει η κυρία Οικονόμου. 

Για την παραγωγή της συγκεκριμένης 
μπύρας στο ΑΘΗΝΕΟ χρησιμοποιήθηκαν 

Δ ύο γόνοι δύο οικογενειών 
ένωσαν τις ζωές τους και τις 
δυνάμεις τους και δημιούρ-
γησαν το βιολογικό αγρό-
κτημα αρωματικών φυτών 

και βοτάνων στο Φωτολίβος της Δράμας. 
Τα 12 στρέμματα ανήκαν στην οικογένεια 
της Κατερίνας Γεωργιάδου και τα μελίσσια 
στην οικογένεια του Βασίλη Ζαβούνη. 

«Ξεκινήσαμε με τις γνώσεις και την 
εμπειρία των δικών μας ανθρώπων και 
αποφασίσαμε να πειραματιστούμε με τα 
αρωματικά φυτά. Η αρχή έγινε στο ιδιό-
κτητο χωράφι των 12 στρεμμάτων ανάμε-
σα στα όρη Παγγαίο και Φαλακρό, δίπλα 
στον ποταμό Αγγίτη, το 2014», μας λέει η 
κυρία Γεωργιάδου συμπληρώνοντας: «Αρ-
χίσαμε με τη φύτευση λεβάντας για την 
παραγωγή αιθέριου ελαίου. Στην πορεία 
συνδυάσαμε τα μελίσσια με την καλλιερ-
γούμενη έκταση λεβάντας και πήραμε το 
εκπληκτικό μέλι λεβάντας. Τα επόμενα 

χρόνια πειραματιστήκαμε με ρίγανη, θυ-
μάρι, σιδερίτη, φασκόμηλο, εχινάκεια».

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας 
μοναδικής σειράς μελιών με την ονομασία 
Voria Chora. 

«Μέχρι στιγμής, τρία μέλια μας διακρί-
νονται για την καινοτομία και το design 
της συσκευασίας τους», σημειώνει ο κ. Ζα-
βούνης και τα καταγράφει:

*Μέλι λεβάντας που συλλέγεται από άν-
θη λεβάντας βιολογικής καλλιέργειας. Το 
μέλι λεβάντας σε μορφή κρέμας είναι το 
μοναδικό ελληνικό μέλι λεβάντας, με συ-
γκέντρωση που ξεπερνά το 75%.

*Μέλι ανθέων, με παρουσία κονιορτο-
ποιημένης εχινάκειας - ένα φυσικό 
αντιβιοτικό.

*Μέλι ανθέων, με παρουσία κονιορτο-
ποιημένου φασκόμηλου - ένα εξαιρετικά 
τονωτικό βότανο για το νευρικό σύστημα. 

Η ομάδα προωθεί τα προϊόντα της μέσω 
εκθέσεων τροφίμων στην Ευρώπη, καθώς 
και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Σήμερα 
τα προϊόντα τους βρίσκονται σε 20 κατα-
στήματα στην Ελλάδα και σε επιλεγμένα 
καταστήματα στην Κύπρο, στη Γερμανία 
και την Ελβετία.

Το επιχειρηματικό τους σχέδιο αφορά 
στη δημιουργία μιας εταιρείας στα επόμε-
να χρόνια με την κατασκευή ιδιόκτητου 
συσκευαστηρίου είτε μέσω χρηματοδό-
τησης είτε μέσω επενδυτών.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 12STREMMATA

Λεβάντα και μελίσσια: ένας 
μοναδικός συνδυασμός

Ξεκίνησαν με τη 
φύτευση λεβά-
ντας για την πα-
ραγωγή αιθέρι-
ου ελαίου. Στην 
πορεία συνδύα-
σαν τα μελίσσια 
με την καλλιερ-
γούμενη έκταση 
λεβάντας και δη-
μιούργησαν ένα 
καινοτόμο προϊ-
όν, το μέλι 
λεβάντας
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Τα «functional drinks» απευθύνονται 
σε αθλούμενους, κουρασμένους, δι-
ψασμένους ανθρώπους, όσους έχουν 
δυσανεξίες ή προβλήματα υγείας και 
γενικώς σε όποιον αναζητά έναν υγι-
εινό τρόπο ζωής

ραγωγής και κατανάλωσής τους», σημειώ-
νει η κυρία Χατζηλία προσθέτοντας: «Δη-
μιουργήσαμε μια εξειδικευμένη γκάμα 
εμφιάλωσης προβιοτικού ποτού με φυσι-
κή ζύμωση, εμπλουτισμένου με μεταλλικά 
στοιχεία, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, με 
αρώματα φρούτων και λαχανικών από την 
ελληνική γη». 

Η ομάδα είναι σε συνεχή επικοινωνία 
και συμφωνίες με προμηθευτές πρώτων 
υλών, όπως από το ιαματικό νερό Σουρω-
τής, προβιοτικών καλλιεργειών, βιταμινών 
και φυσικών χυμών λαχανικών, ενώ ερευ-
νούν και το μέλλον των προβιοτικών στη 
ζαχαροπλαστική. Στόχος τους είναι η δη-
μιουργία μιας πλήρους γκάμας προϊό-
ντων, που θα κυκλοφορήσει στην αγορά 
αρχές του 2020.

«Η καινοτομία του εργαστηρίου Ανά-
πτυξης Νέων Προϊόντων Τροφίμων είναι η 
φυσική ζύμωση του νερού», επισημαίνει ο 
κ. Χατζηλίας, ο οποίος αναφέρεται και σε 
προχωρημένες συζητήσεις της Ομάδας με 
εταιρείες του κλάδου των εμφιαλωμένων 
νερών και ποτών για διάθεσή τους στην 
αγορά. Κι όπως λέει χαρακτηριστικά, «η 
συνεργασία μας με την εταιρεία Σουρωτή 
Α.Ε., που έχει πολλά χρόνια εμπειρίας στον 
κλάδο των νερών, και την εταιρεία Υγεία 
Κεφίρ Ιορδάνης Παπαδόπουλος, με μεγά-
λη εμπειρία στην παραγωγή και διάθεση 
προβιοτικών προϊόντων, έχει επιφέρει σε 
εμάς μεγάλη εμπειρία. Η σημερινή μας θέ-
ση είναι στην τελική φάση σχεδίασης σε 
θέματα ιχνηλασιμότητας, ετικέτας, ελέγ-
χου, διατηρησιμότητας, πιστοποίησης 
ισχυρισμών υγείας και σταθερότητας των 
προϊόντων».

ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΤΟ

Νερό με προβιοτικά  
και βιταμίνες; Γιατί όχι!

Φ υσικό ελληνικό νερό 
εμπλουτισμένο με προβιο-
τικά και βιταμίνες, που συν-
δυάζουν γεύσεις φρούτων 
και λαχανικών της ελληνι-

κής γης. Η ομάδα των κ.κ. Χατζηλία Θεο-
δώρας, Γεωπόνου, και Χατζηλία Νικόλαου, 
Χημικού Μηχανικού, καινοτομεί, με τη φυ-
σική ζύμωση του νερού με προβιοτικά 
πολλαπλών και επιλεγμένων στελεχών. 
Χρησιμοποιούν νέες μεθόδους διάχυσης 
των βιταμινών και ιχνοστοιχείων μέσα στο 
προϊόν, νέες καινοτόμες τεχνολογίες, για 
την καλύτερη ανάμιξη των βιταμινών και 
των ιχνοστοιχείων και τη διατήρηση της 
θρεπτικής δυναμικότητας στον ανθρώπι-
νο οργανισμό «infusion technology». 

Τα «functional drinks» απευθύνονται σε 
αθλούμενους, κουρασμένους, διψασμέ-
νους ανθρώπους, όσους έχουν δυσανεξί-
ες ή προβλήματα υγείας και γενικώς σε 
όποιον αναζητά έναν υγιεινό τρόπο ζωής. 
«Η ευαισθητοποίηση στην υγεία και οι δι-
αταραχές που σχετίζονται με το έντερο 
καθώς και ο μεγάλος αριθμός πλεονεκτη-
μάτων υγείας που συνδέονται με τα προ-
βιοτικά προϊόντα έφεραν την ανάγκη πα-

Τ σάι Ολύμπου, ευκάλυπτος, 
χαμομήλι, θυμάρι, μάραθος, 
φασκόμηλο, λουίζα, μέντα, 
γλυκάνισος είναι μερικά από 
την 20άδα των ελληνικών βο-

τάνων που έχουν κλειστεί σε μια κάψουλα 
για τους καταναλωτές που αποζητούν μια 
υγιεινή συνήθεια.

Η startup 12Gods έρχεται να εντάξει τα 
ελληνικά βότανα στην καθημερινότητα 
του καταναλωτικού κοινού με την παρα-
γωγή του καινοτόμου προϊόντος δίνοντας 
τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γευ-
τεί ποιοτικά χαρμάνια από ελληνικά βότα-
να με ευκολία και ταχύτητα παρασκευής, 
η οποία είναι συμβατή με μηχανές 
nespresso.

Εμπνευστής της ιδέας είναι ο πτυχιού-
χος ανθοκομίας Φίλιππος Ζεμπίλας, ο 
οποίος είναι και επικεφαλής της 12Gods. Κι 
όπως μας ενημερώνει, «σε επίπεδο χρή-
σης παγκοσμίως, το τσάι έρχεται σε κατα-
νάλωση δεύτερο μετά το εμφιαλωμένο 
νερό. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζουμε να 
μπούμε σε κάθε σπίτι που έχει μηχανή και 
να δημιουργήσουμε μια νέα υγιεινή 
συνήθεια».

«Μπορεί οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

να έχουν αυξηθεί πάνω από 250% τα τε-
λευταία 15 χρόνια, λόγω των μοναδικών 
ιδιοτήτων τους και του ιδανικού κλίματος 
της Ελλάδας, αλλά ο διάσπαρτος κλήρος 
περιορίζει τις δυνατότητες αξιοποίησης 
του προϊόντος από τον παραγωγό», όπως 
μας περιγράφει η κυρία Κλειώ Χρηστο-
πούλου προσθέτοντας ότι «προϊόντα με 
μεγάλη βιολογική αξία, που οδηγεί σε 
υψηλή τιμή πώλησης και σημαντικό όγκο 
εξαγωγών, χάνουν τεράστια προστιθέμε-
νη αξία».

Πώς ξεκίνησε η 12Gods; «Η απόσταση 
της επιστημονικής έρευνας από την παρα-
γωγή ως τη βιομηχανική επεξεργασία και 
τυποποίηση μας οδήγησαν μέσα από μο-
ναδικές συνεργασίες με το επιστημονικό 
πάρκο της Πάτρας και το aromahub στο 
πρώτο βήμα της αξιοποίησης των αρωμα-
τικών φυτών. Σήμερα έχουμε 4 διαφορετι-
κά αφεψήματα σε κάψουλες συμβατές με 
μηχανές που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Προϊόν το οποίο παρουσιάσαμε και στην 
84η ΔΕθ, μέσω του περιπτέρου της Digital 
Greece», λέει ο κ. Ζεμπίλας.

Τα τέσσερα χαρμάνια είναι: Μίνθη από 
μέντα, ίξο, μολοχάνθη και μάραθο, Αφρο-
δίτη από ιβίσκο, φασκόμηλο, λουίζα, κα-
κουλέ, Ζευς από τσάι Ολύμπου, ευκάλυ-
πτο, χαμομήλι, θυμάρι, τσουκνίδα και 
Έρωντας από δίκταμο, τριβόλι, τσουκνίδα, 
μέντα, γλυκάνισο, τζίνγκο μπιλόμπα, 
μαϊντανό.

Η startup βρίσκεται σε τελικό στάδιο 
παραγωγής των προϊόντων σε δικό της 
χώρο, σε σημείο επιλεγμένο προσεκτικά 
ως προς τη διανομή του προϊόντος και 
σύμφωνα με παγκόσμια πρότυπα διασφά-
λισης ποιότητας. Σημειώνεται ότι η 12Gods 
έχει συνεργασία με την εταιρεία «Επιστη-
μονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.» και τον Κόμ-
βο Καινοτομίας Aroma Innovation Hub, 
που σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας στην επιχείρηση.

Εμπνευστής της 
ιδέας είναι ο πτυ-
χιούχος ανθοκο-
μίας Φίλιππος 
Ζεμπίλας, ο οποί-
ος είναι και επι-
κεφαλής της 
12Gods

12 GODS

Τα ελληνικά βότανα 
κλείστηκαν σε μια κάψουλα
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ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑ

Ο ι αστικοί λαχανόκηποι φαί-
νεται να κερδίζουν έδαφος 
ένεκα της υιοθέτησης από 
τους καταναλωτές μιας πιο 
υγιεινής διατροφής. Η ατο-

μική παραγωγή προϊόντων όμως απαιτεί 
κι ένα ολοκληρωμένο, ενεργειακά αυτό-
νομο και αυτοματοποιημένο σύστημα άρ-
δευσης χαμηλού κόστους, που θα επιτρέ-
πει απομακρυσμένο και ακριβή προγραμ-
ματισμό καλύπτοντας τις ανάγκες των φυ-
τών σε νερό.

«Η δική μας ιδέα για τη δημιουργία ενός 
αυτόνομου και αυτοματοποιημένου συ-
στήματος στάγδην άρδευσης για μικρούς 
λαχανόκηπους, δηλαδή του SmARtI, προ-
έκυψε μέσα από την ανάλυση των κύριων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοι-
νωνίες σήμερα. Από τη μια οι αυξημένες 
ανάγκες σε νερό και τρόφιμα, λόγω της 
αύξησης του πληθυσμού (προβλέψεις για 
το 2050), κι από την άλλη το πρόβλημα 
της λειψυδρίας σε συνδυασμό με τη συ-
γκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα 

αστικά κέντρα κάνουν επιτακτική ανάγκη 
την εύρεση λύσεων», μας επισημαίνει ο κ. 
Ζήσης Τσιρόπουλος.

Το SmARtI λύνει τα χέρια στους πολίτες. 
Η άρδευση ακριβείας ενισχύει την αστική 
γεωργία διατηρώντας την αειφορία των 
πόρων και καλύπτοντας βασικές ανάγκες 
διαβίωσης, σε συνδυασμό και με ένα 
ενεργειακά αυτόνομο σύστημα. Χρησιμο-
ποιείται σύστημα στάγδην άρδευσης, με 
στοχευμένη εφαρμογή του νερού ανά σει-
ρά και είδος καλλιέργειας. 

Το σύστημα άρδευσης θα χρησιμοποιή-
σει τους αλγορίθμους της διαδικτυακής 
πλατφόρμας www.ardeusi.gr, που έχει 
αναπτύξει η AGENSO έτσι ώστε να μπορεί 
να λειτουργεί αυτοματοποιημένα και με 
ακρίβεια. Το μόνο που θα κάνει ο χρήστης 
είναι να εισάγει στο σύστημα τη συνολική 
έκταση του κήπου, τις θέσεις και τις ημε-
ρομηνίες φύτευσης των καλλιεργειών, και 
αυτόματα θα υπολογίζεται η δόση 
άρδευσης.

Για αδιάλειπτη λειτουργία το σύστημα 
θα έχει εσωτερική επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία με ηλιακό συλλέκτη, θα καλύ-
πτεται από αδιάβροχο πλαίσιο εξωτερι-
κού χώρου φέροντας IP67 προστασία, 
προστασία από κεραυνούς καθώς και 
αντικλεπτική προστασία με αποστολή 
στίγματος μέσω GPS.

Η AGENSO ειδικεύεται σε λύσεις Διαδι-
κτύου των Πραγμάτων (IoT) και σε υπηρε-
σίες Γεωργίας Ακριβείας και παρακολού-
θησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, 
ενώ έχει εμπειρία στη δημιουργία συστη-
μάτων άρδευσης. Συμμετέχει σε 15 ερευ-
νητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ορίζοντας 2020) και 
το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δράση «Ερευνώ - Δη-
μιουργώ - Καινοτομώ») για την υλοποίηση 
καινοτόμων λύσεων σχετικά με τη γεωρ-
γία και το περιβάλλον. Αναπτύσσει περί-
που 10 καινοτόμες λύσεις, που θα είναι δι-
αθέσιμες στην αγορά μέσα στα επόμενα 
δύο έτη. Ένα προϊόν που βγήκε πρόσφατα 
είναι το EffiSpray (https://www.
effispray.gr/), το οποίο υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ενώ συγχρη-
ματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
& Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Το EffiSpray υπο-
λογίζει, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 
(θερμοκρασία, υγρασία κ.τ.λ.), την ιδανική 
ημέρα και ώρα για τον ψεκασμό των καλ-
λιεργειών, κατά τις επόμενες πέντε ημέ-
ρες. Έτσι, μειώνεται το ρίσκο αποτυχίας 
του ψεκασμού, συμβάλλοντας σημαντικά 
στη μείωση των αριθμών ψεκασμών ανά 
καλλιεργητική περίοδο. 

Στα Τρίκαλα γεν-
νήθηκε η ιδέα 
της δημιουργίας 
μιας διαδικτυα-
κής πλατφόρμας 
η οποία θα συν-
δέει τους παρα-
γωγούς με την 
εγχώρια και τη 
διεθνή βιομηχα-
νία μεταποίησης 
των Φαρμακευ-
τικών και Αρω-
ματικών Φυτών

Το SmARtI λύνει 
τα χέρια στους 
πολίτες. Η άρ-
δευση ακριβείας 
ενισχύει την 
αστική γεωργία 
διατηρώντας την 
αειφορία των πό-
ρων και καλύ-
πτοντας βασικές 
ανάγκες διαβίω-
σης, σε συνδυα-
σμό και με ένα 
ενεργειακά αυτό-
νομο σύστημα 

Medicinal & Aromatic Plants

Η ομάδα map μας οδηγεί 
στην… αιώνια νεότητα

SmARtI

Ελεγχόμενο πότισμα στους 
αστικούς λαχανόκηπους

Έ να θερινό σχολείο στα Τρί-
καλα οδήγησε στη δημιουρ-
γία της ομάδας «Map» και 
της εταιρείας παραφαρμα-
κευτικών προϊόντων Olea, 

που παράγει προϊόντα με βάση το ελαιό-
λαδο και τον ελίχρυσο. 

Η σειρά Olea αναπτύχθηκε από τους γε-
ωπόνους Κουκουρίκου Μαρία, Λιόλιο Δη-
μήτριο και Χαλέμου Ειρήνη υπό την καθο-
δήγηση του Αλέξανδρου Ασσαριωτάκη, 
γεωπόνου M.Sc., Υπ. Διδάκτορος Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο 
της δράσης του Θερινού Σχολείου που δι-
οργανώνεται στα Τρίκαλα και από το πρό-
γραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», 
όπου και απέσπασαν το 1ο βραβείο.

«Στα Τρίκαλα γεννήθηκε η ιδέα της δη-
μιουργίας μια διαδικτυακής πλατφόρμας 
η οποία θα συνδέει τους παραγωγούς με 
την εγχώρια και τη διεθνή βιομηχανία με-

ταποίησης των Φαρμακευτικών και Αρω-
ματικών Φυτών», επισημαίνει ο κ. Ασσαρι-
ωτάκης και μας εξηγεί ότι το όνομα της 
ομάδας Map προέρχεται από τα αρχικά 
του όρου «Φαρμακευτικά και Αρωματικά 
Φυτά» ή στα αγγλικά Medicinal and 
Aromatic Plants και τη λέξη «χάρτης», στα 
Αγγλικά Map. Τα υπόλοιπα μέλη της Ομά-
δας είναι οι κ.κ. Ολυμπία Αθανασίου, Μη-
χανολόγος-Μηχανικός, Ανδριάνα Καραχά-
λιου, Γεωπόνος, Κωνσταντίνα Λόντου, Γε-
ωπόνος, και Βασιλική Νικολοπούλου, Πο-
λιτικός Μηχανικός.

Η εταιρεία παραγωγής παραφαρμακευ-
τικών προϊόντων Olea αξιολογώντας τις 
ανάγκες και την προτίμηση των καταναλω-
τών για φυσικά προϊόντα αποφάσισε τη 
δημιουργία μιας σειράς καθημερινής περι-
ποίησης προσώπου, με το όνομα «Golden 
Visage». Το όνομα της σειράς αποτελεί φό-
ρο τιμής στο φυτό της αιώνιας νεότητας, 

τον ελίχρυσο, που αποτελεί το δεύτερο κύ-
ριο συστατικό της σειράς. Το πρώτο κύριο 
συστατικό είναι το εδραιωμένο παραδοσι-
ακό ελληνικό προϊόν, το ελαιόλαδο. 

Η σειρά «Golden Visage» αποτελείται 
από 4 διαφορετικά προϊόντα: ένα σαπούνι 
καθαρισμού με βάση το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο και άνθη ελίχρυσου, ένα νερό 
προσώπου (face mist) από μίγμα ελαίων 
και έγχυμα ελίχρυσου, μια μάσκα ενυδά-
τωσης εμβαπτισμένη σε νερό ελίχρυσου 
κι ένα serum-συνδυασμό ελαίων.

Πρόκειται για μια σειρά που απευθύνε-
ται σε ένα ευρύ κοινό, γυναικών και αν-
δρών, η οποία θα προωθηθεί χονδρικώς, 
λιανικώς και μέσω e-shop. «Μελλοντικά 
φιλοδοξούμε να κατοχυρώσουμε τον ελί-
χρυσο ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιό-
τυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ)», μας ενημερώνει ο κ. 
Ασσαριωτάκης.

Σκοπός της Map είναι η συνεργασία με 
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για 
την καθοδήγηση των παραγωγών ΦΑΦ 
ως προς τις καλλιεργητικές τεχνικές που 
πρέπει να ακολουθούν και η ταυτοποίηση 
του χημειότυπου της παραγωγής, που 
αποτελεί μια πολύ σημαντική πληροφο-
ρία για τους πιθανούς αγοραστές της 
πρώτης ύλης. Στοχεύουν δε στη δημιουρ-
γία ενός δικτύου μεταξύ Ελλήνων παρα-
γωγών ΦΑΦ και μεταποιητών σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο.

Online σύνδεση παραγωγών  
και βιομηχανιών ΦΑΦ
Η Ομάδα προχώρησε και στην ιδέα της MAPic, λόγω δυ-
σκολιών στη διάθεση της παραγωγής. Μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα που συνδέει παραγωγούς φαρμακευτικών-
αρωματικών φυτών και εγχώρια-διεθνή βιομηχανία με-
ταποίησης. Τι ακριβώς παρέχει; Συνδρομητές της πλατ-
φόρμας είναι οι παραγωγοί των ΦΑΦ και οι βιομηχανίες 
μεταποίησης (καλλυντικά, ποτοποιία, φαρμακοβιομηχα-
νίες κ.λπ.). Σκοπός της πλατφόρμας είναι οι παραγωγοί 
να καταχωρίζουν τα στοιχεία της καλλιέργειάς τους, 
όπως είδος, τοποθεσία, υψόμετρο, εδαφοκλιματικές 
συνθήκες και ποσότητα παραγωγής. Ο εκάστοτε παρα-
γωγός θα έχει δυνατότητα επικοινωνίας με το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) για παροχή συμβουλών 
και ανάλυση χημειότυπου, ώστε να δίνεται μια ταυτότητα 
της ποιότητας της καλλιέργειας. Οι βιομηχανίες θα εγ-
γράφονται στην πλατφόρμα προς αναζήτηση του επιθυ-
μητού φυτικού είδους κι ένας χάρτης θα τους δείχνει τις 
περιοχές στις οποίες υπάρχουν οι καλλιέργειες στην Ελ-
λάδα, σε τι ποσότητες, καθώς και το χημειότυπο που έχει 
ταυτοποιήσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Έτσι 
οι βιομηχανίες θα έχουν τη δυνατότητα παραγγελίας μέ-
σω της πλατφόρμας απευθείας από τον παραγωγό με δι-
ασφάλιση της ποιότητας της πρώτης ύλης. 
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Ο αγρότης μπο-
ρεί να επιβλέπει 
τη λειτουργία 
του ποτίσματος 
από το 
smartphone, να 
ενημερώνεται 
για την ταχύτητα 
μαζέματος, την 
πίεση και τον 
όγκο του νερού 
ανά κυβικό, την 
ταχύτητα του 
ανέμου, τη διάρ-
κεια του 
ποτίσματος

e-KAROULI

Ανεβάζουν… ταχύτητα στο 
πότισμα των χωραφιών και 
κερδίζουν χρόνο και χρήμα

Τ ο καρούλι είναι το βασικό ερ-
γαλείο που χρησιμοποιείται 
στην Ελλάδα για την άρδευ-
ση της καλλιέργειας. Τα ση-
μερινά καρούλια έχουν κατα-

σκευαστεί με τεχνολογία από τη δεκαετία 
του 1980, η οποία δεν έχει αναβαθμιστεί 
μέχρι σήμερα. Ο ηλεκτρολόγος Κοντορε-
πανίδης Κωνσταντίνος, ο οποίος δραστη-
ριοποιείται στον τομέα των γεωτρήσεων 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονί-
κης, κατά τις συνεργασίες που είχε με 
αγρότες της περιοχής διαπίστωσε πόσο 
«απαρχαιωμένα» είναι τα ποτιστικά 
καρούλια.

«Το καρούλι που χρησιμοποιούν σήμε-
ρα στα ποτίσματα είναι ένα εργαλείο κα-
τασκευασμένο στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘80, που συνεχίζει να χρησιμοποιείται 
και να κατασκευάζεται ακόμα και σήμερα 
χωρίς να έχει αναβαθμιστεί στον τομέα 
της τεχνολογίας. Κάπως έτσι γεννήθηκε η 

ιδέα να το αναβαθμίσουμε τεχνολογικά 
έτσι ώστε να είναι πιο εύχρηστο, λιγότερο 
ενεργοβόρο και να κάνει σωστή διαχείρι-
ση νερού».

Πρόκειται για μία ηλεκτρική εκδοχή του 
διάσημου καρουλιού ποτίσματος που 
χρησιμοποιείται κατά κόρον στο πότισμα 
καλλιεργειών σε όλη την Ευρώπη. Τα ποτι-
στικά καρούλια μετατρέπουν την ορμή 
του νερού σε μηχανική ενέργεια, μέσω 
ενός υδροστροβίλου, και τη μηχανική αυ-
τή ενέργεια τη μετατρέπουν σε κίνηση μέ-
σω ενός κιβωτίου ταχυτήτων. Οι απώλειες 
και το κόστος μετατροπής ενέργειας από 
την ορμή του νερού σε κίνηση υπολογίζο-
νται σε 3,7 kw (5hp) το ελάχιστο και φτά-
νουν έως 7,4 kw (10hp) σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 

Για παράδειγμα, αν κάποιος γεωργός 
χρειάζεται 14,7 kw (20hp) αντλητικό συ-
γκρότημα για να ποτίσει, αν χρησιμοποιή-
σει παραδοσιακό καρούλι θα χρειαστεί 

τουλάχιστον 18,4 kw (25 hp). Η ταχύτητα 
ποτίσματος στα καρούλια ρυθμίζεται μη-
χανικά από τον χρήστη και δεν είναι ακρι-
βείας, λόγω της μεταβαλλόμενης πίεσης 
και κατά συνέπεια και της ορμής του νε-
ρού κατά τη διάρκεια του ποτίσματος.

«Στο e-karouli ένας μικρός ηλεκτροκι-
νητήρας φροντίζει για την κίνηση του κα-
ρουλιού και μπορούμε μέσω αυτού να πε-
τύχουμε μεγάλη ακρίβεια στην ταχύτητα 
ποτίσματος. Η ενέργεια για τη λειτουργία 
του κινητήρα εξασφαλίζεται από τα φω-
τοβολταϊκά πάνελ και αποθηκεύεται στις 
μπαταρίες χωρίς να καταναλώνει ενέργεια 
από το αντλητικό συγκρότημα. Έτσι, επι-
τυγχάνεται οικονομία σε ηλεκτρικό ρεύμα 
ή καύσιμα», μας ενημερώνει ο κ. Κοντορε-
πανίδης. Σε περίπτωση δε πτώσης της τά-
σης των μπαταριών, το e-karouli αυτόμα-
τα ενεργοποιεί ένα υδροστροβιλικό δυνα-
μό ώστε ποτέ να μη σταματήσει η λει-
τουργία του. Με την προσθήκη μιας 
μονάδας IOT οι δυνατότητες γίνονται 
απεριόριστες. 

Ο αγρότης μπορεί να επιβλέπει τη λει-
τουργία του ποτίσματος από το 
smartphone, να ενημερώνεται για την τα-
χύτητα μαζέματος, την πίεση και τον όγκο 
του νερού ανά κυβικό, την ταχύτητα του 
ανέμου, τη διάρκεια του ποτίσματος.

Το προϊόν της ομάδας Axios, η οποία 
συμπληρώνεται από τους κ.κ. Θεοδωρά-
κογλου Κωνσταντίνο, Μηχανολόγο Μηχα-
νικό, και Ισκίδου Νίκη, Λογίστρια, βρίσκε-
ται σε δοκιμαστικό στάδιο και, όπως μας 
επισημαίνει ο κ. Κοντορεπανίδης, «η καλ-
λιέργεια ακριβείας είναι μονόδρομος για 
τους γεωργούς κι εκεί θέλουμε να 
επικεντρωθούμε».

Τ σιπς μήλου, ελιάς και σταφυ-
λιού παρασκευάζονται στο 
Κιάτο με το brand name 
«Γνήσιες Γεύσεις» και εξάγο-
νται σε Κύπρο, Βέλγιο, Δανία, 

Ντουμπάι, ενώ το αποξηραμένο μαύρο 
σκόρδο ταξιδεύει μέσω της Amazon σε 
Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. 

Εμπνευστής της ιδέας είναι ο κ. Δημή-
τρης Τσαμπαρλής, ο οποίος βασίστηκε 
στις επιστημονικές γνώσεις του πατέρα 
του για την αποξήρανση φρούτων και λα-
χανικών, καθώς και την κατασκευή 
ξηραντηρίων.

Η ελληνική οικογενειακή εταιρεία από 
το Κιάτο Κορινθίας μεταποιεί περί τους 
100 με 150 τόνους βιολογικών φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών σε ετήσια βάση. 
Στο αποξηραντήριο της επιχείρησης με το 
brand name «Γνήσιες Γεύσεις» 
μεταποιούνται: 

• μήλο, ολόκληρο ή σε σκόνη 
• μαύρο σκόρδο
• ανάλατες ελιές
• τσαμπί σταφυλιού.
Παράλληλα, παράγουν και φασόν προϊ-

όντα για παραγωγούς αρώνιας, υποφαές 
κ.λπ., με σκοπό τις εξαγωγές. 

«Τα αποξηραμένα προϊόντα παράγο-
νται χωρίς πρόσθετα, χημικά και μη, για 
συντήρηση ή τόνωση γεύσης ή χρώμα-
τος», μας ενημερώνει ο κ. Τσαμπαρλής 
προσθέτοντας ότι πρόκειται για «100% βι-
ολογική μεταποίηση, συσκευασία και 
τυποποίηση».

Τα προϊόντα «Γνήσιες Γεύσεις» διατίθε-
νται μέσω χονδρεμπόρων σε Κύπρο, Βέλ-
γιο, Δανία και Dubai. Από τα μέσα του πε-
ρασμένου Σεπτεμβρίου πωλούνται μέσω 
της Amazon σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, 
Ιταλία. Στην Ελλάδα τα προϊόντα της εται-
ρείας πωλούνται στην αλυσίδα σούπερ 

μάρκετ Δ. Θανόπουλος στα βόρεια προ-
άστια της Αττικής.

Τα φρούτα και τα λαχανικά που αποξη-
ραίνονται προέρχονται από Έλληνες παρα-
γωγούς. «Τα μήλα τα προμηθευόμαστε 
από την Αγιά Λάρισας και την Τρίπολη, τα 
σταφύλια από την Κόρινθο, τα σκόρδα από 
τη Βόρειο Ελλάδα, την αρώνια από τη Λά-
ρισα», μας λέει χαρακτηριστικά ο κ. Τσα-
μπαρλής τονίζοντας ότι «αναζητάμε διαρ-
κώς καλλιεργητές, για να συνεργαστούμε 
βασιζόμενοι στη συμβολαιακή γεωργία και 
για προϊόντα που διαπιστώνουμε ότι έχουν 
εμπορική αξία. Με τον τρόπο αυτό είμαστε 
κι εμείς καλυμμένοι για την πρώτη ύλη και 
οι παραγωγοί σίγουροι ότι θα διοχετεύ-
σουν το προϊόν τους στην αγορά».

Η εταιρεία στοχεύει στη μαζική παρα-
γωγή προϊόντων με δική της φίρμα για τη 
λιανική αγορά, αλλά και στο να προμη-
θεύει βιομηχανίες τροφίμων με την πρώ-
τη ύλη τους. 

Στα σχέδιά τους, όπως μας ενημερώνει 
ο κ. Τσαμπαρλής, είναι η δημιουργία ξη-
ραντηρίου κοντά στα κέντρα διανομής 
νωπών προϊόντων, ώστε οι υπηρεσίες ξή-
ρανσης να είναι άμεσα διαθέσιμες για 
τους εμπόρους φρούτων και λαχανικών 
χωρίς περαιτέρω μεταφορικά. Την περίο-
δο αυτή έχουν επικεντρωθεί στην παρα-
γωγή μαύρου σκόρδου και τσιπς μήλου, 
ενώ στα επόμενα σχέδιά τους είναι μια 
σειρά τσιπς φρούτων, την οποία υπολογί-
ζουν να λανσάρουν στην αγορά μέσα στο 
επόμενο έτος.

ΓΝΉΣΙΕΣ ΓΕΎΣΕΙΣ

Τσιπς μήλου, σταφυλιού  
και ελιάς «γεννιούνται»  
στο Κιάτο

Ή ελληνική οικο-
γενειακή εται-
ρεία από το Κιά-
το Κορινθίας με-
ταποιεί περί τους 
100 με 150 τόνους 
βιολογικών φρέ-
σκων φρούτων 
και λαχανικών σε 
ετήσια βάση
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Πάνω από 300 
νέοι επιχειρημα-
τίες, επενδυτές, 
διαμορφωτές 
πολιτικής και εκ-
πρόσωποι διε-
θνών οργανι-
σμών και παρα-
γωγικών φορέ-
ων από 60 και 
πλέον χώρες 
συμμετείχαν στο 
Παγκόσμιο Συνέ-
δριο Αγροδια-
τροφικής 
Επιχειρηματικό-
τητας

Κορυφαίο γεγο-
νός του Συνεδρί-
ου ήταν ο τελικός 
του Future Agro 
Challenge, ενός 
διεθνούς διαγω-
νισμού που δημι-
ουργήθηκε με 
ελληνική πρωτο-
βουλία και με πα-
ρουσία σε 64 
χώρες

GLOBAL AGRIPRENEURS SUMMIT

Με το βλέμμα στις 
νεοφυείς επιχειρήσεις 
του παγκόσμιου 
αγροδιατροφικού 
τομέα

Σ το επίκεντρο θεμάτων που 
άπτονται της επιχειρηματικό-
τητας και της καινοτομίας για 
την αγροδιατροφή βρέθηκε η 
Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 

2019 μέσω του 4ου Global Agripreneurs 
Summit, που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ. 

Περισσότεροι από 300 νέοι καινοτόμοι 
επιχειρηματίες, επενδυτές, διαμορφωτές 
πολιτικής και εκπρόσωποι διεθνών οργα-
νισμών και παραγωγικών φορέων από πε-
ρισσότερες από 60 χώρες συμμετείχαν 
στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδιατροφι-
κής Επιχειρηματικότητας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει θέσει 
ως στρατηγική επιλογή τη στήριξη της νε-
ανικής επιχειρηματικότητας στον αγροτι-
κό τομέα και τη διευκόλυνση της εισόδου 
των νέων στον κλάδο, ήταν η μοναδική 
τράπεζα χορηγός του Global Agripreneurs 
Summit (GAS), που πραγματοποιήθηκε 
στη Helexpo από τις 7 μέχρι και τις 11 Σε-
πτεμβρίου 2019. 

Το διεθνές συνέδριο ανοίγει το διάλογο 
μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων για την 
ανάδειξη λύσεων και καινοτόμων προτά-
σεων στις οικογενειακές φάρμες, που 
αποτελούν το 80% της παγκόσμιας αγρο-
τικής παραγωγής κι έχουν ανάγκη να βρί-
σκονται στην πρωτοπορία της τεχνολογι-
κής εξέλιξης. Στόχος είναι η ανάδειξη ενός 
νέου μοντέλου αγροτικής παραγωγής, 
που εμπεριέχει ως βασικό συστατικό την 
τεχνολογία, ώστε να απαντά στις προκλή-
σεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να 
ελκύει και τους νεότερους επιχειρηματίες. 
Τα τρία προηγούμενα συνέδρια είχαν γίνει 
σε: Κολομβία το 2016, Νότια Αφρική το 
2017 και Τουρκία το 2018.

Στο επίσημο δείπνο (8.9.2019) του 4ου 

Συνεδρίου, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέ-
ντρο, όπου παρευρέθησαν περισσότερα 
από 300 άτομα, μεταξύ των οποίων 
startups, επενδυτές και εκπρόσωποι πα-
ραγωγικών φορέων, το παρών έδωσαν ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Μαυρουδής Βορίδης, ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κωνστα-
ντίνος Φραγκογιάννης, ο Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας «Παπαστρά-
τος», κ. Χρήστος Χαρμπαντίδης, κ.ά. 

Για τους σκοπούς του Συνεδρίου υλο-
ποιήθηκαν B2B συναντήσεις, μια σειρά θε-
ματικών workshops και ομιλίες από ειδι-
κούς για σημαντικά θέματα του αγροδια-
τροφικού τομέα όπως οι νέες τεχνολογίες, 
τα νέα μοντέλα χρηματοδότησης, η επιρ-
ροή της κλιματικής αλλαγής, η ασφάλεια 
τροφίμων κ.λπ. Στα workshops του συνε-
δρίου συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλη-
τές από όλο τον κόσμο, σε θεματικές της 
αγροδιατροφής, όπως η ρομποτική στον 
αγροτικό τομέα, η ανάλυση δεδομένων 
και η πρόληψη ασθενειών στις καλλιέργει-
ες. Παρευρέθησαν περισσότεροι από 300 
επενδυτές και 100 startups – εκ των οποί-
ων περίπου 50 ήταν από τη διεθνή 
κοινότητα.

Οι τρεις νικητές
Κορυφαίο γεγονός του Συνεδρίου ήταν ο 
τελικός του Future Agro Challenge, ενός 
διεθνούς διαγωνισμού που δημιουργήθη-
κε με ελληνική πρωτοβουλία και με πα-
ρουσία σε 64 χώρες. Στον τελικό προκρί-
θηκαν 32 ομάδες από τις 100 startups, νι-
κητές διαγωνισμών σε πάνω από 60 χώ-
ρες – μεταξύ των οποίων και οι νικητές 
του διαγωνισμού Trophy-Τροφή 

Challenge, που πραγματοποιήθηκε στην 
Ελλάδα (Ιούλιος 2019). Νικητές αναδείχθη-
καν οι εξής:

• «Agripreneur of the Year 2019» ανα-
δείχθηκε η ομάδα Biome Makers, από τις 
ΗΠΑ. Η τεχνολογική της καινοτομία έγκει-
ται στο γεγονός ότι προσδιορίζει κάθε με-
μονωμένη μικροβιακή συνιστώσα του 
εδάφους και προβλέπει τον κίνδυνο ασθε-
νειών εκ των προτέρων. 

• «Global Finalist - Runner Up 2019» 
αναδείχθηκε η Eleos Robotics, από τον 
Καναδά. Η εταιρεία κατασκευάζει το 
RoboWeeder, μια συσκευή η οποία ανι-
χνεύει, εντοπίζει και στη συνέχεια εξαλεί-
φει τα ζιζάνια που καταστρέφουν τις 
καλλιέργειες.

• «Global Finalist - Second Runner Up 
2019» αναδείχθηκε η Swarm Farm 
Robotics από την Αυστραλία. Η εταιρεία 
έχει δημιουργήσει μικρά, αποδοτικά και 
αυτόνομα οχήματα με ειδική τεχνολογία, 
τα οποία μπορούν να εκτελούν απλές, 
επαναλαμβανόμενες εργασίες και να ελα-
χιστοποιούν τη συμπύκνωση του 
εδάφους.

Οι ομάδες που καινοτομούν είχαν την 
ευκαιρία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συ-
νεδρίου να δικτυωθούν, να συνεργαστούν 
και να εκθέσουν τις ιδέες τους για το πώς 
θα υποστηριχθεί η αγροτική οικονομία 
από τις νέες τεχνολογίες, στηρίζοντας την 
παγκόσμια οικονομία.

Το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αγροδια-
τροφικής Επιχειρηματικότητας διοργα-
νώνεται από τους Industry Disruptors - 
Game Changers, σε συνεργασία με τη 
ΔΕΘ HELEXPO στο πλαίσιο του Digital 
Greece, με την υποστήριξη της Αμερικα-
νικής Πρεσβείας, του ΕΙΤ Food, της Τρά-
πεζας Πειραιώς, του οργανισμού Global 
Open Data for Agriculture and 
Nutrition (GODAN), του SANAD Fund, 
της εταιρείας Wind, του Οργανισμού 
People’s Trust και της εταιρείας Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία. Τελεί υπό την αιγίδα του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληρο-
φορικής Βορείου Ελλάδος και του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης.

«Με δεδομένες τις ραγδαίες μεταβολές 

σε διεθνές επίπεδο και με τις καινοτομίες 
να εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, η 
ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού τομέα 
είναι απαραίτητο να βασιστεί σε νέα πα-
ραγωγικά πρότυπα. Καθοδηγητές αυτής 
της αναγκαιότητας είναι οι νέοι αγρότες 
και οι ομάδες παραγωγών που στηρίζει 
έμπρακτα η Τράπεζα Πειραιώς», τόνισε ο 
κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Αναπληρω-
τής Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπε-
ζικής της Τράπεζας Πειραιώς, στον χαιρε-
τισμό που απηύθυνε στο επίσημο δείπνο 
του Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε 
στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο την Κυ-
ριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019.

«To Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζι-
κής της Τράπεζας Πειραιώς ανέδειξε στην 
πράξη ότι η συνεργασία, η διάχυση της 
πληροφορίας, η εκπαίδευση, η καινοτομία 
και η εξωστρέφεια αποτελούν τα συστατι-
κά της επιτυχίας στην προσπάθεια δημι-
ουργίας ισχυρών, ανθεκτικών και αειφό-
ρων αλυσίδων αξίας. Έτσι, δημιουργού-
νται οι προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο και 
αναπτυξιακό παραγωγικό μοντέλο στον 
αγρο-διατροφικό τομέα της χώρας μας», 
επισήμανε ο κ. Ιωάννης Χανιωτάκης, Δι-
ευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού 
Τομέα Τράπεζας Πειραιώς, στο πάνελ 
«Προκλήσεις για τον Ελληνικό Αγροτικό 
Τομέα» όπου και εστίασε στο πρωτοπορι-
ακό Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζι-
κής της Τράπεζας Πειραιώς.

«Βασικός πυλώνας στη χρηματοδότηση 
της οικονομίας τείνει να εξελιχθεί η μικρο-
χρηματοδότηση. Στην Τράπεζα Πειραιώς 
ήδη έχουμε ξεδιπλώσει μια σειρά τραπεζι-
κών χρηματοδοτήσεων, όπως το προϊόν 
Μικροχρηματοδότηση Αγροτών. Η Τρά-
πεζα βρίσκεται και στο τελικό στάδιο των 
ενεργειών για να συμμετάσχει με σημαντι-
κό ποσό στις χρηματοδοτήσεις μέσω του 
Προγράμματος EaSi, που αφορά σε δά-
νεια μέχρι 25.000 ευρώ σε πελάτες με δυ-
σκολίες πρόσβασης στην τραπεζική χρη-
ματοδότηση», ανέφερε ο κ. Αλέξης Πολυ-
τάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εργασιών 
Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, 
μιλώντας στο πάνελ «Μικρο-πιστώσεις: 
Ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης για μι-
κρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» στην 
εκδήλωση της Digital Greece.

«Η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται έμπρα-
κτα δίπλα στους αγρότες και προσφέρει 
ένα ευρύ πακέτο με προϊόντα και υπηρε-
σίες υψηλού επιπέδου, με στόχο τη δημι-
ουργία βιώσιμων και αειφόρων εκμεταλ-
λεύσεων», είπε ο κ. Νικόλαος Δεδούσης, 
στέλεχος Αγροτικής Τραπεζικής της Τρά-
πεζας Πειραιώς, κατά τη συμμετοχή του 
στο πάνελ «Νέα χρηματοδοτικά μοντέλα 
για τον Αγροδιατροφικό Τομέα».

Ο κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, αναπληρωτής  
Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής,  
Τράπεζα Πειραιώς
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Μ ια οικογενειακή συντα-
γή 200 ετών για το σιρό-
πι σύκου σε συνδυασμό 
με το σεβασμό για τη γη 
και τους καρπούς της 

ώθησε την οικογένεια Πασιαλή στη δημι-
ουργία της Fruit Stories Edessa.

Αφορμή στάθηκε ένα οικογενειακό γε-
γονός κατά το οποίο διαπίστωσαν ότι είχε 
αρχίσει να εκλείπει το σιρόπι σύκου, με το 
οποίο φτιάχνουν τις τηγανίτες. Σήμερα η 
startup δημιουργεί μαρμελάδες, γλυκά 
κουταλιού και σιρόπια από φρέσκα σύκα 
και κεράσια δικής της παραγωγής. Τι ετοι-
μάζουν ακόμα; «Από σιρόπια με διάφορα 
εκχυλίσματα και chutneys με άρωμα ανα-
τολής, μέχρι θερμοφόρες από κουκούτσια 
και άλλα πολλά». «Έμφαση δίνεται στα σι-
ρόπια και ιδιαίτερα στο σιρόπι σύκου, το 
οποίο βασίζεται στην οικογενειακή συ-
νταγή 200 ετών. Και ταυτόχρονα μια προ-
σπάθεια να προβληθεί ένας όμορφος τό-
πος με πλούσιες παραδόσεις που συμπο-
ρεύονται με νόστιμα γλυκά. Η έμφαση δί-
νεται στα σιρόπια από κεράσι και σύκο και 
στις χωρίς ζάχαρη εκδοχές τους», μας λέει 
η κυρία Αναστασία Πασιαλή συμπληρώ-
νοντας ότι «ακολουθούμε φιλικές προς το 
περιβάλλον μεθόδους σε όλα τα στάδια 
της παραγωγής, από το χωράφι έως και το 
κομμάτι των logistics».

Η νεοσύστατη επιχείρηση πουλάει τα 
προϊόντα της μέσω του διαδικτύου, ακο-
λουθώντας φιλικά προς το περιβάλλον 
logistics και ως εκ τούτου τη μαζική απο-
στολή των παραγγελιών με την ολοκλή-
ρωση όλων των προϊόντων. Μελλοντικά, 
όπως μας ενημερώνουν, «είναι προγραμ-
ματισμένη μια πιο συντονισμένη προσπά-
θεια με συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό, αλλά και τη διοργά-
νωση tasting events».

Βασικός στόχος της οικογένειας Πασια-
λή είναι να ξεπεράσουν το στάδιο της οι-
κοτεχνίας και να αυξήσουν την παραγω-
γή, «χωρίς όμως αυτό να γίνει σε βάρος 
της ποιότητας. Τα κουκούτσια από τα κε-
ράσια για το γλυκό κουταλιού θα συνεχί-
σουν να βγαίνουν με το χέρι. Που σημαίνει 
ότι απαιτείται αρκετό προσωπικό. Ελπί-
ζουμε λοιπόν σε μερικά χρόνια να δημι-
ουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας». 

FRUIT STORIES EDESSA

Η αναβίωση μιας οικογενειακής 
συνταγής 200 ετών

Η startup δημι-
ουργεί μαρμελά-
δες, γλυκά κου-
ταλιού και σιρό-
πια από φρέσκα 
σύκα και κερά-
σια, ακολουθώ-
ντας φιλικές 
προς το περιβάλ-
λον μεθόδους σε 
όλα τα στάδια 
της παραγωγής, 
από το χωράφι 
έως και το κομ-
μάτι των logistics

Νέοι & 
Νεοεισερχόμενοι

Αγρότες

Δίνουμε ζωή στα σχέδια των νέων αγροτών.
Σχεδιάστε το μέλλον σας και εμείς θα σας στηρίξουμε
με τον ιδανικότερο τρόπο. 

Νέο δανειακό πρόγραμμα «Νέοι & Νεοεισερχόμενοι» με χαμηλό 
κυμαινόμενο επιτόκιο, με δυνατότητα επιλογής στη συχνότητα 
πληρωμής των δόσεων και με διάρκεια αποπληρωμής έως και 15 έτη, 
ανάλογα με το σκοπό του δανείου.

Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.

Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr
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To inagros είναι 
μία ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που 
αποτελεί την τε-
χνολογική γέφυ-
ρα μεταξύ αγρό-
τη και γεωπόνου, 
παρέχοντας real 
time δεδομένα 
από την 
καλλιέργεια

INAGROS

Η ευφυής γεωργία  
στον Εθνικό Κήπο

Ο κηπουρός στον Εθνικό Κή-
πο λαμβάνει ένα sms στο κι-
νητό του ότι πρέπει να ποτί-
σει τις γλυσίνιες, λόγω της 
περιόδου ανθοφορίας, 

προκειμένου να γεμίσουν από άνθη.
Οι πληροφορίες που φθάνουν στους γε-

ωπόνους για να δώσουν με τη σειρά τους 
οδηγίες στους κηπουρούς προέρχονται 
από το πιλοτικό σύστημα της startup Ina-
gro, που έχει εγκατασταθεί εδώ κι ένα χρό-
νο στον μεγαλύτερο χώρο πρασίνου στο 
κέντρο της πρωτεύουσας.

Οι 12 αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί 
σε διάφορα σημεία του Εθνικού Κήπου με-
τρούν την υγρασία και τη θερμοκρασία, τό-
σο του αέρα όσο και του εδάφους. Τα δε-
δομένα που συλλέγουν βρίσκονται ανά πά-
σα στιγμή μπροστά στην οθόνη των υπο-
λογιστών των γεωπόνων του Δήμου 
Αθηναίων. Βάσει των δεδομένων αυτών οι 
γεωπόνοι ελέγχουν τα φυτά που είναι στον 
Κήπο και ενημερώνουν τους κηπουρούς 
για τυχόν κλάδεμα ή πότισμα ή γενικώς για 
ό,τι απαιτείται προκειμένου να είναι υγιή. 

Η συμφωνία για την εγκατάσταση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία έχει 
ήδη εξελιχθεί και σύντομα αναμένεται να 

λειτουργεί και μέσω δορυφόρου, προέκυ-
ψε μέσω του διαγωνισμού Athens Digital 
Lab του Δήμου Αθηναίων. Η εφαρμογή έχει 
προχωρήσει και εκτός του Εθνικού Κήπου, 
όπου ένας αισθητήρας μετράει το δείκτη 
δυσφορίας. Σύντομα οι πολίτες θα ενημε-
ρώνονται από ειδικές οθόνες για τις συνθή-
κες στην πόλη και παράλληλα θα τους συ-
στήνεται να τη διασχίσουν μέσω του Εθνι-
κού Κήπου, όπου οι συνθήκες θα είναι 
καλύτερες.

Η ιδέα για τη βελτίωση της πόλης ξεκί-
νησε πριν από τρία χρόνια από δύο πα-
λιούς συμμαθητές, τον Ανδρέα Ζερκούλη 
και τον Δημήτρη Δρόσο. Αφορμή στάθη-
κε η πρακτική του Ανδρέα Ζερκούλη σε 
εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι-
σμού στη Λιβαδειά Βοιωτίας, όπου παρα-
τήρησε τις τεχνολογικές ελλείψεις στον 
αγροτικό τομέα και τα προβλήματα των 
αγροτών. 

Από το 2015 που ξεκίνησε ο σχεδιασμός 
της αρχικής ιδέας του Ιnagros, έχουν γίνει 
πολλές ενέργειες από πλευράς της ομάδας, 
τόσο στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
του προϊόντος όσο και στη στρατηγική διά-
θεσή του στις αγορές. Το 2017 συστάθηκε η 
εταιρεία inagros I.K.E. Σήμερα, δυο χρόνια 

μετά, όπως μας επισημαίνει ο κ. Ζερκού-
λης, «είμαστε κοντά στις πρώτες πωλήσεις 
σε αγρότες και γεωπόνους της Ελλάδας» 
και στέκεται στο εξής: «Η αγροτική παρα-
γωγή αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή 
τροφής σήμερα, ενώ η ζήτηση σε αγροτικά 
προϊόντα αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα 
στα επόμενα 30 χρόνια. Προβλήματα που 
σχετίζονται με την υπερβολική χρήση φυ-
τοφαρμάκων και λιπασμάτων και την 
υπερκατανάλωση νερού πρέπει να ξεπε-
ραστούν προς όφελος των αγροτών και 
των γεωπόνων».

To inagros είναι μία ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα που αποτελεί την τεχνολογική γέ-
φυρα μεταξύ αγρότη και γεωπόνου, παρέ-
χοντας real time δεδομένα από την καλλι-
έργεια. Επιτρέπει στο γεωπόνο να παρακο-
λουθεί απομακρυσμένα τις καλλιέργειες 
των πελατών του, να τηρεί πλήρες ιστορικό 
για αυτές και να αναθέτει εργασίες που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν (όπως ράντι-
σμα, λίπανση κ.λπ.). Οι αγρότες ενημερώ-
νονται εύκολα και γρήγορα μέσω ενός συ-
στήματος αυτόματων ειδοποιήσεων. Η 
πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα αυτο-
ματοποίησης του αρδευτικού συστήματος 
και ειδοποίησης σε περίπτωση βλαβών.

Σ υμβουλές σωστής διατροφής, 
εξατομικευμένα προγράμματα 
διατροφής, κατάλληλα βιολο-
γικά, ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα, 
πρόσβαση σε μικρές μονάδες 

παραγωγών και online αγορές είναι οι υπη-
ρεσίες που επιδιώκει να προσφέρει στους 
πελάτες της η startup Healthy_V_Team. 

Η καινοτόμος ομάδα, η οποία δημιουρ-
γήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος 
Αγροτική Οικονομία του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, στοχεύει στην παροχή 
εξειδικευμένων συμβουλών και προτά-
σεων για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

«Οι καταναλωτές μας θα έχουν προνό-
μια άμεσης επικοινωνίας και ενημέρω-
σης από εγκεκριμένους και συνδεδεμέ-
νους με το δίκτυο της εφαρμογής παρα-

σία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση 
της τοπικής αγροτικής παραγωγής. Μέσα 
από την εφαρμογή θα δίνεται και η δυνα-
τότητα προβολής και γνωριμίας με τους 
τοπικούς παραγωγούς, καθώς και η προ-
ώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας και 
προστιθέμενης αξίας.

Την περίοδο αυτή, η ομάδα είναι στην 
υλοποίηση της ιδέας. Οι πρώτες τους 
ενέργειες αφορούν στην επικοινωνία με 
συλλογικούς φορείς και οργανώσεις, κυ-
ρίως από την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
που θα είναι και η βάση της επιχείρησής 
τους. «Ενέργειες που στοχεύουν στην 
ενημέρωση των παραγωγικών φορέων 
και τη διασφάλιση της συμμετοχής τους 
στο προτεινόμενο εγχείρημα μέσα από 
την ανάδειξη της συνεισφοράς που η επι-
χειρηματική μας ιδέα μπορεί να έχει για 
την επίτευξη των στόχων τους», σημειώ-
νουν οι δύο υπεύθυνες της startup. Συ-
μπληρώνοντας ότι «τα προϊόντα αυτά θα 
μπορεί ο καταναλωτής να τα εντοπίζει 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να 
τα παραγγέλνει και να γίνεται παράδοση 
στο χώρο του. Κύριος στόχος της εταιρεί-
ας μας είναι να αποτελέσει μοχλό ενδυ-
νάμωσης της εφαρμοσμένης έρευνας μέ-
σα από τη διάχυση στην οικονομία και 
την κοινωνία της νέας γνώσης και των 
καινοτομιών που προκύπτουν στον ακα-
δημαϊκό χώρο».

HEALTHY_V_TEAM

Online συμβουλές σωστής 
διατροφής

γωγούς, όπως επίσης και ιατρική-συμ-
βουλευτική υποστήριξη από 
διατροφολόγους και ψυχολόγους καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μέρας. Επιπλέον πα-
ρέχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας νέ-
ων θέσεων εργασίας που θα απαρτίζο-
νται από νεανικό, εξειδικευμένο και δρα-
στήριο ανθρώπινο δυναμικό», επισημαί-
νουν οι υπεύθυνοι της startup, η 
Καθηγήτρια κυρία Ειρήνη Δασκαλοπού-
λου και η υποψήφια διδάκτωρ κυρία Φω-
τεινή Κυριαζή. Σημειώνεται ότι μέλη της 
ομάδας είναι οι φοιτητές: Μαρία Κούρτη, 
Γιάννης Λαμπράκης, Ιωάννα Παναγούλη, 
Γιώργος Προκόπος, Λουκία Τάτση.

Η εταιρεία αποβλέπει στην προώθηση 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής, σεβόμενη τις 
προτιμήσεις, τις ανάγκες και τις απαιτή-
σεις των καταναλωτών της, την προστα-

Η εταιρεία απο-
βλέπει στην προ-
ώθηση ενός υγι-
εινού τρόπου ζω-
ής, σεβόμενη τις 
προτιμήσεις, τις 
ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των 
καταναλωτών 
της, την προστα-
σία του περιβάλ-
λοντος και την 
ενίσχυση της το-
πικής αγροτικής 
παραγωγής
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ELIXIR SOFT DRINK

Η δίψα γέννησε  
το Elixir Soft Drink

Ό λα ξεκίνησαν το καλοκαίρι 
του 2013, όταν μέλη της 
startup Elixir Soft Drink 
ασκούνταν σε συνθήκες 
υψηλής θερμοκρασίας και 

υγρασίας. Η έντονη άσκηση προκάλεσε το 
αίσθημα της δίψας. Κι έτσι γεννήθηκε η 
ιδέα μιας σειράς καινοτόμων προϊόντων 
με υψηλή αντιοξειδωτική και προβιοτική 
δράση.

Η τετραμελής ομάδα, που αποτελείται 
από τους κ.κ. Δήμου Χαραλαμπία, Κόκκου 
Χρυσούλα, Στυλιανουδάκη Θέμιδα-Κων-
σταντίνα και Κουτελιδάκη Ε. Αντώνιο, έχει 
ως στόχο της «να βοηθηθούν άνθρωποι 
που πάσχουν από πρώιμο σύνδρομο ευε-
ρέθιστου εντέρου ή εργασιακού άγχους 
μέσω της κατανάλωσης ενός καινοτόμου 
ελληνικού προϊόντος, χωρίς την ανάγκη 
εξαντλητικής αερόβιας άσκησης, η οποία 
απαιτείται για την καλή λειτουργία του 
εντέρου και του εγκεφάλου». 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού Trophy-
Τροφή Challenge σχεδιάστηκε, αναπτύ-
χθηκε και παράχθηκε πιλοτικά το καινοτό-

μο λειτουργικό ρόφημα, το ελληνικό προ-
βιοτικό, ανθρακούχο αναψυκτικό Elixir 
Soft Drink. 

Αρχικά εντόπισαν τις πρώτες ύλες εστι-
άζοντας στο να είναι χαμηλού κόστους. 
Και τις εντόπισαν σε παραπροϊόντα (φλοι-
οί μήλου, βερίκοκου και ροδιού) και υπο-
προϊόντα της Βιομηχανίας Τροφίμων (τυ-
ρόγαλα). Στη συνέχεια βρήκαν τα κατάλ-
ληλα μικροβιακά στελέχη, που μπορούν 
μέσω στοχευμένων βιοχημικών και τεχνο-
λογικών διεργασιών να οδηγήσουν στο 
σχεδιασμό, στην παραγωγή και στην ανά-
πτυξη ενός βιώσιμου καινοτόμου ελληνι-
κού αναψυκτικού, με οικολογικό χαρακτή-
ρα και πολλαπλά οφέλη για την υγεία τονί-
ζοντας ιδιαίτερα τον προβιοτικό τους χα-
ρακτήρα και τη συμβολή τους στην 
προώθηση της καινοτόμου κυκλικής 
οικονομίας. 

Σε αυτή τη φάση γίνεται εργαστηριακή 
παραγωγή δύο καινοτόμων και ελεύθε-
ρων λακτόζης γαλακτοκομικών ανθρα-
κούχων προβιοτικών αναψυκτικών: 

1. Greenomb: ανθρακούχο προβιοτικό 
αναψυκτικό με πιθανή αντικαρκινική δρά-
ση από εκχυλίσματα από φλούδες αγγου-
ριού, ακτινίδιου, πράσινου μήλου και 
αχλαδιού, πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα 
και ιχνοστοιχεία. 

2. FSpro: ένα δι-υπόστατο προϊόν το 
οποίο διαχωρίζεται σε δύο φάσεις μέσα 
στον περιέκτη του και ανήκει στα προβιο-
τικά ανθρακούχα ροφήματα πλούσια σε 
μαγνήσιο. Στη μία πλευρά του περιέκτη 
περιέχει ανθρακούχο μη γαλακτοκομικό 
προβιοτικό ρόφημα με γεύση φράουλα, 
και στην άλλη πλευρά προβιοτικό γαλα-
κτοκομικό ανθρακούχο ρόφημα με γεύση 
κακάο. 

Επιπρόσθετα σχεδιάζουν και αναπτύσ-
σουν έξι καινοτόμα ανθρακούχα προβιο-
τικά αναψυκτικά πλούσια σε αντιοξειδωτι-
κά, τα οποία θα απευθύνονται σε ειδικές 
κατηγορίες του πληθυσμού. 

Η startup έχει προχωρήσει σε πιλοτική 
παραγωγή του προϊόντος, με περίπου 10 
φιάλες και δοκιμαστική κατανάλωση από 
φοιτητές που βοήθησαν στην παραγωγή 
του. Το προϊόν διανεμήθηκε δοκιμαστικά 
σε καινοτόμα βιοδιασπώμενα μικροφιαλί-
δια των 25 ml, στη Βόρεια Ελλάδα με έμ-
φαση στη Μακεδονία, ενώ έγιναν και συ-
ναντήσεις με αντιπροσώπους μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. 

Στα σχέδια της ομάδας είναι η σύσταση 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και η 
προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, 
με σκοπό την παραγωγή του προϊόντος σε 
μεγαλύτερη ημι-βιομηχανική κλίμακα, με 
τη διάθεσή του να ξεκινάει από τη Βόρεια 
Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο.

Το προϊόν, για την ώρα, βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο της εξέλιξής του σε 
συνεργασία και υπό την επίβλεψη 
επιστημόνων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

Μ έλι-κρέμα; Ο Αγροτικός 
Μελισσοκομικός Συνε-
ταιρισμός Λήμνου, μετά 
από πειράματα στο 
Τμήμα Επιστήμης Τρο-

φίμων και Διατροφής Λήμνου του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, πέτυχε τη λεπτοκρυ-
στάλλωση του μελιού δημιουργώντας το 
πρώτο μέλι-κρέμα με βάση το θυμάρι. Το 
τελικό προϊόν χαρακτηρίζεται από κρεμώ-
δη υφή με λεπτούς κρυστάλλους, η οποία 
διατηρείται σταθερή για πάντα.

Το προϊόν παρουσιάστηκε στο διαγωνι-
σμό Trophy-Τροφή Challenge και τα 49 μέ-
λη του Συνεταιρισμού εκπροσώπησε η Γε-
ωπόνος και Υποψήφια Διδάκτορας κυρία 
Δήμητρα Γραικίνη-Ευαγγελινού, η οποία 
επιμελήθηκε την παρουσίαση του προϊό-
ντος και συνέβαλε στη δημιουργία του, στο 
Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατρο-
φής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την 
επίβλεψη του Διδάκτορα Μελισσοκομίας, 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌΣ 
ΛΉΜΝΌΥ

Το πρώτο  
μέλι-κρέμα  
με βάση  
το θυμάρι

κ. Αλέξανδρου Παπαχριστοφόρου.
Η ιδέα προέκυψε από δύο προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει ο Συνεταιρισμός των 
μελισσοκόμων της Λήμνου: 

1. Το γεγονός ότι το μέλι του νησιού, ως 
γνήσιο ανθόμελο, κρυσταλλώνει σε σχετι-
κά σύντομο χρόνο και η αποκρυστάλλω-
σή του με μεθόδους όπως η θέρμανση 
μπορεί να υποβαθμίσει σε κάποιο βαθμό 
την άριστη ποιότητά του και 

2. την ανάγκη για την ύπαρξη περισσο-
τέρων του ενός προϊόντων που θα παρά-
γονται από το συνεταιρισμό, με προσανα-
τολισμό στη μελλοντική εξαγωγή σε αγο-
ρές του εξωτερικού των συγκεκριμένων 
προϊόντων.

«Το προϊόν, για την ώρα, βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο της εξέλιξής του σε συνερ-
γασία και υπό την επίβλεψη επιστημόνων 
από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Δι-
ατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου που 
εδρεύει στη Λήμνο. Ως εκ τούτου, δεν έχει 
κυκλοφορήσει ακόμη στην αγορά», μας 
λέει ο κ. Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, 
Διδάκτορας Μελισσοκομίας, υπεύθυνος 
διαχείρισης και παραγωγής του Συνεταιρι-
σμού, και μας ενημερώνει ότι «οι προωθη-
τικές ενέργειες έχουν ξεκινήσει μιας και το 
πρότυπο προϊόν στάλθηκε στα φετινά 
Great Taste Awards (τα αποκαλούμενα και 
ως Όσκαρ των τροφίμων και των ποτών) 
όπου απέσπασε διάκριση ενός αστεριού».

Ο Συνεταιρισμός πέρα από το κύριο 
προϊόν, το μέλι Λημνία Γη, το οποίο φέτος 
βραβεύθηκε σε δύο παγκόσμιους διαγω-
νισμούς (τρία αστέρια στο Great Taste 
Awards και δύο στο Superior Taste 
Awards) και το νέο τους προϊόν, το λεπτο-
κρυσταλλωμένο μέλι Λήμνου, εξετάζει 
μελλοντικά και το ενδεχόμενο της τυπο-
ποίησης και άλλων μελισσοκομικών προϊ-
όντων, όπως τη γύρη και την πρόπολη, κα-
θώς και συνδυασμών αυτών. Παράλληλα, 
στα σχέδια των μελών του Συνεταιρισμού 
είναι και η σύμπλευση με άλλους μελισσο-
κόμους από νησιά του Βορειοανατολικού 
Αιγαίου.

Στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού 
Trophy-Τροφή 
Challenge σχεδι-
άστηκε, αναπτύ-
χθηκε και παρά-
χθηκε πιλοτικά 
το καινοτόμο λει-
τουργικό ρόφη-
μα, το ελληνικό 
προβιοτικό, αν-
θρακούχο ανα-
ψυκτικό Elixir 
Soft Drink
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M πύρα από το χθεσινό 
ψωμί; Ναι, απαντούν τα 
δυο μέλη της startup 
Wild Ferments. Ο 
Άγγελος 

Αγγελακόπουλος και ο Αθανάσιος 
Ντούβας βρίσκονται στα τελικά στάδια 
για την παραγωγή μπύρας από μπαγιάτικο 
ψωμί, αλλά και ροφήματος κεφίρ, ενώ 
ήδη διακινούν στην αγορά έτοιμο 
προζύμι ως πρώτη ύλη για την παρασκευή 
αρτοσκευασμάτων και ειδών 
ζαχαροπλαστικής. 

Πελάτες τους είναι 20 αρτοποιεία και 
ζαχαροπλαστεία της ευρύτερης περιοχής 
της Πάτρας, τα οποία χρησιμοποιούν το 
προζύμι στα προϊόντα τους που φθάνουν 
στους τελικούς καταναλωτές. «Η 
προώθηση του προϊόντος έχει γίνει 
κυρίως μέσω επισκέψεων τεχνικής 
υποστήριξης στους πελάτες μας. 
Εργαζόμαστε μαζί τους, στα εργαστήριά 
τους, στις συνθήκες παραγωγής τους, έτσι 
ώστε να “κουμπώσει” καλά το προϊόν μας 
στην επαγγελματική τους ρουτίνα», μας 
επισημαίνει ο κ. Αγγελακόπουλος 
προσθέτοντας ότι «στόχος μας είναι η 
παραγωγή προϊόντων που έχουν υποστεί 
ζύμωση, προϊόντα με προβιοτικά και 
ελεύθερα γλουτένης, που βοηθούν στην 
καλή λειτουργία του εντέρου».

Για την παραγωγή των προϊόντων 
αυτών χρησιμοποιούνται προϊόντα 
τοπικών παραγωγών και «τρόφιμα που 
αλλιώς θα τα πετούσαμε, όπως προζύμι ή 
ψωμί χθεσινό». 

Στο εργαστήριο της startup βρίσκονται 
σε ανάπτυξη αρκετά προϊόντα, όπως 
ροφήματα, τρόφιμα, προϊόντα ελεύθερα 
γλουτένης, μίγματα αρτοποιίας, προζύμια, 
καθώς κι ένα software που θα τους 
επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη στις 
δραστηριότητές τους. Ήδη 
συνεργάζονται με σεφ, ζαχαροπλάστες, 
τεχνολόγους τροφίμων, διαιτολόγους, 
προκειμένου να εξελίξουν τα υπό 
ανάπτυξη προϊόντα. 

«Έμφαση θα δίνεται στην προβιοτική 
ιδιότητα των τροφίμων/ροφημάτων, στην 

καταλληλότητα για ειδικές δίαιτες, στην 
καθαρή ετικέτα, στην ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας και εξωστρέφειας, 
όπως και στον οικολογικό χαρακτήρα 
τους», μας αναφέρει ο κ. Αγγελακόπουλος 
διευκρινίζοντας ότι «η όλη διαδικασία θα 
είναι πιστοποιημένη σε όλα της τα στάδια, 
έτσι ώστε να πάρουμε την επωνυμία 
Π.Ο.Π. Στόχος είναι να αναπαραχθεί και σε 
άλλες περιοχές». 

Στο εργαστήριο 
της startup βρί-
σκονται σε ανά-
πτυξη αρκετά 
προϊόντα, όπως 
ροφήματα, τρό-
φιμα, προϊόντα 
ελεύθερα γλου-
τένης, μίγματα 
αρτοποιίας, 
προζύμια Την πρώτη ύλη 

την προμηθεύο-
νται από αλυσί-
δες καφετεριών, 
οι οποίες θα ανα-
γνωρίζονται ως 
εταιρείες κοινω-
νικής ευθύνης, 
που διαχειρίζο-
νται με ιδανικό 
τρόπο τα υπο-
λείμματά τους

COFFECO 

Τα υπολείμματα 
του καφέ υπέρ 
της υγείας

περισσότερο στο επιχειρηματικό κομμάτι, 
παρά αυτό της έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό 
προσπαθούν αν εξελίξουν συνεχώς το δί-
κτυό τους στο χώρο της βιομηχανίας τρο-
φίμων μέσα από διαγωνισμούς, συνέδρια 
και εκθέσεις επιχειρηματικότητας, που γί-
νονται στην Ελλάδα. 

«Το προϊόν που αναπτύσσουμε, οι πο-
λυφαινολικές ουσίες, υπάρχει ήδη στην 
αγορά. Στοχεύουμε στην ενίσχυση της πα-
ραγωγής αυτού του προϊόντος με διαφο-
ρετικό τρόπο δημιουργώντας μια βιώσιμη 
εταιρεία, που λειτουργεί στο πλαίσιο της 
κυκλικής και πράσινης οικονομίας», ση-
μειώνει ο κ. Βλαχογιάννης, ο οποίος κάνει 
αναφορά και στο γεγονός ότι είναι σε επα-
φή με εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ένα 

πρώτο ενδιαφέρον. Την πρώτη ύλη την 
προμηθεύονται από αλυσίδες καφετερι-
ών, οι οποίες θα αναγνωρίζονται ως εται-
ρείες κοινωνικής ευθύνης, που διαχειρίζο-
νται με ιδανικό τρόπο τα υπολείμματά 
τους.

Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια της Ομά-
δας είναι η δημιουργία μιας πιλοτικής μο-
νάδας, ώστε να κάνουν launch το προϊόν 
τους στην τωρινή αγορά, καθώς και η αξι-
οποίηση αγροτοβιομηχανικών προϊό-
ντων. Στόχος τους παραμένει η ενίσχυση 
της κυκλικής οικονομίας, της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της μείωσης του περιβαλ-
λοντικού βάρους που δημιουργούν τα 
απόβλητα του καφέ, των στέμφυλων, των 
ελαιοτριβείων κ.ά.

Π ερί τους 6.000.000 τόνους 
αποβλήτων καφέ απορρί-
πτονται κάθε χρόνο σε χώ-
ρους υγειονομικής ταφής 
προκαλώντας μεγάλη ζη-

μιά στο περιβάλλον. Η αξιοποίηση των 
παραπροϊόντων του καφέ προστατεύει 
όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και τον αν-
θρώπινο οργανισμό. Οι φαινολικές ουσί-
ες, δηλαδή οι ενώσεις με υψηλή αντιοξει-
δωτική και αντιμικροβιακή δράση, λει-
τουργούν ευεργετικά σε χρόνιες εκφυλι-
στικές ασθένειες, όπως ο καρκίνος και η 
νόσος Alzheimer.

Η Ομάδα της Coffeco, του Αλέξη Πά-
ντζιαρου και του Μάριου Βλαχογιάννη, 
δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο. «Ο 
καφές, όντας το δημοφιλέστερο ρόφημα 
στον κόσμο, έχει απασχολήσει τα τελευ-
ταία χρόνια την ερευνητική κοινότητα κυ-
ρίως λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων 
του, αλλά και λόγω των τεραστίων ποσο-
τήτων αποβλήτων που δημιουργεί η πα-
ρασκευή του», μας επισημαίνει ο κ. Μάρι-
ος Βλαχογιάννης διευκρινίζοντάς μας ότι 
«οι φαινολικές ουσίες είναι ενώσεις υψη-
λής προστιθέμενης αξίας που παρουσιά-
ζουν αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή 
δράση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και 
καλλυντικών. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν 
στην πρόληψη της οξείδωσης άλλων μο-
ρίων στο σώμα. Η οξείδωση παράγει ελεύ-
θερες ρίζες, οι οποίες μπορούν να βλά-
ψουν τα κύτταρα. Αυτό με τη σειρά του 
μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή, καρδια-
κές παθήσεις ή ακόμα και καρκίνο. Η αξία 
των φαινολικών ενώσεων εξαρτάται από 
την καθαρότητά τους και την παρουσία 
υδροξυλίων τα οποία είναι υπεύθυνα για 
τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες αυτών».

Σήμερα η Ομάδα της Coffeco εστιάζει 

WILD FERMENTS

Μπύρα από χθεσινό ψωμί;
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Η Eragro βοηθάει στην αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής συμβάλλο-
ντας στην εναπόθεση αρνητικού 
αποτυπώματος άνθρακα σε δύο καλ-
λιέργειες, το ρύζι και το παντζάρι

ERAGRO

Καλλιέργεια με αρνητικό  
αποτύπωμα άνθρακα

Τ ο αποτύπωμα του άνθρακα 
κατά την καλλιέργεια τροφί-
μων περιορίζει η startup 
Eragro, ξεκινώντας από το 
ρύζι και το παντζάρι. 

Η ιδέα της νεοφυούς ομάδας αφορά 
στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ευφυ-
ούς γεωργίας για την παραγωγή γεωργι-
κών προϊόντων με αρνητικό αποτύπωμα 
άνθρακα. 

Τι είναι το ανθρακικό αποτύπωμα; Είναι 
το συνολικό διοξείδιο του άνθρακα και 
τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου, τα 
οποία εκπέμπονται κατά τον κύκλο ζωής 
ενός προϊόντος, δηλαδή από την παρα-
γωγή του, τη χρήση και στο τέλος την 
απόρριψή του. Για παράδειγμα, το αν-
θρακικό αποτύπωμα του ρυζιού περι-
λαμβάνει τις εκπομπές της καλλιέργειας 
των σπόρων, την παρασκευαστική διαδι-
κασία και τη συσκευασία, τη μεταποίησή 
του, τη μεταφορά του κατά τη διανομή 
του στα σημεία πώλησης και την απόρρι-
ψη της συσκευασίας από τον τελικό 
καταναλωτή. 

Σύμφωνα με την έκθεση των Ηνωμέ-
νων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, συ-
νιστάται ότι μόνο μέσω μίας ριζικής με-
ταμόρφωσης της παγκόσμιας οικονομίας 
θα μπορούσε να αποφευχθούν οι χειρό-
τερες προβλέψεις. Κεντρικός άξονας αυ-
τής της μεταμόρφωσης πρέπει να είναι η 
εγκατάλειψη του άνθρακα, του πιο ρυπο-
γόνου ορυκτού καυσίμου, το οποίο όμως 
παραμένει από τις φθηνές πηγές παρα-
γωγής ηλεκτρισμού παγκοσμίως. Η 

Eragro βοηθάει στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής συμβάλλοντας στην 
εναπόθεση αρνητικού αποτυπώματος 
άνθρακα σε δύο καλλιέργειες, το ρύζι και 
το παντζάρι.

«Η ιδέα εξελίχθηκε από την ανάγκη για 
την παραγωγή γεωργικών προϊόντων 
υψηλής ποιότητας από τις απαιτητικές 
αγορές της Βόρειας Ευρώπης. Μια ανά-
γκη που έδεσε με την κλιματική αλλαγή 
και τους νέους κανονισμούς που θα 
εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επό-
μενα χρόνια», επισημαίνει εκ μέρους της 
startup ο κ. Μπλιούκας Θεόδωρος.

Η προώθηση των προϊόντων της 
Eragro είναι «πολύ δύσκολη στην ελληνι-
κή αγορά γιατί δεν υπάρχει ευαισθητο-
ποίηση των καταναλωτών», σημειώνει ο 
κ. Μπλιούκας. Και για το λόγο αυτό έχουν 
κατευθυνθεί προς τις αγορές της Νορβη-
γίας και της Αγγλίας. Για την προώθηση 
των προϊόντων τους απευθύνθηκαν σε 
εταιρείες τροφίμων από τις βόρειες ευ-
ρωπαϊκές χώρες στέλνοντας δείγματα 
των προϊόντων τους και ενημερώνοντάς 
τους για τον τρόπο παραγωγής τους. 
Εκτιμούν δε ότι μέσα στο επόμενο έτος 
θα έχουν και την πρώτη συνεργασία για 
την πώληση των προϊόντων τους καταρ-
χήν στη Νορβηγία.

Ο κ. Μπλιούκας σημειώνει ότι η έρευνά 
τους περιέχει εφαρμογές γεωργίας ακρι-
βείας, ευφυούς γεωργίας και ολιστικής γε-
ωργίας. Εντούτοις στέκεται στις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν, καθώς στην Ελλάδα 
είναι πολύ δύσκολο να βρουν λιπάσματα 
με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα, αν και, 
όπως λέει, «οι εταιρείες λιπασμάτων αρχί-
ζουν και ευαισθητοποιούνται πάνω στο 
ανθρακικό αποτύπωμα και πιστεύουμε 
ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν εξελιγμέ-
να λιπάσματα που θα συνεισφέρουν στο 
περιβάλλον».

Σε αυτή τη φάση συζητούν με ερευνη-
τικά κέντρα και βιομηχανίες τροφίμων 
για την επικύρωση των μεθόδων γεωργί-
ας που ανέπτυξαν, ώστε τα προϊόντα 
τους και οι διαδικασίες που ακολουθούν 
να πιστοποιηθούν για την ποιότητά τους 
και κυρίως για την προσφορά στο 
περιβάλλον.

PEACE BY PEAS

Το υγιεινό φαγητό είναι  
ένα συναρπαστικό ταξίδι  
στις γεύσεις του κόσμου

Ε λληνικό τέμπε από ελληνικά 
ρεβίθια; Η ομάδα Peace by 
peas παρασκευάζει την ινδο-
νησιακή υπερτροφή τέμπε με 
ελληνικά ρεβίθια και τη μετα-

τρέπει σε υποκατάστατα κρέατος, ψαριών 
και τυριών, επιδόρπια χωρίς ζάχαρη, σάλ-
τσες, ροφήματα, καρυκεύματα και γενι-
κώς υγιεινές τροφές.

«Πήραμε το παραδοσιακό τρόφιμο της 
Ινδονησίας, το τέμπε από σόγια, και το πα-
ρασκευάσαμε με ελληνικά ρεβίθια», μας 
λέει ο ιδρυτής της startup Peace by peas 
κ. Σταύρος Καραγιλάνης προσθέτοντας 
ότι σήμερα «το τέμπε που φτιάχνουμε το 
προμηθεύονται διάφορα εστιατόρια σε 
Αθήνα, Μύκονο, Σαντορίνη και Κρήτη. 
Μεταξύ αυτών και το γνωστό χορτοφαγι-
κό εστιατόριο Avocado στο Σύνταγμα». Η 
ομάδα απαρτίζεται ακόμα από τους κ.κ. 
Κώστα Τζαλλήλα, συνιδρυτή, την Καλή 
Παναγιωτίδου και τη γεωπόνο Φανή 
Πετράκη. 

Η τετραμελής ομάδα έχει μετατρέψει το 
τέμπε από ρεβίθια σε έτοιμες σάλτσες από 

Η τετραμελής 
ομάδα έχει μετα-
τρέψει το τέμπε 
από ρεβίθια σε 
έτοιμες σάλτσες 
από τόνο και κο-
τόπουλο, καθώς 
και σε μπιφτέκι

τόνο και κοτόπουλο, καθώς και σε μπιφτέ-
κι. Στα ερευνητικά τους σχέδια είναι να 
δημιουργήσουν υποκατάστατα κρέατος, 
επιδόρπια χωρίς ζάχαρη, vegan τυριά, 
σάλτσες και αλείμματα, ροφήματα/
smoothies, καρυκεύματα-ενισχυτικά 
γεύσης.

«Πιστεύουμε ότι οι συνάνθρωποί μας 
μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινό-
τητά τους απολαμβάνοντας μία νόστιμη 
υγιεινή διατροφή. Η δική μας συμβολή εί-
ναι να παράγουμε τρόφιμα που βασίζο-
νται σε τεχνικές ζύμωσης από παραδόσεις 
του κόσμου. Χρησιμοποιούμε μόνο ελλη-
νικά, βιολογικά υλικά και δημιουργούμε 
τη δική μας παραγωγική διαδικασία, πα-
ράγοντας πρωτότυπες τροφές, που καλύ-
πτουν κάθε ανάγκη στην κουζίνα και βοη-
θούν τους καταναλωτές να απολαμβά-
νουν καλή υγεία με υπέροχη γεύση. Οι 
επαγγελματίες, δε, προσεγγίζουν ένα κοι-
νό με νέες συνήθειες που αυξάνεται ρα-
γδαία», μας επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. 
Καραγιλάνης για να προσθέσει: «Λόγω της 
συμπυκνωμένης θρεπτικότητας, των προ-
βιοτικών και ενζύμων που περιέχουν, τα 
προϊόντα ζύμωσης είναι θησαυρός για την 
υγεία μας. Το υγιεινό φαγητό είναι επιτέ-
λους συναρπαστικό!».

Η αρχή έγινε το 2012 από προσωπική 
ανάγκη των μελών της startup να τρέφο-
νται πιο γευστικά και υγιεινά στο σπίτι, 
αντικαθιστώντας το κρέας και τα γαλακτο-
κομικά. Τότε ξεκίνησε η συνεργασία τους 
με εστιατόρια μέσω της οποίας εντοπίσθη-
κε τι παρουσιάζει ζήτηση. Το πρώτο προϊ-
όν της ομάδας ήταν το τέμπε, ένα παραδο-
σιακό τρόφιμο της Ινδονησίας από σόγια, 
που το παρασκεύασαν με ελληνικά ρεβί-
θια. Σήμερα μερικά εστιατόρια και μπαρ με 
φαγητό έχουν τα προϊόντα της Peace by 
peas στον κατάλογό τους. Στο πλαίσιο αυ-
τό πραγματοποιούν αρκετά σεμινάρια μα-
γειρικής, στα οποία οι συμμετέχοντες έρχο-
νται σε επαφή με τα τρόφιμα αυτά.

Αυτή την περίοδο διερευνούν τη δημι-
ουργία της πρώτης παραγωγικής τους μο-
νάδας για την παρασκευή του τέμπε και 
των πρώτων παραγώγων τροφίμων, του 
μπιφτεκιού και των σαλτσών. 

«Στόχος μας είναι μέχρι τα τέλη του 
έτους να είμαστε παραγωγικοί και μέσα 
στον επόμενο χρόνο να προχωρήσουμε 
ακόμα και σε εξαγωγές σε επίπεδο Ευρω-
παϊκής Ένωσης», μας λέει ο κ. Καραγιλά-
νης προσθέτοντας ότι σημαντικό ρόλο 
στο κομμάτι των εξαγωγών θα προσδώσει 
η συμμετοχή τους στην έκθεση ANUGA 
στην Κολωνία, τον Οκτώβριο, όπου έχουν 
επιλεγεί μεταξύ 20 ευρωπαϊκών startups 
να παρουσιαστούν στο πλαίσιο του «Next 
Food Generation».



3736 Φθινόπωρο 2019Φθινόπωρο 2019

TROPHY - ΤΡΟΦΉ CHALLENGE
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΉ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑ

TROPHY - ΤΡΟΦΉ CHALLENGE
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΉ 

ΕΠΙΧΕΙΡΉΜΑΤΙΚΟΤΉΤΑ

Ερευνούν, δημιουργούν, καινοτομούν. Η ανάγκη για δημιουργία μέσα 
από την έρευνα οδηγεί στην καινοτομία. Αυτή είναι η εξέλιξη κάθε 
ιστορίας έμπνευσης που επιλέγει την οδό της επιτυχίας. Ακριβώς γιατί 
η καινοτομία αποτελεί το βασικό εργαλείο της επιχειρηματικότητας. 

ιστορίες 
καινοτομίας

10

Geasoil
Οι απώλειες κατά τον ψεκασμό των 
δέντρων είναι δεδομένες. Πώς μπορεί να 
αποτραπούν; Η startup Geasoil προτείνει 
την ανάπτυξη ενός συστήματος 
δυναμικού ελέγχου της πίεσης ψεκασμού 
με τη βοήθεια κάμερας. Τι ακριβώς θα 

κάνει η κάμερα; Θα εντοπίζει το δένδρο, 
θα βλέπει την πυκνότητα του 
φυλλώματος και το χρώμα του, θα 
εντοπίζει τα φρούτα και θα βλέπει το 
χρώμα τους. Έτσι ο παραγωγός θα 
μπορεί να ψεκάσει όσο πρέπει. Το 

σύστημα δίνει λύση και σε ένα άλλο 
σημαντικό πρόβλημα, την ανομοιογενή 
κάλυψη του φυλλώματος και του 
φρούτου από το φυτοφάρμακο, αφού 
ιονίζοντάς το θα κολλάει σαν μαγνήτης 
πάνω στο φύλλωμα και το φρούτο.

Xomahos
Η γεωργία γίνεται ευφυής ενημερώνοντας 
εξ αποστάσεως τον αγρότη για τις ανά-
γκες της καλλιέργειάς του και κυρίως εξοι-
κονομώντας χρόνο και χρήμα για τον ίδιο. 
Η startup Xomahos φέρνει ένα σύστημα 
τηλεμετρίας περιβαλλοντικών συνθηκών, 
το οποίο τοποθετείται στο έδαφος και 

μπορεί να προσφέρει στον χρήστη μετρή-
σεις χρήσιμων παραγόντων, όπως η θερ-
μοκρασία ή η υγρασία. Με βάση τις με-
τρήσεις αυτές ο παραγωγός είναι σε θέση 
να δρομολογήσει τις επόμενες κινήσεις 
του, δηλαδή αν και πότε πρέπει να ποτίσει 
την καλλιέργεια, καθώς και οτιδήποτε άλ-

λο κρίνει απαραίτητο. Στόχος της ομάδας 
είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου 
του αγρότη και η συνεχής ενημέρωσή του 
για την κατάσταση της καλλιέργειάς του, 
προκειμένου στο τέλος να έχει θετικό 
αποτέλεσμα κυρίως στο εισόδημά του μέ-
σω του περιορισμού των δαπανών του.

Η ιδέα του Easy 
Cosmpost προέ-
κυψε αφενός 
βλέποντας το πό-
σο δημοφιλείς εί-
ναι διάφορες 
υπερτροφές και 
αφετέρου διαπι-
στώνοντας τη 
μεγάλη δυσκο-
λία των απλών 
ανθρώπων στην 
καλλιέργεια - 
υδροπονία ή 
συμβατική

EASY COMPOST

Οι κήποι των millenials

Α νήκετε στη γενιά της ευεξί-
ας και της υγιεινής διατρο-
φής; Το Easy Compost είναι 
η νέα ολοκληρωμένη πρό-
ταση στο χώρο της οικια-

κής παραγωγής τροφίμων. Συνδυάζει τό-
σο την κομποστοποίηση όσο και τη σκε-
πασμένη αεροπονική καλλιέργεια, σε ένα 
εξαιρετικά συμπυκνωμένο πακέτο.

Ένα προϊόν που απευθύνεται στους 
millenials, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιή-
σουν το προϊόν τόσο για την καλλιέργεια 
ακριβών superfruits όσο και διάφορων 
αρωματικών φυτών – εκτός από λουλού-
δια. Το Easy Compost μπορεί να κρεμα-
στεί από τα κάγκελα των μπαλκονιών, 
όπως οποιαδήποτε συμβατική γλάστρα. 
Στοιχείο καθοριστικής σημασίας στις σύγ-
χρονες πόλεις. 

Η κομποστοποίηση, οι υδροπονικές 
καλλιέργειες, καθώς και οι αστικοί κήποι, 

είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέ-
τοιων τάσεων. Η απουσία πρακτικών, ολο-
κληρωμένων προϊόντων κυριολεκτικά 
«τορπιλίζει» το τεράστιο, ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό αυτής της παρθένας αγοράς. 
Σημαντικό είναι ότι χρησιμοποιεί ανακυ-
κλωμένα υλικά και έχει ελάχιστη κατανά-
λωση ενέργειας. Το προϊόν μπορεί εύκολα 
να συναρμολογηθεί από τον καταναλωτή 
μειώνοντας δραστικά το κόστος τόσο της 
κατασκευής όσο και της μεταφοράς. 

Μέσω των δεδομένων της ενσωματω-
μένης υπολογιστικής μονάδας (παλιό 
smartphone μέσα σε αδιάβροχο τμήμα), ο 
καταναλωτής δεν χρειάζεται καν να γνω-
ρίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτή-
σεις της καλλιέργειάς του. Ακόμα και με-
γαλύτερης ηλικίας καταναλωτές, που δεν 
έχουν εντρυφήσει στη σύγχρονη τεχνολο-
γία, μπορούν να ανακαλύψουν τα υγιεινά, 
σπιτικά προϊόντα.

«Η ιδέα προέκυψε αφενός βλέποντας το 
πόσο δημοφιλείς είναι διάφορες υπερτρο-
φές και αφετέρου διαπιστώνοντας τη με-
γάλη δυσκολία των απλών ανθρώπων 
στην καλλιέργεια - υδροπονία ή συμβατι-
κή», όπως μας λέει ο κ. Χρήστος Βοζίκης, ο 
οποίος αυτή την περίοδο κατασκευάζει το 
ελάχιστα βιώσιμο προϊόν (MVP). Ήδη είναι 
έτοιμες και δυο παραλλαγές του Easy 
Compost. Η πρώτη αφορά στην τροπο-
ποίηση των διαστάσεων του προϊόντος, 
ώστε να μπορούν να καλλιεργηθούν φυτά 
μεγαλύτερου μεγέθους. Η δεύτερη χρησι-
μοποιεί τις αρχές της υδροπονικής καλλι-
έργειας, προκειμένου να αναπτύξει φύκια 
υψηλής εμπορικής αξίας, όπως η 
σπιρουλίνα.

Όλα αυτά μπορούν να πραγματοποιη-
θούν σε μεγάλο εύρος κλιμάτων και γεω-
γραφικών υψομέτρων, καθώς το Easy 
Compost προσφέρει ασυναγώνιστη ευε-
λιξία. Ειδικά στις ασιατικές αγορές, καθώς 
και στις κατοικίες στις μεγάλες πόλεις, το 
προϊόν αυτό μπορεί να δώσει τη δυνατό-
τητα εύκολης καλλιέργειας φυτών. Αυτό 
ήταν προηγουμένως σχεδόν αδύνατο, κα-
θώς αυτά τα ακίνητα δεν διαθέτουν ούτε 
εκτεταμένους βοηθητικούς χώρους ούτε 
κήπους.
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Aeroponics Hellas 
Μπορεί η ντοματιά να καρποφορήσει χω-
ρίς να έχει φυτευτεί; Κι όμως ναι. Η αερο-
πονία είναι το πιο σύγχρονο σύστημα καλ-
λιέργειας, στο οποίο οι ρίζες των φυτών 
αναπτύσσονται στον αέρα, μέσα σε ειδικά 
κανάλια καλλιέργειας, απουσία οποιουδή-
ποτε υποστρώματος καλλιέργειας. Οι ρί-
ζες ψεκάζονται περιοδικά με το ανακυ-
κλούμενο διατροφικό διάλυμα ανόργα-
νων αλάτων. Η εντατική παροχή θρεπτι-
κών και η πλούσια οξυγόνωση του ριζικού 
συστήματος αριστοποιούν τον ριζικό με-

ταβολισμό και την απορρόφηση των θρε-
πτικών στοιχείων. 

Τα πλεονεκτήματα της αεροπονίας εί-
ναι ότι χρειάζεται 98% λιγότερο νερό σε 
σχέση με το έδαφος, έχει ελάχιστη κατα-
νάλωση θρεπτικών στοιχείων, αδιάκοπη 
παραγωγή όλο το χρόνο, μεγιστοποίηση 
των αποδόσεων και ελαχιστοποίηση των 
ασθενειών, είναι οικολογικά ασφαλής μέ-
θοδος, φιλική προς το περιβάλλον με 
ελαχιστοποίηση των ενεργειακών ανα-
γκών και τους εργαζόμενους και παράγει 

απολύτως υγιεινά και ασφαλή προϊόντα. 
Η νεοϊδρυθείσα ελληνική startup 
Aeroponics Hellas Private Company 
εδρεύει στο Επιστημονικό Πάρκο Πα-
τρών. Η τεχνογνωσία της στηρίζεται στην 
ελληνική ευρεσιτεχνία του πρωτοπόρου 
στην Αεροπονία Έλληνα Καθηγητή κ. Γε-
ώργιου Σαλάχα. Όραμα της ομάδας είναι 
η εμπορική ανάπτυξη και αξιοποίηση της 
αεροπονικής καλλιέργειας φυτών, για 
επαγγελματίες παραγωγούς ή ερασιτε-
χνική χρήση.

Oliveex 
Θέλετε να δείτε αν έχει ζυμωθεί η μπύρα; 
Αντί να ανοίξετε το βαρέλι ανοίξτε τον 
υπολογιστή σας και συνδεθείτε με το βα-
ρέλι. Πώς; Μέσω των αισθητήρων που 
έχουν τοποθετηθεί μέσα στο βαρέλι. Η 
Oliveex αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές συ-
σκευές κατά την αποθήκευση και ωρίμαν-

ση των τροφίμων. Τι ακριβώς κάνει; Εφαρ-
μόζει τεχνολογίες Internet of Things στην 
κατηγορία των τροφίμων που δέχονται 
χημικές ζυμώσεις κατά την αποθήκευση, 
όπως για παράδειγμα στις ελιές, στα γαλα-
κτοκομικά, στο κρασί, την μπύρα και άλ-
λα. Με τη χρήση αισθητήρων που προ-

σαρμόζονται στις δεξαμενές αποθήκευ-
σης δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες 
να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο 
την παραγωγή τους. Η παρακολούθηση 
γίνεται εξ αποστάσεως και ο παραγωγός 
ενημερώνεται με ειδοποιήσεις σχετικά με 
την εξέλιξη της διαδικασίας.

Eliminatore LTD 
Στην υδατοκαλλιέργεια, τα ψάρια 
καλλιεργούνται σε δίχτυα. Όμως, ένας 
μικροοργανισμός, που ονομάζεται άλγη, 
αναπτύσσεται πάνω σε αυτά και κάνει τις 
οπές των διχτυών μικρότερες. Έτσι 
εισέρχεται λιγότερο οξυγόνο στα δίχτυα 
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

υποανάπτυξη των ψαριών. Η startup 
Eliminatore δημιούργησε ένα προϊόν 
καθαρισμού διχτυών από την άλγη και 
ταυτόχρονα συλλογής της για περαιτέρω 
εκμετάλλευση. Η συσκευή, το drone, 
καλύπτει το δίχτυ με μικρά κομμάτια 
μεμβράνης σε κάθε τρύπα του, ώστε να 

μη λερώνεται το δίχτυ, αλλά η μεμβράνη, 
η οποία αντικαθίσταται με καινούργια 
όταν γεμίσει. Η άλγη που έχει μαζευτεί 
στη μεμβράνη μπορεί να 
μετασχηματιστεί σε άλλα προϊόντα, 
όπως υπερτροφή για ψάρια, καλλυντικά, 
αλλά και βιοκαύσιμο. 

Advanced Intelligent Robotics
Η υπερβολική χρήση λιπασμάτων και γε-
ωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιού-
νται στις καλλιέργειες θέτει σε κίνδυνο την 
υγεία μας, μειώνει την ασφάλεια των τρο-
φίμων και καταλήγει στο έδαφος και στα 
υπόγεια ύδατα καταστρέφοντας ανεπα-
νόρθωτα το οικοσύστημα και εμποδίζο-
ντας την ανθρωπότητα να αναπτύξει το 
πλήρες δυναμικό της. 

Η ομάδα Advanced Intelligent Robotics 
είναι μια εταιρεία υψηλής έντασης γνώσης 
με αντικείμενο την κρίσιμη καινοτομία σε 

αυτόνομα κινούμενα συστήματα και κυ-
βερνοφυσικά συστήματα, τη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων RD&I και την εμπορική 
εκμετάλλευση της υψηλού επιπέδου πα-
ραγόμενης πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής ανιχνεύ-
οντας και θεραπεύοντας ασθένειες στην 
πηγή της επιδημίας πριν γίνουν ορατές 
στο ανθρώπινο μάτι, εξαλείφοντας την 
ανάγκη ψεκασμού της πλήρους καλλιέρ-
γειας με παρασιτοκτόνα, που έχει τερά-
στιο κόστος για τους παραγωγούς και το 

περιβάλλον. Καλύπτει τις ανάγκες αυτο-
ματοποιημένης επιθεώρησης των καλλι-
εργειών και της έγκαιρης ανίχνευσης και 
αντιμετώπισης των νόσων των φυτών, με 
ταχύτητα οκτώ φορές μεγαλύτερη σε σχέ-
ση με τις υπάρχουσες λύσεις, τις ανάγκες 
επιλεκτικής λίπανσης και άρδευσης, κα-
θώς και τη βελτιστοποίηση της επιλεκτι-
κής συγκομιδής, επιτυγχάνοντας σημαντι-
κή εξοικονόμηση επί του κόστους φυτο-
προστασίας, καλλιέργειας και διαχείρισης 
καλλιεργειών. 

CityCrop Automated Indoor Farming 
Ένας έξυπνος κήπος εσωτερικού χώρου; 
Η συσκευή CityCrop σας δίνει τη δυνατό-
τητα να καλλιεργείτε τα δικά σας φρέσκα 
και χωρίς φυτοφάρμακα λαχανικά όλο το 
χρόνο. Η συσκευή CityCrop, η οποία ται-
ριάζει σε κάθε σπίτι ή επαγγελματικό πε-
ριβάλλον, βασίζεται στη μέθοδο της 
υδροπονίας και δίνει τη δυνατότητα στον 

χρήστη να καλλιεργεί 3 φορές γρηγορότε-
ρα, χρησιμοποιώντας 60% λιγότερο λίπα-
σμα και έως 98% λιγότερο νερό απ’ ό,τι θα 
χρησιμοποιούσε σε μια συμβατική καλλι-
έργεια. Η συσκευή, χρησιμοποιώντας την 
αιχμή της τεχνολογίας, απλοποιεί τη δια-
δικασία καλλιέργειας σε βαθμό που είναι 
εύκολο ακόμα και για ένα παιδί να παρά-

γει τη δική του σοδειά, χωρίς καμία γεω-
πονική γνώση, αποκλειστικά μέσω της 
mobile εφαρμογής της! Τι παρέχει η 
mobile εφαρμογή; Απλοποίηση της καλλι-
έργειας, πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια 
της παραγωγής, καθώς και πλήρη εμπει-
ρία στον χρήστη από τη σπορά μέχρι το 
πιάτο.

GRIOCHE
Ψωμί από έλαιο καρύδας, φαγόπυρο, αμά-
ραντο, φραγκοσυκιά, αχλάδι και μικροφύ-
κια; Ναι και το όνομα αυτού, grioche. Ένα 
πρωτοποριακό φυτικό ψωμί παρόμοιο με 
το μπριός. Τα ζωικά λίπη και οι πρωτεΐνες, 
όπως το βούτυρο γάλακτος και τα αβγά, 
αντικαθίσταται πλήρως από λιπίδια και 
πρωτεΐνες προέλευσης μικροφυκών. 
Έλαιο καρύδας αντί για φοινικέλαιο. Μίγ-

μα φαγόπυρου, αμάραντου και φραγκο-
συκιάς αντί αλεύρου. Η ζάχαρη αντικαθί-
σταται μερικώς από πολτό αχλαδιού. Το 
ψωμί grioche είναι χαμηλής θερμιδικής 
αξίας, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και 
υψηλή αντιοξειδωτική δράση, λόγω των 
ωμέγα -3 και ωμέγα -6 λιπαρών οξέων και 
της αντικατάστασης της ζάχαρης από 
πολτό αχλαδιού. Η καινοτομία του έγκει-

ται στη χρήση πρωτεϊνών και λιπών που 
προέρχονται από μικροφύκη. Προσφέρει 
πολλαπλά οφέλη στον ανθρώπινο οργανι-
σμό και συγκεκριμένα σε όσους αντιμετω-
πίζουν προβλήματα παχυσαρκίας, αλλερ-
γίες, διαβήτη, χοληστερόλη, πνευμονικές 
παθήσεις, ενώ διεγείρει την καρδιά και 
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

CheeseBoost 
Μία ασύρματη αυτοματοποιημένη συ-
σκευή εφαρμόζεται στην τυροποίηση 
προκαλώντας την επιτάχυνση και την 
αύξηση του ποσοστού κρυστάλλωσης 
των πρωτεϊνών του τυριού. Mε τη μη 
θερμική, ενεργειακή επεξεργασία του 
τυριού προκύπτει ένας μεγαλύτερος 
κρύσταλλος τυριού, αξιοποιώντας πε-
ρισσότερες πρωτεΐνες από το σύνολο 
του γάλακτος κατά τη διαδικασία της 

πήξης, μεγάλο μέρος των οποίων, υπό 
φυσιολογικές συνθήκες τυροποίησης, 
καταλήγει στο τυρόγαλο. Τα οφέλη από 
την επιτυχή εφαρμογή της συγκεκριμέ-
νης τεχνολογίας μπορεί να είναι οικονο-
μικά (αύξηση της παραγωγής), αλλά και 
περιβαλλοντολογικά (μείωση του ενα-
πομείναντος τυρόγαλου ως υποπροϊόν 
της βιομηχανικής παραγωγής).

Η startup CheeseBoost στελεχώνεται 

από τους τελειόφοιτους της Φαρμακευτι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, 
Δημήτριο-Ιωάννη Κασαρτζιάν και Γεώργιο 
Καρανάσιο, από τον καθηγητή τους Κων-
σταντίνο Πουλά και την εταιρεία Θύρα-
τρον. Η συσκευή οδηγεί σε αύξηση της τυ-
ροποίησης κατά 15% τουλάχιστον. Ο τε-
χνολογικός εξοπλισμός εγκαθίσταται στην 
τυροκομική μονάδα χωρίς παρεμβολή 
στον υπάρχοντα εξοπλισμό. 

Robin Food 
Η οικονομική κρίση έχει περιορίσει τα 
εισοδήματα. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος 
να βρει φθηνό φαγητό; Η εφαρμογή 
Robin Food προσφέρει μια σημαντική 
υπηρεσία στους χρήστες της: μπορούν να 
αναζητήσουν, να εντοπίσουν γεωγραφικά 

και να αγοράσουν τρόφιμα τα οποία 
βρίσκονται σε εκπτωτική τιμή. Τα 
προϊόντα αυτά είναι είτε γεύματα που δεν 
έχουν καταναλωθεί μέχρι το τέλος της 
ημέρας είτε προϊόντα κοντά στην 
ημερομηνία λήξης τους τα οποία 

χρειάζεται να καταναλωθούν άμεσα 
καθώς διαφορετικά θα καταλήξουν στα 
σκουπίδια. Με τον τρόπο αυτό ο 
καταναλωτής που έχει μείωση του 
εισοδήματός του μπορεί να βρει τρόφιμα 
σε ανταγωνιστικές και προσιτές τιμές.
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΉΤΑΣ
ΠΥΛΏΝΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Project Future 
πραγματοποιεί-
ται σε συνεργα-
σία με το 
ReGeneration 
Academy, ενώ 
στο σκέλος των 
εκπαιδεύσεων 
συμβάλλουν οι 
Google, 
Facebook, Code.
Hub και το Κέ-
ντρο Βιώσιμης 
Επιχειρηματικό-
τητας Εξέλιξη 
του Ομίλου 
Πειραιώς

Σ τον τρίτο κύκλο, με περισσό-
τερες από 3.500 αιτήσεις συμ-
μετοχής, εισήλθε δυναμικά το 
Project Future, μετά από ένα 
έτος επιτυχημένης λειτουργί-

ας, κατά το οποίο εκατοντάδες νέοι εκπαι-
δεύτηκαν σε τομείς αιχμής και απορροφή-
θηκαν σε θέσεις εργασίας.

Επιδιώκοντας τη σύνδεση μεταξύ τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης και αγοράς εργασί-
ας, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότη-
τας της Τράπεζας Πειραιώς θα πραγματο-
ποιηθεί σε αυτόν τον κύκλο -πέραν της 
Αθήνας- και στη Θεσσαλονίκη, με στόχο 
να δώσει περισσότερες ευκαιρίες συμμε-
τοχής σε νέους πτυχιούχους που αναζη-
τούν εργασία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας 

Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, τονίζει 
ότι: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για 
την πρωτοβουλία που πήραμε ένα χρόνο 
πριν να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα 
εταιρικής υπευθυνότητας, που να απευ-
θύνεται στους νέους της χώρας. Ήδη, τo 
Project Future αφήνει το θετικό του απο-
τύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ο μεγά-
λος αριθμός αιτήσεων που υποβάλλονται 
σε κάθε κύκλο και το υψηλό ποσοστό 
απορρόφησης των αποφοίτων του προ-
γράμματος στην αγορά εργασίας επιβε-
βαιώνουν ότι δημιουργήσαμε έναν απο-
τελεσματικό δίαυλο μεταξύ τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. 
Στον δεύτερο χρόνο του το Project 
Future γίνεται μεγαλύτερο και δυνατότε-
ρο, με παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Συνε-

Project Future

Η Τράπεζα Πειραιώς ανοίγει 
το δρόμο της εργασίας 
στους νέους πτυχιούχους

χίζουμε να επενδύουμε στους νέους και 
το μέλλον τους». Η επιτυχία του προ-
γράμματος αποτυπώνεται στα μεγέθη, 
αλλά και στην ποιότητα των εκπαιδεύσε-
ων, που οδήγησε σε σημαντικό ποσοστό 
απορρόφησης των αποφοίτων από την 
αγορά εργασίας -ήδη άνω του 60%- το 
οποίο σταθερά αυξάνεται καθώς η διαδι-
κασία είναι δυναμική.

Περί τις 6.500 αιτήσεις υποβλήθηκαν 
στους δύο πρώτους κύκλους και περίπου 
1.100 νέοι έχουν εκπαιδευτεί, ενώ οι 6 
στους 10 αποφοίτους βρήκαν μια θέση ερ-
γασίας στις επιχειρήσεις που μετέχουν 
στο πρόγραμμα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, πιστή στη δέσμευ-
σή της να υποστηρίζει ουσιαστικά και με 
συνέπεια τους νέους της χώρας, συνεχίζει 
για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα, προ-
σαρμόζοντάς το στις ανάγκες της αγοράς 
και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό την 
τεχνογνωσία των συνεργατών της. 

Το Project Future πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με το ReGeneration Academy, 
ενώ στο σκέλος των εκπαιδεύσεων συμ-
βάλλουν οι Google, Facebook, Code.Hub 
και το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότη-
τας Εξέλιξη του Ομίλου Πειραιώς.

Ο νέος, τρίτος κύκλος ξεκίνησε με την 
υποβολή αιτήσεων, η οποία ολοκληρώθη-
κε στις 24 Οκτωβρίου.

Θα ακολουθήσει μια πρώτη αξιολόγηση 
των αιτούντων με game based 
assessment, που είναι από τους πιο σύγ-
χρονους τρόπους αξιολόγησης σε διεθνές 
επίπεδο, και στη συνέχεια θα γίνει το στά-
διο των συνεντεύξεων, όπου στελέχη επι-
χειρήσεων θα έρθουν σε επαφή με τους 
νέους, ώστε να επιλεγούν όσοι θα συνεχί-
σουν στην εκπαίδευση. Στην Αθήνα οι νέ-
οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εκ-
παιδευτούν σε έναν από τους τέσσερις 
πυλώνες εξειδίκευσης: Digital Marketing, 
Supply Chain, Data Science και Java και 
στη Θεσσαλονίκη σε Data Science και 
Java. Πρόκειται για τομείς οι οποίοι, με βά-
ση την εμπειρία του ReGeneration, είναι 
ελκυστικοί στη σύγχρονη αγορά εργασίας 
και δίνουν απαραίτητα εφόδια εξειδίκευ-
σης σε νέους πτυχιούχους.

Οι απόφοιτοι του Project Future έρχο-
νται σε επαφή με τις επιχειρήσεις που με-
τέχουν στο πρόγραμμα και έχουν την ευ-
καιρία να προσληφθούν με τουλάχιστον 
εξάμηνη σύμβαση αμειβόμενης εργασίας. 
Η εμπειρία μάλιστα των δύο πρώτων κύ-
κλων έχει δείξει ότι πάνω από το 90% πα-
ραμένει στη θέση εργασίας και μετά τη 
λήξη του εξαμήνου.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα πραγματοποιεί 
το Project Future κάθε χρόνο, σε δύο κύ-
κλους, τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο. 

•Sales Excellence
•Digital Marketing
•JAVA
•Data Science
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ΓΡΑΦΕΊΟ ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑΣ, 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΊ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ INNOVINAGRI

ΓΡΑΦΕΊΟ ΚΑΊΝΟΤΟΜΊΑΣ, 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΊΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΊ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ INNOVINAGRI

Κομβικός πυλώ-
νας του Γραφείου 
είναι η διασύνδε-
ση με τη βιομη-
χανία και τους 
λοιπούς παρα-
γωγικούς φορείς 
σε εθνικό, ευρω-
παϊκό και διεθνές 
επίπεδο για την 
προώθηση της 
συνεργασίας 
τους και την 
εμπορική αξιο-
ποίηση των 
ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 
του ΓΠΑ

Τα τελευταία δύο 
χρόνια ολοκλη-
ρώθηκαν με με-
γάλη επιτυχία 
δύο διαγωνισμοί 
επιχειρηματικής 
ιδέας που διορ-
γάνωσε το Γρα-
φείο Καινοτομί-
ας, Επιχειρηματι-
κότητας & Μετα-
φοράς 
Τεχνολογίας 
(InnovinAgri), με 
την παρουσίαση 
και βράβευση 
των επιχειρημα-
τικών σχεδίων 

Τ ο Γραφείο Καινοτομίας, Επιχει-
ρηματικότητας και Μεταφο-
ράς Τεχνολογίας 
(InnovinAgri) λειτουργεί στο 
πλαίσιο του Ειδικού Λογαρια-

σμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) και 
αναλαμβάνει την υποστήριξη των δράσε-
ων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
που πηγάζουν από τις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες του 
Ιδρύματος. 

Αποστολή είναι η εκπαίδευση της ακα-
δημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ σε θέματα 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και η 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμά-
των του Ιδρύματος προς όφελος της πανε-
πιστημιακής κοινότητας, της ελληνικής οι-
κονομίας αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. 
Πιο συγκεκριμένα, το InnovinAgri υποστη-
ρίζει την αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων του ΓΠΑ, υποστηρίζει τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφό-
ρησης μεταξύ Πανεπιστημίου, βιομηχανίας 
και λοιπών παραγωγικών φορέων, υποστη-
ρίζει την εκπαίδευση των φοιτητών και 
ερευνητών του Ιδρύματος σε θέματα και-
νοτομίας και επιχειρηματικότητας. Το Γρα-
φείο διοργανώνει συνεχώς σεμινάρια, 
workshops, forums, διαγωνισμούς επιχει-
ρηματικής ιδέας για την εκπαίδευση των 
φοιτητών και ερευνητών του ΓΠΑ σε θέμα-
τα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. 
Βοηθά και υποστηρίζει το ερευνητικό προ-
σωπικό στην αναζήτηση συνεργασιών ιδι-
ωτικού και δημόσιου ενδιαφέροντος για 
την αξιοποίηση των ερευνητικών τους 
αποτελεσμάτων. Υποστηρίζει επίσης το 
ερευνητικό δυναμικό σε θέματα προστασί-
ας δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας, στην επιλογή του κατάλ-
ληλου είδους σύμβασης παραχώρησης, 
στη σύνταξη και την παρακολούθησή τους. 
Υποστηρίζει τη δημιουργία εταιρείας τε-
χνοβλαστού παρέχοντας συμβουλές προς 
κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του ερευνητι-
κού δυναμικού του ΓΠΑ. Παρέχει πληροφό-
ρηση σε φοιτητές και ερευνητές για μηχα-
νισμούς υποστήριξης νεοφυών επιχειρή-

σεων έντασης τεχνολογίας όπως θερμοκοι-
τίδες, τεχνολογικά πάρκα κ.τ.λ. Τέλος, 
προβάλλει τα ερευνητικά αποτελέσματα 
που έχουν παραχθεί με σκοπό την αξιοποί-
ησή τους (διοργάνωση και συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις, διοργάνωση και συμμετοχή 
σε εκθέσεις κ.λπ.). 

Κομβικός πυλώνας του Γραφείου είναι η 
διασύνδεση με τη βιομηχανία και τους λοι-
πούς παραγωγικούς φορείς σε εθνικό, ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την προώ-
θηση της συνεργασίας τους και την εμπο-
ρική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτε-
λεσμάτων του ΓΠΑ. Οι επιχειρήσεις και οι 
παραγωγικοί φορείς που ενδιαφέρονται να 
συνεργαστούν με το Γραφείο Καινοτομίας, 
Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τε-
χνολογίας καλούνται να υπογράψουν σχε-
τικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 

Τα οφέλη πολλά και σημαντικά. Οφέλη 
από την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων των φοιτητών και ερευνητών που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρο-
νης κοινωνίας, οφέλη από τη δημιουργία 
κινήτρων για παραμονή των νέων επιστη-
μόνων στη χώρα, οφέλη από την προσέλ-
κυση νέων ικανών ερευνητών στο Πανεπι-
στήμιό μας, οφέλη από την προσέλκυση 
χρηματοδοτήσεων από τον ιδιωτικό και 
τον δημόσιο τομέα για έρευνα, οφέλη από 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 
τους απόφοιτους του ΓΠΑ αλλά και γενικό-
τερα για την ελληνική κοινωνία, οφέλη από 
την αξιοποίηση της έρευνας που έχει ανα-
πτυχθεί και η οποία βελτιώνει τις παραγω-
γικές δυνατότητες της χώρας και την ποιό-
τητα ζωής της κοινωνίας γενικότερα.

Τα τελευταία δύο χρόνια ολοκληρώθη-
καν με μεγάλη επιτυχία δύο διαγωνισμοί 
επιχειρηματικής ιδέας με την παρουσίαση 
και βράβευση των επιχειρηματικών σχεδί-
ων. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο Διαγωνισμοί 
Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ που διοργάνω-
σε το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματι-
κότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας 
(InnovinAgri) πραγματοποιήθηκαν στον 
φιλόξενο χώρο του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών, το οποίο είναι και παραμένει μεγάλος 
Χορηγός Δράσης του Διαγωνισμού. Στον 

στηκαν στους δύο αυτούς διαγωνισμούς 
αξιοποίησαν ποικιλία αντικειμένων στα 
οποία πραγματοποιείται υψηλού επιπέδου 
καινοτόμος έρευνα στο Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Παρακάτω παρουσιάζο-
νται εν συντομία οι επιχειρηματικές ιδέες 
που διαγωνίστηκαν:

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δημοπρασι-
ών Ζωοτροφών: Φιλοδοξεί να εισαγάγει 
καινοτόμες και σύγχρονες υπηρεσίες στην 
Αγορά Ζωοτροφών. 

Αξιοποίηση παραπροϊόντων βιομηχα-
νιών και καρπών B’ διαλογής από την ελ-
ληνική γη με σκοπό την παρασκευή βιο-
λειτουργικών αλεύρων: Η επιχείρηση αξι-
οποιεί τα στέμφυλα και τα κελυφωτά φιστί-
κια στοχεύοντας στην παραγωγή 
βιολειτουργικών gluten-free αλεύρων. 

Οργανικό τσάι με φύλλα ελιάς & ελλη-
νικά βιολογικά βότανα σε κάψουλες 
συμβατές με μηχανές της αγοράς: Η εται-

ρεία πρωτοπορεί & καινοτομεί συνδυάζο-
ντας αποξηραμένα φύλλα ελιάς με βιολογι-
κά ελληνικά βότανα. Πρόκειται για μια ολο-
κληρωτική εμπειρία «ευ ζην» που ισορρο-
πεί το σώμα αλλά και το πνεύμα 
συνδυάζοντας γεύσεις & ιδιότητες που χα-
ρίζουν υγεία, ευεξία, χαλάρωση, αποτοξί-
νωση και αναζωογόνηση. 

Παραγωγή έξυπνων ετικετών τύπου 
TTI για την παρακολούθηση της αλλοίω-
σης των ευπαθών προϊόντων: Μια καινο-
τόμος επιχείρηση που σχεδιάζει εργαλεία 
και λύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης 
της ψυκτικής αλυσίδας. 

Aγροτική online υπηρεσία Συμβου-
λευτικής & Εκπαίδευσης: Δημιουργήθη-
κε με σκοπό την ανάπτυξη μιας καινοτό-
μου ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα 
παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συμ-
βουλευτικής και εκπαίδευσης σε επαγγελ-
ματίες και μη, του αγροδιατροφικού τομέα.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών υποστηρίζει  
και βραβεύει την καινοτομία

πρώτο διαγωνισμό παρουσιάστηκαν 6 
ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια και 
αντίστοιχα άλλα 9 στον δεύτερο, σε εκπρο-
σώπους του επιχειρηματικού κόσμου όσο 
και σε ακαδημαϊκούς και ευρύτερα ενδια-
φερόμενους. Την ανάδειξη των νικητριών 
ομάδων πραγματοποιεί Επιτροπή Αξιολό-
γησης, η οποία απαρτίζεται από προβε-
βλημένα στελέχη του επιχειρηματικού κό-
σμου καθώς και από έμπειρα στελέχη του 
τραπεζικού τομέα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι για την εκπόνη-
ση των επιχειρηματικών σχεδίων οι ομάδες 
που διαγωνίστηκαν δέχτηκαν σημαντική 
βοήθεια από συμβούλους και μέντορες. Οι 
σύμβουλοι ήταν μέλη ΔΕΠ του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και είχαν την τε-
χνογνωσία να υποστηρίξουν τις ομάδες ως 
προς το τεχνικό μέρος του επιχειρηματικού 
σχεδίου, τη διαδικασία παραγωγής του 
προϊόντος κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, οι 
μέντορες ήταν στελέχη επιχειρήσεων που 
ανέλαβαν να συμβουλεύουν τις ομάδες 
στα θέματα marketing και στη χρηματοοι-
κονομική ανάλυση και ταυτόχρονα να με-
ταφέρουν στις ομάδες την τρέχουσα τε-
χνογνωσία της αγοράς.

Στις νικήτριες ομάδες απονέμονται χρη-
ματικά έπαθλα με χορηγία του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών στον πρώτο διαγωνισμό 
και της Τράπεζας της Ελλάδος στον δεύτε-
ρο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Χρημα-
τιστήριο Αθηνών παρέχει υποστήριξη σε 
όλες τις φάσεις ανάπτυξης και παρουσία-
σης των business plans στις ομάδες του δι-
αγωνισμού. Ο διαχρονικός ρόλος του Χρη-
ματιστηρίου στη στήριξη καινοτόμων επι-
χειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και 
υπηρεσιών που προσφέρουν λύσεις σε δι-
άφορους τομείς της οικονομίας και της κοι-
νωνίας συνάδει απόλυτα με τους σκοπούς 
του InnovinAgri. 

Τα επιχειρηματικά σχέδια που διαγωνί-

Πρώτες ύλες από υποπροϊόντα ψα-
ριών: Περιβαλλοντικά ευσυνείδητη εται-
ρεία που αξιοποιεί τα υποπροϊόντα ψαριών 
ιχθυοκαλλιέργειας με σκοπό τη δημιουργία 
προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. 

Μπύρα εμπλουτισμένη με Αρωματικά 
Φυτά: Δημιουργία μιας νέας διαφοροποιη-
μένης μπύρας, με την ονομασία ΕΡΩΝΤΑΣ, 
εμπνευσμένης από τα αρώματα και τον φυ-
σικό πλούτο της Κρήτης. 

Κραγιόν φυσικής σύστασης και χρω-
στική με ανθοκυάνες υποπροϊόντων οι-
νοποίησης (στέμφυλα): Η εταιρεία δημι-
ουργεί κραγιόν με φυσική σύνθεση χρησι-
μοποιώντας υποπροϊόντα οινοποίησης.

Βιταμινούχες τσίχλες και τσίχλες με 
εκχυλίσματα από βότανα της ελληνικής 
φύσης: Η εταιρεία ασχολείται με την παρα-
γωγή τσιχλών εμπλουτισμένων με βιταμί-
νες και γεύσεις φρούτων, καθώς και με εκ-
χυλίσματα από ελληνικά βότανα, προσφέ-
ροντας ένα πρωτότυπο, εναλλακτικό και 
λειτουργικό προϊόν τσίχλας στον 
καταναλωτή.

Ανακύκλωση και αξιοποίηση παρα-
προϊόντων για παραγωγή ενζύμων: Είναι 
μια νέα βιοτεχνολογική εταιρεία που ειδι-
κεύεται στον καθαρισμό και την παραγωγή 
πρωτεασών σε μορφή σκόνης. 

O δρόμος προς την καινοτομία στη δι-
αχείριση των αποβλήτων: Η βιοτεχνολο-
γική αξιοποίηση των αποβλήτων της τυρο-
κομίας προς παραγωγή υψηλής διατροφι-
κής και προστιθέμενης αξίας ελαίου με 
ταυτόχρονη απορρύπανση της πρώτης 
ύλης. 

Φάρμα Εντόμων: Η εταιρεία θα λειτουρ-
γεί ως πρότυπη μονάδα παραγωγής και δι-
άθεσης εντόμων (ζώντων & αλεύρων), αρ-
χικά ως ζωοτροφή, ως παράγοντες βιολογι-
κής καταπολέμησης εχθρών των καλλιερ-
γειών και αξιοποίησης υποπροϊόντων. 

Η πρώτη μονάδα παραγωγής φαρμα-
κευτικής κάνναβης στην Ελλάδα: Η εται-
ρεία θα παράγει, θα επεξεργάζεται και θα 
εξάγει αποξηραμένο ανθό φαρμακευτικής 
κάνναβης. 

Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση 
δεδομένων καλλιεργειών με τη χρήση 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών: Η εται-
ρεία φιλοδοξεί να γίνει μια αυτόνομη, αυ-
τοχρηματοδοτούμενη και καινοτόμα επι-
χείρηση παροχής υπηρεσιών γεωργίας 
ακριβείας τόσο σε παραγωγούς όσο και σε 
γεωπόνους. 

Mobile App Αναγνώρισης των Ασθε-
νειών και Εντομολογικών Εχθρών Ελιάς 
και Αμπέλου: Πρόκειται για ένα mobile 
app, που η κύρια λειτουργία του θα είναι η 
αυτόματη αναγνώριση ασθενειών και 
εντομολογικών εχθρών της ελιάς και της 
αμπέλου.
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ  
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ  
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ

ΕΥΦΥΗΣ  
ΓΕΩΡΓΊΑ

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή έχει 
σχεδιάσει και αναπτύξει δίκτυα συλ-
λογής πληροφοριών αγρού, με στόχο 
την ομαλή εισαγωγή των Ελλήνων 
παραγωγών στις ψηφιακές τεχνολο-
γίες και την ενσωμάτωση όλων των 
διαθέσιμων τεχνολογιών στην καθη-
μερινή τους πρακτική

Σήμερα, το 
gaiasense έχει δι-
αδοθεί σε όλες 
τις άκρες της Ελ-
λάδας, σε 30 δια-
φορετικές καλλι-
έργειες και με χι-
λιάδες παραγω-
γούς οι οποίοι 
απολαμβάνουν 
τις υπηρεσίες 
του

λά η τεχνολογία που θα συνδέει τους επι-
μέρους κρίκους της αλυσίδας. Η στροφή 
αυτή εξηγείται με βάση τις νέες απαιτή-
σεις των καταναλωτών που επιβάλλουν 
αλυσίδες τροφοδοσίας οι οποίες ναι μεν 
προσφέρουν ποιότητα και διευρυμένες 
επιλογές, αλλά είναι συγχρόνως και φτη-
νές, γρήγορες, ευέλικτες, ακριβείς και δια-
φανείς (Fruit Logistica Trend Report 2018).

Μια πρώτη απάντηση στην εξέλιξη αυ-
τή είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήμα-
τος διασυνδεδεμένων αγροκτημάτων που 
εξυπηρετείται με ικανή ψηφιακή υποδομή 
και που φιλοξενεί πιλοτικές τεχνολογίες 
από όλη την Ευρώπη. Το οικοσύστημα αυ-
τό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Διαπεριφερειακής High Tech 
Agricultural Platform και με χρηματοδό-
τηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, φιλανθρωπικών οργανισμών και της 
Α.Β. Βασιλόπουλος. Για άλλη μια φορά, το 
έναυσμα για την προσπάθεια αυτή έδωσε 
το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσα από το 
πρόγραμμα Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά. 

Η ειδοποιός διαφορά του οικοσυστήμα-
τος αυτού είναι το δίκτυο τηλεπικοινωνι-
ών υπερ-βραχέων ραδιοκυμάτων LoRa 
που συνδέει τα αγροκτήματα τόσο μεταξύ 
τους όσο και με εγκαταστάσεις τυποποίη-
σης, τις εθνικές οδούς και το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης. Ήδη η ΑΓΣ έχει εγκατα-
στήσει και λειτουργεί ένα μεγάλο δίκτυο 
κεραιών τεχνολογίας LoRa το οποίο καλύ-
πτει το μεγαλύτερο τμήμα της καλλιερ-
γούμενης έκτασης της Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Ενδεικτικά φαίνεται η κάλυψη στον 
ακόλουθο χάρτη. 

Μέσα στον Οκτώβριο του 2019 ολοκλη-
ρώνεται ένα πιλοτικό ευρωπαϊκό έργο του 
οποίου ο αντικειμενικός σκοπός είναι η δι-
ασύνδεση αισθητήρων που χρησιμοποι-
ούν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνί-
ας σε ένα σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο 
τεχνικές δυσκολίες που οφείλονται σε δια-
φορετικές τεχνολογίες ξεπερνιούνται και 
μπορεί όποιος παραγωγός το επιθυμεί να 
επιλέγει τους καλύτερους αισθητήρες 
ασχέτως τεχνολογίας στην οποία είναι 
βασισμένοι.

Το τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μπορεί 
να φιλοξενήσει πολλές χιλιάδες αισθητή-
ρες και δυνητικά κάθε ενδιαφερόμενος θα 
μπορεί να συνδεθεί και να βλέπει τις εν-
δείξεις των αισθητήρων του στον υπολο-
γιστή ή το κινητό του τηλέφωνο. Όπως 
φαίνεται παρακάτω, το εν λόγω οικοσύ-
στημα καλύπτει, ακόμη, τις ανάγκες επί-
βλεψης φορτίων κατά τη μεταφορά και δί-
νει λύση σε πραγματικές ανάγκες όλων 
όσοι δραστηριοποιούνται στη λεγόμενη 
«πραγματική οικονομία».

Η ψηφιακή διασύνδεση  
της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
το νέο στοίχημα  
του ελληνικού 
αγροδιατροφικού κλάδου

Α ποτελεί πλέον κοινό τόπο 
ότι η νέα επανάσταση στη 
γεωργία είναι η μετάβασή 
της στην ψηφιακή εποχή. 
Πρωτοπόροι αγρότες αξιο-

ποιούν ήδη, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, 
τις νέες τεχνολογίες και τόσο ερευνητικά 
ιδρύματα όσο και ιδιωτικές εταιρείες ανα-
πτύσσουν συνεχώς νέες προτάσεις, είτε 
βελτίωσης των επιδόσεων της τεχνολογί-
ας είτε μείωσης του κόστους. Οι διαδικα-
σίες αυτές βέβαια δεν είναι χωρίς προβλή-
ματα, πολλές από τις υποσχέσεις των νέων 
τεχνολογιών μένουν να αποδειχθούν στην 
πράξη. Η αποδοχή του νέου τρόπου καλ-
λιέργειας όμως αποτελεί πλέον 
μονόδρομο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αμερικανική Γεωρ-
γική Σχολή είναι ένας από τους οργανι-
σμούς που έχει σχεδιάσει και αναπτύξει 
δίκτυα συλλογής πληροφοριών αγρού 
στα σημεία στα οποία δραστηριοποιείται, 
με στόχο την ομαλή εισαγωγή των Ελλή-
νων παραγωγών στις ψηφιακές τεχνολογί-
ες και την ενσωμάτωση όλων των διαθέσι-
μων τεχνολογιών στην καθημερινή τους 
πρακτική. 

Ενώ όμως η προσαρμογή του ελληνικού 
πρωτογενούς τομέα στα νέα δεδομένα 
βρίσκεται σε εξέλιξη, τα πράγματα τρέ-
χουν. Οι διεθνείς επενδυτές σε ψηφιακές 
τεχνολογίες στον αγροδιατροφικό κλάδο 
στρέφουν το ενδιαφέρον τους από το επί-
πεδο της ατομικής πρωτογενούς παραγω-
γής στο επίπεδο της αλυσίδας προστιθέ-
μενης αξίας. Θεωρούν δηλαδή ότι τη με-
γάλη διαφορά δεν θα κάνει η τεχνολογία 
που υπόσχεται να μειώσει το κόστος πα-
ραγωγής του κάθε αγρότη ξεχωριστά, αλ-

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Δρ Φίλιππος 
Παπαδόπουλος

Διευθυντής Γραφείου Δια-
χείρισης Στρατηγικών 
Projects, Αμερικανικής Γε-
ωργικής Σχολής

Η Neuropublic, εταιρεία μηχα-
νικών πληροφορικής, το 
2012, μετά από μια δεκαετία 
συνεχούς οικονομικής ανά-
πτυξης αλλά και συσσώρευ-

σης τεχνογνωσίας από τη δημιουργία συ-
στημάτων πληροφορικής για τις τηλεπικοι-
νωνίες, διαστημικές αποστολές, αμυντική 
βιομηχανία, βιομηχανική παραγωγή, πολιτι-
σμό, υγεία, δημόσιες υπηρεσίες, τοπική αυ-
τοδιοίκηση, αποφάσισε να πραγματοποιή-
σει μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα ακρι-
βώς την εποχή κατά την οποία η οικονομική 
κρίση ήταν στο απόγειό της και δεν ήταν 
ορατή η έξοδος από αυτήν. Ο αγροτικός το-
μέας ήταν ανέκαθεν ένας από τους σημαντι-
κότερους πυλώνες όχι μόνο της ελληνικής 
οικονομίας αλλά και της κοινωνίας, του πο-
λιτισμού και του περιβάλλοντος. Το επίπεδο 
ψηφιοποίησης της γεωργίας διεθνώς ήταν 
τότε και είναι ακόμα ιδιαίτερα χαμηλό, είναι 
ίσως εκείνος ο παραγωγικός κλάδος με τον 
χαμηλότερο βαθμό διείσδυσης της ψηφια-
κής τεχνολογίας. Οι ευκαιρίες για ψηφιακή 
καινοτομία στη γεωργία ήταν και εξακολου-
θούν να είναι ακόμα πολλές, περισσότερες 
ίσως από άλλους τομείς. Άλλωστε, οι πιέσεις 
για διατροφική επάρκεια, τη στιγμή που ο 
πληθυσμός αυξάνεται με τον μεγαλύτερο 
ρυθμό από ποτέ και ταυτόχρονα μειώνονται 
οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, συνιστούν έναν 
ακόμη παράγοντα για ευκαιρίες στην καινο-
τομία. Στην Ελλάδα δε της κρίσης, η ανάγκη 
της αναζωπύρωσης της γεωργίας της είχε 
ήδη γίνει εμφανής. Η εταιρεία με αυτά τα δε-
δομένα αποφάσισε να επενδύσει οικονομι-
κά και τεχνολογικά στην ψηφιοποίηση της 

ελληνικής και ευρωπαϊκής γεωργίας. Στην 
πορεία υλοποίησης αυτής της απόφασης 
βρήκε στρατηγικούς συνοδοιπόρους την 
Τράπεζα Πειραιώς αλλά και έναν αριθμό ση-
μαντικών αγροτικών συνεταιρισμών και γε-
ωπονικών γραφείων και δημιουργήθηκαν 
τα συνεργατικά σχήματα της GAIA Επιχει-
ρείν και αρκετά αργότερα της Αγροτικής 
Καινοτομίας τα οποία πρωτοπορούν στην 
ψηφιακή γεωργία σε Ελλάδα και Ευρώπη 
(GAIA Επιχειρείν).

Το gaiasense αποτελεί την κορωνίδα αυ-
τής της διαδρομής. Ένα σύστημα ευφυούς 
γεωργίας, δηλαδή υποστήριξης λήψης απο-
φάσεων μέσα στο χωράφι με τη βοήθεια 
πολλών ψηφιακών τεχνολογιών (IoT, Cloud, 
Big Data, AI, Robotics), το οποίο είχε εξαρ-
χής και εξακολουθεί να κατέχει 3 πρωτοπο-
ριακά και καινοτόμα χαρακτηριστικά σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχεται ως συνδρο-
μητική υπηρεσία (Smart Farming as a 
Service-SFaaS), το οποίο σημαίνει πως ο 
κάθε αγρότης λαμβάνει εξατομικευμένα για 
κάθε αγροτεμάχιό του συστάσεις στο κινη-
τό του για όλες τις βασικές καλλιεργητικές 
του ενέργειες και πληρώνει για αυτό μια μι-
κρή ετήσια συνδρομή ανάλογη προς τα 
στρέμματα που καλλιεργεί. Αυτό βέβαια ση-
μαίνει πως όλη η επένδυση σε τεχνολογικές 
και επιχειρησιακές υποδομές γίνεται από το 
gaiasense αφαιρώντας το ρίσκο και την πο-
λυπλοκότητα από τους αγρότες και τις ορ-
γανώσεις τους. Έχει ολιστική προσέγγιση, 
φροντίζει με τεχνολογικά και επιχειρησιακά 
μέσα για τη συλλογή δεδομένων με όλους 
τους τεχνοοικονομικά εφικτούς τρόπους 
(αισθητήρες στα χωράφια, δορυφορική τη-

Gaiasense

Ένα καινοτόμο σύστημα 
ευφυούς γεωργίας

λεπισκόπηση, γεωπονική υποστήριξη, ερ-
γαστηριακές αναλύσεις, αγρονομική παρα-
κολούθηση, πλατφόρμες cloud based λογι-
σμικού, μοντέλα ανάλυσης δεδομένων, πει-
ραματικά αγροτεμάχια κ.λπ.), για την 
ανάλυση των δεδομένων αξιοποιώντας νέα 
αλλά και διαθέσιμα επιστημονικά μοντέλα 
τα οποία προσαρμόζει στις εκάστοτε τοπι-
κές συνθήκες, για την κατάρτιση του επι-
στημονικού προσωπικού που επανδρώνει 
τις υπηρεσίες, την ευαισθητοποίηση του 
αγροτικού πληθυσμού και την παροχή ολο-
κληρωμένης γεωργικής συμβουλής εξατο-
μικευμένης ανά αγροτεμάχιο. Βάζει τον άν-
θρωπο σε πρώτο πλάνο, επειδή, εκτός από 
τα τεχνολογικά εργαλεία και υποδομές, ανα-
δεικνύει και αναβαθμίζει το ρόλο των επι-
στημόνων γεωπόνων καθώς αυτοί απο-
κτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στην τεχνολο-
γική αυτή υπηρεσία, αλλά και του αγρότη-
παραγωγού, ο οποίος αποκτά πρόσβαση 
στις πλέον τεχνολογικά προηγμένες υπηρε-
σίες στη γεωργία χωρίς να απαιτείται να δια-
θέτει ή να αναπτύξει τεχνολογικές-ψηφια-
κές δεξιότητες. 

Σήμερα, το gaiasense έχει διαδοθεί σε 
όλες τις άκρες της Ελλάδας, σε 30 διαφορε-
τικές καλλιέργειες και με χιλιάδες παραγω-
γούς οι οποίοι απολαμβάνουν τις υπηρεσίες 
του. Τεχνολογική υποδομή δικτύου με πάνω 
από 220 τηλεμετρικούς σταθμούς μέτρησης 
περιβαλλοντικών δεδομένων εντός αγροτε-
μαχίων βρίσκεται σε λειτουργία αυτή τη 
στιγμή με τους οποίους καλύπτεται μια 
έκταση καλλιεργήσιμης γης μεγαλύτερη 
των 600.000 στρεμμάτων, ενώ βρίσκεται σε 
εξέλιξη η επέκτασή του στους 1.200 σταθ-
μούς πριν από την καλλιεργητική περίοδο 
του 2020. Μέσα στο 2019 το gaiasense ανέ-
πτυξε τους πρώτους πυρήνες του δικτύου 
αυτού και σε 5 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες 
(Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Πολωνία, 
Ουκρανία).

Το επιχειρηματικό-επιχειρησιακό μοντέ-
λο του SFaaS και με την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που αυτό εφαρμόζεται στο 
gaiasense, έχει ως αποτέλεσμα τον εκδημο-
κρατισμό της ευφυούς γεωργίας καθώς 
αφαιρεί όλα τα τεχνικά και οικονομικά 
εμπόδια για την καθολική εξάπλωσή της σε 
κάθε γεωργό ανεξαρτήτως οικονομικού με-
γέθους ή τεχνολογικών γνώσεων και ικανο-
τήτων. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό σε χώρες όπως η Ελλάδα, στις οποί-
ες κυριαρχούν πολλές μικρές γεωργικές εκ-
μεταλλεύσεις και με μεγάλο 
κατακερματισμό γεωργικής γης. Οι δυνατό-
τητες ανάπτυξης του gaiasense σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο είναι μεγάλες, όπως μεγάλα είναι 
και τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέ-
λη από την εφαρμογή του σε κάθε είδους 
γεωργική καλλιέργεια.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

Φώτιος Χατζη- 
παπαδόπουλος

Πρόεδρος ΔΣ  
της Neuropublic AE
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ΕΛΛΗΝΙΚΌ  
ΑΝΌΙΚΤΌ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΌ

ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ  
ΌΜΙΛΌΥ ΠΕΙΡΑΙΏΣ

Βασικός στόχος 
του λογισμικού 
αυτού είναι να 
συμβάλει στην 
ελεγχόμενη και 
ασφαλή γεωργι-
κή αξιοποίηση 
των επεξεργα-
σμένων υγρών 
αστικών απο-
βλήτων και της 
ιλύος στη γεωρ-
γική παραγωγή

Σημαντική ήταν 
η παρουσία του 
Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Ομί-
λου Πειραιώς 
στο 2ο Θερινό 
Σχολείο με ποικί-
λες δράσεις στο 
Υπαίθριο Μου-
σείο Υδροκίνη-
σης του 
Ιδρύματος

ΑΕΙΦΟΡΙΚΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Λογισμικό 
επαναχρησιμοποίησης 
επεξεργασμένων υγρών 
αστικών αποβλήτων και ιλύος

Ω ς γνωστόν η ετήσια παραγω-
γή στη χώρα μας, αλλά και σε 
άλλες χώρες, εκατομμυρίων 
κυβικών επεξεργασμένων 
υγρών αστικών αποβλήτων 

και χιλιάδων τόνων Ιλύος ασκεί σημαντικές 
περιβαλλοντικές πιέσεις. Από την άλλη 
πλευρά, οι φυσικοί υδάτινοι πόροι μειώνο-
νται εξαιτίας της αυξημένης κατανάλωσης 
νερού για την άρδευση και αύξηση των 
αποδόσεων των καλλιεργειών, και της αυ-
ξανόμενης βιομηχανικής και αστικής χρή-
σης. Ως εκ τούτου, η αξιοποίηση των επε-
ξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων 
(ΕΥΑΑ) και της ιλύος αποτελεί σήμερα μο-
νόδρομο όσον ποτέ άλλοτε και αναγκαία 
προϋπόθεση για την άμβλυνση των δυσμε-
νών επιπτώσεων των εισροών αυτών στο 
περιβάλλον και γενικότερα στην ποιότητα 
της ζωής του συγχρόνου ανθρώπου.

Τόσο τα επεξεργασμένα υγρά αστικά 

απόβλητα όσο και η ιλύς περιέχουν θρεπτι-
κά στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη 
των φυτών και αναγκαία για τη βελτίωση 
της γονιμότητας των εδαφών. Οι εισροές 
αυτές και ιδιαίτερα η ιλύς περιέχει οργανι-
κή ουσία σε ποσοστό περίπου 35%, η 
οποία είναι εξίσου σπουδαία και αναγκαία 
για τη βελτίωση της δομής του εδάφους 
και γενικότερα της παραγωγικότητάς του.

Συνεπεία των ανωτέρω χαρακτηριστι-
κών τους, η επαναχρησιμοποίηση των 
εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμά-
των στην καθημερινή γεωργική πρακτική 
αποτελεί μια ελκυστική πρακτική και επι-
λογή. Ωστόσο όμως θα πρέπει να αναφερ-
θεί ότι οι δύο αυτές εκροές πέραν των ευ-
εργετικών τους χαρακτηριστικών περιέ-
χουν και βαρέα μέταλλα (κάδμιο, κοβάλτιο, 
χρώμιο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο, μόλυβδο 
και ενίοτε και υδράργυρο, καθώς και άλλα 
μέταλλα σε μικρότερες ποσότητες), τα 

οποία με τη μακροχρόνια χρήση μπορεί να 
συσσωρευτούν στο έδαφος και να κατα-
στούν τοξικά στα φυτά και γενικότερα στο 
περιβάλλον.

Η αντιμετώπιση του εν δυνάμει προβλή-
ματος αυτού μπορεί να επιτευχθεί με τη 
λειτουργία ενός λογισμικού το οποίο θα εί-
ναι σε θέση να προβλέπει την πιθανή συσ-
σώρευση και ρύπανση των εδαφών με βα-
ρέα μέταλλα και να βοηθά τους χρήστες-
γεωργούς να λαμβάνουν εγκαίρως τα κα-
τάλληλα μέτρα προς αποφυγή των 
δυσάρεστων καταστάσεων. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η αντιμετώπιση των ρυπα-
σμένων εδαφών με βαρέα μέταλλα συνε-
πάγεται μία χρονοβόρο διαδικασία και 
υψηλές δαπάνες.

Η ερευνητική μας ομάδα στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο εργάσθηκε προς 
την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός τέ-
τοιου λογισμικού, το οποίο ολοκληρώθηκε 
και δίδεται πλέον προς χρήση στους ενδια-
φερομένους αγρότες, συνεταιρισμούς, γε-
ωπονικές σχολές, ερευνητές κ.ά.

Συνοπτικά, βασικός στόχος του λογισμι-
κού αυτού είναι να συμβάλει στην ελεγχό-
μενη και ασφαλή γεωργική αξιοποίηση 
των επεξεργασμένων υγρών αστικών απο-
βλήτων και της ιλύος στη γεωργική παρα-
γωγή, πρακτική που εφαρμόζεται σε πολ-
λές χώρες όπως ΗΠΑ, Ισραήλ, Κίνα, Ινδία, 
Ιαπωνία κ.λπ. Ειδικότερα αποσκοπεί στην 
επίτευξη των εξής στόχων:
1 Τη μείωση της περιβαλλοντικής πίεσης 

που ασκείται από τις ανωτέρω εκροές 
στα εδάφη, τα επιφανειακά και υπόγεια 
νερά και στο αγροοικοσύστημα 
γενικότερα.

2 Τη μείωση του φορτίου των ανόργανων 
λιπασμάτων που εισέρχονται ετησίως 
στα γεωργικά εδάφη, και κατά συνέπεια 
το μετριασμό του κόστους λίπανσης των 
καλλιεργειών.

3 Την προστασία των εδαφών από τη ρύ-
πανση με βαρέα μέταλλα.

4 Την εξοικονόμηση φυσικού νερού για άλ-
λες χρήσεις (αστικές, βιομηχανικές κ.λπ.).

Το Λογισμικό αυτό θα αποτελέσει ένα 
χρήσιμο εργαλείο για μεταπτυχιακούς φοι-
τητές, ερευνητές δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων που σχετίζονται με τη γεωργική 
και περιβαλλοντική πολιτική, συνεταιριστι-
κούς φορείς αγροτών και περιβαλλοντικών 
οργανώσεων. Το όλον Λογισμικό έχει ανα-
πτυχθεί ύστερα από προσπάθεια τεσσά-
ρων ετών της ερευνητικής μας ομάδας και 
διατίθεται μέσω του ΕΛΚΕ του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί 
κάποιος να επισκεφθεί την ιστοσελίδα:

http://wdss.eap.gr

Π ώς ορίζεται στη σύγχρονη 
εποχή η έννοια του αγρο-
τικού χώρου; Κατά πόσο 
οριοθετείται από την αρ-
χέγονη σύνδεσή του με 

τον πρωτογενή τομέα; Ποιες είναι οι ιστο-
ρικές και κοινωνικές προεκτάσεις του; 
Πώς συνδέεται με την υλική και -κυρίως- 
την άυλη πολιτιστική κληρονομιά; Και 
ποια είναι η δυναμική αυτών των δεσμών 
και η σημασία τους στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και ευρύτερης ανάπτυξης, βι-
ωσιμότητας και αειφορίας, της κοινωνικής 
ευημερίας και της διάσωσης της τοπικής 
πολιτιστικής ταυτότητας στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης και των έντονων 
προκλήσεων; 

Αυτά τα ερωτήματα αποτέλεσαν τη βά-
ση του Θερινού Σχολείου για τον «Αγροτι-
κό Χώρο ως Πολιτιστική Κληρονομιά», 
που διοργάνωσε για 2η συνεχή χρονιά 
από τις 21 έως τις 28 Ιουλίου 2019, στη Δη-
μητσάνα Αρκαδίας, η Διεύθυνση Νεότε-
ρης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, τον Δήμο Γορτυνίας, το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το 
Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσά-
νας, την Κοιν.Σ.Επ. Μαίναλον και άλλους 
τοπικούς φορείς και πολίτες της 
Δημητσάνας.

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα ει-
σηγήσεων, εργαστηρίων και παράλληλων 
δράσεων, οι συμμετέχοντες στο Θερινό 
Σχολείο ευαισθητοποιήθηκαν και αντάλ-
λαξαν απόψεις γύρω από τρέχοντα θέμα-
τα που απασχολούν την επιστημονική κοι-
νότητα διεθνώς. Οι σπουδαστές του Σχο-
λείου, καθώς και ακαδημαϊκοί, στελέχη 
της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, μουσείων και πολιτιστικών 
φορέων, και όχι μόνον, συμμετείχαν σε 
έναν ζωντανό διάλογο αναφορικά με την 
ανάγκη διαφύλαξης της άυλης πολιτιστι-
κής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου, 
την τοπικότητα έναντι της παγκοσμιοποί-
ησης, τις πολιτιστικές ταυτότητες, το πολι-
τισμικό τοπίο, τον αγροδιατροφικό πολιτι-
σμό, τις παραδοσιακές τέχνες και επαγ-
γέλματα, τα εθιμικά δρώμενα, τον ρόλο 
του πολιτιστικού τουρισμού και των νέων 
τεχνολογιών, καθώς και την ανάγκη συμ-
μετοχής των τοπικών κοινωνιών.

Ο Αγροτικός Χώρος  
ως Πολιτιστική Κληρονομιά

Τιμητικές Διακρίσεις 
για το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς 
Ή πρώτη μεγάλη αναγνώριση του 
Ιδρύματος έγινε το 2012 με το 
Βραβείο Europa Nostra, στην κα-
τηγορία «Ειδικές υπηρεσίες». 
Το 2018 η Ακαδημία Αθηνών απέ-
νειμε το Αργυρό Μετάλλιο της Τά-
ξης των Γραμμάτων και των Κα-
λών Τεχνών στο Πολιτιστικό Ίδρυ-
μα Ομίλου Πειραιώς. 
Το 2019, στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της Διεθνούς Ήμέρας Μου-
σείων με θέμα «Τα Μουσεία ως 
κόμβοι πολιτισμού: το μέλλον της 
παράδοσης», το Ελληνικό Τμήμα 
του Διεθνούς Συμβουλίου Μου-
σείων (ICOM) επέλεξε το ΠΙΟΠ ως 
τιμώμενο ίδρυμα για το πολυσχι-
δές έργο του.

Οι εργασίες του 2ου Θερινού Σχολείου 
ανέπτυξαν ένα ευρύ πεδίο επιστημονικού 
διαλόγου, προσελκύοντας παράλληλα το 
ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, η 
οποία συμμετείχε ενεργά σε όλες τις δρά-
σεις. Προσδοκώντας αυτή η σύμπραξη 
των τοπικών φορέων, της δημόσιας διοί-
κησης και της επιστημονικής κοινότητας 
να συμβάλει στην ανάδειξη της πολύ-
πλευρης διάστασης της αγροτικής κληρο-
νομιάς και της αειφόρου ανάπτυξης, το 
Θερινό Σχολείο ανανέωσε το ραντεβού 
του για το καλοκαίρι του 2020.

Ή συμμετοχή του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο 2ο 
Θερινό Σχολείο 
Σημαντική ήταν η παρουσία του Πολιτι-
στικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο 2ο 
Θερινό Σχολείο με ποικίλες δράσεις στο 
Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης του Ιδρύ-
ματος. Συγκεκριμένα, με το εργαστήρι «Η 
Δημητσάνα με τα μάτια των παιδιών», τα 
παιδιά και οι έφηβοι της Δημητσάνας εί-

χαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τόπο 
τους μέσα από αφηγήσεις και φωτογραφί-
ες της καθημερινής ζωής του πρόσφατου 
παρελθόντος και να περιηγηθούν στα ση-
μαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος του 
οικισμού. 

Ακόμα, με τη μουσικοχορευτική παρά-
σταση της Λαογραφικής Εστίας Τρίπολης 
με τίτλο «Αισθήσεις 5+», το κοινό έμαθε 
πώς κινητοποιούνται οι ανθρώπινες αι-
σθήσεις μέσω του ελληνικού παραδοσια-
κού τραγουδιού και χορού. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκε ειδική προβολή της 
ταινίας του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου 
«Τα δάκρυα του βουνού». Τέλος, στελέχη 
του ΠΙΟΠ παρουσίασαν το Ευρωπαϊκό 
Ερευνητικό έργο PLUGGY, ένα πρόγραμμα 
για τη διάσωση και προβολή της πολιτι-
στικής κληρονομίας, και οργάνωσαν 
workshop στο πλαίσιο του project «Δημη-
τσάνα: Ανοιχτό ζωντανό Μουσείο», προ-
βάλλοντας τη σημασία των ψηφιακών 
εφαρμογών ως εργαλείων ανάδειξης του 
τοπικού πολιτισμικού αποθέματος.

Εργαστήριο Τεχνολογι-
ών Αειφορικής Διαχείρι-
σης Aποβλήτων
Διευθυντής: Καθηγητής 
Ιωάννης Κ. 
Καλαβρουζιώτης

Αρχιτεκτονική Έμπειρου Συστήματος Λήψης Αποφάσεων

ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ 

Πρόδρομος 
Κουκουλάκης, 
Σπυρίδων 
Κυρίτσης, 
Ιωάννης 
Καλαβρουζιώτης 

Σχολή Θετικών Επιστη-
μών και Τεχνολογίας, Ελ-
ληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο
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