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Εισαγωγή 

 

Το παρόν παραδοτέο συνοψίζει τις ενέργειες έως τις 30/9/2013. 

 

Συναντήσεις 

 

Πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου: 

 

Δευτέρα 8 Απρίλιου 2013 και  ώρα 11:15.πμ 

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αίθουσα 

Συνεδριάσεων 

 

Πρόγραμμα Συνάντησης: 

11.15 – 11.45: Εισαγωγή από κ. Λίτσα Λιόπα – Τσακαλίδη, Επίκουρος 

καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου. 

11.45 – 12.00: Σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων και του φορέα τους. 

12.00 – 12.30: Γενική παρουσίαση Έργου, Δρ. Δημήτριος Τσώλης, Έλσα Χαντζή. 

12.30 – 13.30: Στρογγυλή τράπεζα, συζήτηση, επόμενα βήματα, ανάθεση 

εργασιών, προθεσμίες, δημιουργία ομάδων εργασίας ανά  εργασία. 

 

Σημαντικές Ενέργειες 

 

Οι σημαντικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν είναι: 

1. Οριστικοποίηση του Τεχνικού Δελτίου και του Παραρτήματος έργου. 

2. Καθορισμός των άμεσων επόμενων ενεργειών και ανάθεση στους φορείς του 

έργου. Συγκεκριμένα: 

 Προσδιορισμός προϊόντων (π.χ. ελιές ή πιπεριές) από την εταιρεία 

BRETAS για να εφαρμοστούν τα AGRO 2.1 & 2.2 και η 

ιχνηλασιμότητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Γ.Ε.) από 

κατάλληλους αγρότες και συμβούλους.   

 Ο συνεταιρισμός ΝΙΚΑΙΑ να αξιολογήσει και να προτείνει γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις αγροτών παραγωγής προϊόντων για την εταιρία 

BRETAS με βάση την καταλληλότητα της περιοχής, την μεθοδολογία 

εφαρμογής (συμβατική, βιολογική, ολοκληρωμένη) και τα 

χαρακτηριστικά του παραγωγού (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, 

εξοικείωση με τεχνολογία). 

 Η Γεωργική Ανάπτυξη να προτείνει τεχνικούς συμβούλους και 

αγρότες (που να κατέχουν τις παραπάνω γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 

με βάση την προηγούμενη εμπειρία τους και την γνώση τους πάνω στη 

γεωργική παραγωγή ώστε να είναι ικανοί να συμμετάσχουν στο έργο. 

 Η εταιρία BRETAS, ο συνεταιρισμός ΝΙΚΑΙΑ και η Γεωργική 

Ανάπτυξη να επιλέξουν δύο προϊόντα (π.χ. ελιές ή πιπεριές). 
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 Το ΤΕΙ Μεσολογγίου (γεωπόνοι) να προδιαγράψει τις καλές πρακτικές 

των δύο επιλεγμένων προϊόντων σύμφωνα με τα AGRO 2.1 & 2.2. 

 Το ΤΕΙ Μεσολογγίου (ΤΜΗΥ&Π) να αξιολογήσει, να αναλύσει και να 

επιλέξει τις κατάλληλες τεχνολογίες για το κινητό πληροφοριακό 

σύστημα και για το σύστημα ιχνηλασιμότητας των παραπάνω 

επιλεγμένων προϊόντων. 

 Μετά την επιλογή καλλιεργειών, αγροτών και συμβούλων, το 

ΤΕΙΜΕΣ σε συνεργασία με τον συνεταιρισμό ΝΙΚΑΙΑ και την εταιρία 

BRETAS θα καθορίσουν τις προδιαγραφές καλλιεργειών και τα 

δεδομένα ανάλυσης βάσει των προτύπων AGRO 2-1 και ISO 

9000/2000. 

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση των παραδοτέων: 

 Παραδοτέο 1.1: «Αναφορά: Απαιτήσεις, Προδιαγραφές Τεχνικές και 

Ποιότητας» 

 Παραδοτέο 2.1: «Αναφορά: Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική 

Συστήματος». 

 

Χρονοδιάγραμμα 

 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

Πορεία Παραδοτέων 

 

Οριστικοποιήθηκε η υλοποίηση των εξής παραδοτέων: 

1. Παραδοτέο 1.1: «Αναφορά: Απαιτήσεις, Προδιαγραφές Τεχνικές και 

Ποιότητας» 
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 Το παραδοτέο αναλύει τις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές και τις 

τεχνικές ποιότητας για τη διασφάλιση της ποιότητας της καλλιέργειας 

και την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών προϊόντων. 

2. Παραδοτέο 2.1: «Αναφορά: Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική Συστήματος».  

 Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Γεωργικής Παραγωγής (Integrated Crop 

Management – ICM) απαιτεί την αξιοποίηση ενός συνδυασμού 

τεχνολογικών λύσεων για να παρέχει υπηρεσίες προς τους 

παραγωγούς, τους καλλιεργητές και ενημέρωση προς το ευρύ κοινό.  

 Το έργο AGROTRACE έχει ως παραδοτέο το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσιών 

εξασφάλισης ποιότητας γεωργικής παραγωγής και ιχνηλασιμότητας 

των προϊόντων. 

 Το παρόν παραδοτέο μελετά την υφιστάμενη κατάσταση ως προς την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη γεωργική παραγωγή, 

παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος, οι 

υπηρεσίες που παρέχει και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 

την υλοποίησή του. 

Ανθρώπινοι Πόροι 

 

Οριστικοποιήθηκαν και Περιγράφηκαν οι δεξιότητες των ατόμων που είναι 

αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου. Οι εν λόγω θέσεις θα προκηρυχθούν. 

Αποκλίσεις 

 

Δεν υπάρχουν αποκλίσεις. 


