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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι να αναλύσει την 

λειτουργία της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στους τομείς της 

γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθώς αντίστοιχα και να παραθέσει τους τρόπους 

με τους οποίους μπορούν να επηρεαστούν σε μεγάλο και φυσικά θετικότερο 

βαθμό οι δύο αυτοί τομείς με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Προκειμένου 

να επιτύχει κάτι τέτοιο με αποτελεσματικό τρόπο, αναφέρεται αρχικά στην 

λειτουργία της γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Ελλάδα καθώς και στους 

παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν με συγκεκριμένο τρόπο, τόσο 

τους παραγωγούς όσο και στις ίδιες τις μονάδες παραγωγής. 

 Αντίθετα στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι λειτουργίες των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής με επικέντρωση κυρίως στην λειτουργία των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι οποίοι επηρεάζουν την ελληνική γεωργία 

μέσω της χρήσης των διαφόρων δυνατοτήτων αντίστοιχων μηχανημάτων και 

ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στην τεχνολογία για εφαρμογή αυτών στους 

τομείς κτηνοτροφίας και γεωργίας. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσης 

διπλωματικής εργασίας, αναλύονται οι τομείς στους οποίους οι τεχνολογίες 

πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να βρουν εφαρμογή 

στην γεωργία και κτηνοτροφία και με σκοπό την βελτίωση των συγκεκριμένων 

τομέων και οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας. 
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ABSTRACT 

 Aim of the present diplomatic paper, is to analyze the operation of 

information technology and new technologies in the sectors of agriculture and 

livestock-farming, as also to mention the ways with which they can be 

influenced in big and naturally more positive degree these two sectors with the 

help of new technologies. In order to achieve such thing with effective way, it 

is reported initially in the operation of agriculture and livestock-farming in 

Greece as well as in the factors which can influence with specific way, both 

the producers as the units of production themselves. 

 On the contrary, in the second chapter are being analyzed the 

operations of new technologies of information technology with focalization 

mainly in the operation of computers and which influences the Greek 

agriculture via the use of various possibilities of corresponding instruments 

and who are the last tendencies in the technology for application of these in 

the sectors of livestock-farming and agriculture. Finally, in the third chapter of 

the present diplomatic assignment, are being analyzed the sectors in which 

the technologies of information and computers can find application in the 

agriculture and livestock-farming and aiming at the improvement of particular 

sectors which can offer in the economic growth of country. 
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Εισαγωγή 

Αποτελεί γεγονός πως κάποιοι κύκλοι αγροτών πιστεύουν πως το 

μοντέλο της «εντατικής» γεωργίας βρίσκεται σε αδιέξοδο τα τελευταία χρόνια. 

Το μοντέλο της «εντατικής γεωργίας», προσηλωμένης στη μεγιστοποίηση της 

παραγωγής προϊόντων το οποίο εφαρμόστηκε από τα μέσα του 20ού αιώνα 

και αποτέλεσε μορφή αλόγιστης ανάπτυξης με σοβαρές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε 

ανεξέλεγκτη κατάχρηση των φυσικών πόρων, έδρασε προσθετικά στη 

ρύπανση του περιβάλλοντος καθώς επίσης δημιούργησε τριγμούς στο ίδιο το 

παγκόσμιο σύστημα γεωργικής παραγωγής με αποτέλεσμα στις μέρες μας να 

αμφισβητείται η ίδια η δυνατότητα ύπαρξης γεωργικής παραγωγής στο 

μέλλον. Οι σοβαρότερες επιπτώσεις του, οι οποίες εκτός από άμεσο έχουν και 

μη μετρήσιμο κοινωνικό κόστος και τις οποίες η διοίκηση της Αγροτικής 

Τράπεζας προσπαθεί να βελτιώσει και συνάμα να διορθώσει είναι οι 

ακόλουθες (www.atebank.gr, 2009) : 

 Εξάντληση και καταστροφή των υδάτινων πόρων, σε συνδυασμό με τα 

φαινόμενα ρύπανσης και μόλυνσης όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα, 

αστικά - γεωργικά - κτηνοτροφικά απόβλητα. 

 Συμβολή στην ατμοσφαιρική ρύπανση από βρωμιούχο μεθύλιο, που 

βλάπτει το όζον, εκτεταμένη χρήση πλαστικών, παραγωγή μεθανίου 

από γεωργία – κτηνοτροφία, που επιτείνει το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, εξάτμιση με εφαρμογή ψεκασμού φυτοφαρμάκων. 

 Υπερκατανάλωση ενέργειας από μηχανική εργασία στη γεωργία, 

παραγωγή συνθετικών λιπασμάτων, ζωοτροφών και φυτοφαρμάκων. 

 Επέκταση της διάβρωσης του εδάφους από χρησιμοποίηση οριακών 

εδαφών με μη βιώσιμες πρακτικές, κακή κατεργασία και έλλειψη 

φυτοκάλυψης τις βροχερές περιόδους και απώλεια οργανικής ουσίας. 

 Απώλεια της βιοποικιλότητας από καταστροφή φυσικών ενδιαιτημάτων 

και διατήρηση ελάχιστων νησίδων φυσικής ζωής, που ασφυκτιούν από 

την πίεση των χημικών και χρήση «βελτιωμένων» ποικιλιών. 



 9

 Κίνδυνοι από τη διάχυτη μη αντιστρέψιμη γενετική ρύπανση που 

επιφυλάσσει η γενικευμένη είσοδος γενετικά τροποποιημένων οργα-

νισμών. 

 Επιπτώσεις στην υγεία σε παραγωγούς – χρήστες χημικών ουσιών, 

καταναλωτές τροφίμων, εργαζομένους σε βιομηχανίες παραγωγής 

φυτοφαρμάκων, διατροφικά σκάνδαλα, σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, 

διοξίνες καθώς και υπολείμματα DDT σε λιπώδεις ιστούς.  

Το κύριο χαρακτηριστικό του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα της 

χώρας μας την τελευταία διετία αντικατοπτρίζεται στην εξαιρετικά μεγάλη 

μείωση της αγροτικής παραγωγής καθώς και στο σύνολο σχεδόν των 

αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Πρόκειται δηλαδή για ένα γεγονός 

το οποίο οδηγεί σε πτώση των επενδύσεων, μείωση της ακαθάριστης 

προστιθέμενης αξίας της αγροτικής παραγωγής, σημαντική επιδείνωση του 

εμπορικού ισοζυγίου στα αγροτικά προϊόντα αλλά και καθοδική πορεία της 

απασχόλησης στο συγκεκριμένο κλάδο στις μέρες μας.  

Κατά τη διετία 2006-2007 και σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, 

σημειώθηκε μια σημαντική κάμψη στην παραγωγή των περισσότερων 

αγροτικών προϊόντων (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2008). Η δυσμενέστερη 

εικόνα αποτυπώνεται ουσιαστικά στην καλλιέργεια των δύο παραδοσιακών 

δυναμικών προϊόντων τα οποία έχουν σχεδόν εξαφανιστεί ως αποτέλεσμα 

βέβαια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε συνδυασμό με τις συνθήκες 

που επικρατούν στις αγροτικές περιοχές και κατ’ επέκταση σε αυτά τα 

επαγγέλματα. Η μείωση της παραγωγής θεωρείται δραματική και σε μια σειρά 

άλλων προϊόντων, όπως η σταφίδα (-46%), το βαμβάκι (-30%), τα σιτηρά      

(-25%), το ελαιόλαδο (22%) και το κρασί (-14%) (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά 

Στοιχεία 2008). 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί πως την καλλιεργητική περίοδο 2007-

2008 σημειώθηκε σχετική ανάκαμψη της καλλιέργειας σιτηρών και λόγω της 

ραγδαίας διεθνούς αύξησης των τιμών και βαμβακιού, λόγω της διατήρησης 

των κοινοτικών ενισχύσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση της 

καλλιεργούμενης έκτασης καλαμποκιού κατά 600.000 στρέμματα και 
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σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΣΕΓΕΣ, 

Στατιστικά Στοιχεία 2009). 

Ο τομέας των οπωροκηπευτικών βέβαια παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. 

Ενώ διαφαίνεται μια τάση αύξησης του όγκου της παραγωγής, αυτή μένει 

αδιάθετη κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα της επέκτασης προς Βορρά των 

ζωνών παραγωγής λόγω της κλιματικής αλλαγής, της εισόδου στον κλάδο 

μεγάλου αριθμού γεωργών που εγκαταλείπουν τις εντατικές καλλιέργειες, του 

υψηλού κόστους παραγωγής και των αθρόων εισαγωγών από τρίτες χώρες 

προς στην Ελλάδα.  

Οι αυξομειώσεις οι οποίες παρουσιάζονται στους επιμέρους κλάδους 

λαμβάνουν κάποιες ανεξέλεγκτες διαστάσεις, εξαιτίας της ανυπαρξίας 

σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, η πτώση της αξίας της αγροτικής 

παραγωγής θεωρείται η συνεχής και διαρκής και όπως φαίνεται από την 

εξέλιξη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του αγροτικού τομέα. Στο 

διάστημα μάλιστα της τετραετίας από το 2004-2007 συρρικνώθηκε, σε 

σταθερές τιμές, κατά 24%. Με το τρόπο αυτό, αν εκτιμήσει κανείς σήμερα τη 

συμβολή του αγροτικού τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, θα 

διαπιστώσει ότι μετά βίας υπερβαίνει το 3%, όταν το 2004 ήταν στο 4,93%. 

Συνεπώς ο ρόλος της Αγροτικής Τράπεζας γίνεται ακόμα δυσκολότερος 

καθώς το έργο που έχει αναλάβει επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από την 

μείωση της γεωργικής παραγωγής ανά έτος. 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί πως σημαντική εξάλλου επιδείνωση 

παρουσίασε το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων το έτος 2007 σε 

σχέση με το 2006, εξέλιξη η οποία αποτελεί πρόσθετο πλήγμα στη μειούμενη 

ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου 

ότι το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο του τομέα από 2 δις ευρώ το έτος 2006 

έφθασε τα 2,6 δις ευρώ το έτος 2007, παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 24%, 

και η οποία οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών κυρίως του ελαιόλαδου        

(-27,8%) σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών (+12%). 

Επιτείνεται λοιπόν με αυτό το τρόπο και μακροπρόθεσμα το σοβαρότατο 

πρόβλημα διατροφικής εξάρτησης της χώρας.  
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Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον γεωργικό τομέα εμφανίζουν 

επίσης μια πτωτική τάση σε μακροχρόνια βάση, με χαμηλή αξιοποίηση 

κεφαλαιακών δομών σύγχρονης τεχνολογίας και με ασύνδετο και διάσπαρτο 

σύστημα μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και με παντελή 

έλλειψη στρατηγικής για τις μεταφορές και την οργάνωση των εσωτερικών 

αγορών. Ιδιαίτερα δε στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η δημόσια 

δαπάνη η οποία διατίθεται στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

ανέρχεται σε 350 εκατομμύρια ευρώ και είναι μειωμένη κατά περισσότερο από 

50% εκείνης που διατέθηκε στη διάρκεια της εφαρμογής του Γ΄ ΚΠΣ και 

ανήλθε σε 722 εκατομμύρια ευρώ (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2008). 

Η αξιοσημείωτη όμως αυτή μείωση του όγκου και της αξίας της 

αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στην Ελλάδα κατά το χρονικό 

διάστημα της διετίας 2006-2007, οφείλεται περισσότερο στην εφαρμογή της 

νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), με αιχμή την αποσύνδεση της 

παραγωγής από την ενιαία οικονομική ενίσχυση. Ταυτόχρονα, η αλματώδης 

αύξηση των τιμών βασικών αγροτικών εφοδίων όπως λιπάσματα, ζωοτροφές 

και φυτοφάρμακα, η οποία ανήλθε έως και σε 100% το έτος 2008 και σε 

μικρότερο βαθμό στο πολλαπλασιαστικό υλικό, αποτελεί ουσιαστικά μια 

ακόμη σημαντική αιτία για τη μείωση της αγροτικής παραγωγής. Οι αγρότες – 

παραγωγοί αδυνατούν πλέον να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις, καθώς το κόστος της καλλιέργειας και παραγωγής έχει αυξηθεί 

σε δραματικό βαθμό. Οι τιμές της λιανικής αναλογικά δεν ακολούθησαν την 

αύξηση του κόστους και το κυριότερο απ’ όλα, οι αυξήσεις δεν έφτασαν στους 

παραγωγούς.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το μέσο αποπληθωρισμένο 

αγροτικό εισόδημα το 2007 στην Ελλάδα παρουσίασε μείωση κατά 0,3%, με 

εκτιμώμενη αύξηση στο σύνολο της Ε.Ε. των 27 κατά 5,4%. Μεταξύ του έτους 

1996 και 2007, το γεωργικό εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 24%, ενώ 

αντίθετα ο αντίστοιχος μέσος όρος για την Ευρωπαϊκής Ένωση των 27 

παρουσιάζει σταθερή αυξητική τάση και την περίοδο 2001-2007 αυξήθηκε 

κατά 5%. Κρίσιμη παράμετρος στη μείωση της αγροτικής παραγωγής είναι 

πλέον και η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών που βιώνουμε ήδη τα 
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τελευταία χρόνια. Η παρατεταμένη ανομβρία, η λειψυδρία και η ξηρασία 

καθώς και οι επιπτώσεις των καταστροφικών πυρκαγιών καθιστούν πλέον 

ευάλωτες τις καλλιέργειες αυτές. 

Η δραστική μείωση όμως του αγροτικού εισοδήματος οδηγεί σε 

αδυναμία επιβίωσης τα μικρά και μεσαία αγροτικά νοικοκυριά, επιταχύνοντας 

έτσι τις διαδικασίες ερήμωσης της υπαίθρου και δυσχαιρένωντας το έργο των 

αγροτών που απομένουν εκεί. Οι αγρότες εγκαταλείπουν κατά χιλιάδες την 

παραγωγή. Μόνο κατά τη διετία 2006-2007, οι απασχολούμενοι στην αγροτική 

παραγωγή μειώθηκαν κατά 40.000. Στο διάστημα από το 2000-2007, το 

ποσοστό αγροτικής απασχόλησης επί του συνόλου του ενεργού πληθυσμού 

μειώθηκε σχεδόν στο μισό, από 17% σε περίπου 9,5% (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά 

Στοιχεία 2008).  

Ως εκ τούτου το ύψος δανεισμού από την αγροτική τράπεζα είναι 

εκρηκτικό, με τη δραστηριοποίηση πλέον στον αγροτικό τομέα του συνόλου 

των ελληνικών τραπεζών με την αγροτική τράπεζα όμως να κρατά τη «μερίδα 

του λέοντος», ενώ οι στρεβλώσεις της αγοράς, η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία, οι 

εναρμονισμένες πρακτικές καθώς και η πλήρης αδράνεια των μηχανισμών 

ελέγχου αποτελούν επίσης κρίσιμες συνιστώσες της κρίσης. Ο τρόπος 

διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων όπου εκτός από σημαντικό στήριγμα 

του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος θα έπρεπε να αποτελούν και 

εργαλείο ανάπτυξης του αγροτικού τομέα, αποδεικνύει τη δικομματική ευθύνη 

και συνενοχή στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος με μοναδικό σκοπό την 

εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων και την τροφοδοσία των μηχανισμών 

διαιώνισης της πολιτικής τους εξουσίας (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2008). 
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1.  Κεφάλαιο Πρώτο : Γενικά Χαρακτηριστικά της   
Αγροτικής Παραγωγής και Εκμετάλλευσης Γεωργικών 
Περιοχών στην Ελλάδα  

 

1.1 Αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα 

Αποτελεί πραγματικότητα πως η αγροτική παραγωγή λοιπόν θεωρείται 

αναπόσπαστο και αλληλένδετο κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας και 

έχει ύψιστη σημασία για τον άνθρωπο. Γενικώς υπάρχει μια διαδεδομένη 

σύγχυση για τους όρους «αγροτικός» και «γεωργικός». Αρκετοί πιστεύουν ότι 

οι όροι αυτοί είναι συνώνυμοι. Στην αυστηρή επιστημονική ορολογία όμως δεν 

ταυτίζονται και έχουν διαφορετική διάσταση ή πλάτος. Η έννοια «αγροτικός 

είναι ευρύτερη, γιατί περιλαμβάνει όλο το πλάτος των δραστηριοτήτων που 

συνδέονται με την πρωτογενή απασχόληση του ανθρώπου, δηλαδή 

(Ανθοπούλου θ., – Μωησίδης Α. (2001) : 

 τη συλλογή καρπών και την καλλιέργεια της γης (φυτική 
παραγωγή) 

 τη βόσκηση και τη κτηνοτροφία 

 τη δασική εκμετάλλευση 
 την αλιευτική δραστηριότητα  

 τη θήρα, δηλαδή το κυνήγι 

 Για παράδειγμα, όταν γίνεται λόγος για όλη τη δραστηριότητα του 

ανθρώπου η οποία περιλαμβάνει τη συγκομιδή των καρπών και την 

καλλιέργεια της γης και των δένδρων (φυτική παραγωγή),την κτηνοτροφία, τη 

θήρα, τη δασική εκμετάλλευση και την αλιεία, ο ορθός όρος που αποδίδει 

αυτή την πολυσύνθετη ενέργεια είναι η αγροτική δραστηριότητα. Τον όρο 

γεωργική δραστηριότητα χρησιμοποιούμε μόνον όταν αναφερόμαστε στη 

δραστηριότητα της συγκομιδής καρπών και την καλλιέργεια της γης και των 

δένδρων, δηλαδή τη φυτική παραγωγή. 
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Είναι φανερό λοιπόν ότι στην αυστηρή επιστημονική ορολογία οι δύο 

αυτοί όροι δεν έχουν τον ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο. Γιατί, όταν γράφουμε 

το επίθετο «αγροτικός», αναφερόμαστε στο σύνολο της πρωτογενούς 

δραστηριότητας του ανθρώπου δηλαδή την φυτική παραγωγή, κτηνοτροφία, 

θήρα, δάση, αλιεία ενώ το επίθετο «γεωργικός» αναφέρεται μόνο στη φυτική 

παραγωγή. Κυρίαρχο στοιχείο της αγροτικής οικονομίας αποτελεί η 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Εύλογα μπορεί κανείς να θέσει το ερώτημα, 

τι είναι αγροτική παραγωγή και πώς διεξάγεται αυτή (Σκουλά Μ, 

Καμενόπουλος Σ, (2000).  

Αρχικά, για να έχουμε αγροτική παραγωγή πρέπει να υπάρχουν δύο 

θεμελιώδη στοιχεία, ο αγροτικός πλούτος δηλαδή οι συντελεστές παραγωγής 

ή οι αγροτικοί πόροι και η οργανωτική πρωτοβουλία δηλαδή η σωστή 

διαχείριση για την οργάνωση με ορισμένο τεχνικοοικονομικό τρόπο των 

συντελεστών παραγωγής, ώστε να δημιουργηθεί η αγροτική παραγωγή. 

Ο αγροτικός πλούτος ή αγροτικοί πόροι, αποτελούν θεμελιώδης 

προϋπόθεση για την αγροτική δραστηριότητα και την αγροτική παραγωγή. 

Είναι ένα από τα βασικότερα μεγέθη της αγροτικής οικονομίας και 

περιλαμβάνουν όλους τους συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιούνται 

για να παραχθούν τα αγροτικά προϊόντα. Για να υπάρχει όμως αγροτική 

παραγωγή, θα πρέπει κάποιος αγρότης, διαχειριστής ή επιχειρηματικός 

φορέας ο οποίος θα συνδυάσει κατάλληλα τους μεμονωμένους αγροτικούς 

πόρους ή συντελεστές παραγωγής. Γενικά, η αγροτική παραγωγή είναι το 

σύνολο των χρήσιμων προϊόντων που δημιουργεί ενσυνείδητα ο άνθρωπος 

ως αγρότης, χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους αγροτικούς συντελεστές 

παραγωγής (Σ. Θεοφανίδης, 1992). 

Για να προχωρήσουμε στην αγροτική παραγωγή, πρέπει να υπάρχει η 

οργανωτική πρωτοβουλία που θα εξασφαλίσει τον κατάλληλο συνδυασμό των 

συντελεστών της παραγωγής. Αυτή προσφέρεται από τη διαχείριση, όπου 

ανάλογα με τη χώρα ή το εφαρμοζόμενο σύστημα αγροτικής οργάνωσης, 

γίνεται είτε από την αγροτική οικογένεια, είτε από τον αγρότη, είτε από τον 

αγρότη – επιχειρηματία, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού, 

κ.ά.  
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Η διαχείριση επιτελεί τις εξής βασικές λειτουργίες, όπως να 

προγραμματίζει τους σκοπούς και τα μέσα, να οργανώνει, να στελεχώνει, να 

διευθύνει, να φροντίζει για την εκτέλεση του παραγωγικού προγράμματος, να 

παρακολουθεί, να ελέγχει και να καταρτίζει προϋπολογισμούς – 

λογαριασμούς και γενικά να συνδυάζει όσο μπορεί αποτελεσματικά τους 

συντελεστές παραγωγής για να επιτύχει ένα επιθυμητό μέγεθος αγροτικής 

παραγωγής όπως εκείνοι αναφέρονται στο διάγραμμα Νο. 1, ως ακολούθως 

(Θ. Ανθοπούλου – Α. Μωησίδης, 2001).  

                                                                           

 

 

Διάγραμμα Νο. 1 

                                                                    

1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την Αγροτική Ανάπτυξη 

στην Ελλάδα 

Είναι φανερό πως για τη δημιουργία της αγροτικής παραγωγής, 

στρατηγικό ρόλο διαδραματίζει η μορφή της αγροτικής διαχείρισης είτε από 

τον επιχειρηματία – αγρότη, είτε από τον Συνεταιρισμό και τους άλλους φορείς 

διαχείρισης. Η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής θεωρείται ένα πολύπλοκο 

και πολυσύνθετο φαινόμενο που δεν μπορεί να ερμηνευθεί με απόλυτη 

ακρίβεια. Ο S. Kuznets (βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 1971), ο οποίος 

ερεύνησε το φαινόμενο της οικονομικής ανάπτυξης συστηματικά, επισημαίνει 

μια σειρά από πραγματικούς, θεσμικούς και ιδεολογικούς παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη διαδικασία της ανάπτυξης. Από αυτή 

τη μελέτη και την άλλη σχετική επιστημονική έρευνα, προκύπτει ότι οι 

 
Αγροτικός πλούτος 

(συντελεστές 
παραγωγής ή 

αγροτικοί πόροι) 

 
Διαχείριση (αγροτική 

επιχείρηση ή 
αγροτικός 

συνεταιρισμός) 

 
Αγροτική 

παραγωγή ή 
αγροτικό 
εισόδημα 
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κυριότεροι παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο της ανάπτυξης της 

αγροτικής παραγωγής είναι οι εξής ακόλουθοι (Σ. Θεοφανίδης, 1992): 

 

 Οι διαθέσιμοι αγροτικοί φυσικοί πόροι 

Η αφθονία ορισμένων φυσικών πόρων, όπως το κατάλληλο έδαφος, οι 

υδάτινοι πόροι, το κλίμα κ.τ.λ. αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή συνθήκη 

για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Κάθε χώρα και περιοχή που 

διαθέτει μεγάλη προσφορά αγροτικών φυσικών πόρων, δηλαδή θεωρείται 

προικισμένη από τη φύση, έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να αναπτύξει την 

αγροτική της παραγωγή, σε σύγκριση με χώρες και περιοχές που 

αντιμετωπίζουν στενότητα αγροτικών φυσικών πόρων. Η ανάπτυξη της 

αμπελοκαλλιέργειας για παράδειγμα στην Ελλάδα οφείλεται στο μεσογειακό 

της κλίμα. Η ανυπαρξία αγροτικής παραγωγής στον Βόρειο Πόλο οφείλεται 

στο ψυχρό κλίμα της περιοχής αυτής. 

Για να θεωρείται όμως αποτελεσματική η συμβολή των αγροτικών 

φυσικών πόρων στην αγροτική παραγωγή, πρέπει να επιτευχθεί η κατάλληλη 

αξιοποίησή τους με συστηματική και προγραμματισμένη εργασία και άλλους 

παράγοντες. Γιατί η ύπαρξη φυσικών πόρων αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και 

επαρκή συνθήκη για την αγροτική ανάπτυξη (Θ. Ανθοπούλου – Α. Μωησίδης, 

2001). 

 

 Η αγροτική υποδομή          

Η αγροτική υποδομή (infrastructure) είναι το σύνολο των στοιχείων του 

σταθερού παγίου κεφαλαίου όπως εγγειοβελτιωτικά έργα, αρδευτικά δίκτυα, 

δρόμοι κ.τ.λ. τα οποία είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή της 

σύγχρονης αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας. Η σύγχρονη αγροτική 

παραγωγή με αυξημένες αποδόσεις δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν δεν 

υπάρχουν δρόμοι, αγροτικοί οικισμοί, αποθήκες ή αρδευτικά δίκτυα.  

Η αγροτική υποδομή θεωρείται δαπανηρή, δηλαδή απαιτεί υψηλές 

πάγιες επενδύσεις. Η αγροτική υποδομή απαιτεί υψηλή κεφαλαιακή δαπάνη 
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γι’ αυτό ο συντελεστής κεφαλαίου – προϊόντος είναι πολύ υψηλός, περίπου 

10:1. Για το λόγο αυτό, η αγροτική υποδομή προσφέρεται από το κράτος. 

Έτσι, για παράδειγμα τα εγγειοβελτιωτικά έργα όπως οι αγροτικοί δρόμοι, 

φράγματα ποταμών ή οτιδήποτε άλλο σχετικό στη χώρα μας εκτελούνται από 

το Υπουργείο Γεωργίας (Ανθοπούλου Θ., – Μωησίδης Α. (2001). 

 

 Ο ανθρώπινος παράγων και η αγροτική εκπαίδευση ως 

ενεργητικός συντελεστής της ανάπτυξης 

Όλη η διαδικασία της ανάπτυξης ενεργοποιείται από τον ανθρώπινο 

παράγοντα και ιδιαίτερα από τα πεπειραμένα και καταρτισμένα άτομα, που με 

τις γνώσεις και την κατάρτισή τους προωθούν την ανάπτυξη. Η αγροτική 

εκπαίδευση είναι η διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, μεθόδων, δεξιοτεχνιών, 

νοοτροπιών, συστημάτων κ.τ.λ. στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο με τον 

τρόπο αυτό γίνεται αποτελεσματικότερο. Η αγροτική εκπαίδευση είναι σήμερα 

αναγκαία, γιατί όλες οι προχωρημένες διαδικασίες της αγροτικής παραγωγής 

απαιτούν μάθηση, κατάρτιση και ειδίκευση.  

Ο παραγωγός ο οποίος δεν γνωρίζει ποιο λίπασμα θα χρησιμοποιήσει 

για τα λαχανικά ή ποιο είναι το κατάλληλο φυτοφάρμακο για τα ζιζάνια όχι 

μόνο δεν μπορεί ν’ αυξήσει την παραγωγή του, αλλά μπορεί και να τη χάσει. 

Επίσης, ο αγρότης – παραγωγός ο οποίος δεν γνωρίζει διαχείριση αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων δεν μπορεί να αναπτύξει την αγροτική παραγωγή σε 

ανταγωνιστική βάση. Είναι σημαντικό ακόμη να επισημάνουμε ότι, ενώ οι 

αγροτικοί φυσικοί πόροι, η αγροτική υποδομή και το κεφάλαιο είναι παθητικοί 

συντελεστές παραγωγής, το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί τον ενεργητικό 

παράγοντα της ανάπτυξης και όλα αρχίζουν με την ανθρώπινη πρωτοβουλία 

(Σκουλά Μ, Καμενόπουλος Σ, (2000). 

 

 Οι αγροτικές εξαγωγές - εισαγωγές, η εισαγωγή κεφαλαίων και 

τεχνολογίας και το μέγεθος της διεθνούς αγοράς 

Ο εξωτερικός τομέας ασκεί θετική και αρνητική επίδραση στην αγροτική 

ανάπτυξη. Η εξασφάλιση ξένων αγορών για τα αγροτικά προϊόντα (εξαγωγές) 
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διευρύνει τη διάθεση των πλεονασμάτων της αγροτικής παραγωγής και από 

την άποψη αυτή συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη. Ο εξωτερικός τομέας 

εξασφαλίζει στην αγροτική παραγωγή προηγμένη τεχνολογία, συστήματα 

οργάνωσης και μεθόδων που επηρεάζουν θετικά και φανερά την αγροτική 

ανάπτυξη. Τέλος, η εισροή ξένων κεφαλαίων όπως για παράδειγμα ένα 

δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 

αρδευτικών έργων διευρύνει τις παραγωγικές δυνατότητες της αγροτικής 

οικονομίας. 

 

 Αγροτική Τεχνολογία και Αγροτικό Κεφάλαιο 

Η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι πια πρωτόγονη ή παραδοσιακή. 

Έχει εκσυγχρονιστεί σε υψηλό βαθμό και απαιτεί τη χρήση προχωρημένης 

τεχνολογίας. Βέβαια, σε ορισμένες περιοχές του κόσμου και στη χώρα μας η 

καλλιέργεια της γης δεν διαφέρει και πολύ από αυτήν που εφάρμοζαν οι 

αγρότες – χωρικοί πριν 100 ή και περισσότερα χρόνια. Το μεγαλύτερο όμως 

μέρος της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας ακολουθεί σήμερα, σε 

σημαντικό βαθμό, τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές καλλιέργειας όπως 

τρακτέρ, βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές ή θεριζοαλωνιστικά συγκροτήματα και 

διαρκώς υιοθετεί και προσαρμόζει νέες μεθόδους παραγωγής (Σκουλά Μ, 

Καμενόπουλος Σ, (2000). 

Η διάδοση της σύγχρονης αγροτικής τεχνολογίας είναι σχετικά γρήγορη 

γιατί έχει άμεσες και ορατές κερδοφόρες ή ωφέλιμες επιπτώσεις όπως 

βελτίωση παραγωγικότητας ή καλύτερη ποιότητα. Σημαντικό μέρος της 

αγροτικής τεχνολογίας είναι συνήθως ενσωματωμένο στο πάγιο κεφάλαιο 

όπως μηχανήματα ή τεχνικά συστήματα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. 

Έτσι το πάγιο κεφάλαιο αποκτά ιδιαίτερη ποιοτική και ποσοτική σημασία στην 

αγροτική ανάπτυξη και θεωρείται ένας από τους στρατηγικότερους 

παράγοντες προώθησης της αγροτικής παραγωγής. Αξίζει να επισημάνουμε 

ότι ιδιαίτερο ρόλο στη σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη παίζουν και οι ενδιάμεσες 

εισροές της αγροτικής παραγωγής. Για παράδειγμα, η χρήση λιπασμάτων 

αυξάνει τις στρεμματικές αποδόσεις. 
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 Ο κατάλληλος συνδυασμός των συντελεστών της αγροτικής 

παραγωγής 

Οι παραπάνω συντελεστές παραγωγής θα πρέπει να συνδυαστούν 

αρμονικά και αποτελεσματικά για να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή και να 

πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη της παραγωγής. Τον στρατηγικότερο ρόλο εδώ 

διαδραματίζουν ο ανθρώπινος παράγων, δηλαδή οι αγρότες ως επιχει-

ρηματικοί φορείς και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που ενθαρρύνει τον 

αποτελεσματικό συνδυασμό των πόρων (Σ. Θεοφανίδης, 1992). 

 

1.3 Η Φύση της αγροτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα 

Η αγροτική δραστηριότητα όπως γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και 

δασική εκμετάλλευση, περιγράφεται κατά διαφόρους εναλλακτικούς τρόπους 

ως ακολούθως :  

 εργασία – δραστηριότητα 

 επάγγελμα – απασχόληση  
 ιδιαίτερη «κλίση» ή ταλέντο 

 επιχειρηματική δραστηριότητα 

 ένας τρόπος ζωής 
 δεσμός με την παράδοση 

 ως τέχνη, σύνολο τεχνικών γνώσεων για την καλλιέργεια της γης 

 επιστήμη, ως συστηματική προσπάθεια μελέτης και έρευνας των 

σχετικών προβλημάτων 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αγροτική δραστηριότητα είναι, ανάλογα 

με την περίπτωση, και επάγγελμα και εργασία και τέχνη και επιστήμη και 

επιχείρηση και τρόπος ζωής. Δηλαδή η αγροτική δραστηριότητα είναι 

πολύμορφη και πολυδιάστατη, γιατί για την εξάσκησή της, απαιτεί πολλές 

επιμέρους γνώσεις όπως μετεωρολογικές, εδαφολογικές, κλιματολογικές, 

καλλιεργητικές, ζωοκομικές, διαχειριστικές και διάφορες άλλες (Θ. Ανθο-

πούλου – Α. Μωησίδης, 2002). Είναι όμως βέβαιο ότι η δραστηριότητα αυτή 

είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος, γιατί σ’ αυτήν στηρίχθηκε για να ζήσει 
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πάνω στη γη. Και είναι σημαντική, γιατί όχι μόνο σ’ αυτήν στηρίχθηκε ο 

άνθρωπος για τη βιολογική του ύπαρξη, αλλά γιατί είναι και η πρώτη πηγή του 

ανθρώπινου πολιτισμού επειδή από αυτήν εμπνεύστηκε τα πρώτα 

δημιουργήματα της Τέχνης και της Επιστήμης (Ανθοπούλου θ., – Μωησίδης 

Α. (2001). 

Ο πρωταρχικός όμως χαρακτήρας της είναι ότι αποτελεί μια μορφή 

οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου που απασχολείται με την 

καλλιέργεια της γης ή / και τη δενδροκομία ή / και την κτηνοτροφία ή / και την 

αλιεία ως επαγγελματική απασχόληση με βιοποριστικό χαρακτήρα ή / και τη 

δασική εκμετάλλευση. Έτσι, ο κυρίαρχος χαρακτήρας της αγροτικής 

δραστηριότητας είναι ο εξής : 

 ως οικονομική δραστηριότητα, γιατί επιδιώκει καθαρά 

οικονομικούς σκοπούς 
 ως επαγγελματική απασχόληση, γιατί προσφέρει εργασία και 

απασχόληση σε ορισμένα άτομα 
 ως βιοποριστική ή/και επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί από τη 

δραστηριότητα αυτή ζει κανείς ή κερδίζει πρόσθετο εισόδημα 

Οι περισσότερες από τις άλλες όψεις της αγροτικής δραστηριότητας, 

ως τέχνης και ως επιστήμης απορρέουν από τη ζωτική σημασία της και από 

τον κυριαρχικό χαρακτήρα της. Είναι αυτονόητο ότι, εφόσον ο άνθρωπος 

απολαμβάνει από την αγροτική δραστηριότητα σοβαρά πλεονεκτήματα, 

προσπάθησε και πέτυχε να την καλλιεργήσει και ως τέχνη με γνώση 

ορισμένων δεξιοτήτων. Η ιδιομορφία του αγρότη – παραγωγού σε σύγκριση 

για παράδειγμα με τον βιομηχανικό εργάτη ή τον υπάλληλο έγκειται στο 

γεγονός ότι έχει κατά κανόνα τέσσερις (4) διαφορετικές ιδιότητες οι οποίες 

αναφέρονται ως ακολούθως : 

 Είναι ιδιοκτήτης γης, εφόσον έχει ιδιόκτητα χωράφια. 

 Συνήθως, προσφέρει την εργασία του μαζί με την εργασία των 

μελών της οικογένειας του ή εκμισθώνει αγροεργάτες. 

 Διαθέτει αυτούσιο πάγιο κεφάλαιο όπως αποθήκες, αχυρώνες, 

στάβλοι και μηχανήματα. 
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 Ασκεί επιχείρηση, δηλαδή είναι και επιχειρηματίας με την έννοια 

ότι αγοράζει συντελεστές παραγωγής όπως λιπάσματα, καύσιμα, 

μηχανές και πουλάει τα αγροτικά προϊόντα που παράγει.  

Για κάθε μια από τις ιδιότητες αυτές, ο αγρότης – παραγωγός μπορεί ν’ 

απολαμβάνει τα εξής εισοδήματα ακόλουθα εισοδήματα : 

 έγγειο πρόσοδο 

 μισθούς και ημερομίσθια  
 τόκους ή προσόδους κεφαλαίων  

 πιθανά κέρδη από την επιχειρηματική δραστηριότητα    

Από καθαρά τεχνική – διαδικαστική άποψη, η αγροτική δραστηριότητα 

αναφέρεται σε κάποιο σχεδιασμό και οργάνωση της παραγωγικής 

δραστηριότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης (επιχείρησης) ως παραγωγικής 

μονάδας. Δηλαδή έχουμε μια ατομική (ή συνεταιριστική) εκμετάλλευση ή 

επιχείρηση μέσα στο γενικό οικονομικό σύνολο που έχει ορισμένους σκοπούς 

και προσπαθεί με ορισμένα μέσα ή ενέργειες (διαδικασίες) να τους 

πραγματοποιήσει και όπως αναφέρεται στο παρακάτω διάγραμμα Νο.2. 

 

         

 

 

Διάγραμμα Νο. 2 

 

1.4 Η Φύση της αγροτικής δραστηριότητας ως Παραγωγικής  

        Μονάδας 

  Από καθαρά οικονομική άποψη, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί 

ενασχόληση, με την οποία ο άνθρωπος αντιμετωπίζει το βασικό οικονομικό 

πρόβλημα της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών κάτω από τον αδυσώπητο 

 
Εισροές 
Πόρων 

 
Η Αγροτική Εκμετάλλευση 

(σχεδιασμός και οργάνωση) 
(συνδυασμός εισροών) 

 

 
Παραγωγή                
αγροτικών 
προϊόντων 
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και πανίσχυρο νόμο της στενότητας των πόρων, δηλαδή πώς με 

περιορισμένους πόρους όπως έδαφος, κεφάλαιο, εργασία, μηχανήματα θα 

παράγουμε αγροτικά προϊόντα. Από καθαρά κοινωνική άποψη, η αγροτική 

δραστηριότητα αποτελεί εκδήλωση μιας κοινωνίας ατόμων που ζουν μέσα σε 

ένα ορισμένο φυσικό περιβάλλον και οργανώνουν έναν ορισμένο τρόπο ζωής, 

για να πραγματοποιήσουν την αγροτική δραστηριότητα, ως θεμελιώδη σκοπό 

μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικο-οικονομικού καταμερισμού των 

έργων. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η φύση της αγροτικής 

δραστηριότητας είναι χρήσιμο να συσχετιστεί με τις άλλες δραστηριότητες του 

ανθρώπου. Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες ή οι κλάδοι παραγωγής 

αγαθών και υπηρεσιών μέσα στο κοινωνικό σύνολο θα μπορούσαν να 

διαιρεθούν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με τον τρόπο της βασικής μορφής 

των ενεργειών τους ως ακολούθως (Σ. Θεοφανίδης, 1992) : 

 την καλλιέργεια και ανάπτυξη γης, ζώων, φυτών  
 την εξόρυξη 

 τη μεταποίηση ή επεξεργασία ή κατασκευή 

 την εξυπηρέτηση 

Έτσι στον ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό καταμερισμό των έργων, οι 

ομάδες του κοινωνικού συνόλου ασχολούνται με τις εξής κυρίως 

ενασχολήσεις : 

 Την αγροτική δραστηριότητα που ασχολείται με την καλλιέργεια ή 

ανάπτυξη της γης, των φυτών, των ζώων όπως καλλιέργεια σιταριού. Η 

καλλιέργεια ή η ανάπτυξη ή η συλλογή γίνεται στο χωράφι ή στο 

αγρόκτημα ή στο στάβλο ή στη θάλασσα. 

 Τη μεταλλευτική δραστηριότητα που ασχολείται με την εξόρυξη-

εξαγωγή. Αυτή γίνεται στο ορυχείο ή μεταλλείο. 

 Τη βιομηχανική δραστηριότητα που ασχολείται με τη μεταποίηση-

επεξεργασία-κατασκευή. Αυτή γίνεται συνήθως στο εργοστάσιο ή το 

ναυπηγείο. 
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 Την εξυπηρέτηση, δηλαδή την προσφορά υπηρεσιών. Αυτή γίνεται στο 

γραφείο, στο κατάστημα, στο καφενείο. 

 

1.5 Ο Γεωγραφικός καταμερισμός της Αγροτικής 

Παραγωγής 

Βασικό χαρακτηριστικό της αγροτικής δραστηριότητας είναι και ο 

δεσμός της με μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Από τη φύση της, η 

αγροτική δραστηριότητα είτε ως καλλιέργεια γης, είτε ως ανάπτυξη 

κτηνοτροφίας ή ως δασοκομία ή ως αλιεία είναι δεμένη με ορισμένο 

γεωγραφικό τόπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ορισμένες οικολογικές 

συνθήκες. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει ορισμένες συνέπειες για την αγροτική 

δραστηριότητα (Ανθοπούλου θ., – Μωησίδης Α. (2001). 

Η δέσμευση της αγροτικής δραστηριότητας με ορισμένο γεωγραφικό 

τόπο υποχρεώνει αυτούς που ασχολούνται με αυτήν να παραμένουν μόνιμα 

εκεί. Έτσι, ενώ είναι κατά κανόνα δυνατή η μεταφορά μιας βιοτεχνίας ή μιας 

βιομηχανικής εγκατάστασης από τον Α στον Β τόπο, η μετατόπιση αυτή δεν 

είναι, κατά κανόνα, δυνατή στην αγροτική παραγωγή. Εκτός από την 

εξειδίκευση του αγρότη – παραγωγού, έχουμε και την εξειδίκευση των 

διαφόρων γεωγραφικών περιοχών (γεωγραφική εξειδίκευση) κατά 

παραγόμενα προϊόντα. Έτσι για παράδειγμα στον ελληνικό χώρο, η Θράκη 

έχει γεωγραφική εξειδίκευση στην κτηνοτροφική παραγωγή, εξαιτίας των 

ιδιαίτερων καιρικών και οικολογικών συνθηκών της περιοχής. Η Καλαμάτα 

εξειδικεύεται στην παραγωγή ελαίων. Η Αργολίδα εξειδικεύεται στην 

παραγωγή εσπεριδοειδών. Η Θεσσαλία εξειδικεύεται κυρίως στην παραγωγή 

σιτηρών. 

Σχεδόν κάθε γεωγραφική περιοχή έχει την ειδίκευσή της στην 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Με το τρόπο αυτό, δημιουργούνται 

ορισμένες, σχετικά αυστηρά χωρισμένες, ζώνες αγροτικής παραγωγής για 

παράδειγμα η ζώνη ελαιοκομικών, η ζώνη σιτηρών, η ζώνη εσπεριδοειδών. Η 

έντονη σύνδεση της αγροτικής δραστηριότητας με το ύπαιθρο και την 
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οικολογία προσδίδει σ’ αυτήν ακόμη ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, την άμεση 

εξάρτησή της από τη μεταβολή των καιρικών συνθηκών.  

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο με την 

αγροτική δραστηριότητα, επειδή αποτελεί πρωτογενή μορφή οικονομικής 

δραστηριότητας. Οι συνέπειες που έχει αυτό το χαρακτηριστικό είναι σοβαρές 

για: την κατανομή των πόρων στην αγροτική παραγωγή, τη σταθερότητά της, 

την αποδοτικότητα και την ανάπτυξή της. Η έντονη εξάρτηση της αγροτικής 

οικονομίας από τη φύση έχει γι’ αυτούς που ασχολούνται μ’ αυτήν και για τον 

ίδιο τον κλάδο μερικά σοβαρά μειονεκτήματα, όπως είναι οι συχνές 

καταστροφές της αγροτικής παραγωγής από θεομηνίες και πλημμύρες, 

παγετούς. Όλα αυτά συντελούν στη μείωση της αγροτικής παραγωγής και την 

αστάθεια του εισοδήματος των παραγωγών (Ανθόπουλου θ., – Μωησίδης Α. 

(2001).  

 

1.6 Ενδεικτική χρήση ηλεκτρονικών οδηγών στην Γεωργία 

Με σκοπό την χρήση της τεχνολογίας στις μέρες μας, εντοπίζονται 

διάφοροι ηλεκτρονικοί οδηγοί και software τα οποία έχουν ως στόχο να 

απλοποιήσουν τις καθημερινές εργασίες των γεωργών αλλά και εκείνων που 

ασχολούνται με την καλλιέργεια γης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν ειδικά 

Software τα οποία μπορούν να λειτουργούν πάνω στα τρακτέρ ή στο χέρι και 

τα οποία είναι στο μέγεθος ενός φορητού GPS και όπου είναι συμβατά επίσης 

τόσο με GPS όσο και DGPS δέκτες και προσφέρει ακρίβεια από τις εισόδους 

υποδοχής του GPS μέσω του DGPS δέκτες, σύστημα WAAS (όπου 

αναφέρεται) και περιγραφές συστημάτων συμπεριλαμβανομένων των VBS, 

OmniSTAR και HP σε Πραγματικό Χρόνο Κίνησης (RTK) και ραδιο-

συστήματα, προσφέροντας ένα εύρος τοποθεσιακής ακρίβειας με σκοπό την 

εξεύρεση κάθε σχετικής εφαρμογής (Σκουλά Μ, Καμενόπουλος Σ, (2000). 

Ο κάθε οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε μια από τις 

ακόλουθες λειτουργίες. Παράλληλη, οβάλ και περιγραμματική καθοδήγηση, 

συνδυάζοντας ένα χάρτη κίνησης, Εικονικό Δρόμο και εντοπισμού θέσης 

όπου όλα αυτά μπορούν να προσφέρουν στον χρήση όλες τις πληροφορίες 
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που απαιτούνται για να συμπληρώσει κάθε ένα από καθήκοντα του σχετικά με 

ευκολία. 

Φέρουν επίσης ένα Εικονικό Δρόμο ο οποίος είναι ευρέως 

διαδεδομένος ως ο καλύτερος τρόπος για μέτρηση των αποστάσεων και 

αντιμετώπιση των εμποδίων και παραβεβλημένων σημείων με ευκολία. Αυτός 

ο κινούμενος χάρτης δείχνει επίσης τη τοποθεσία του οχήματος και 

προσδιορίζει περιοχές που χρειάζονται προσοχή, ενώ ο εντοπιστής θέσης 

προσφέρει ένα σχετικά μικρότερο πεδίο βοήθειας για παράθεση διορθώσεων 

γρήγορα και απλά. Η ικανότητα για επανάκληση των προηγουμένων 

λειτουργηθέντων γραμμών από τα αντίστοιχα πεδία, είναι κάτι που χρειάζεται 

λιγότερη συμπίεση στοιχείων και ουσιαστικά μειώνει τα όποια σημάδια 

καταστροφής. 

Με ένα τέτοιο συγκεκριμένο Software μπορεί κανείς να σημαδέψει τα 

σημεία ενδιαφέροντος και να επιστρέψει αργότερα με σκοπό να διορθώσει ή 

να επιβλέψει μια περιοχή. Μπορεί επίσης να αποθηκεύσει εφαρμογές στους 

χάρτες με πληροφορίες για ολοκληρωμένες εργασίες και μετά να μεταφέρει τις 

αντίστοιχες πληροφορίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της φάρμας με τον 

δείκτη καθοδήγησης που παρέχεται, με την σχετική κονσόλα για ευκολία της 

καταγραφής. Επίσης προσφέρει απεριόριστα πεδία αποθήκευσης δεδομένων 

και εκτυπώσεις αναφορών χάρτη καθώς και πακέτα δεδομένων (Σκουλά Μ, 

Καμενόπουλος Σ, (2000). 

 

1.6.1  Αναφορά των χαρακτηριστικών αυτών των μηχα-

νημάτων 

Μπάρα Κατάστασης 

Η Μπάρα Κατάστασης επιτρέπει στον χρήστη να παρατηρήσει τις 

πληροφορίες όπως η ταχύτητα, περιοχή κάλυψης, σύνορα περιοχής, DGPS 

θέση, τρέχων αριθμός πεδίου και τρέχον επίπεδο ανέμου. Τα διαφορετικά 

στοιχεία μπορούν επίσης να απεικονισθούν πατώντας τη μπάρα κατάστασης. 
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Σταθμός Καιρού  

Αν ένα σχετικό μηχάνημα διαθέτει Σταθμό Καιρού το οποίο 

εγκατασταθεί και ορισθεί αντίστοιχα, η Μπάρα Κατάστασης θα ενδείξει επίσης 

και ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία, σχετική υγρασία και Delta T. 

 

Οθόνη Κάλυψης Χάρτη 

  Η Οθόνη κάλυψης χάρτη δείχνει την πράσινη κάλυψη με τις περιοχές οι 

οποίες έχουν επιλεχθεί. Επίσης η οθόνη δείχνει τη θέση του οχήματος, την 

τρέχουσα Γραμμή Ρίψης όπου ο χρήστης καθοδηγείται, Σημεία Επιλογής και 

Παράλληλα Σημεία. 

 

Χάρτης Κάλυψης και Τρέχον Άνεμος 

Το επίπεδο του ανέμου απεικονίζεται στην αντίστοιχη οθόνη. Οι 

πράσινες ζώνες μπορούν επίσης να βοηθήσουν τον χρήστη να προσδιορίσει 

σε ποιες περιοχές έχουν γίνει διορθώσεις και σε ποιες όχι. 

 

Εικόνα Οχήματος 

Η εικόνα οχήματος αντιπροσωπεύει το όχημα σε σχέση με το πεδίο. Η 

εικόνα οχήματος δείχνει αν ο οδηγός απεικονίζεται στο χάρτη ή όχι. Η εικόνα 

οχήματος μπορεί να απεικονίζεται όλες τις ώρες όταν ο οδηγός λαμβάνει ένα 

σήμα DGPS αν ο χάρτης είναι ανοιχτός ή κλειστός. 

 

Ανοίγοντας /Κλείνοντας τον Διακόπτη του Χάρτη 

Επιλέγοντας την Εικόνα Οχήματος (ο ήχος εμφανίζεται πίσω από την 

εικόνα οχήματος) τότε ο χάρτης μπορεί να είναι ανοικτός. Επιλέγοντας την 

Εικόνα Οχήματος πάλι στο χάρτη, τότε εκείνος θα κλείσει. Ανοίγοντας ή 

Κλείνοντας το χάρτη με αυτό το τρόπο, δεν θα λειτουργεί μια λειτουργία όπως 

το Sprayer, Seeder ή Spreading. 
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Κουμπιά Λειτουργίας 

Τα κουμπιά λειτουργίας προσφέρουν στον χρήστη πρόσβαση σε όλες 

τις επιχειρήσεις που χρειάζονται ενώ χρησιμοποιείται ο οδηγός. Υπάρχουν 

τέσσερις (4) διαφορετικές βλέψεις για τα κουμπιά λειτουργίας. 

- Κουμπί Εκκίνησης Οδηγού 
- Πεδία / Κουμπιά Επανεκκίνησης 
- Κουμπιά Εργασίας Οδηγού 
- Κουμπιά Παρακολούθησης 

Για διαφορετικές βλέψεις υπάρχουν διαφορετικά κουμπιά. Θα πρέπει 

να σημειωθεί πως τα κουμπιά τα οποία καλύπτονται εξωτερικά δεν είναι 

προσβάσιμα.  
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2. Κεφάλαιο Δεύτερο : Η Έννοια της Πληροφορικής 
και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς και η 

χρήση του Διαδικτύου στη σύγχρονη κοινωνία 
 

2.1 Ιστορία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Αποτελεί γεγονός πως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής θεωρείται και 

είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως από συγκεκριμένα ηλεκτρονικά 

κυκλώματα αλλά και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, 

και έχει ως σκοπό ουσιαστικά να επεξεργάζεται επίσης συγκεκριμένες 

πληροφορίες. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα απολύτως αυτομα-

τοποιημένο, ηλεκτρονικό αλλά και ψηφιακό επαναπρογραμματιζόμενο σύ-

στημα μιας γενικής χρήσης και το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα 

βάσει ενός συνόλου προκαθορισμένων οδηγιών, των εντολών που συνολικά 

ονομάζονται και αναφέρονται στις μέρες μας ως Πρόγραμμα (Ράπτης Αρ. & 

Ράπτη Αθ. (2003). 

Θα πρέπει αντίστοιχα να σημειωθεί πως υπάρχουν διάφοροι τύποι 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στις μέρες μας και οι οποίοι διαφέρουν κατά το 

μέγεθος, τις δυνατότητες οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με την 

επεξεργαστική τους ισχύς αλλά και την αρχιτεκτονική τους, δηλαδή τον τρόπο 

βέβαια που τα βασικά τους μέρη συνδέονται αλλά και συνεργάζονται μεταξύ 

τους. Φυσικά, στην πιο διαδεδομένη κατηγορία υπολογιστών ανήκουν και οι 

επωνομαζόμενοι μικρο-υπολογιστές. Στους μικροϋπολογιστές αντίστοιχα, τα 

βασικά εξαρτήματα, και τα οποία είναι ο επεξεργαστής, η μνήμη κ.ά., 

βρίσκονται τοποθετημένα σ' ένα λεγόμενο «τυπωμένο» κύκλωμα το οποίο 

ονομάζεται μητρική κάρτα (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. (2003).  

Ωστόσο, εκτός από τον επεξεργαστή και τη μνήμη, θα πρέπει να 

σημειωθεί πως πάνω στη μητρική βρίσκονται οι θέσεις επέκτασης στις οποίες 

αντίστοιχα τοποθετούνται και οι διάφορες κάρτες γραφικών αλλά και ήχου 

σχετικά. Τέλος, στη μητρική επίσης βρίσκονται υποδοχές για τη σύνδεση 
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διαφόρων άλλων συσκευών οι οποίες προσφέρουν στους χρήστες άμεση 

εξυπηρέτηση στις καθημερινές τους ανάγκες. 

 

2.2 Ποια η μορφή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις  

μέρες μας 
 

Οι μορφές των ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι οποίες εντοπίζονται 

στις μέρες μας με τα διάφορα κριτήρια που παρουσιάζουν, αναφέρονται ως 

εξής (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. (2003). 

 Υπερυπολογιστής – Supercomputer : 

 
 

 Μικρός Υπολογιστής : 
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 Κεντρικός Υπολογιστής – Mainframe 

 

 

 

 Εξυπηρετητής – Server 
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 Σταθμός Εργασίας – Workstation 

 

 

 

 

 Προσωπικός Υπολογιστής – PC 
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 Επιτραπέζιος Υπολογιστής - Desktop PC 

 

 

 

 

 Φορητός Υπολογιστής - Laptop  

 

 

 

2.3 Ποια τα υλικά από τα οποία αποτελούνται  

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής 

και το αντίστοιχο πρόγραμμα που διαθέτει, όσο βέβαια μεγάλο ή μικρό κι αν 

είναι, αποτελείται από το υλικό μέρος από το hardware καθώς και το 
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λογισμικό το οποίο είναι γνωστό ως software (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. 

(2003). Τα βασικά στοιχεία του υλικού μέρους του υπολογιστή είναι η κεντρική 

μονάδα επεξεργασίας όπως η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, το CPU – 

Central Processing Unit, η κεντρική μνήμη RAM και ROM BIOS, οι μονάδες 

εισόδου – εξόδου, το λεγόμενο «ποντίκι», η οθόνη, το πληκτρολόγιο όπως και 

οι διάφορες περιφερειακές συσκευές όπως οι σκληροί δίσκοι, η δισκέτα, το 

μόντεμ, ο σαρωτής καθώς και οι εκτυπωτές αλλά και τα DVD. 

Είναι γεγονός επίσης πως το λογισμικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

αποτελείται από εκείνα τα απαραίτητα προγράμματα που προσφέρουν τις 

κατάλληλες εντολές, με σκοπό να λειτουργεί το υλικό μέρος. Συνίσταται δε 

πως από το λειτουργικό σύστημα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή το βασικό 

πρόγραμμα για τη λειτουργία του καθώς και για την επικοινωνία του με τον 

άνθρωπο, ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το λογισμικό εφαρμογών με πακέτα 

εφαρμογών, γλώσσες προγραμματισμού, εκπαιδευτικό λογισμικό, προ-

γράμματα – εργαλεία κ.α.  

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί πως η ικανότητα ενός ειδικού και με 

σκοπό να προγραμματιστεί κατάλληλα ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, 

προμηθεύοντάς τον αντίστοιχα με ένα σύνολο εντολών προς εκτέλεση και 

χωρίς βέβαια να χρειαστεί να αναδιαμορφωθεί η φυσική διάταξή του και όπως 

αντίστοιχα γινόταν με τις καλωδιώσεις και τους χιλιάδες διακόπτες των 

πρώτων υπολογιστών, είναι ουσιαστικά ένα θεμελιώδες σχεδιαστικό στοιχείο 

των σύγχρονων υπολογιστών στις μέρες μας. Αυτό το χαρακτηριστικό βέβαια 

επεκτάθηκε όταν οι υπολογιστές μπόρεσαν αντίστοιχα να ελέγξουν δυναμικά 

την ροή της εκτέλεσης των εντολών ενός προγράμματος βασιζόμενοι σε 

ενδιάμεσα αποτελέσματα του υπολογιστή στις μέρες μας. 

 

2.4  Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα που προσφέρει η 

χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις μέρες μας 

 Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τα μικρά παιδιά, τους 

εφήβους και τα άτομα διαφόρων ηλικιών στις μέρες μας, μπορεί να προσφέρει 
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συγκεκριμένα πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα αντίστοιχα σε αυτούς 

που τα χρησιμοποιούν. Αναφερόμενος κανείς στα πλεονεκτήματα που 

εντοπίζονται στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τα διάφορα 

άτομα στις μέρες μας, θα μπορούσε να σημειώσει πως αυτά εντοπίζονται να 

είναι τα ακόλουθα: Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την προηγούμενη 

εμπειρία του ατόμου στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το κάθε 

άτομο μπορεί να : 

 δημιουργήσει,  

 επεξεργαστεί κείμενα, εικόνες και ήχους,  

 σχεδιάσει,  
 κατασκευάσει,  

 προγραμματίσει ρομπότ,  

 δημιουργήσει δικά του προγράμματα και multimedia 
εφαρμογές,  

 κατασκευάσει έντυπα,  

 επικοινωνήσει με άλλα άτομα από όλο τον κόσμο μέσω του 
Διαδικτύου,  

 δημιουργήσει τις δικές του σελίδες για το Διαδίκτυο,  

 βελτιώσει τις γνώσεις του στην αριθμητική, τη γλώσσα, τις 
φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, κ.α.  

Αποτελεί γεγονός πως το διαδίκτυο στην ευρύτερη σημασία του, 

αποτελείται από έναν σεβαστό αριθμό υπολογιστών που ενώνονται μεταξύ 

τους, αποτελώντας ένα δίκτυο το οποίο στη συνέχεια συνδέεται με άλλα 

δίκτυα. Η αγγλική ορολογία του διαδικτύου προέρχεται από την ένωση δύο 

λέξεων (inter-network). Το διαδίκτυο που είναι η δημιουργία ενός αξιόλογου 

αριθμού μικρότερων συνδέσεων υπολογιστών, χρησιμοποιεί μια σειρά από 

ελεύθερα πρωτόκολλα για τη διανομή μιας γκάμας διαδικτυακών υπηρεσιών. 

Δεν είναι δυνατόν, να περιοριστεί, να ελεγχτεί και να διαμορφωθεί από 

κάποιον (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. (2003). 

Σύμφωνα με τους ειδικούς πρόκειται για ένα παγκόσμιο δίκτυο 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, που ενώθηκαν με μικρότερα ή και μεγαλύτερα 

δίκτυα ανά την υφήλιο με στόχο τη μεταφορά, την επεξεργασία και την 
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ανταλλαγή δεδομένων για λόγους ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, εμπορίας 

προϊόντων και υπηρεσιών. Την δυνατότητα εισόδου στο διαδίκτυο μπορεί να 

έχει κανείς από κάθε υπολογιστή όταν αυτός έχει δημιουργήσει συνδρομή με 

κάποια εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. 

(2003).  

Οι χρήστες του, μπορούν να του δώσουν αξία ανεβάζοντας νέο υλικό 

στις ιστοσελίδες που το απαρτίζουν (mp3, video, φωτογραφίες, σχόλια σε 

forums κ.λ.π.). Δεν περιορίζεται σε γεωγραφικούς τόπους, σε χρονικά 

πλαίσια, σε μέγεθος και σε είδος δεδομένων. Κατέχει μια συνεχή και 

ανανεωτική τάση που δεν είναι ελέγξιμη, εξυπηρετώντας αφιλοκερδώς 

επικοινωνιακούς, ψυχαγωγικούς σκοπούς και κάθε είδους διακίνηση 

πληροφοριών. Στις μέρες μας οι συνδέσεις των χρηστών στο διαδίκτυο 

ανέρχονται στις 4,3 δισεκατομμύρια, σε ποσοστό του 85% των δυνατοτήτων 

του δικτύου (web). Σύμφωνα με τους ειδικούς σε τρία έτη το ποσοστό αυτό θα 

φτάσει το 100% (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. (2003). 

Όλα τα παραπάνω και οι λειτουργίες αυτών όμως δεν θα μπορούσαν 

να πραγματοποιηθούν σε άριστο βαθμό, αν δεν υπήρχαν τα διάφορα 

προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα λεγόμενα λογισμικά ή επίσης 

οι σχετικές πλατφόρμες ανάπτυξης των συστημάτων αυτών όπως και οι 

σχετικές Web εφαρμογές. Κάποια από τα προγράμματα αυτά θα αποτελέσουν 

αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας καθώς επίσης 

και θα συγκριθούν μεταξύ τους, προκειμένου ο φοιτητής να διεξάγει χρήσιμα 

συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή αυτών και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους στην σημερινή απαιτητική αγορά των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  

 

2.5 Τι είναι το Περιβάλλον Ανάπτυξης Web  

Αποτελεί γεγονός πως στα πρώτα χρόνια ύπαρξης του, το web 

παρείχε μόνο στατικές σελίδες μίας λειτουργίας και αυτός ήταν ο πρωταρχικός 

σκοπός του. Καθώς όμως αυξανόταν ο αριθμός των σελίδων στο web έγινε 

εμφανές ότι το πρωταρχικό μοντέλο δεν ήταν πλήρη. Το μοντέλο είναι γνωστό. 
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Ο web browser ενός χρήστη στέλνει μία αίτηση HTTP για να λάβει τα 

περιεχόμενα ενός εγγράφου HTML. O server αφού λάβει αυτή την αίτηση, 

πρώτα διαπιστώνει την ύπαρξη του εγγράφου και κατόπιν είτε στέλνει το 

έγγραφο που του ζητήθηκε είτε στέλνει κάποιο ανάλογο μήνυμα. Ο browser με 

την σειρά του εμφανίζει το έγγραφο αφού το μορφοποιήσει κατάλληλα 

(Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. (2003).  

Το παραπάνω μοντέλο δουλεύει εφόσον ο χρήστης γνωρίζει ότι η 

συγκεκριμένη url περιέχει πληροφορίες οι οποίες τον ενδιαφέρουν. Πώς όμως 

κάθε χρήστης θα ενημερώνεται για της καινούριες σελίδες που προστίθενται 

στο διαδίκτυο και τι είδος πληροφοριών αυτές περιέχουν? 

Γίνεται λοιπόν εμφανές το πρόβλημα των στατικών σελίδων έγκειται 

στο ότι αυτές δεν δίνουν καμία δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ χρήστη 

και server πάρα παρέχουν στείρα πληροφορία. Θα έπρεπε να υπάρχουν 

μηχανές αναζήτησης οι οποίες θα απαντούσαν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις 

του χρήστη μετατρέποντας έτσι το web σε μία εύχρηστη πηγή πληροφοριών. 

Πράγματι με την βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των servers έγινε η 

δημιουργία δυναμικών σελίδων πραγματικότητα. Ο κύριος παράγων στον 

οποίο οφείλεται η ύπαρξη δυναμικών σελίδων στο web είναι η δυνατότητα 

που έχουν οι servers να επικοινωνούν με βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι οι 

κατεξοχήν πηγή αποθήκευσης πληροφορίας (Χριστοφιλόπουλος Δ., (2006). 

 

2.5.1 Βάσεις Δεδομένων Web και Διαδίκτυο  

 

Ο έλεγχος και η διαχείριση της 

πληροφορίας που σχετίζεται με 

οποιοδήποτε εφαρμογή είναι από τις 

σημαντικότερες δυνατότητες που 

παρέχει ο υπολογιστής στον αν-

θρωπο, κυρίως χάρη στις βάσεις 

δεδομένων (Β.Δ.). Με τον όρο βάση 

δεδομένων εννοούμε μία συλλογή ολοκληρωμένων εγγράφων που περιέχει 
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αυτοπεριγραφή. Με τον όρο αυτοπεριγραφή εννοούμε (Χριστοφιλόπουλος Δ., 

(2006) :  

 το λεξικό των δεδομένων 

 τον τύπο και την μορφή των δεδομένων 

 συσχέτιση των δεδομένων 

 τυχόν περιορισμοί επί των δεδομένων 

Για την δημιουργία και την συντήρηση βάσεων δεδομένων 

χρησιμοποιούμε ειδικά πακέτα λογισμικού, που ονομάζονται γενικά 

“συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων” (DBMS). Τα πλεονεκτήματα της 

χρήσης μίας βάσης δεδομένων είναι τα εξής (Χριστοφιλόπουλος Δ., (2006):  

 δεν υπάρχουν διασκορπισμένα στοιχεία, αντιθέτως τα στοιχεία είναι 

οργανωμένα έτσι ώστε να μην έχουμε επανάληψη των δεδομένων 

 υποστήριξη πολλαπλών όψεων χρήστη, έτσι μπορούμε να δώσουμε 

συγκεκριμένες πληροφορίες σε συγκεκριμένα άτομα ή να αποκρύψουμε 

πληροφορίες από αυτούς 

 ανεξαρτησία προγραμμάτων δεδομένων 

 δυνατότητα προσπέλασης και διαχείρισης της πληροφορίας από 

απομακρυσμένα μεταξύ τους σημεία. 

Γίνεται λοιπόν φανερή η χρησιμότητα των βάσεων δεδομένων και 

όπως είναι λογικό η ανάγκη διασύνδεσης βάσεων δεδομένων με εφαρμογές 

του web ήταν μεγάλη. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργηθούν τεχνολογίες οι 

οποίες θα επέτρεπαν την διασύνδεση εφαρμογών του web με βάσεις 

δεδομένων και θα επέτρεπαν την δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ client και 

server.  
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2.6 Η Έννοια του Διαδικτύου 

 

 Το διαδίκτυο στην ευρύτερη 

σημασία του, αποτελείται 

από έναν σεβαστό αριθμό  

υπολογιστών που ενώνονται 

μεταξύ τους, αποτελώντας 

ένα δίκτυο το οποίο στη 

συνέχεια συνδέεται με άλλα 

δίκτυα. Η αγγλική ορολογία 

του διαδικτύου προέρχεται από την ένωση δύο λέξεων (inter-network) 

(Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. (2003). Το διαδίκτυο που είναι η δημιουργία ενός 

αξιόλογου αριθμού μικρότερων συνδέσεων υπολογιστών, χρησιμοποιεί μια 

σειρά από ελεύθερα πρωτόκολλα για τη διανομή μιας γκάμας διαδικτυακών 

υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατόν, να περιοριστεί, να ελεγχτεί και να διαμορφωθεί 

από κάποιον. Κατά τον Μπαμπινιώτη, πρόκειται για ένα παγκόσμιο δίκτυο 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, που ενώθηκαν με μικρότερα ή και μεγαλύτερα 

δίκτυα ανά την υφήλιο με στόχο τη μεταφορά, την επεξεργασία και την 

ανταλλαγή δεδομένων για λόγους ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, εμπορίας 

προϊόντων και υπηρεσιών (Χριστοφιλόπουλος Δ., (2006).  

Την δυνατότητα εισόδου στο διαδίκτυο μπορεί να έχει κανείς από κάθε 

υπολογιστή όταν αυτός έχει δημιουργήσει συνδρομή με κάποια εταιρεία 

παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Οι χρήστες του, μπορούν να του δώσουν 

αξία ανεβάζοντας νέο υλικό στις ιστοσελίδες που το απαρτίζουν (mp3, video, 

φωτογραφίες, σχόλια σε forums κ.λ.π.). Δεν περιορίζεται σε γεωγραφικούς 

τόπους, σε χρονικά πλαίσια, σε μέγεθος και σε είδος δεδομένων. Κατέχει μια 

συνεχή και ανανεωτική τάση που δεν είναι ελέγξιμη, εξυπηρετώντας 

αφιλοκερδώς επικοινωνιακούς, ψυχαγωγικούς σκοπούς και κάθε είδους 

διακίνηση πληροφοριών. Στις μέρες μας, οι συνδέσεις των χρηστών στο 

διαδίκτυο ανέρχονται στις 4,3 δισεκατομμύρια, σε ποσοστό του 85% των 

δυνατοτήτων του δικτύου (web). Σύμφωνα με τους ειδικούς σε τρία έτη το 

ποσοστό αυτό θα φτάσει το 100%.  
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2.7 Τα Νομικά Δικαιώματα του Διαδικτύου για διαφημι-

στικούς λόγους και επικοινωνία (Χριστοφιλόπουλος Δ.,                           

(2006) 

Η χρήση ενός διαδικτυακού 

τόπου για διαφημιστικούς και 

επικοινωνιακούς λόγους διέπεται 

από το νομικό πλαίσιο που αυτό 

ισχύει στην χώρα έδρα, του φορέα 

παροχής του (π.δ.131/2003 αρθ.1). 

Όταν σε ένα δικτυακό τόπο γίνεται 

χρήση της διαφήμισης και της 

χορηγίας θα πρέπει να γίνεται διάκριση και διαχωρισμός αυτών των παροχών 

σε σχέση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει ο ιστότοπος. Για το λόγο 

αυτό ο φορέας παροχής διαφήμισης θα πρέπει να είναι ευδιάκριτος σύμφωνα 

με το άρθρο 5 (π.δ 131/2003) όταν αυτές γίνονται εντός της χώρας. 

Στις διαδικτυακές συναλλαγές θα πρέπει να τηρείται η δεοντολογία των 

εμπορικών συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 1ν.2231/94 και το άρθρο 4 

ν.2251/94 που διέπει τις αγοραπωλησίες εξ αποστάσεως με βάση την οδηγία 

97/ 7/εκ. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον νόμου 2251/94 για τις ηλεκτρονικές 

αγορές αγαθών και υπηρεσιών μια αγοραπωλησία είναι νόμιμη όταν 

πραγματοποιείται κάτω από κριτήρια εγκυρότητας και εμπιστοσύνης ,όπως 

ταυτότητα του προμηθευτή και πολίτη στοιχεία του προϊόντος, η τιμή του, 

ποιότητα του προϊόντος, κόστος μεταφοράς, φόρος προστιθέμενης αξίας, το 

δικαίωμα της επιστροφής, του τρόπο πληρωμής, δικαίωμα αποκατάστασης 

του προϊόντος και δικαίωμα χρονικής ισχύς της συναλλαγής. 

Δεν πρέπει να παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα του κάθε 

ανθρώπου και ο τρόπος ζωής του. Δεν μπορεί να πραγματοποιείται σύμβαση 

μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

φαξ ή κλήση μέσω τηλεφώνου. Δεν επιτρέπεται να γίνει ανάληψη χρημάτων 

πριν ολοκληρωθεί επιτυχώς η ηλεκτρονική παραγγελία. Mια αναστάτωση έχει 
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καταβάλει πολλούς χρήστες του διαδικτύου για την καταλληλότητα και την 

προστασία που μπορεί να προσφέρει. Έτσι θέματα όπως πορνογραφικό 

υλικό, εξαπάτηση καταναλωτών για αγορές προϊόντων, και κλοπή 

προσωπικών δεδομένων είναι μερικά από τα θέματα για επιβολή ποινικών 

κυρώσεων και ελέγχου του διαδικτύου. 

Πολύ εύκολα μπορεί κανείς να εισέρθει σε ιστοχώρους ακατάλληλου 

περιεχομένου που ξεπερνούν τους ηθικούς φραγμούς και να εξαπατηθεί από 

παραπλανητικά μηνύματα και ιστοχώρους. Υπάρχουν χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις του παρελθόντος. Αν και το διαδίκτυο δεν ελέγχεται από κάποια 

αρχή, μόνο από όσους το χρησιμοποιούν. Παρόλα αυτά υπάρχει μια 

υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την επιβολή κυρώσεων στο διαδίκτυο, είναι 

η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σε χώρες του εξωτερικού καθορίζονται 

φραγμοί σε κόμβους του δικτύου ώστε να περιορίζεται η είσοδος σε 

απαγορευμένους για διάφορους λόγους ιστοχώρους. 

 

 

2.8 Το Διαδίκτυο ως Μέσο Επικοινωνίας  

 

Το διαδίκτυο σήμερα, 

έχει γίνει ένα καλό εργαλείο τις 

εφαρμογές της διαφήμισης 

υπηρεσιών και επικοινωνίας, 

καθώς μπορεί να απευθυνθεί σε 

ένα ευρύτερο καταναλωτικό 

κοινό από τα υπόλοιπα ΜΜΕ, 

με αποτέλεσμα εύρεση περισσότερων πελατών και αύξηση πωλήσεων, κατά 

συνέπεια ανάπτυξη κερδών και διασφάλιση της μακροχρόνιας πορείας της 

διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων.  

Πιο αναλυτικά, τα πλεονεκτήματα για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων 

που κάνει χρήση του διαδικτύου για λογούς προβολής και γνωστοποίησης 

μιας υπηρεσίας, είναι η μειωμένη δαπάνη από την πλευρά της επιχείρησης ή 
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δημόσιου οργανισμού για λογούς διαφήμισης και επικοινωνίας, καθώς της 

δίνεται η δυνατότητα για η άμεση επαφή με έναν μεγάλο αριθμό καταναλωτών 

και ατόμων που έχουν ανάγκη από πληροφόρηση χωρίς να ξοδευτεί το ίδιο 

χρηματικό ποσό που θα χρειάζονταν για την προβολή της στο ίδιο αριθμό 

πελατών με την χρήση αλλού διαφημιστικού μέσου, γρήγορα και άμεσα. 

Επίσης, οι διαφημίσεις και τα επικοινωνιακά μηνύματα του διαδικτύου 

χαρακτηρίζονται από μια ξεχωριστή διαπεραστικότητα στο καταναλωτικό 

κοινό, αλλά και από μεγάλη ταχύτητα συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και 

πωλητών – καταναλωτών. Επίσης η διείσδυση της διαδικτυακής διαφήμισης 

στις εταιρίες αλλά και στα σπίτια των πολιτών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών είναι ιδιαίτερα εμφανής τα τελευταία χρόνια, καθώς αυτές 

αρχίζουν να κάνουν έντονη την παρουσία τους στο διαδικτυακό χώρο. 

Χαρακτηριστικά το γεγονός ότι προσφέρει εξοικείωση με πρότυπα 

ηλεκτρονικού εμπορίου και ενημέρωσης και εξυπηρετεί τη διευκόλυνση της 

διεπιχειρησιακής επικοινωνίας όπως το EDI (ηλεκτρονική ανταλλαγή 

δεδομένων) (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. (2003). 

Τα μειονεκτήματα τα οποία παρουσιάζει το διαδίκτυο ως μέσο 

διαφήμισης και επικοινωνίας, εστιάζονται στο γεγονός ότι προσφέρει 

περιορισμένες υπηρεσίες προς τους διαφημιζόμενους σε σχέση με τα άλλα 

ΜΜΕ, καθώς δεν είναι σε θέση να προσφέρει αξιοπιστία, για αυτό και 

χρησιμοποιεί την ύπαρξη μεσαζόντων για την εξασφάλισή της. Επίσης 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι παρέχει μειωμένη υποστήριξη στην διατήρηση 

των εμπορικών και κοινωνικών συναλλαγών καθώς και ελαχιστοποίηση της 

δυνατότητας επικύρωσης διαφημιστικών μηνυμάτων και προβολής αυτών 

στους καταναλωτές. Απουσιάζει επίσης η υποστήριξη σε ταχυδρομικές 

θυρίδες, καθώς και η δυνατότητα περιορισμένης ευρωζονικότητας και 

χρηστικότητάς του από τους καταναλωτές.  

Απαραίτητη είναι η συνέχιση της σχεδίασης του και η ανάπτυξή σε 

ευρύτερες περιοχές, ώστε να γίνει ανταγωνίσιμο άλλα και αναγνωρίσιμο από 

τους χρήστες σε περιπτώσεις όπου εκείνοι δεν γνωρίζουν πως να το 

χρησιμοποιούν. Απαραίτητο επίσης είναι να δημιουργηθεί μια σύσταση 

Ελληνικού κέντρου επείγουσας αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών, με κύριο 



 42

αντικείμενο την προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων που 

χρησιμοποιούν οι τράπεζες, το Χρηματιστήριο οι εφορίες και γενικότερα η 

Δημόσια Διοίκηση με προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Καλό θα ήταν επίσης να δημιουργηθεί μια ένωση καταναλωτών 

τηλεπικοινωνιακών αγορών, μέσα στην οποία κάθε e-καταναλωτής θα 

απευθύνεται για την εύρεση λύσεων και απαντήσεων, σε πάγια ερωτήματα 

όσον αφορά τις διαδικτυακές αγορές αλλά και να κάνει αναφορά παραπόνων 

και προβλημάτων του σε σχετικά προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την 

πραγματοποίηση των διαδικτυακών αγορών και συναλλαγών του. Το 

διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί για τις εταιρίες ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι 

του μοντέρνου τρόπου επικοινωνίας και της έννοιας της παροχής βοήθειας και 

αυτό συμβαίνει για τους ακόλουθους λόγους : 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη κάλυψη των λειτουργιών του 

κάθε οργανισμού και των διαδικασιών διαφήμισης και διανομής 

υπηρεσιών. 

 Είναι ένα πανίσχυρο μέσο επικοινωνιών που μπορεί να ενώσει ακόμα 

και εντελώς διαφορετικά κομμάτια του κάθε οργανισμού, όσον αφορά 

την λειτουργία του μέσω της διαφήμισης των υπηρεσιών του. 

 Διευκολύνει την διαχείριση πληροφοριών, η οποία πλέον θεωρείτε ως 

ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία επικοινωνίας για την διαμόρφωση 

στρατηγικών και υλοποιήσεων. 

 Η μελλοντική εξέλιξη του διαδικτύου θα αποτελέσει σημαντικό ρόλο στο 

οραματισμό των επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών. Χωρίς 

επαρκής πληροφορίες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί θα 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τους ανταγωνιστές τους 

αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. 
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2.9 Παρουσία του Διαδικτύου στην Ελλάδα καθώς και πως 

αξιοποιείται το Διαδίκτυο ως «Εργαλείο» προώθησης 

υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πολιτών 

 

Σύμφωνα με την έρευνα της Nua Internet Servers το έτος του 2005, οι 

χρηστές του ιντερνέτ ανά την υφήλιο είναι κατανεμημένη ως εξής (Eurostat, 

2008):         

                                Υφήλιος :  605,60εκατ. 

Αμερική……………………………………………………………..6,31εκατ. 

Ασία: …….………………………………………………………187,24εκατ. 

Ευρώπη:………………………………………………...………190,91εκατ. 

Λατ. Αμερική: ……………………………..……………………..33,35εκατ. 

Β. Αμερική :…………….………………………………………182,62εκατ. 

 

 

Σχήμα Νο.1 - Οι αριθμοί αντιστοιχούν σε εκατ. χρηστές. 
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Αποτελεί γεγονός πως ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδος ανέρχεται 

στα 11.338.624, ενώ ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα 

κατά το 2007 ήταν περίπου 3.800.000.Το ποσοστό φθάνει το 33,5 % του 

συνολικού πληθυσμού. Το 2007 παρουσιάστηκαν ρυθμοί ανάπτυξης κατά 

280% σε σχέση με το περασμένο έτος όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου. 

Όμως το ποσοστό που καταλαμβάνει η χωρά στην Ε.Ε. για την χρήση 

ευρυζωνικών υπηρεσιών φτάνει το 1,5%, γεγονός που δείχνει ότι απαιτείται 

αρκετή προσπάθεια ακόμη για να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ Ελλάδας –

Ε.Ε. (Eurostat, 2008) 

Σύμφωνα με την έρευνα του παρατηρητήριου της κοινωνίας της 

πληροφορίας που παρουσιάζει η παραπάνω έρευνα, διαπιστώνεται ότι ο 

αριθμός των Ελλήνων χρηστών παρουσιάζει ελλείψεις στη χρήση του 

διαδικτύου και νέων προϊόντων τεχνολογίας και ιδιαίτερα όσον αφορά την 

προώθηση κοινωνικών υπηρεσιών πρόνοιας από δημόσιους οργανισμούς. Σε 

ότι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, καθολική σχεδόν χρήση Η/Υ και 

Διαδικτύου παρατηρείται στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 

(91% και 87% αντίστοιχα), ενώ υψηλά ποσοστά σημειώνονται και για τους 

αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (78% και 68% αντίστοιχα). Όμως σε 

επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η χώρα μας υστερεί 

κατά πολύ με ποσοστό 10% σε σχέση με τα παιδιά της Ευρώπης, που 

φτάνουν στο επίπεδο 36%. Όμως στα άτομα μέσης εκπαίδευσης τα ποσοστά 

απόκλισης είναι μικρότερα (Χριστοφιλόπουλος Δ., (2006).  

Παρατηρείται λοιπόν ότι η χρήση του διαδικτύου γίνεται από άτομα τα 

οποία το μορφωτικό τους επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλό, κάτι το οποίο 

πιστοποιεί ότι η νέα τεχνολογία που έχει εισαχθεί για τα καλά στην 

καθημερινότητά μας χρειάζεται κάποιες βάσεις παιδείας και τεχνολογικές 

γνώσεις καθώς και τεχνικές εξοικείωσης. Επίσης, η χρήση του διαδικτύου είναι 

ιδιαίτερα υψηλή από άτομα τα οποία ασχολούνται με την έρευνα, την εξέλιξη, 

και τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες γεγονός που είναι δύσκολο να 

εφαρμοστεί σε άτομα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το χώρο των 

προαναφερθέντων επιστήμων. Επομένως δεν μπορούν να αναπτύξουν 

μεθόδους και τρόπους σύγχρονης επικοινωνίας και διεκπεραίωσης 
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συναλλαγών και συνεργασιών, άτομα που υστερούν στο χώρο των πιο πάνω 

επιστήμων, που δεν ήρθαν σε στοιχειώδη επαφή με την τεχνολογική 

κατάρτιση και την μαθησιακή γνώση των υπολογιστών (Χριστοφιλόπουλος Δ., 

(2006).  

Τα χαρακτηριστικά του Έλληνα χρήστη του διαδικτύου όπως 

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «πρώτο θέμα» έχουν ως εξής. πρόκειται για 

νέο ανδρικό πληθυσμό, με πολύ καλή μόρφωση, υψηλού εισοδήματος, με 

χώρο διαμονής σε αστικές πόλεις και κατέχοντας μεταπτυχιακούς τίτλους 

σπουδών, σύμφωνα με την έρευνα της κοινωνίας της πληροφορίας για το 

έτος του 2006. Όπως αναφέρει η εφημερίδα  τα χαρακτηριστικά του Έλληνα 

χρήστη έχουν ως εξής: το έτος 2006 οι άνδρες κάνουν χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή σε ποσοστό 45,1% και του διαδικτύου κατά 36% σε σύγκριση με 

τις γυναίκες που έχουν ποσοστό 32,8% και 24% αντιστοίχως (Eurostat, 2008).  

Οι πιο νέοι ηλικίας 16-24 δεν παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση από 

τους μεγαλύτερους και των δύο φύλων. Επικρατεί μια τάση αύξησης των 

χρηστών του διαδικτύου στις επαρχιακές πόλεις της χώρας μας με την Αττική 

να έχει τα ηνία (41,2%) ύστερα ακολουθεί το νότιο Αιγαίο (31,4%) και η 

κεντρική Μακεδονία (29,7%). Σε αγροτικές περιοχές από το 2005 

καταγράφονται τάσεις ανάπτυξης διαδικτυακής χρήσης κατά 11 μονάδες 

(Eurostat, 2008).  

 

Οι κυριότεροι λόγοι πλοήγησης στο διαδίκτυο για τους Έλληνες 

για το έτος του 2008, ήταν οι εξής : 

 

E- Banking…………………………………………………………. …..13,2% 

Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες …………… 27,4% 

Αναζήτηση δεδομένων για εκπαιδευτικούς σκοπούς ………………33,3% 

Εύρεση πληροφοριών για εξωτικούς προορισμούς……………..…45,6% 
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Ανάγνωση διαδικτυακών περιοδικών τύπου ………………….........49,4% 

Αναζήτηση δεδομένων για εξόρυξη γνώσης ………………………..58,3% 

Ανταλλαγή εικόνων, mp3, μηνυμάτων ……………...……………….63,2% 

Εύρεση δεδομένων για προϊόντα και υπηρεσίες……………………81,4% 

 

 

Σχήμα Νο.2 - Οι κυριότεροι λόγοι πλοήγησης στο διαδίκτυο για τους 

Έλληνες για το έτος του 2008. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αντίστοιχες έρευνες όσον αφορά τη 

χρήση του διαδικτύου στην επικοινωνία και την ψυχαγωγία. Όσον αφορά στην 

επικοινωνία είναι (Eurostat, 2008): 

 Αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων 67,3%. 

 Ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, (π.χ. MSN 

instant messaging) 34,7%  

 Διάβασμα ιστολογιών (weblogs, blogs) 25,6% . 

 Πραγματοποίηση τηλεφωνημάτων μέσω διαδικτύου 21,6% . 
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Oσον αφορά στην ψυχαγωγία, είναι:  

 «Κατέβασμα» και ακρόαση μουσικής 46,4%.  

 Ακρόαση web ραδιοφώνου / παρακολούθηση web τηλεόρασης 40,6%.  

 «Κατέβασμα» και παρακολούθηση ταινιών 28,1% . 

 

Οι ηλικίες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στον ελλαδικό χώρο,   
είναι οι εξής : 

 Για την ηλικιακή ομάδα 16–24 ετών, η λήψη και «διανομή» 

οπτικοακουστικού υλικού, δηλαδή, μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών, 

αποτελεί τον κυριότερο λόγο πλοήγησης.  

 Η ηλικιακή ομάδα 25 – 34 ετών, είναι η πλέον εμφανιζόμενη σε όλες 

σχεδόν τις δραστηριότητες.  

 Για τις μεγαλύτερες ηλικίες 35–64 ετών, η αναζήτηση πληροφοριών για 

προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί τον κυριότερο λόγο πλοήγησης.  

Το γράφημα δείχνει κατά ηλικιακή ομάδα, τη χρήση ή μη προηγμένων 

υπηρεσιών με σκοπό την επικοινωνία και την ψυχαγωγία (Eurostat, 2008): 

 

Σχημα Νο.3 
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Επίσης, τα ποσοστά των ανδρών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, είναι υψηλότερα από εκείνα των 

γυναικών, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα: 

Σχήμα Νο.4 

 

Οι αριθμοί της επισκεψιμότητας των πολιτών σε δημόσιους 

οργανισμούς για παροχή κοινωνικής πρόνοιας για το έτος του 2008 στην 

Ελλάδα, είναι οι εξής. Οι χρήστες διαδικτύου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 

2008 οι οποίοι προέβησαν σε διαδικτυακές αγορές κατείχαν το ποσοστό του 

13,7% οδηγώντας έτσι αύξηση κατά 5% σε σχέση με την περσινή χρονική 

περίοδο του 2007. Το γράφημα που επακολουθεί απεικονίζει αυτή την τάση :  
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ΠΟΣΟΣΤΑ e- ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008          

 

Σύμφωνα με έρευνα από την Ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία 

(EUROSTAT), προκύπτει ότι η χώρα μας κάνει περισσότερο χρήση του 

διαδικτύου για κοινωνικές υπηρεσίες από χώρες της Ε.Ε. όπως η Ρουμανία 

και Βουλγαρία που ανήκουν στην ευρωζώνη με ποσοστό 25% σε σχέση με το 

περσινό που ήταν 23% . 

Ο ελληνικός λαός βρίσκεται στην τελευταία θέση για το έτος 2007 με 

ποσοστό 7% των Ελλήνων να κάνουν χρήση του διαδικτύου για κοινωνική 

πρόνοια ενώ στην αντίστοιχη χρονική περίοδο το ποσοστό στην ευρωζώνη 

κυμαίνονταν στο 42%. Το πρώτο τρίμηνο του 2006 το ποσοστό για την 

Ελλάδα έφτανε το 4% ενώ για τις χώρες ευρωζώνης το 30%. Για την χρήση 

του διαδικτύου για εύρεση στοιχείων από τις μηχανές αναζήτησης (Google, 

Yahoo κ.λπ.) ανέρχεται στο 36%, ενώ για τους Ευρωπαίους ανέρχεται στο 

ποσοστό του 57%. Με ποσοστό 24% η Ευρώπη προηγείται. Επίσης το 6% 

των Ελλήνων χρηστών κάνει χρήση του διαδικτύου για την πραγματοποίηση 

τηλεφωνικών κλήσεων προς αυτές τις υπηρεσίες. Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι 

το 5% των Ελλήνων δημιουργεί δικά του διαδικτυακά sites, έναντι του 10% 

των Ευρωπαίων (Eurostat, 2008). 

Σύμφωνα με έρευνα της Eυrostat, oι Έλληνες κατέχουν το 23% που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο ενώ το 4% έχει γρήγορη σύνδεση σε 
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αυτό. Η χώρα μας έρχεται σχεδόν τελευταία στη χώρες ευρωζώνης στο θέμα 

του διαδίκτυο όμως άτομα από 16-24 ετών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

μια φορά την εβδομάδα με ποσοστό 47% για σκοπούς παροχής κοινωνικής 

πρόνοιας. Το 52% του Μ.Ο. των Ευρωπαίων έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

με πρώτη την Ολλανδία κατά 80% ακολουθεί η Δανία με 79%, ενώ στον 

αντίποδα βρίσκεται η χώρα μας με 23% με τη Σλοβακία με 27% (Eurostat, 

2008). 

Οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 32% έχουν γρήγορο Ιντερνέτ με πρώτη την 

Ολλανδία με 66% ενώ η χώρα μας φτάνει το 4%. Σε άτομα ηλικίας 25-54 ετών 

το ποσοστό των Ελλήνων που κάνουν χρήση του διαδικτύου φτάνει 27% και 

μεταξύ των 55-74 ετών το 4% ποσοστά από τα χειρότερα στην Ευρώπη. Tο 

2007 το ποσοστό των Ελλήνων που έκανε χρήση του διαδικτύου για 

κοινωνική πρόνοια, ανέρχεται στο 7% ενώ την αντίστοιχη χρόνια το ποσοστό 

της ευρωζώνης ανερχόταν στο 42%. Το πρώτο τρίμηνο του 2006 το ποσοστό 

για την Ελλάδα έφτανε το 4% ενώ για την τις χώρες της ευρωζώνης το 30% 

(Eurostat, 2008). 

Χρήση των μηχανών αναζήτησης για κοινωνική πρόνοια των Ελλήνων 

κάνει 36% ενώ οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης σε 

ποσοστό 57% χρήση του email (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην Ελλάδα 

κάνει το 26% έναντι του 50% στην Ευρώπη. Επίσης το 12% των Ελλήνων 

χρηστών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την εγκατάσταση προγραμμάτων και 

χρήση αυτών από τον υπολογιστή, κάτι που δεν ισχύει στην Ευρώπη κατέχει 

το 27%. Η χώρα μας υστερεί και στην διαδικτυακή συζήτηση κοινωνικών 

υπηρεσιών με ποσοστό έναντι 11% έναντι των Ευρωπαίων που κατέχουν το 

24%. Ακόμη το 6% του ελληνικού κοινού κάνει χρήση του διαδικτύου για την 

πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι το 5% 

δημιουργούν ισόχωρους έναντι του 10%των Ευρωπαίων (Eurostat, 2008). 
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2.10 Το μέλλον του Διαδικτύου ως προς την λήψη και διαβί-

βαση πληροφοριών προς τους πολίτες μιας χώρας 

Tο 2020 θα υπάρχουν μερικά δισεκατομμύρια συσκευές οι οποίες θα 

έχουν πρόσβαση στο πολύ φθηνό διαδίκτυο. Ο πρόεδρος του κέντρου 

τεχνολογικής πληροφορίας Louis Nudges, προβλέπει τη δημιουργία κινητού 

διαδικτύου που οποιοσδήποτε, θα έχει πρόσβαση με ταχύτητα 1 gigabyte 

όταν βρίσκεται μέσα στο δίκτυο (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. (2003). 

Μέσο πρόσβασης στο διαδίκτυο για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 

και πρόνοιας, θα είναι και τα κινητά. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα είναι 

περιορισμένες καθώς οι επιχειρηματικές παρουσίες θα επηρεάζουν 

περισσότερο την διαλειτουργικότητα του δικτύου. Η ψηφιακή διαίρεση και οι 

καθεστωτικές ρυθμίσεις, δεν οδηγούν τόσο γρήγορα στην επιθυμητή διάσταση 

για το φανταστικό διαδίκτυο. Αποτελεί γεγονός πως η λειτουργικότητα θα 

εξαρτηθεί από την αντικατάσταση του ανταγωνισμού με την συνεργασία, ενώ 

ο Metcalf ο ιδρυτής της 3com και του Ethernet, δηλώνει ότι το διαδίκτυο θα 

ξεπεράσει της προσωπικές επικοινωνίες το 2020 (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. 

(2003). 

Τα εργαλεία ανάπτυξης εξυπηρετητών Παγκόσμιου Ιστού θα τείνουν 

όλο και περισσότερο στην παροχή δυνατοτήτων που θα ελκύουν τους 

χρήστες. Η διανομή του λογισμικού θα γίνεται όλο και περισσότερο μέσω του 

διαδικτύου με αποτέλεσμα να μειωθεί η χρησιμοποίηση CD-ROM και 

δισκετών και τo video και audio streaming θα διαδοθεί ακόμα περισσότερο και 

η σύγκλιση της τηλεόρασης και υπολογιστή είναι πολύ κοντά. Θα αναπτυχθεί 

ιδιαίτερα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και πρόνοιας και η στρατηγική 

χρέωσης των υπηρεσιών του διαδικτύου αναμένεται να αλλάξει και να 

προσαρμοστεί στο είδος δεδομένων που κάθε χρήστης διακινεί. 

Οι μελλοντικές ιστοσελίδες του web θα αποτελούνται από περισσότερο 

κείμενο και περιορισμένο γραφιστικό κομμάτι. Η παρουσία πολλών εφέ ακόμα 

και στη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών θα είναι σημαντική. Αυτό γιατί ο 
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χρήστης σε μια σελίδα θα ενδιαφέρεται για ειδήσεις που κυμαίνονται του 75% 

(της ιστοσελίδας), ενώ σε ένα έντυπο το 30% για πληροφορίες.  

Η σχεδίαση μιας σελίδας για τον επισκέπτη που ψάχνει για εύρεση 

πληροφοριών είναι περιττή, θα τον κερδίσει μόνο ένας ιστότοπος που θα 

περιέχει πολλές πληροφορίες εύκολα και γρήγορα. Λιτότητα και κομψή 

σχεδίαση είναι το ζητούμενο για τους διαδικτυακούς χρήστες. Επίσης εύκολες 

στα ανοίγματα από τους browsers σελίδες και ελεύθερες εφαρμογές, θα είναι 

τα χαρακτηρίστηκα του διαδικτύου και των δημοσίων οργανισμών του 

μέλλοντος. Από την άλλη πλευρά σε άμεσα μέτρα πρέπει να προβεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωσή ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος για εξάντληση των 

διευθύνσεων IP (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. (2003).  

Στο διαδίκτυο απομένουν μόνον 700 εκατομμύρια διευκρινίσεις ενώ ο 

μέχρι τώρα ο αριθμός τους φτάνει τα 4,6 δις. διευθύνσεις και ο αριθμός αυτός 

τείνει να μειωθεί έως το 2011. Με τη χρήση του πρωτοκόλλου IPV6 θα 

ξεπεραστεί το πρόβλημα καθώς θα δοθεί η δυνατότητα απεριόριστων 

συνδέσεων και δημόσιων οργανισμών με σκοπό τη παροχή κοινωνικής 

πρόνοιας προς τους πολίτες. 

 

2.11 Διαδικτυακά Κανάλια και Συστήματα Προσέλκυσης     

Χρηστών 

 

Υπάρχουν συστήματα 

τα οποία αποτελούν μια νέα 

προσέγγιση στο χώρο του 

Μάρκετινγκ και προσφέρουν 

ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στα διαδικτυακά 

κανάλια που τα χρησιμοποιούν 

και δραστηριοποιούνται μέσω αυτού. Τα συστήματα αυτά προσφέρουν την 

δυνατότητα στους διαδικτυακούς χώρους να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 
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της σημερινής τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 

τηλεπικοινωνιών, οδηγώντας προγράμματα προσανατολισμένα στον πελάτη 

– χρήστη με έναν διαπροσωπικό, σαφή και αποδοτικό κοινωνικό τρόπο. 

Στηρίζονται στην τεχνολογία της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης 

χρήσιμων πληροφοριών για πραγματικούς ή δυνητικούς πελάτες (διαχείριση 

γνώσης χρηστών) (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. (2003). 

Η πρώτη και αρκετά σημαντική δραστηριότητα που απαιτεί τη βοήθεια 

της τεχνολογίας είναι η λειτουργία των διαδικτυακών καναλιών τα οποία 

απευθύνονται σε διάφορες κοινωνικές πτυχές της ζωής των χρηστών. Από 

την εφαρμογή ενός αντίστοιχου συστήματος, το κάθε διαδικτυακό κανάλι 

μπορεί και συγκεντρώνει πληθώρα προσωπικών και κοινωνικών στοιχείων 

που αφορούν στη δραστηριότητα των χρηστών, τις επιθυμίες, τις ανάγκες 

αλλά και τα προβλήματα τους. Η μελέτη, για παράδειγμα, των δεδομένων από 

τη λειτουργία ενός διαδικτυακού κέντρου μπορεί να δείξει στο κανάλι αν οι 

χρήστες εξυπηρετούνται σωστά ή όχι, αν οι χρόνοι παραμονής τους σε αυτά 

είναι ικανοποιητικοί, τι είδους αιτήματα υποβάλλονται και κατά πόσο το κανάλι 

είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στα αιτήματα αυτά. 

Η επεξεργασία όλων των προσωπικών στοιχείων που προκύπτουν 

από ένα διαδικτυακό κανάλι, αλλά και γενικότερα όλων των στοιχείων που 

αφορούν στις σχέσεις του με τους χρήστες του, πραγματοποιείται από ένα 

σύστημα CRM, μια συλλογή εργαλείων business intelligence, τα οποία 

αξιοποιούν διάφορα προσωπικά δεδομένα και δημιουργούν γνώση για το ίδιο 

το κανάλι, βασισμένη στα δεδομένα αυτά. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι τα 

εργαλεία για το CRM μπορούν να αποτελούν μέρος του CRM ή να είναι 

ανεξάρτητα, εάν το κανάλι έχει προμηθευτεί τέτοια εργαλεία και για άλλους 

σκοπούς. 

Ενώ το CRM χρησιμοποιείται κάθε στιγμή, καθώς η επαφή του 

καναλιού με τους χρήστες του είναι διαρκής, το CRM είναι ένα στρατηγικό 

εργαλείο το οποίο αξιοποιείται από τους υπευθύνους για τόνωση της 

κοινωνικής συμπεριφοράς των χρηστών εντός αυτών των χώρων. Επίσης, 

από την ανάλυση των δεδομένων του CRM καθώς και άλλων στοιχείων που 

αφορούν στη γενικότερη συμπεριφορά των χρηστών, το κανάλι μπορεί να 
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εντοπίσει χρήστες που είναι πιθανό να μειώσουν ή και να τερματίσουν τη 

συχνότητα επίσκεψης τους, οπότε εκείνο έχει την ευχέρεια να προβεί, εάν το 

θελήσει, σε ανάλογες κινήσεις προς αυτούς (Ράπτης Αρ. & Ράπτη Αθ. (2003). 

 

2.12 Κοινωνική συμπεριφορά χρηστών προς τους Διαδικτυ-

ακούς Χώρους 

Στις μέρες όπου ζούμε η απαίτηση των χρηστών για καλύτερα αλλά και 

φθηνότερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά όλο και μεγαλώνει με 

αποτέλεσμα να είναι σημαντικό το ποσοστό εκείνων που τιμωρούν τα 

διάφορα κανάλια για τις κακές κοινωνικές πρακτικές που εφαρμόζουν όπως 

επίσης υπάρχουν και κάποιοι χρήστες οι οποίοι επιβραβεύουν κανάλια τα 

οποία καταφέρνουν να παρουσιάζουν εξαιρετικής ποιότητας κοινωνικές 

υπηρεσίες. 

  Θα πρέπει λοιπόν τα διάφορα διαδικτυακά κανάλια να ενισχύσουν την 

κοινωνική τους ευθύνη ως ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής έτσι ώστε 

να ανταπεξέλθουν στην κοινωνική κριτική αλλά και να αναπτύξουν τον 

σεβασμό των χρηστών προς αυτά. Είναι γεγονός πως στις μέρες μας 

υπάρχουν χρήστες διαδικτύου οι οποίοι εκδηλώνουν με μεγάλη υπευθυνότητα 

την θέση τους και την αντίθεση τους με κάποια δράση από μέρους τους, 

θεωρώντας ότι τα κανάλια θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τις κοινωνικές 

υπηρεσίες που παράγουν και για τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την 

κοινωνική ζωή τους με άμεσο στόχο την προστασία αλλά και τον σωστό 

προσανατολισμό του κάθε χρήστη (Βελέντζας Γ., (2008). 

 Οι Έλληνες χρήστες διαδικτύου υποστηρίζουν ένα προφίλ το οποίο 

αναφέρεται στην κοινωνική υπευθυνότητα καθώς πολλοί από αυτούς 

θεωρούν ότι επηρεάζουν την υπεύθυνη στάση των διαδικτυακών χώρων. 

Επιπλέουν εκτιμούν και σέβονται την ηγεσία των καναλιών τα οποία 

υποστηρίζουν σημαντικά την ανάγκη για κοινωνική ευθύνη. Θα πρέπει να 

έχουμε κατά νου ότι η διαδικτυακή κοινότητα μεταβάλλεται συνεχώς με ταχείς 

ρυθμούς ακολουθώντας σημαντικά το σύγχρονο τρόπο ζωής αλλά και τις 
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συνήθειες που διαμορφώνονται. Το περίεργο είναι ότι οι χρήστες ενώ έχουν 

τα περιθώρια για επιλογή διαδικτυακών χώρων, μετατρέπονται σε 

αναποφάσιστους καθώς το μάρκετινγκ γίνεται όλο και πιο ατομοκεντρικό 

προσπαθώντας να εντοπίσει τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. 

 Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά στην λειτουργία του διαδικτύου είναι 

η πολύ μεγάλη πληροφόρηση που δέχονται καθημερινά οι χρήστες και οι 

διάφορες προτάσεις και επιλογές. Στις μέρες όπου ζούμε ο κάθε χρήστης είναι 

σε θέση να αναγνωρίζει τα διάφορα εμπορικά σήματα από πολύ μικρή ηλικία 

καθώς ο εργαζόμενος βρίσκεται στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εκτός 

σπιτιού και απασχολείται με την εργασία του αλλά και τις καθημερινές αγορές 

ειδών ανάγκης και διαβίωσης αλλά και διασκέδασης (Βελέντζας Γ., (2008). 

 Ο χρήστης διαδικτύου της εποχής μας είναι επιλεκτικός απέναντι στην 

πληροφόρηση που θα δεχθεί και από παθητικό δέκτη έχει εξελιχθεί σε 

ενεργητικό θέτοντας συγχρόνως τους όρους σχετικά με την κάλυψη των 

αναγκών και των επιθυμιών τους ως προς την κοινωνική τους συμπεριφορά 

στο διαδίκτυο. Οι χρήστες αυτοί της εποχής μας δεν θεωρούνται πλέον απλοί 

χρήστες αλλά με προφίλ το οποίο αναφέρει λεπτομερώς και δίνει έμφαση στα 

ενδιαφέροντα τους, τις ανάγκες τους αλλά και τις συμπεριφορές τους. 

Επιπλέον οι νέοι χρήστες διαδικτύου διαθέτουν περισσότερο χρόνο αυτό δεν 

σημαίνει πως είναι διατεθειμένοι να «ξοδέψουν» και περισσότερο χρόνο σε 

ένα κανάλι. Αντιμετωπίζουν έτσι την αξία του χρόνου με πιο αυστηρά κριτήρια 

και προσπαθούν να επιλέγουν κανάλια τα οποία έχουν την καλύτερη σχέση 

χρόνου και ποιότητας. Παραμένουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο και το 

επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτά αλλά καθώς ο χρόνος 

τους είναι λιγότερος σήμερα, δεν ικανοποιούνται αρκετά από τις επισκέψεις 

τους σε αυτά. 

 

2.13 Κοινωνία της Πληροφορίας και εφαρμογή της μέσω της 

Πληροφορικής στις μέρες μας 

Ο ορισμός του e-government και εντός της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

στη Δημόσια Διοίκηση, θα μπορούσε να είναι ο εξής. Η χρήση των δυνατοτήτων 
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της τεχνολογίας για την δημιουργία μοντέλων και εφαρμογών πρόσβασης και 

παροχής υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες και την δημόσια 

διοίκηση. Τέσσερις είναι οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να κατηγο-

ριοποιηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και ανάλογα με τις υπηρεσίες που 

παρέχουν στον πολίτη. Αυτές είναι οι εξής (Βελέντζας Γ., (2008): 

 Πληροφοριακές. Αφορούν τις σελίδες οι οποίες παρέχουν 

πληροφοριακό υλικό γύρω από το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων 

υπηρεσιών ή Υπουργείων.  

 Επικοινωνιακές. Αφορούν τις σελίδες εκείνες οι οποίες δίνουν 

πληροφορίες για εκτύπωση αιτήσεων ή φορμών οι οποίες μπορούν να 

κατεβούν και να συμπληρωθούν offline στον υπολογιστή. 

 Διαδραστικές. Είναι οι σελίδες εκείνες που επιτρέπουν την 

συμπλήρωση και την καταχώρηση των αιτήσεων online. Σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκουν αυτές οι σελίδες που και την διαδικασία 

ταυτοποίησης του χρήστη πριν την κάθε συναλλαγή.  

 Συναλλακτικές. Είναι οι σελίδες όπου χρήστης μπορεί να έχει 

συναλλαγές με κάποια υπηρεσία καταβάλλοντος παράλληλα με τα τέλη 

έκδοσης αν υπάρχουν.  

Κύριος σκοπός του e-government εντός της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας είναι να ενημερώνει τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, τα στελέχη 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και της διοίκησης, τους παροχείς τεχνικών 

υπηρεσιών οι οποίοι θέλουν να είναι ενήμεροι για και για τα αποτελέσματα 

των ηλεκτρονικών κυβερνητικών υπηρεσιών αλλά και για τα έργα, και τους 
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ερευνητές. Επίσης διαθέτει και δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις που είναι 

σχετικές με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.       

 
 

 

2.13.1  Τομείς αρχείων και εγγράφων που μπορούν να         

δημιουργηθούν στη Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) 

μέσω της χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

ΚτΠ και Παιδεία – Εκπαίδευση 

Η γνώση μπορεί να γίνει 

πιο προσιτή και άμεση μέσα 

από την Κοινωνία της 

Πληροφορικής σε όλους με την 

δημιουργία των απαραιτήτων 

αρχείων και εγγράφων καθώς 

και με τους σωστούς θεσμούς 

διοίκησης. Φοιτητές, μαθητές 

και εκπαιδευτικοί κάθε μέρα θα 

πρέπει να αξιοποιούν την νέα τεχνολογία και το Διαδίκτυο ώστε να 

ανακαλύψουν νέες πληροφορίες, να τις μεταφέρουν αυτές και τα δεδομένα 

τους αλλά και για να συνεργασθούν με νέους τρόπους. Αυτό που γίνεται στην 

ΚτΠ είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι υπολογιστές. 

Τα μαθήματα είναι πιο ενδιαφέροντα και ελκυστικά αφού διαθέτουν ήχο, 

εικόνα και αναπαράσταση των δεδομένων (Βελέντζας Γ., (2008).  

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εργάζονται από το σπίτι και να 

αξιοποιούν το Διαδίκτυο από τον δικό τους χώρο. Να αναζητούν νέες 

πληροφορίες και δεδομένα, να επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους και 

τους καθηγητές τους. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα της 

έρευνάς τους. Νέες δυνατότητες στην μόρφωση και γενικά την εκπαίδευση 

δίνονται από την ΚτΠ.  



 58

Οι βασικές δεξιότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών διδάσκονται σε 

όλους τους νέους από τις πρώτες τάξεις της εκπαίδευσης μέχρι το 

Πανεπιστήμιο. Του Διαδικτύου το ίδιο. Ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών 

δίνεται στους μαθητές με εύκολη πρόσβαση. Μόνο με μια απλή αναζήτηση 

στο Διαδίκτυο και στις ψηφιακές βιβλιοθήκες που σαν αποτέλεσμα έχουν να 

τους φέρουν πιο κοντά με άλλους πολιτισμούς και να κατανοούν καλύτερα τις 

επιστήμες.    

 Με σκοπό επίσης να δημιουργηθούν τα κατάλληλα αρχεία και έγγραφα 

στη Κοινωνία της Πληροφορίας και στους θεσμούς Διοίκησης, θα πρέπει να 

υπάρχει συνεχής ενημέρωση και κατάρτιση διδακτικού προσωπικού. Η 

διαρκής και συνεχής ενημέρωση καθώς και η εξοικείωση με του συνόλου των 

εκπαιδευτικών όσο αφορά την χρήση των νέων τεχνολογιών, αποτελεί και 

σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για την νέα μόρφωση με σύγχρονα μέσα. 

Μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΚτΠ επιτυγχάνεται η 

εξοικείωση αυτή. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που τα παρακολουθούν παίρνουν 

πιστοποίηση για τις νέες τους γνώσεις και τις δεξιότητες που λαμβάνουν και 

στην συνέχεια μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και στην εκπαίδευση αλλά 

και στην προσωπική τους ενημέρωση (Βελέντζας Γ., (2008).  

Βέβαια όσοι λόγω γεωγραφικής απόστασης ή κοινωνικών, συνθηκών ή 

ειδικών αναγκών δεν μπορούν να έχουν καλή πρόσβαση στην εκπαίδευση, θα 

πρέπει να μπορούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες μέσω της ΚτΠ και των 

αντιστοίχων εγγράφων ή αρχείων που θα έχουν δημιουργηθεί. Μέσω από την 

ΚτΠ έχουν την δυνατότητα να έχουν εύκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσα 

από την τηλε-εκπαίδευση. Οι ανάγκες μιας διαρκής επιμόρφωσης τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών καλύπτονται και οι αποστάσεις των 

απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών εκμηδενίζονται. Οι εργαζόμενοι 

επίσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους χωρίς να χρειάζεται μα 

μετακινηθούν από την εργασία τους ή από το σπίτι τους.  

Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα επίσης να εκπαιδεύσουν τους 

εργαζομένους τους ανεξάρτητα από την όποια απόσταση υπάρχει και χωρίς 

τις άσκοπες μετακινήσεις. Οι νέες αυτές τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν 

βελτίωση και καλύτερη μάθηση. Να δημιουργήσουν μια κατεύθυνση στην 
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οποία η μάθηση δεν θα αποτελεί άγχος αλλά διαρκή προσπάθεια και 

δημιουργία. Σε μια Κοινωνία Μάθησης πρέπει οι μαθητές να μάθουν να 

αγαπάνε την μελέτη αφού ο κόσμος που ζουν αλλάζει συνεχώς και απαιτεί 

συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.  

 

ΚτΠ και Πολιτισμός  

Το στοιχεί στο οποίο αποσκοπεί η Κοινωνία της Πληροφορίας και της 

δημιουργίας αντιστοίχων εγγράφων ως προς τους θεσμούς διοίκησης, είναι η 

στενή σχέση με την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και την σύγχρονη 

πολιτιστική δημιουργία. Η ανταλλαγή κειμένων, εικόνων αλλά και ήχων που 

προσφέρουν οι τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορικής, παρα-

μερίζουν τα εμπόδια της απόστασης και γλωσσικής εμβέλειας (Βελέντζας Γ., 

(2008).  

Η προβολή της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να 

συνεχίσει να προβάλλεται σε όλο τον κόσμο. Τεχνολογικά μέσα όπως το 

Διαδίκτυο και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται για την προβολή του 

ελληνικού πολιτισμού και των πολιτιστικών γεγονότων. Αναφορές στα 

σημαντικότερα μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς χώρους γίνονται 

γνωστά. Οι Αρχαιολογικοί χώροι έχουν την δυνατότητα να αξιοποιούν τα 

συστήματα πληροφόρησης του κοινού για πληροφορίες. Η χρήση του 

πολιτιστικού υλικού σε cd θα πρέπει να δημιουργεί επίσης και νέα προϊόντα 

και αγορές, δημιουργώντας θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας γύρω 

από την προβολή του Πολιτισμού ο οποίος αποτελεί κρίκο της αλυσίδας 

παραγωγής (Βελέντζας Γ., (2008).    

 

ΚτΠ και Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι ο σύμμαχος του πολίτη και της 

επιχείρησης στη σχέση του με τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι συναλλαγές με το 

δημόσιο γίνονται στην ΚτΠ απλούστερες και πιο γρήγορες μέσα από τον 

προσωπικό υπολογιστή, το σπίτι ή το γραφείο, και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
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Πολιτών (ΚΕΠ) και συνεπώς μέσω της δημιουργίας εγγράφων και αντιστοίχων 

αρχείων (Βελέντζας Γ., (2008). 

Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες (υπουργείων, δήμων, νομαρχιών, 

περιφερειών) εξοπλίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αποκτούν πρό-

σβαση στο Διαδίκτυο, διασυνδέονται μεταξύ τους για ταχύτερη μεταφορά και 

χρήση της πληροφορίας, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι καταρτίζονται στη 

χρήση των νέων συστημάτων. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία 

του πολίτη με τις υπηρεσίες του δημοσίου, η ΚτΠ παρέχει ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες σε τέσσερις μορφές (Βελέντζας Γ., (2008): 

 Ηλεκτρονική Πληροφόρηση των πολιτών από τα υπουργεία, τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα για θέματα 

δικαιολογητικών, αδειών, πιστοποιητικών, σημεία επικοινωνίας κλπ 

 Ηλεκτρονική Επικοινωνία των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω 

νέων ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ) προκειμένου 

να λύνονται ταχύτερα τυχόν απορίες τους.  

 Ηλεκτρονική Λήψη Αιτήσεων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του 

σπιτιού ή του γραφείου για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων 

κλπ 

 Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Συναλλαγών με το δημόσιο, χωρίς 

ταλαιπωρία και απώλεια χρόνου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 

της δυνατότητας υποβολής φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ (μέσω του 

taxisnet), η πληρωμή λογαριασμών, ο έλεγχος της πορείας αιτημάτων, 

η έκδοση πιστοποιητικών κλπ. από τον προσωπικό ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 

 Η ΚτΠ συμβάλει στη δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ), τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 900 σε όλη την Ελλάδα και 

αποτελούν ενιαίο σημείο επαφής του πολίτη με το Κράτος για μεγάλο 

πλήθος συναλλαγών. 
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ΚτΠ και Επικοινωνία 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας βασίζεται στη διακίνηση και επεξεργασία 

πληροφοριών και δεδομένων με ταχύ τρόπο όπου η διαδικασία αυτή γίνεται 

ταχύτερα όταν υπάρχουν τα κατάλληλα αρχεία και έγγραφα και προκειμένου 

να επιτυγχάνονται οι θεσμοί διοίκησης. Η υψηλή ταχύτητα επικοινωνιών 

απαιτεί την αξιοποίηση του γρήγορου Διαδικτύου που συνήθως αναφέρεται με 

τον όρο «ευρυζωνικό» Διαδίκτυο (Βελέντζας Γ., (2008). 

Οι «ευρυζωνικές υποδομές» στην πραγματικότητα αποτελούν το μέσο 

για την ταχύτατη μεταφορά δεδομένων, χωρίς διακοπή και με πολύ χαμηλό 

κόστος. Όμως τι σημαίνει πρακτικά «ευρυζωνική πρόσβαση» για τον πολίτη; 

Ποιο είναι αυτό το νέο αγαθό που παρομοιάζεται ως ο «σύγχρονος 

ηλεκτρισμός»; Η «ευρυζωνικότητα» είναι τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων που 

υποστηρίζουν, για τον πολίτη όπου «ευρυζωνικότητα» σημαίνει η δυνατότητα 

να πραγματοποιεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών του με τις 

δημόσιες υπηρεσίες από το σπίτι του, πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των 

δεδομένων, αλλά με την άνεση και την ευκολία που θα του προσφέρει ο 

προσωπικός του υπολογιστής και μια γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

Στην ΚτΠ, η ευρυζωνικότητα υλοποιείται με τη δημιουργία των 

κατάλληλων υποδομών ώστε να διασυνδέονται ηλεκτρονικά σημεία δημόσιου 

ενδιαφέροντος (σχολεία, νομαρχίες, δήμοι, νοσοκομεία, εφορίες κλπ.). 

Παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση επενδύσεων 

σε νέες ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες ώστε τα οφέλη της 

«ευρυζωνικότητας» να διαχυθούν σε όλους τους πολίτες, αλλά και να 

ωθήσουν την επιχειρηματικότητα.  

 

ΚτΠ και Αγρότες  

Το Επιχειρησιακό σχέδιο που εκπόνησε το Υπουργείο Γεωργίας στα 

πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» περιλαμβάνει μια σειρά από 

έργα που καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, με έμφαση στην 

εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με αυτό (αγρότες, αγροτικές επι-
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χειρήσεις, συνεταιρισμοί), δηλαδή σε έργα που βελτιώνουν τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του Υπουργείου προς τους αγρότες (Βελέντζας Γ., (2008).  

  Πιο συγκεκριμένα, τα επιμέρους έργα και υποέργα παρ’ ότι είναι 

ανεξάρτητα και αυτόνομα ως προς το περιεχόμενο και την υλοποίησή τους, 

αποτελούν συμπληρωματικά τμήματα του συνολικού επιχειρησιακού χάρτη 

του Υπουργείου Γεωργίας στα πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της 

Πληροφορίας». Ζητούμενος στόχος είναι η άμεση και επιτυχής επίτευξη των 

στρατηγικών αξόνων ανάπτυξης και της ευρύτερης πολιτικής του φορέα για 

την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την ελληνική κοινωνία 

(Βελέντζας Γ., (2008).  
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3. Κεφάλαιο Τρίτο : Η Χρήση της Πληροφορικής και 
της Τεχνολογίας στους Τομείς της Γεωργίας και της 

Κτηνοτροφίας  
 

3.1 Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στην Γεωργία  

 

Η γεωργία είναι ένας από τους τομείς που 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ένας μεγάλος αριθμός δράσεων αλλά και 

οργανισμών που σαν βασική τους δραστηριότητα 

έχουν την εισαγωγή των ΤΠΕ στον τομέα της 

γεωργίας είναι και οι κύριοι λόγοι για την εξάπλωση 

της ΤΠΕ στην Ε.Ε. Ένας από τους πιο 

σημαντικούς οργανισμούς ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με τα 

παραπάνω είναι ο EFITA - European Federation of Information Technology in 

Agriculture (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

Ο οργανισμός αυτός προκειμένου να προωθήσει τα σχέδια και του 

στόχους του οργανώνει σεμινάρια επιστημονικά και συνέδρια. Κάτω όμως 

από την επίβλεψη του EFITA ανήκουν και άλλοι εθνικού οργανισμοί οι οποίοι 

έχουν τους ίδιου στόχους. Όσο αφορά την Ελλάδα υπάρχει η Εταιρεία 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Ελληνική Γεωργία. Η δράση του 

χρονολογείται εδώ και αρκετά χρόνια. Σκοπός της είναι να προωθήσει τα ΤΠΕ 

στον τομέα της γεωργίας. Αποσκοπεί σε μια καλύτερη ενημέρωση του έλληνα 

αγρότη, στην προστασία του περιβάλλοντος και σε μια καλύτερη ποιότητα 

τροφίμων.  
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Είναι όμως προτιμότερο να ερευνηθούν ποιες είναι οι εφαρμογές των 

ΤΠΕ καθώς και η χρήση τους στον τομέα της γεωργίας. Επίσης ποια τα οφέλη 

τα οποία θα αποκομίσουν οι αγρότες, οι διάφορες αγροτικές επιχειρήσεις και 

οι υπόλοιποι αγροτικοί φορείς. Μια πληθώρα από εφαρμογές μπορούν να 

υπάρξουν και να εφαρμοσθούν προκειμένου να ωφεληθεί ο αγροτικός τομέας. 

Η ταξινόμηση των εφαρμογών των ΤΠΕ μπορεί να γίνει σε (ΠΑΣΕΓΕΣ, 

Στατιστικά Στοιχεία 2010): 

 Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου 

 Συστημάτων υποστήριξης και λήψης αποφάσεων 

 Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
 Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 

 Βιολογικής καλλιέργειας 

 Διαχείρισης αγροτικών επιχειρήσεων  
 Διαχείρισης αγροτικών καλλιεργειών με σκοπό την μέγιστη 

παραγωγή.  

 Υποστήριξη της Βιολογικής Καλλιέργειας.  

Το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα 

γύρω από την αειφορική και βιώσιμη γεωργία, είναι μεγάλο. Η ύπαρξη 

δράσεων για μια καλύτερη υποδομή επικοινωνίας και ανάκτησης πληρο-

φοριών, είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει η μετάβαση από την 

παραδοσιακή στην βιολογική καλλιέργεια. Σε αυτό το σημείο ο ρόλος των ΤΠΕ 

είναι πολύ σημαντικός, αφού μπορεί να αποτελεί το κέντρο πληροφόρησης το 

οποίο θα υποστηρίζει τους διάφορους φορείς της βιώσιμης γεωργίας.  

 

3.2 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Αγροτικών 

Επιχειρήσεων  

Η καλύτερη διαχείριση επιτυγχάνεται με την σωστή χρήση των 

παραπάνω συστημάτων διαχείρισης αγροτικών μεγάλων επιχειρήσεων. Μέσα 

από την χρήση τους εξασφαλίζεται ο εξορθολογισμός της καθημερινής 

διαχείρισης, κάποιες εργασίες αυτοματοποιούνται και γίνεται καλύτερη 
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διαχείριση των αγροτικών εφοδίων και αποθεμάτων (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά 

Στοιχεία 2010).  

3.3 Συστήματα Διαχείρισης των αγροτικών καλλιεργειών για 

βελτιστοποίηση της παραγωγής   

Χρησιμοποιώντας τα ανάλογα και κατάλληλα συστήματα διαχείρισης 

αγροτικών καλλιεργειών, επιτυγχάνεται και μια αύξηση της παραγωγής αλλά 

και μια καλύτερη απόδοση αυτών. Οι κινήσεις που μπορούν να επιτύχουν κάτι 

τέτοιο είναι τα θερμοκήπια τα οποία θα αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές 

καλλιέργειες και θα αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος από τα προϊόντα τους.  

 

3.4 Αγροτικές Εφαρμογές Ακριβείας    

 

Οι ΤΠΕ αποσκοπούν στις 

αγροτικές εφαρμογές ακριβείας οι 

οποίες και αποτελούν μεγάλη 

σημασία για αυτές. Η χρήση τους 

στην γεωργία είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. Η παγκοσμιοποίηση 

προκάλεσε τέτοιον ανταγωνισμό ο 

οποίος οδήγησε τον αγροτικό 

τομέα σε μειωμένα έσοδα. Τα μειω-

μένα εισοδήματα οδήγησαν σε μια πιο εντατική παραγωγή της γεωργίας. 

Πάντα όμως υπάρχει η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και μιας 

καλύτερης ποιότητας των προϊόντων. Επομένως η χρήση των λιπασμάτων 

που βοηθούν στην παραγωγή δεν είναι και η καλύτερη λύση. Την λύση 

επιδιώκουν να δώσουν οι αγροτικές εφαρμογές ακριβείας. Στόχος τους είναι 

καλύτερα αποτελέσματα και παράλληλα προστασία των φυσικών πόρων 

(ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  
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Παράλληλα προσδοκάται η προστασία του περιβάλλοντος και 

καλύτερη ποιότητα των προϊόντων. Ήδη έχουν αναφερθεί οι εφαρμογές στον 

αγροτικό τομέα των ΤΠΕ και τα οφέλη από αυτές. Η αναφορά κάποιων 

ερευνών και προσπαθειών δεν ήταν εφικτή. Γεγονός είναι ότι όλες οι 

εφαρμογές αποτελούν προσπάθειες ερευνών και έχον παρουσιαστεί μόνο σε 

συνέδρια και όχι σε αγροτικές καλλιέργειες. Δεν έχουν υιοθετηθεί αγρότες 

ακόμα ή και από αγροτικές επιχειρήσεις.  

Σκοπός της κάθε σχετικής μελέτης είναι να παρουσιάσει τα 

αποτελέσματα των ΤΠΕ και την εισαγωγή τους στην ελληνική γεωργία και 

ειδικότερα στον αγροτικό τομέα. Επίσης στόχος της είναι να προτείνει 

εφαρμογές και δράσεις για να υπάρξει μια καλύτερη παραγωγή. Ακολουθεί 

μια κριτική ανάλυση και συζήτηση γύρω από τους λόγους για τους οποίους τα 

ΤΠΕ δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εφαρμοσθούν από την ελληνική γεωργία.   

 

3.5 Η χρήση των ΤΠΕ στην Ελλάδα γενικότερα  

Το κατά πόσο τα ΤΠΕ έχουν εισβάλλει και εφαρμόζονται από τους 

έλληνες αγρότες και τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ένας παράγοντας από τον 

οποίο φαίνεται και η χρήση τους αλλά και η έρευνά τους στην ελληνική 

γεωργία γενικότερα. Το σημείο εκκίνησης και πρωταρχικής σημασίας είναι 

αυτό ακριβώς που δείχνει και την αποδοχή τους από τους έλληνες 

παραγωγούς και αγρότες. Με σκοπό να υπάρξουν οφέλη στην ελληνική 

οικονομία και να είναι εμφανή, θα πρέπει να συνεργασθούν και να 

συνυπάρξουν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα 

λοιπόν και οι δυο πλευρές θα πρέπει να αποδεχτούν τι εφαρμογές των ΤΠΕ 

σαν μια μοναδική λύση για τα καλύτερα οφέλη και την βέλτιστη παραγωγή 

(ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

 

3.6 Βαθμός Διείσδυσης των ΤΠΕ στην Ελληνική Γεωργία   

Πολλοί ήταν οι ερευνητές εκείνοι που έδειξαν το ενδιαφέρον τους, 

ειδικότερα στην δεκαετία 1990, για το κατά πόσο έχουν γίνει αποδεκτά τα ΤΠΕ 
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από την Ε.Ε. Ενδιαφέρον επίσης παρουσίασε και το ποσοστό διείσδυσής 

τους στις χώρες της Ε.Ε. Αρχικά το ενδιαφέρον τους στράφηκε στον αγροτικό 

τομέα και αργότερα σε άλλους τομείς. Δυστυχώς στην Ελλάδα η σχετική 

βιβλιογραφία δεν είναι και τόσο πλούσια. Αλλά και αυτή η προσιτή που 

υπάρχει αποκαλύπτει ότι η έρευνα γύρω από την διείσδυση των ΤΠΕ στην 

Ελληνική Γεωργία είναι ελάχιστη.  

Η βιβλιογραφία προέρχεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις 

Γεωργικής Ανάπτυξης, Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, αγρο-επιχειρηματίες, κλπ. 

Το να παρουσιασθούν κάποια σημαντικά αποτελέσματα ερευνών μεγάλης 

σημασίας κρίνεται σκόπιμο αλλά και θετικό για την δημιουργία στρατηγικής 

προώθησης των παραπάνω εφαρμογών και τεχνολογιών (ΠΑΣΕΓΕΣ, 

Στατιστικά Στοιχεία 2010).     

 

3.7 Βαθμός Διείσδυσης των ΤΠΕ στους Αγροτικούς                           

        Παραγωγούς  

Ο βαθμός διείσδυσης των ΤΠΕ σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

αποτέλεσε θέμα έρευνας για τους Samathrakis και Συνεργάτες, το 2007. 

Επίσης αποτέλεσε αντιπροσωπευτικό δείγμα για τον νομό Θεσσαλονίκης. 

Στην περιοχή αυτή διαμορφώθηκαν έντονες διαφορετικές δομές στην άσκηση 

της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Ειδικότερα στην περιοχή Κατοχή όπου 

χαρακτηρίζεται από συνθήκες εδαφο-κλιματικές.  

Σύμφωνα λοιπόν με την συγκεκριμένη έρευνα, τα αποτελέσματα τα 

οποία αναφέρονται στην χρήση της τεχνολογία στην κτηνοτροφική και 

αγροτική παραγωγή της χώρας, έχουν ως εξής (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά 

Στοιχεία 2010). Είναι βασικό στοιχείο ότι ο ένας στους δέκα κτηνοτρόφους 

διαθέτει Η/Υ τον οποίο και χρησιμοποιεί σπίτι του. Τα πράγματα όμως δεν 

είναι και τόσο αισιόδοξα αφού από ότι φαίνεται μόνο οι μισοί από αυτούς τους 

κτηνοτρόφους χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αφού οι 

υπόλοιποι χρήστες είναι βασικά τα παιδιά τους. Από την στιγμή όπου μόνο ο 

ένας στους 20 ερωτηθέντες το χρησιμοποιεί, είναι ολοκάθαρο ότι η κατάσταση 
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γύρω από το διαδίκτυο είναι ακόμα χαμηλή. Όλοι συνήθως έχουν την δική 

τους σύνδεση. Το στοιχείο που κάνει την μοναδική διαφορά είναι ότι οι 

κτηνοτρόφοι αυτοί χρησιμοποιούν οι ίδιοι το Η/Υ και μετά τα παιδιά τους.  

Παρ’ όλα αυτά η χρήση τους δεν γίνεται από τον επαγγελματικό χώρο 

αλλά από το σπίτι του, πράγμα που αποτελεί μια μικρή εκμετάλλευση και 

σημειώνει συχνότητα μόνο σε μερικές φορές το μήνα. Ένα άλλο σοβαρό 

στοιχείο είναι ότι η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πολύ 

μικρότερη από αυτή του διαδικτύου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η χρήση 

του e-mail γίνεται μόνο από ένα κτηνοτρόφο από τους 30. Η μοναδική 

συσκευή η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον είναι το κινητό τηλέφωνο. Οι 

συσκευές χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τους αρχηγούς των 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αφού ένας στους δέκα κτηνοτρόφους και 

διαθέτουν αλλά και χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο.  

 

3.8 Λόγοι χρήσης των ΤΠΕ στην Γεωργία και Κτηνοτροφία   

Στις μέρες μας αποτελεί σοβαρό στοιχείο από τους κτηνοτρόφους το 

γεγονός ότι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν μέσω του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, την παραγωγή τους. Δηλαδή την διαχείριση, λογιστική παρα-

κολούθηση και την εκμετάλλευσή της. Κάτω λοιπόν από αυτήν την ενέργεια 

δημιουργούνται ομάδες κτηνοτρόφων. Η ομάδα εκείνων οι οποίοι αυτομα-

τοποίησαν τις εργασίες τους, τουλάχιστον τις βασικές, της μονάδας τους. Αλλά 

και η ομάδα όσων απλά άνουν χρήση του υπολογιστή και των e-mail. Όλοι οι 

άλλοι απλά έχουν υπολογιστές για τα παιδιά τους.  

Φυσικά δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για να μάθουν ή να αρχίσουν 

να τους χρησιμοποιούν ή και να στείλουν e-mail. Ή ακόμα και να τους 

εκμεταλλευτούν για την δουλειά τους. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίοι οι 

κτηνοτρόφοι αισθάνονται ότι πρέπει να τους χρησιμοποιούν είναι για 

συλλέξουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 

συνδέονται με την εργασία τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

Μάλλον περισσότερη σχέση έχουν με την διασκέδασή τους.  
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Σημαντικός λόγος που ακολουθεί είναι εκείνος που σχετίζεται με την 

συλλογή και αναζήτηση πληροφοριών γύρω από την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν ότι με το να έχουν πρόσβαση σε 

κάποιες ειδικές υπηρεσίες σχετικές με την εργασία τους είναι κάτι που το 

διαδίκτυο τους παρέχει και αυτό από μόνο του αποτελεί σημαντικό λόγο. 

Σημαντικός όμως είναι και ο λόγος χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για να 

έχουν επικοινωνία με τα παιδιά τους. Από την άλλη πλευρά η χρήση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται μόνο και μόνο για καθαρά 

επαγγελματικούς λόγους και χρησιμοποιείται σαν ένα μέσο για την 

επικοινωνία με την οικογένειά τους. 

Τέλος, όσοι δε το χρησιμοποιούν ή και δεν το έχουν απλά δεν το 

θεωρούν χρήσιμο ή και απαραίτητο. Κάποιοι το θεωρούν ακόμα και ακριβό. Η 

μόνη συσκευή την οποία σχεδόν όλοι οι κτηνοτρόφοι θεωρούν απαραίτητη 

είναι το κινητό τηλέφωνο το οποίο και αναγνωρίζεται σαν μια πολύ σημαντική 

υπηρεσία.  

 

3.9 Λόγοι μη χρήσης των ΤΠΕ στην Κτηνοτροφική και 

Αγροτική παραγωγή 

 Ο αριθμός όσων κτηνοτρόφων δεν χρησιμοποιούν τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, θεωρεί ότι δεν είναι και τόσο χρήσιμα εργαλεία για 

την δουλειά τους. Κάποιοι άλλοι δικαιολογούνται ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο 

για να ασχοληθούν μαζί του ή και ότι δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο να τον 

χρησιμοποιήσουν. Η ελπίδα πως κάποιοι κτηνοτρόφοι θα είχαν την επιθυμία 

να ασχοληθούν και να προβούν σε αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν ισχύει 

(ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

Αντιθέτως, η επιθυμία να αγοράσουν μειώνεται συνεχώς με την 

προσθήκη επιδότησης. Οι περισσότεροι από αυτούς δικαιολογούνται πως 

απλά δεν έχουν Η/Υ. Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο και χρήση 

τους δεν θεωρείται για αυτούς σημαντική υπηρεσία και δεν ασχολούνται με 

αυτή. Τέλος ο αριθμός των κτηνοτρόφων εκείνων που δε έχουν κινητό 
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τηλέφωνο είναι και αυτός που πιστεύει ότι δεν είναι απαραίτητο να απο-

κτήσουν.  

 

3.10 Προσδιοριστικοί κανόνες κατοχής και χρήσης των ΤΠΕ 

από Αγρότες και Κτηνοτρόφους  

Σημαντικοί παράγοντες για την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι η 

ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης, από την πλευρά των κοινωνικών 

μεταβλητών. Είναι επίσης παράγοντες που σχετίζονται με την μη κατοχή ή και 

επιθυμία απόκτησης, ή και μη σύνδεσης στο διαδίκτυο. Κάποιοι άλλοι βασικοί 

παράγοντες είναι το επίπεδο μόρφωσης, η ηλικία και η οικογενειακή 

κατάσταση. Οι δυο τελευταίοι είναι δευτερεύουσας σημασίας και σχετίζονται 

με την χρήση ή και απόκτηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τελευταία 

ακολουθούν τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των κτηνοτρόφων τα οποία αι 

σχετίζονται με την απόκτηση και χρήση κινητού τηλεφώνου (ΠΑΣΕΓΕΣ, 

Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

 

3.11 Βαθμός Διείσδυσης των ΤΠΕ σε Αγρο-επιχειρήσεις και 

Οργανισμούς στην Ελλάδα 

Η έρευνα για την ποσοτική και ποιοτική χρήση του διαδικτύου των 

επιχειρήσεων σε γεωργικά θέματα αποτέλεσε το θέμα των Salampasis και 

Συνεργάτες (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010). Στην έρευνα αυτή έγινε 

προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ των επιχειρήσεων αυτών και της 

χρήσης νέων τεχνολογιών. Η συχνότητα παρουσίας τους στο διαδίκτυο και το 

πόσο αποτελεσματικές είναι οι ιστοσελίδες τους. Το κύριο δείγμα της έρευνα 

είναι οι επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα 

(ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

Οι επιχειρήσεις αυτές βρέθηκαν από τις το διαδίκτυο και τις μηχανές 

αναζήτησης. Περίπου πάνω από 400 επιχειρήσεις σημειώθηκαν με τις 
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ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις στις οποίες και στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια. 

Μόνο τα 40 επεστράφησαν συμπληρωμένα. Έτσι λοιπόν δεν υπήρξε μια 

σαφής εικόνα για την διατύπωση στατιστικών ασφαλών συμπερασμάτων. 

Σημαντικό πάντως είναι και το στοιχείο εκείνο που δείχνει ότι υπήρξαν κάποιοι 

περιορισμοί. Όπως το ότι τα αποτελέσματα της έρευνας είχαν σχέση με τους 

κτηνοτρόφους μόνο ενός νομού. Επομένως δεν θεωρούνται και τα πλέον 

αντιπροσωπευτικά δείγματα.  

Παρ’ όλα αυτά οι κτηνοτρόφοι και ο κλάδος τους είναι ο πιο θετικός 

στην εφαρμογή των ΤΠΕ και ο νομός Θεσσαλονίκης διαθέτει από τα πιο 

τυπικά κτηνοτροφικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα του νομού χαρα-

κτηρίζονται από τα πλέον αντιπροσωπευτικά της χώρας, πάντα όμως με 

επιφυλάξεις. Δυο ακόμα περιορισμοί είναι και ότι τα αποτελέσματα πρέπει να 

ερμηνευθούν με σύνδεση. Και αυτό γιατί οι επιχειρήσεις που απάντησαν είχαν 

σύνδεση και παρουσία στο διαδίκτυο. Οι περιορισμοί αυτοί είναι σοβαροί για 

να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα της χρήσης και των επιπτώσεων των 

ΤΠΕ στην Ελληνική Γεωργία (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

Αλλά ακόμα και με αυτόν τον τρόπο τα όποια αποτελέσματα αποτελούν 

την βάση για μια απλή διάγνωση της κατάσταση που υπάρχει για να 

δημιουργηθεί μια στρατηγική προώθησης των ΤΠΕ. Σε γενικές γραμμές τα 

αποτελέσματα δεν ήταν και τόσο αισιόδοξα. Προκειμένου να γίνει η χρήση 

των εφαρμογών των ΤΠΕ στον τομέα της κτηνοτροφίας στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης και έπειτα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, φάνηκε ότι η 

χρήση τους είναι αρκετά χαμηλή από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

Μοναδική εξαίρεση αυτή του κινητού τηλεφώνου. Οι παράγοντες που 

σχετίζονται με τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά των κτηνοτρόφων, την ηλικία 

τους, το μορφωτικό τους επίπεδο και την οικογενειακή τους κατάσταση 

επηρέασαν σημαντικά την όποια στάση τους στην έρευνα. Το ίδιο συμβαίνει 

και με την στάση τους απέναντι στην αγορά ή και χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010). 

Οι λόγοι που κυρίως χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι 

πιο πολύ προσωπικοί και όχι και τόσο επαγγελματικοί. Το γεγονός ότι πιο 

πολύ νέοι τα χρησιμοποιούν είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, αφού αυτοί 
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διαθέτουν και καλύτερο μορφωτικό επίπεδο. Όσοι δεν τα χρησιμοποιούν 

επικαλούνται ότι δεν ξέρουν την χρήση του ή ότι δεν τους είναι απαραίτητοι. 

Επίσης η έλλειψη χρόνου είναι ένας σοβαρός λόγος για αυτούς. Από την 

στιγμή που οι πιο πάνω λόγοι ξεπερασθούν τότε θα υπάρξει και η απαραίτητη 

προθυμία για αγορά και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

3.11.1 Γεωργική Τεχνολογία  

 

 Πολλές από τις γεωργικές εφαρμογές και τα γεωργικά προϊόντα αλλά 

και μηχανές αποτελούν σημαντικό πεδίο για την γεωργική τεχνολογία. 

Κάποιες από αυτές είναι οι παρακάτω (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010): 

 Λιπάσματα 

 Φυτοπροστασία 
 Τεχνικές καλλιέργειες 
 Γεωργική βιοτεχνολογία 
 Γεωργικά μηχανήματα 

 Μηχανήματα συγκομιδής χόρτου και σανού 
 Μηχανήματα σποράς 
 Λιπασματο-διανομείς 
 Ψεκαστικά μηχανήματα.  
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3.11.2 Βιώσιμη Γεωργία  

Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η γεωργία το οποίο όμως 

αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση για αυτήν είναι ο παγκόσμιος πληθυσμός 

που αγγίζει τα 6,6 δις ανθρώπους, και με ποιόν τρόπο θα τραφεί. Ο αριθμός 

αυτός συνεχώς αυξάνεται. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες του τεράστιου αυτού αριθμού είναι να είναι παραγωγική και 

βιώσιμη. Οι ορισμοί που κατά καιρούς έχουν προσπαθήσει να αποδώσουν 

την έννοια της βιώσιμης γεωργίας είναι πολλοί.  

Στην προσπάθεια να αποδοθεί το καλύτερο νόημα αυτής προωθούνται 

σκοποί περιβαλλοντικοί, οικονομικοί αλλά και κοινωνικοί. Ο βασικός στόχος 

είναι ο καθένας από όλους αυτούς τους ορισμούς να έχει σαν αρχή του την 

ικανοποίηση των αναγκών της κάθε γενιάς και να προβλέπει και τις 

μελλοντικές ανάγκες των επόμενων γενεών χωρίς να τις παραβλέπει. Οι λόγοι 

οι οποίοι κάνουν την γεωργία βιώσιμη είναι οι (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 

2010): 

 Να είναι παραγωγική 
 Να διατηρεί εδαφικούς πόρους 
 Να είναι περιβαλλοντικά ασφαλής 
 Να είναι κοινωνικά δίκαιη και πολιτικά δυνατή.  

Βασικός παράγοντας της γεωργίας είναι η παραγωγή τροφίμων και του 

ορισμού της βιωσιμότητας η συνεχής παραγωγικότητα. Μια παραγωγικότητα 

συνεχώς αυξανόμενη με σκοπό να ικανοποιεί τις ολοένα ανάγκες του 

αυξανόμενου πληθυσμού. Σημαντικός παράγοντας και η συνεχής βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου. Σημαντικά εργαλεία καθώς και απαραίτητα για την 

εφαρμογή της βιωσιμότητας και της έννοιάς της είναι οι νέες τεχνολογίες και οι 

χρήσεις τους καθώς και οι τεχνικές. Άμεσα συνδεδεμένη με την 

παραγωγικότητα του εδάφους είναι τα λιπάσματα και η χρήση τους.  

Στενή σχέση όμως τα λιπάσματα έχουν και με την βιώσιμη γεωργία και 

την βιώσιμη χρήση των λιπασμάτων. Έννοιες αδιαχώριστες με ίδιους 

παράγοντες και θεωρήσεις. Παρόλα αυτά ο παράγοντας που μέχρι στιγμής 
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έχει καταφέρει καλύτερη παραγωγή με τον ανάλογο σεβασμό στους πόρους 

από τους οποίους εξαρτάται η παραγωγή είναι η βιώσιμη χρήση του εδάφους. 

Ταυτόχρονα έχει επιτύχει να διατηρήσει την ποιότητα και την ποσότητα της 

παραγωγής. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του ανθρώπου ικανοποιούνται από 

τους εδαφικούς πόρους. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η διατροφή του.  

Η διατροφή του είναι σημαντική ανάγκη αφού μέσα από αυτήν γίνεται ο 

εφοδιασμός σε τρόφιμα και θρεπτικά στοιχεία σημαντικά για την παγκόσμια 

γεωργία. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται περισσότερο από το μισό του 

παγκόσμιου πληθυσμού σε τρόφιμα είναι τα λιπάσματα και η εισροή τους, η 

διαχείρισή τους και η γονιμότητα του εδάφους. Οι τελευταίοι λόγοι είναι 

κρίσιμοι για την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων αλλά και για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία 40 χρόνια η χρήση τους έχει 

σημειώσει σημαντική αύξηση και με σημαντική πρόοδο στις καλλιέργειες.  

Αναφορικά το επίπεδο του αζώτου έχει άμεση σχέση με την συνεχής 

απόδοση των σιτηρών σε παγκόσμια βάση. Είναι πολύ σημαντικό όλες οι 

πρακτικές παραγωγής που χρησιμοποιούνται να είναι φιλικές προς το 

περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι και βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Η 

προστασία του περιβάλλοντος είναι εξαρτημένη με την παραγωγή τροφίμων. 

Δεν θα υπάρξει ασφαλή και συνεχής παραγωγής αν το περιβάλλον δεν είναι 

προστατευμένο. Το ίδιο ισχύει και για τα βιώσιμα συστήματα και την ανάπτυξή 

τους, που αφορούν την παραγωγή τροφίμων. Η επίδραση των πρακτικών 

παραγωγής απέναντι στο περιβάλλον θα πρέπει να είναι η ανησυχία όλων 

των παραγωγών, ερευνητών και της γεωργικής οικονομίας (ΠΑΣΕΓΕΣ, 

Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

 

3.11.3 Ο Ρόλος της Τεχνολογίας στην Γεωργία  

Η τεχνολογία είναι το μέσο με το οποίο γίνεται εφικτή η αύξηση της 

παραγωγικότητας και παράλληλα η μείωση της επίδρασης αυτής απέναντι 

στο περιβάλλον. Η τεχνολογία αποτελεί έναν ζωτικό κρίκο. Η σωστή χρήση 

της φέρνει θετικά αποτελέσματα όσο αφορά τα παραπάνω. Η επιπλέον 

σωστή χρήση της επιστήμης και η εφαρμογή αυτής ικανοποιεί και τους 
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στόχους αλλά και τις ανάγκες των ανθρώπων ή του περιβάλλοντός τους. Το 

στοιχείο που οδηγεί σε πλήρη αρμονία το περιβάλλον με την ανθρωπότητα 

είναι η γεωργική τεχνολογία, που στην πραγματικότητα αποτελεί ένα εργαλείο 

– μέσο.  

Αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα ότι όλες οι επενδύσεις πάνω στην 

έρευνα της γεωργίας έχουν μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα 

αυτήν την περίοδο που η ανάπτυξη νέων επιστημονικών δεδομένων γύρω 

από την βιώσιμη καλλιέργεια και το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. 

Φυσικά θα πρέπει να αναφερθεί και το κριτήριο της οικονομικής βιωσιμότητας 

του γεωργού. Σημαντικό κριτήριο αφού αυτό που οδηγεί την γεωργία σαν 

επιχείρηση είναι το κέρδος.  

Η βασική ανάγκη τόσο των γεωργών όσο και των παραγωγών 

οικονομικών αγαθών είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Προσπαθούν να 

ανακαλύψουν τρόπους ώστε να έχουν υψηλή παραγωγή με όσο δυνατότερη 

χαμηλή χρήση πόρων. Από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να αναπτυχθούν 

νέες γεωργικές πολιτικές, να παρουσιασθούν νέα μηχανήματα, γεωργικά 

συστήματα και καλλιέργειες. Και όλα αυτά λόγω της συνεχής βιώσιμης 

γεωργίας. Η πρόοδος και η εξέλιξη της βιώσιμης γεωργίας θα πρέπει να 

βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση και θα πρέπει να υπάρχουν κάποια 

κριτήρια με τα οποία θα κατευθύνεται και θα παρακολουθείται. Τα κριτήρια 

αυτά θα πρέπει να διαθέτουν οικονομικούς, αγρονομικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 

τον αέρα, το έδαφος τα θρεπτικά στοιχεία και το νερό.  

Οι νέες τεχνικές που θα αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του 

θα πρέπει να βελτιώνονται συνεχώς. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει και μια 

γεωργία παραγωγική αλλά και επικερδής. Πάντα όμως με βασικό γνώμονα 

την προστασία του περιβάλλοντος και μια παραγωγική γεωργία με σημαντικά 

και θετικά αποτελέσματα για την ανθρωπότητα.  
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3.12 Στόχοι της Τεχνολογίας στην Αγροτική, Κτηνοτροφική          

            και Ζωϊκή Παραγωγή 

 

Βασικοί στόχοι που αναφέρονται αφορούν την πρωτογενή και ζωική 

παραγωγή αλλά και την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, είναι οι εξής 

(ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010): 

 Μεταποίηση αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων 

 Παραγωγή και διάθεση ελεγμένων και ασφαλών τροφών.  

 Δασική παραγωγή (ότι έχει να κάνει με την εκμετάλλευση των δασών, 

των ορεινών βοσκοτόπων και την διαχείριση της άγριας πανίδας).  

 Διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος. 

 Αειφορική διαχείριση υδάτινων, εδαφικών πόρων με σκοπό την 

καλύτερη εκμετάλλευση όλων εκείνων των φυσικών πόρων αλλά και 

του περιβάλλοντος.  

 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών συμβατικών και βιοτεχνολογιών γύρω 

από την μεταποίηση προϊόντων. 

 

3.13 Τομείς που ασχολείται 

           Οι βασικοί τομείς με τους οποίους ασχολείται η τεχνολογία στους 

συγκεκριμένους κλάδους, είναι οι παρακάτω (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 

2010): 
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 Τα συστήματα και τα μέρη των γεωργικών ελκυστήρων αλλά και των 

εξαρτημάτων τους. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν ( κινητήρες, 

συστήματα μετάδοσης, οδήγησης και πέδησης. Κινητήριοι μηχανισμοί 

γεωργικού ελκυστήρα).  

 Όλες οι βασικές εργασίες που χρειάζονται για την συντήρηση των 

μηχανημάτων, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι απόδοση και η 

οικονομία του γεωργικού ελκυστήρα καθώς και των υπολοίπων 

γεωργικών μηχανημάτων. 

 Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα γεωργικά μηχανήματα την ρύθμισή τους, την 

περιγραφή τους και την λειτουργία τους.  

 Όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός των κτηνοτροφικών μονάδων και η 

λειτουργία τους.     

Μια από τις βασικότερες ιδέες που αποτελεί και καινοτομία στον τομέα 

της γεωργίας για την επόμενη δεκαετία είναι και η παρουσία ρομπότ. 

Καινοτομία που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή αφού από μόνα 

τους θα μπορούν να εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Πολλά από τα γεωργικά 

μηχανήματα έχουν εφαρμογές σε ρομποτικές τεχνολογίες. Τα στοιχεία αυτά 

αναφέρονται από τον καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειο 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σταύρο Βουγιούκα. Ο ίδιος δίνει στοιχεία για τις 

ρομποτικές τεχνολογίες στην γεωργία σε απάντησή του σχετικά με την τωρινή 

κατάσταση και ποιες οι προοπτικές που διαγράφονται για το μέλλον της 

γεωργίας. Συνεχίζοντας ο ίδιος αναφέρει ότι ο αγρότης θα έχει την δυνατότητα 

να προγραμματίζει ο ίδιος σε υπολογιστή πλοήγησης ότι επιθυμεί να κάνει το 

μηχάνημα (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

Εκείνο θα το εκτελεί με ακρίβεια μέχρι και δυο εκατοστά. Με αυτό το 

σκεπτικό ο αγρότης απλά θα είναι συγκεντρωμένος στην εκτέλεση της 

καλλιέργειας και δεν θα ασχολείται με την οδήγηση. Η γνώμη του καθηγητή 

Βουγιούκα είναι ότι η πλοήγηση ακρίβειας μπορεί να εφαρμοσθεί με τους 

κατάλληλους αισθητήρες μέτρησης παραγωγής σε πραγματικό χρόνο. Το ίδιο 

μπορεί να γίνει και με τις τεχνολογίες γύρω από λίπανσης και ψεκασμού. Και 

όλα αυτά με ακρίβεια. Σημαντικά βήματα στην τεχνική γεωργίας με ακρίβεια οι 

οποίες συμβάλλουν σε μια καλύτερη διαχείριση και μείωση των χημικών 
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στους αγρούς. Παράλληλα σημειώνεται και ένα περιβαλλοντικό όφελος αλλά 

και οικονομικό. Αλλά και στα γεωργικά μηχανήματα θα σημειωθεί μια 

παρόμοια εξέλιξη (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

Τα μηχανήματα αυτά θα σημειώσουν σημαντικές αυτόνομες λειτουργίες 

καταγραφής και συλλογής πληροφοριών οι οποίες θα σχετίζονται με τις 

εργασίες που θα πρέπει να κάνουν. Θα συνδυάζουν και την διαχείριση του 

αγρού με τα κατάλληλα προγράμματα διαχείρισης. Μελλοντικά θα υπάρχει και 

η συνεργασία με άλλα γεωργικά μηχανήματα. Η αναφορά του κ. Βουγιούκα 

τονίζει το πόσο σημαντικό είναι πως όλες οι έρευνες για τα ρομποτικά 

μηχανήματα έχουν εφαρμοσθεί ή τείνουν να εφαρμοσθούν σε γεωργικά 

μηχανήματα. Πάντως τα επόμενα δέκα χρόνια θα υπάρξει μεγαλύτερη εξέλιξη 

στον κλάδο (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

Για να μπορέσουν όμως τα παραπάνω να λειτουργήσουν με επιτυχία, 

θα πρέπει και ο αγρότης να κατανοήσει μια τις αρχές της ρομποτικής 

λειτουργίας και να λάβει την βασική κατάρτιση γύρω από αυτήν. Η ύπαρξη 

του υψηλού κόστους των μηχανημάτων, η χρήση τους, η συντήρησή τους και 

ο εξοπλισμός τους θα επιβάλλει σχήματα λειτουργίας. Έτσι λοιπόν θα 

εμφανισθούν εργολαβικές αναλήψεις γύρω από τις καλλιέργειες και τους 

γεωργικούς συνεταιρισμούς. Στις μέρες μας εφαρμόζονται προγραμματισμένοι 

βιομηχανικοί βραχίονες οι οποίοι λειτουργούν σε μονάδες παραγωγής. Το 

μόνο που κάνουν είναι να επαναλαμβάνουν κάποιες εργασίες.  

Οι εργασίες αυτές επαναλαμβάνονται σε ένα περιβάλλον σωστά 

δομημένο και ελεγχόμενο, όπως αυτό των αυτοκινητοβιομηχανιών. Μια 

ιδιαίτερη πρόκληση. Η αδυναμία που υπάρχει στο να δημιουργηθεί και να 

σχεδιασθεί μηχάνημα το οποίο να λειτουργεί με αξιοπιστία και με ασφάλεια 

από μόνο το αποτελεί σοβαρό λόγο για την παραπάνω πρόκληση. Είναι 

σχεδόν αδύνατον στις μέρες μας να υπάρξει κάποιο μηχάνημα που να μπορεί 

να λειτουργήσει αυτόνομο με επιτυχία και με ταχύτητα με ανθρώπους, ζώα και 

φυτά.  

Όσες εργασίες οι οποίες είναι απλές και καθημερινές για ένα άνθρωπο 

είναι δύσκολες και εκτός δυνατοτήτων για τα ρομπότ. Για παράδειγμα η 
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συλλογή φρούτων στα φύλλα ενός δένδρου αποτελεί εργασία σχεδόν αδύνατη 

για ένα ρομπότ. Αντίθετα όμως στον τομέα της έρευνας υπάρχουν γεωργικά 

ρομπότ με πολλές δυνατότητες. Οι δυνατότητές τους επεκτείνονται σε 

εργασίες με οικονομικό ενδιαφέρον. Αναφορικά αφορούν εργασίες μεταφύ-

τευσης σε φυτώρια, συλλογή καρπών, εντοπισμό ζιζανίων αλλά και ψε-

κασμούς ακριβείας.  

Ο τομέας εφαρμογής ρομπότ στα οπωροκηπευτικά αποτελεί και τον 

πιο σημαντικό στον τομέα της έρευνα αφού υπάρχουν μεγάλα οικονομικά 

μεγέθη. Σημαντικό παράδειγμα η περίπτωση της Ιαπωνίας στην οποία δεν 

υπάρχουν εργάτες αρκετοί για την συλλογή καρπών. Έτσι δημιουργήθηκε και 

αναπτύχθηκε ένα σύστημα συλλογής φράουλας το οποίο με ένα ειδικό ψαλίδι 

κόβει και συγκρατεί τον καρπό. Κοστολογείται περίπου στα 50.000 ευρώ και 

χρειάζεται μια ειδική διαμόρφωση θερμοκηπίου. Σημαντικό και το παράδειγμα 

της Ολλανδίας στο πανεπιστήμιο Wageningen στο οποίο ρομπότ συλλέγουν 

αγγούρια σε ειδικά διαμορφωμένα φυτά. Σε αυτήν την περίπτωση χρη-

σιμοποιούνται ειδικοί επιδαπέδιοι σωλήνες θέρμανσης με ειδικές ράγες. Ο 

χρόνος συγκομιδής του καρπού από έναν έμπειρο εργάτη είναι περίπου 6 

δευτερόλεπτα με 100% της συγκομιδής. Στα ρομπότ είναι περίπου στα 80% 

και ο χρόνος της όλης διαδικασίας είναι σχεδόν 45 δευτερόλεπτα (ΠΑΣΕΓΕΣ, 

Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

Στο ίδιο πανεπιστήμιο σχεδιάστηκε και ρομπότ ανίχνευσης ζιζανίων σε 

πλατύφυλλα και καταστροφής από αυτά. Με αυτήν την εφαρμογή 

καταργούνται τα φυτοφάρμακα και η οργανική – βιολογική γεωργία διευ-

κολύνεται. Τα ζιζάνια ανιχνεύονται στον αγρό και καταστρέφονται από τα 

μηχανήματα. Το ποσοστό επιτυχίας είναι στα 73% και το κόστος του 

μηχανήματος ανέρχεται στα 50.000 ευρώ. Το κόστος λειτουργίας ανά έτος 

είναι στα 10.000 ευρώ. Με αυτήν την εφαρμογή υπολογίζεται πως η μείωση 

των ζιζανιοκτόνων και των χημικών θα μειωνόταν κατά 99%. Πέρα από το 

υψηλό όμως κόστος θεωρείται απαραίτητο να εισαχθούν στην μνήμη των 

ρομπότ η ταχύτητα και οι απαραίτητες εφαρμογές για να υπάρξουν θετικά 

αποτελέσματα και στην παραγωγή και στην προστασία του περιβάλλοντος 

(ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  
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Τέλος, στην πρωτογενής παραγωγή, έχει μεγάλη οικονομική και 

κοινωνική σημασία για την Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός από τα προϊόντα αυτά 

είναι ιδιαίτερα στην διεθνή και εγχώρια αγορά. Σαν αποτέλεσμα καλό θα ήταν 

να υπάρξει μια συνεχή και αυξανόμενη παραγωγή αλλά με ταυτόχρονη 

μείωση χημικών και παράλληλα με την τήρηση όλων των κανόνων σωστής 

καλλιέργειας. Απαραίτητο και το χαμηλό κόστος καλλιέργειας το οποίο 

προέρχεται κυρίως από την χειρονακτική εργασία. Παράλληλα όμως υπάρχει 

και η δυσκολία εύρεσης εποχικών εργατών και κυρίως σε οικονομικά 

ανεπτυγμένες χώρες (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

 

 

3.14 Η Ε.Π.Ε.Γ.Ε. στην Ελλάδα     

Η ΕΠΕΓΕ είναι ένας Εθνικός 

Οργανισμός, μέλος της EFITA. Η 

Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών στη Γεωργία 

(ΕΠΕΓΕ) δραστηριοποιείται στον 

αγροτικό χώρο με σκοπό την 

προώθηση των τεχνολογιών Πλη-

ροφορικής και Επικοινωνιών για 

την καλύτερη πληροφόρηση του 

αγρότη, τον εκσυγχρονισμό της Γεωργίας, την προστασία του περιβάλλοντος 

και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων. Έχει ως στόχο να προωθήσει 

την έρευνα και την διδασκαλία των Επιστημών και Τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς όφελος της Γεωργίας, του 

Περιβάλλοντος και του επισιτισμού των κατοίκων της χώρας (ΠΑΣΕΓΕΣ, 

Στατιστικά Στοιχεία 2010). 
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3.15   Ευρωπαϊκή Γεωργία και Νέες Τεχνολογίες                                                                     

         Πληροφορικής 

 

 

            Η Ευρωπαϊκή Γεωργία αποτελεί ένα παραδοσιακό κλάδο για την 

Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή της πληροφορικής και 

των νέων τεχνολογιών. Σε αυτή βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό η ευημερία και 

το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της περιοχής. Σήμερα στα πλαίσια της 

Παγκοσμιοποίησης οι προκλήσεις διαφοροποιούνται παράλληλα με την 

αλλαγή των συνθηκών. Σήμερα οι νέες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που εμφανίζονται στην εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων 

τεχνολογιών στην γεωργία επιγραμματικά είναι :  

 Η όλο και αυξανόμενη ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και η 

αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων (γη, νερό, αέρας)  

 Η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας των καταναλωτών  

 Η αναγκαιότητα εσωτερικής εναρμόνισης των τιμών των γεωργικών 

προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τις διεθνείς τιμές βάσει 

των δεσμεύσεων των συμφωνιών στα πλαίσια του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου.  

 Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την είσοδο νέων κρατών τα 

οποία διαθέτουν σημαντικό γεωργικό τομέα.  
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3.15.1  Η Ελληνική Γεωργία και Νέες Τεχνολογίες                                                    

           Πληροφορικής 
 

 

 
 
 

Στην Ελλάδα σήμερα οι συνθήκες στον κλάδο αλλάζουν με ραγδαίους 

ρυθμούς. Από έτος σε έτος παρουσιάζονται διακυμάνσεις που κυριολεκτικά 

ανατρέπουν ότι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό σε ένα κλάδο που 

μέχρι πρόσφατα οι αλλαγές ήταν ασήμαντες και οι απασχολούμενοι σε αυτόν 

θεωρούνται οι πλέον συντηρητικοί σε αυτό. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν 

και νέες προκλήσεις που απορρέουν από :  

 Το γεγονός ότι η γεωργία χάνει το ρόλο της και τη σημασία της σαν 

τομέας οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης.  

 Την ανάγκη για έμφαση στην ποιότητα, δεδομένου ότι η εφαρμογή της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στο παρελθόν οδήγησε σε ένα μοντέλο 

γεωργίας με έμφαση στην ποσότητα.  

 Το ότι η παροχή υψηλών αποδόσεων μέσω των μέτρων στήριξης 

οδήγησε σε πλεονάσματα, σε έντονες ανισότητες στο γεωργικό 

εισόδημα ιδιαίτερα μεταξύ Βορρά – Νότου και σε σημαντικά περιβαλ-

λοντικά προβλήματα.  

            Η σημαντικότητα του Αγροτικού τομέα για την Ελλάδα, παρά το 

γεγονός ότι μειώθηκε, εξακολουθεί να είναι υπολογίσιμη. 

 Παράγει περίπου το 10% του συνολικού Α.Ε.Π. της χώρας.  
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  Απασχολεί περίπου το 20% του εργατικού δυναμικού.  

 Τα «νωπά» αγροτικά προϊόντα αποτελούν το 10% του συνόλου των 

εξαγωγών, ενώ τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα το 30%.  

 Στηρίζει μια σειρά εθνικά σημαντικών βιομηχανικών κλάδων, όπως οι 

βιομηχανίες τροφίμων, καπνού, κλωστοϋφαντουργίας, αλλά και τον 

κλάδο του τουρισμού.  

Αντίστοιχα, η απότομη και σημαντική αύξηση των γεωργικών 

εισοδημάτων στη χώρα τη δεκαετία του 1980 (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 

2010):  

 Συνέβαλε στη μείωση των εσωτερικών περιφερειακών ανισοτήτων  

 Συνέβαλε στη σημαντική μείωση των έντονων τάσεων αστυφιλίας των 

δεκαετιών 60 και 70 και αύξησε σημαντικά την πληθυσμιακή τόνωση 

μεσαίων πόλεων  

 Διασφαλίζει την απασχόληση σε μεγάλο τμήμα του Ελληνικού χώρου 

αφού περισσότερο από το 60% του συνόλου των απασχολούμενων 

στον πρωτογενή τομέα κατοικεί σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.  

 Αποτελεί βασικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας – κυρίως σε όρους 

απασχόλησης – για μεγάλο αριθμό νομών της χώρας. 

 

3.15.2 Αγροτική ανάπτυξη με τη βοήθεια της Πληροφορικής 

και των Νέων Τεχνολογιών 

Τα ιδιαίτερα προβλήματα και θέματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική 

Γεωργία σήμερα και που καλείται να λύσει μέσω της χρήσης πληροφορικής 

και των νέων τεχνολογιών, είναι τα παρακάτω:  

 Μικρός και πολύ-τεμαχισμένος κλήρος.  

 Δυσμενείς γεωμορφολογικές συνθήκες.  

 Ανισομερής κατανομή μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής.  

 Υψηλή εξάρτηση από επιδοτήσεις για μια σειρά αγροτικών προϊόντων.  
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 Περιορισμένη εφαρμογή νέας τεχνολογίας, σύγχρονων μεθόδων 

παραγωγής και οργάνωσης – διοίκησης των αγροτικών εκμεταλ-

λεύσεων.  

 Χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων και ανομοιογενής γεω-

γραφική χωροταξική διασπορά των υδατικών πόρων.  

 Δυσμενής δημογραφική σύνθεση.  

 Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.  

 Ελλείψεις σε μηχανισμούς ενημέρωσης, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης 

του αγροτικού πληθυσμού γενικά και των παραγωγών ειδικά.  

 Ελλείψεις σε κρίσιμες παραμέτρους για τη σύγκλιση της ποιότητας 

ζωής μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών.  

Επίσης, τα ιδιαίτερα θέματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Γεωργία 

σήμερα και που καλείται να λύσει μέσω της χρήσης πληροφορικής και των 

νέων τεχνολογιών, είναι:  

Ανταγωνιστικότητα  

 Χαμηλή παραγωγικότητα παρά τη συνεχή αύξηση της τα τελευταία 

χρόνια εξαιτίας κακού επενδυτικού σχεδιασμού.  

 Απουσία «επώνυμων» πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων από την 

πρωτογενή παραγωγή.  

 Μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων επί σειρά ετών στις αρχές του 21 

αιώνα.  

 Χαμηλός βαθμός τυποποίησης και μεταποίησης της πρωτογενούς 

παραγωγής.  

 Χαμηλό ποσοστό παραγωγής «βιολογικών» προϊόντων παρά τους 

εκρηκτικούς ρυθμούς αύξησης της παραγωγής και ζήτησης τους τα 

τελευταία χρόνια.  

Περιβάλλον  

 Πιέσεις στο δασικό πλούτο της χώρας για αστική και τουριστική 

εκμετάλλευση.  

 Υφαλμύρωση υδάτων σε παράκτιες περιοχές από την υπερ-άντληση.  
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 Επιβάρυνση υπογείων υδάτων και εδαφών σε συγκεκριμένες περιοχές.  

 Πιέσεις στη γεωργική γη από αστική και τουριστική ανάπτυξη και 

εκμετάλλευση.  

 Μη άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας ιδιαίτερα στις ορεινές 

περιοχές με αποτέλεσμα την αλλοίωση του τοπίου.  

 Άναρχη οικιστική ανάπτυξη που αλλοιώνει το αγροτικό ανθρωπογενές 

και φυσικό περιβάλλον.  

 Οι ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευτούν οι ειδικοί μέσω της χρήσης 

πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, είναι οι εξής (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά 

Στοιχεία 2010):  

 Η αυξημένη ζήτηση για υγιεινά, τοπικά, πιστοποιημένα προϊόντα.  

 Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες που παράγουν 

τρόφιμα μη ανταγωνιστικά με τα Ελληνικά.  

 Η αναζήτηση διεξόδων του κατοίκου των πόλεων και η διαμόρφωση 

νέας ισορροπίας μεταξύ πόλης και υπαίθρου.  

 Η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών.  

 Το αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον.  

 Η ευκολία προσαρμογής της ελληνικής γεωργίας στο πρότυπο της 

αειφόρου γεωργικής δραστηριότητας.  

 Η δυνατότητα δημιουργίας νέων πηγών εισοδήματος και πολυαπα-

σχόλησης για τον κάτοικο της υπαίθρου.  

Η Ελληνική Γεωργία έχει την δυνατότητα μέσω της χρήσης Πληρο-

φορικής και των Νέων Τεχνολογιών να:  

 Παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα που θα βοηθούν και δε θα θέτουν 

σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.  

 Αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της στο διεθνές περιβάλλον στηρι-

ζόμενη σε σωστά οργανωμένες και οικονομικά βιώσιμες γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις.  

 Ασκείται η καλλιέργεια με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.  

 Να συνεχίσει να είναι σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε μια 

δυναμική ελληνική ύπαιθρο.  
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 Διασφαλίζει ένα ικανοποιητικό εισόδημα στον έλληνα παραγωγό.  

   Οι αγροτικές περιοχές της χώρας είναι αναγκαίο μέσω της χρήσης 

πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών να:  

 Διασφαλίζουν ένα υψηλό και ικανοποιητικό επίπεδο ποιότητας ζωής 

στους κατοίκους τους.  

 Αποτελούν ελκυστικό τόπο εγκατάστασης για τους νέους ανθρώπους 

που ασκούν διαφορετικά επαγγέλματα.  

 Προσελκύουν επιχειρήσεις που θα διασφαλίζουν την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων.  

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η Ελληνικά Γεωργία έχει σημαντικές 

δυνατότητες, αρκεί να λειτουργεί με οργανωμένο και επιστημονικό τρόπο. Τα 

τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερο, η αγροτική ανάπτυξη κάθε χώρας 

πραγματοποιείται με νέους όρους καθώς γίνεται αποδέκτης της έντονη 

επίδρασης ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Παράλληλα, παρα-

τηρείται διεθνώς μία ιδιαίτερα σημαντική αύξηση του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος ως προς τον βαθμό υιοθέτησης και διάχυσης της γεωργίας 

ακριβείας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που 

σχετίζονται με αυτήν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής το γεωργικό ενδιαφέρον για την γεωργία ακριβείας αγγίζει το 

88%, παρουσιάζοντας μάλιστα ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της τάξης του 34% 

κατά την πρόσφατη δεκαετία.  

Αντίστοιχα μεγάλα ποσοστά αναφέρονται τόσο για την Αυστραλία και 

για τον Καναδά όσο και για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αναμφίβολα, 

οι παραπάνω υψηλοί δείκτες ενδιαφέροντος των γεωργών για την έννοια της 

γεωργίας ακριβείας σε συνδυασμό με τους αντίστοιχα υψηλούς δείκτες των 

ΤΠΕ δείχνουν ότι οι γεωργοί αποκομίζουν πραγματικά σημαντικά οφέλη και 

ότι οι προσδοκίες τους είναι ιδιαίτερα μεγάλες καθώς η σχέση κόστους-

ωφελειών από την υιοθέτηση καινοτόμων γεωργικών πρακτικών είναι πολύ 

ενθαρρυντική.  
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Αναμφίβολα η Γ.Α. αποτελεί αντικείμενο αιχμής και λαμβάνοντας 

υπόψη τα ιδιαίτερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας σε 

συνδυασμό με την πρόσφατη οικονομική ύφεση της χώρας και την χρόνια 

υστέρηση ανάπτυξης της υπαίθρου κάθε έρευνα που σχετίζεται με την 

βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής γεωργίας αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία και πρέπει να αντιμετωπίζεται προσεκτικά. 

 

3.16 Η εφαρμογή της Τεχνολογίας GPS ή Σύστημα Εντοπι-

σμού Γεωγραφικής Θέσης Μέσω Δορυφόρου στη 

Γεωργία 

 

 

Ορισμένα οχήματα διαθέτουν έναν υπολογιστή που δείχνει την ακριβή 

θέση τους και το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν χάρη στο σύστημα 

εντοπισμού γεωγραφικής θέσης μέσω δορυφόρου (GPS : Global Positioning 

System). Αυτός ο υπολογιστής επικοινωνεί με δορυφόρο που πληροφορεί τον 

οδηγό, ανάλογα με τις μετακινήσεις του, σχετικά με τη θέση του, το δρόμο που 

πρέπει να πάρει, την οδική κίνηση. Χάρη στο GPS, οι γεωργοί μπορούν να 

εργαστούν στα χωράφια τους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μπορούν να λάβουν 
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υπόψη τους τις διαφορές που υπάρχουν μέσα σ’ ένα χωράφι, συνδυάζοντας 

τις πληροφορίες που στέλνονται από τους δορυφόρους και εκείνες που 

λαμβάνονται στο έδαφος.  

Οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές είναι εξοπλισμένες με αισθητήρες που 

καταγράφουν, ανά πάσα στιγμή, την ποσότητα σιταριού που συλλέγεται 

καθώς επίσης και το ποσοστό υγρασίας του σιταριού. Οι πληροφορίες αυτές 

αποθηκεύονται σ’ έναν υπολογιστή. Εξάλλου, ένας σημαντήρας που έχει 

τοποθετηθεί στη οροφή της μηχανής επικοινωνεί μ’ ένα δορυφόρο. Δείχνει τη 

θέση της θεριστικής μηχανής μέσα στο χωράφι, με ακρίβεια ενός μέτρου 

πάνω κάτω (στην πραγματικότητα δίνει τις συντεταγμένες σε γεωγραφικό 

πλάτος και μήκος). 

Συνδυάζοντας αυτές τις πληροφορίες, ο γεωργός γνωρίζει με ακρίβεια 

την ποσότητα της συγκομιδής του ανάλογα με το σημείο του χωραφιού στο 

οποίο βρίσκεται. Με τη βοήθεια του υπολογιστή, είναι δυνατόν να εντοπιστούν 

πάνω σε χάρτη, που σχηματίζεται από τις δορυφορικές εικόνες, τα απο-

τελέσματα της συγκομιδής του χωραφιού. Αν υπάρχουν διαφορές στην 

απόδοση ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του χωραφιού, ο γεωργός θα 

μπορέσει να τις διορθώσει, είτε δουλεύοντας διαφορετικά το έδαφος, είτε 

καθορίζοντας διαφορετικές δόσεις λιπασμάτων. 

Οι δασοκόμοι των βόρειων χωρών χρησιμοποιούν το GPS για να 

μεταδίδουν στους οδηγούς των φορτηγών, τη γεωγραφική διεύθυνση των 

δένδρων που κόπηκαν. Το GPS εισέρχεται επίσης στην καθημερινή ζωή μας, 

χρησιμοποιείται από τα αεροπλάνα και τα πλοία και αρχίζει να εγκαθίσταται 

στα λεωφορεία, τα φορτηγά, τα ταξί ακόμα και τα αυτοκίνητα. 

 

3.16.1   Γεωργία Ακριβείας 

Ο όρος «γεωργία ακριβείας» προσδιορίζει τις μεθόδους παραγωγής 

που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, όπως τις δορυφορικές εικόνες, την 

Πληροφορική και τη Ρομποτική, για να προσαρμόσουν με τον καλύτερο τρόπο 

τις καλλιεργητικές τεχνικές ανάλογα με τη φύση των εδαφών. 
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- Ο δορυφόρος μπορεί να εντοπίσει τις καλλιέργειες που υπάρχουν σε κάθε 

χωράφι και επιτρέπει, με τον τρόπο αυτό, να είναι γνωστές οι εκτάσεις που 

καλλιεργούνται. 

- Οι δορυφορικές εικόνες επιτρέπουν την παρακολούθηση της εξέλιξης των 

καλλιεργειών. Ένας παραγωγός δημητριακών μπορεί, βάσει αυτών, να διορ-

θώσει τις ανεπάρκειες σε λίπασμα ή σε νερό σε τάδε ή τάδε άλλη περιοχή. 

- Χάρη στις εικόνες αυτές, είναι επίσης δυνατόν να γνωρίσουν εκ των 

προτέρων τον όγκο της μελλοντικής συγκομιδής. 

- Οι εικόνες αυτές επιτρέπουν την παρακολούθηση της εξέλιξης ορισμένων 

ασθενειών των φύλλων, έτσι ώστε να ψεκαστούν μόνο τα άρρωστα τμήματα 

της καλλιέργειας. 

Επίσης, με πολύτιμο βοηθό τις δορυφορικές λήψεις, η αγροτική 

παραγωγή μπορεί πια να περάσει στον καινούργιο αιώνα. Πληροφορίες που 

αφορούν τη σύσταση του εδάφους, τις συγκεντρώσεις λιπασμάτων και άλλες 

κρίσιμες συνθήκες για την παραγωγή συλλέγονται και διατίθενται στους 

αγρότες.  

Αποτέλεσμα: πιο αποδοτικές καλλιέργειες και προστασία του περιβάλλοντος  

 

Η Γ.Α. είναι μια σχετικά νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής, η οποία 

χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και 

το χρόνο, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των εισροών και 

να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις (ΠΑΣΕΓΕΣ, 2010). 

Πιο συγκεκριμένα, η Γ.Α. βασίζεται σε τεχνολογίες και μέσα ικανά να 

καταγράψουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση στον αγρό, στη 

συνέχεια να διαχειριστούν τη συγκεντρωμένη πληροφορία και δεδομένα και 

τέλος να εφαρμόσουν τις εισροές έτσι, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε 

σημείου και χρονικής στιγμής ξεχωριστά (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 

2010). 
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Η έννοια της Γ.Α. αποτελεί μία σημαντική καινοτομία ενώ παράλληλα η 

εφαρμογή της απασχολεί ερευνητικά ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής 

σκέψης (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010). Ως επιστημονικό αντικείμενο 

θα μπορούσε κανείς να το ερευνήσει από διάφορες οπτικές γωνίες 

χρησιμοποιώντας πληθώρα ερευνητικών πρακτικών και απαιτώντας 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις και πολυπληθείς συνεργασίες. Για παράδειγμα, 

η σημαντική σχέση της Γ.Α. με τις Τ.Π.Ε. την κατατάσσει ανάμεσα στα 

ιδιαίτερα μοντέρνα και σύγχρονα αντικείμενα της εφαρμοσμένης πληρο-

φορικής επιστήμης ενώ παράλληλα απασχολεί ερευνητικά τεχνολόγους 

γεωπόνους και μηχανικούς (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

Ωστόσο, στην παρούσα εργασία δεν γίνεται μία προσπάθεια 

προσέγγισης της Γ.Α. από την τεχνική της πλευρά αλλά περισσότερο ως 

οπτική γωνία των Γεωργικών Εφαρμογών με έμφαση όχι τόσο στην ίδια την 

πρακτική αλλά περισσότερο στις επιπτώσεις και στις συνέπειες που ενδέχεται 

να επιφέρει στον γεωργό που θα την υιοθετήσει. Κύριος στόχος είναι η 

συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης υιοθέτησης 

της γεωργίας ακριβείας, στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας, με παράλληλη 

γεωγραφική χαρτογράφηση αυτής.  

Μεταξύ των δευτερευόντων στόχων αναφέρεται η διερεύνηση: (α) των 

κύριων λόγων υιοθέτησης, (β) των κύριων λόγοι μη υιοθέτησης, (γ) του 

βαθμού εξοικείωσης με την έννοια της Γ.Α. και (δ) των προσφιλέστερων 

τρόπων γεωργικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν τόσο ο 

κύριος όσο και οι δευτερεύοντες στόχοι της εργασίας πραγματοποιήθηκε 

δειγματοληπτική έρευνα, σε όλη την επικράτεια της χώρας, και παράλληλα 

συγκεντρώθηκαν πρωτογενή δεδομένα με κατάλληλα διαμορφωμένα 

ερωτηματολόγια και προσωπικές συνεντεύξεις. 

Πέρα από τις τηλε-

πικοινωνίες, οι δορυφόροι 

εξυπηρετούν και τις καλ-

λιέργειες σε συνδυασμό με 

ειδικά λογισμικά εδαφο-
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λογικών αναλύσεων. Οι πολύτιμες δορυφορικές πληροφορίες καθορίζουν τη 

θέση του αγροτεμαχίου και συμβάλλουν στην ομοιόμορφη διανομή σπαρτών 

και λιπασμάτων. Μπορεί ως πριν από λίγα χρόνια κάτι τέτοιο να ακουγόταν 

τρελό, όμως σήμερα η γεωργία μέσω δορυφόρου είναι πλέον γεγονός. 

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που ολοένα περισσότεροι παραγωγοί ακολουθούν 

τη συγκεκριμένη μέθοδο προκειμένου να αυξήσουν την ποσότητα και να 

βελτιώσουν την ποιότητα της σοδειάς τους.  

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για μια απλή, οικονομική, αλλά 

πάνω απ’ όλα άμεσα αποδοτική διαδικασία, η οποία αποβλέπει στη βελτίωση 

των καλλιεργειών και στην «ανακούφιση» του περιβάλλοντος από την 

υπερλίπανση και την υπεράρδευση. Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, 

ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δορυφορικές και εναέριες λήψεις, 

το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης GΡS και ειδικά λογισμικά ανάλυσης 

θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, εξειδικευμένα ινστιτούτα και ιδιωτικές 

εταιρείες προσφέρουν στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα να γνωρίζουν το 

«προφίλ» του χωραφιού τους, οδηγώντας έτσι σε μέγιστα οικονομικά και 

παραγωγικά οφέλη.  

Το συγκεκριμένο σύστημα εδαφολογικής ανάλυσης εφαρμόζεται και 

στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης του Εθνικού 

Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε). Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε στη 

χώρα μας το 2002 και διαρκώς βελτιώνεται. Ως σήμερα έχει εφαρμοστεί με 

επιτυχία σε περίπου 2.000.000 στρέμματα στη Βόρεια Ελλάδα και 

συγκεκριμένα στον μισό Νομό Θεσσαλονίκης, στον μισό Νομό Κοζάνης, ενώ 

τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να παραδοθούν σε λίγο καιρό και στον 

Δήμο Καρδαμύλων στη Χίο. Πρόσφατα μάλιστα αποφασίστηκε η συνέχιση 

των αναλύσεων και στο υπόλοιπο του Νομού Κοζάνης.  

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων «έπνιξε», σύμφωνα 

με επίσημες μετρήσεις, τα εδάφη της Βόρειας Ελλάδας προκαλώντας σοβαρή 

περιβαλλοντική ρύπανση των εδαφών και του υπόγειου ορίζοντα. Κατά 90%, 

όταν οι γεωργοί κάνουν λίπανση, την κάνουν στα “τυφλά. Πηγαίνουν δηλαδή 

σε έναν έμπορο λιπασμάτων, αυτός τους δίνει ένα προϊόν, το οποίο στη 

συνέχεια ρίχνουν στο χωράφι τους. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο για τον 
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παραγωγό, αλλά και περιβαλλοντικό, που μάλιστα έχει φτάσει σε υπερβολικά 

επίπεδα στην περιοχή της Λάρισας. Η υπερβολική αζωτούχος λίπανση των 

εδαφών έχει αυξήσει κατακόρυφα τα νιτρικά στον υπόγειο ορίζοντα, με 

αποτέλεσμα σε περιοχές όπως τα Φάρσαλα και η Λάρισα οι άνθρωποι να μην 

μπορούν να πιουν νερό και να αναγκάζονται να αγοράζουν εμφιαλωμένο.  

Η υπερ-συγκέντρωση νιτρικών στο έδαφος, κατά τον ειδικό, μπορεί να 

προκαλέσει διάφορα προβλήματα υγείας, καθώς παρεμποδίζουν τη σωστή 

οξυγόνωση του αίματος, κυρίως στα παιδιά, ενώ όταν έρχονται σε επαφή με 

τα στομαχικά υγρά δημιουργούνται νιτροζαμίνες, οι οποίες σε υπερβολικά 

επίπεδα μπορούν να έχουν καρκινογόνο δράση. Τι διαφορετικό προσφέρει 

όμως η νέα γενιά αναλύσεων και τι αλλάζει στην πράξη ως προς τη διαδικασία 

της συμβατικής καλλιέργειας; Αρχικά πραγματοποιείται δειγματοληψία από 

εκπαιδευμένα συνεργεία, τα οποία λαμβάνουν δείγμα ανά 300 ή 500 μέτρα- 

ανάλογα με την ομοιομορφία του εδάφους με τη βοήθεια ενός ειδικού 

εργαλείου και ενός GΡS για την καταχώριση της ακριβούς θέσης του σημείου 

δειγματοληψίας.  

Στη συνέχεια το δείγμα έρχεται στο εργαστήριο όπου περνά από σειρά 

25 χημικών αναλύσεων. Περνάμε το σημείο δειγματοληψίας στον χάρτη GΙS 

(γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών) και όταν βγουν και τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων καταχωρούνται και αυτά. Έτσι, ακολουθώντας τη μέθοδο της 

γεωστατιστικής (kriging interpolation), φτιάχνουμε έναν ηλεκτρονικό χάρτη 24 

επιπέδων όπου καταγράφονται οι συγκεντρώσεις των διαφόρων θρεπτικών 

στοιχείων- άζωτο, φώσφορος, κάλλιο αλλά και βαρέων μετάλλων, δηλαδή τι 

ρύπανση έχουν υποστεί τα εδάφη που μελετάμε. 

Αμέσως τα επίπεδα αυτά περνιούνται σε συμβατικούς χάρτες της 

γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού (1:5.000) τους οποίους εμείς ψηφιοποιούμε 

και στην πορεία εντοπίζεται η ακριβής θέση της γεωργικής έκτασης με τη 

βοήθεια δορυφορικών λήψεων. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, ο 

παραγωγός δηλώνει το είδος της καλλιέργειας που επιθυμεί – π.χ. καλαμπόκι. 

Με τη βοήθεια ενός ειδικού λογισμικού και του GΙS, ο παραγωγός μπορεί να 

βρει το χωράφι του και να δει τα προϊόντα που πρέπει να χρησιμοποιήσει- 

δηλαδή ποιο λίπασμα και σε ποια ποσότητα θα πρέπει να εφαρμόσει και ποια 
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εποχή θα πρέπει να γίνει αυτό. Ανάλογα με την καλλιέργεια και το έδαφος του 

χωραφιού, το λογισμικό προσαρμόζει αυτόματα τα στοιχεία και αποκαλύπτει 

την προβλεπόμενη για κάθε περίπτωση λίπανση. Μάλιστα υποδεικνύει ακόμη 

και την ποσότητα και τη συχνότητα του ποτίσματος. 

Δυστυχώς στην παρούσα φάση μέσω δορυφόρου μπορεί να 

καταγραφούν μόνο η ακτινοβολία που εκπέμπει κάθε φυτό, η υγρασία και η 

διάβρωση του εδάφους, αλλά δεν μπορεί να εκτιμηθεί η περιεκτικότητα της 

γης σε θρεπτικά στοιχεία, όπου αν κάτι τέτοιο συνέβαινε απευθείας από 

δορυφόρο, τότε η όλη διαδικασία θα υπεραπλουστευόταν.  

 

3.16.2 Η CSI Wireless εισάγει το Αυτόματο Σύστημα Οδήγη-

σης για τα τρακτέρ και άλλο εξοπλισμό Άργυρου. 

 

 

Η Wireless Inc. CSI, ένας σχεδιαστής και ένας κατασκευαστής των 

προηγμένων Wireless και GPS προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν σε σχεδόν 

50 χώρες, ανήγγειλαν την εισαγωγή GPSteer – ένα CSI-Branded, αυτόματο 

σύστημα οδήγησης για τα τρακτέρ και άλλος αυτό-προωθούμενος γεωργικός 

εξοπλισμός. 
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Το GPSteer είναι τώρα διαθέσιμο, και εμπορεύσιμο συνολικά μέσω των 

συνεργατών διανομής των Wireless CSI στους τελικούς χρήστες, τους 

κατασκευαστές αγροτικού εξοπλισμού, και τους ολοκληρωτές συστημάτων 

καθοδήγησης. 

 «Το GPSteer αντιπροσωπεύει μια σημαντική προσθήκη στο χαρτο-

φυλάκιο των προϊόντων καθοδήγησης ακρίβειας για τη γεωργία διαθέσιμη 

από το Wireless CSI και το Satloc» εν λόγω Stephen Verhoeff LLC, 
Πρόεδρος CSI και CEO. 

«Αυτό το καινοτόμο «after-market» προϊόν μας βοηθά καλά να 

συλλάβουμε ακόμα το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στο γρήγορα αυξανόμενο 

τομέα της καθοδήγησης με ακρίβεια». 

Το GPSteer οδηγεί αυτόματα τα γεωργικά οχήματα κατά μήκος των 

εδαφών προς γεωργική επεξεργασία σε ευθείες ή κυρτές σειρές. Οι οδηγοί 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν το τιμόνι μόνο για να στρίψουν στο τέλος κάθε 

σειράς. Παρεμβάλλονται στο GPSteer κατά την έναρξη μιας σειράς, και το 

σύστημα αποσυνδέεται αυτόματα όταν αρχίζουν να στρίβουν στο τέλος της 

σειράς. 

Το GPSteer ενισχύει την οδηγική ακρίβεια και βελτιώνει την 

παραγωγικότητα των γεωργικών εκτάσεων προς επεξεργασία με τη μείωση 

των δαπανηρών επικαλύψεων και «πηδά» μεταξύ των σειρών. 

Μειώνει επίσης την κούραση οδηγών και επιτρέπει στα οχήματα για να 

λειτουργήσουν τη νύχτα ή σε άλλα περιβάλλοντα χαμηλής ορατότητας, 

πράγμα που σημαίνει αύξηση της ευελιξίας και την παραγωγικότητας. Το 

GPSteer μπορεί γρήγορα και βολικά να εγκατασταθεί σε ποικίλα νέα και 

χρησιμοποιημένα τρακτέρ καθώς και σε άλλο αυτο-προωθούμενο εξοπλισμό. 

Το GPSteer λειτουργεί με ποικίλους CSI/Satloc-branded GPS δέκτες 

συμπεριλαμβανομένου του SLXg3 και του AgIQ - και με τους ανταγωνιστικούς 

GPS δέκτες. Είναι ανταγωνιστικά διατιμώμενο κάτω από τα αντίπαλα 

ανταγωνιστικά αυτο-οδηγούμενα συστήματα. 
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«Το νέο σύστημα GPSteer αντιμετωπίζει ήδη το ισχυρό ενδιαφέρον της 

αγοράς, χάρη στον ενθουσιασμό που δημιουργείται με τις επιτυχές δοκιμές 

επί των αγροτικών εκτάσεων που προορίζονται για γεωργική επεξεργασία» ο 

κ. Verhoeff εν λόγω. 

          «Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νέων και χρησιμοποιημένων τρακτέρ 

και άλλου αυτό-προωθούμενου εξοπλισμού που πωλούνται σε όλο τον κόσμο 

κάθε έτος. Το GPSteer αποτελεί ίσως μία σημαντικά αξιόλογη λύση για την 

αναβάθμιση και εξυγίανση της γεωργικής δραστηριότητας γενικότερα – 

πράγμα που συνεπάγεται με μεγάλες πωλήσεις για το προϊόν αυτό». 
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Επίλογος - Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ήταν να αναλύσει την 

λειτουργία της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στους τομείς της 

γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθώς αντίστοιχα και να παραθέσει τους τρόπους 

με τους οποίους μπορούν να επηρεαστούν σε μεγάλο και φυσικά θετικότερο 

βαθμό οι δύο αυτοί τομείς με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Προκειμένου 

να επιτύχει κάτι τέτοιο με αποτελεσματικό τρόπο, αναφέρεται αρχικά στην 

λειτουργία της γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Ελλάδα καθώς και στους 

παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν με συγκεκριμένο τρόπο, τόσο 

τους παραγωγούς όσο και στις ίδιες τις μονάδες παραγωγής. 

Αποτελεί πραγματικότητα πως η αγροτική παραγωγή λοιπόν θεωρείται 

αναπόσπαστο και αλληλένδετο κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας και 

έχει ύψιστη σημασία για τον άνθρωπο. Γενικώς υπάρχει μια διαδεδομένη 

σύγχυση για τους όρους «αγροτικός» και «γεωργικός». Αρκετοί πιστεύουν ότι 

οι όροι αυτοί είναι συνώνυμοι. Στην αυστηρή επιστημονική ορολογία όμως δεν 

ταυτίζονται και έχουν διαφορετική διάσταση ή πλάτος. Η έννοια «αγροτικός 

είναι ευρύτερη, γιατί περιλαμβάνει όλο το πλάτος των δραστηριοτήτων που 

συνδέονται με την πρωτογενή απασχόληση του ανθρώπου. 

 

Αποτελεί γεγονός επίσης πως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής 

θεωρείται και είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως από συγκεκριμένα 

ηλεκτρονικά κυκλώματα αλλά και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά 

συστήματα, και έχει ως σκοπό ουσιαστικά να επεξεργάζεται επίσης συγκε-

κριμένες πληροφορίες. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα απολύτως 

αυτοματοποιημένο, ηλεκτρονικό αλλά και ψηφιακό αναπρογραμματιζόμενο 

σύστημα μιας γενικής χρήσης και το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα 

βάσει ενός συνόλου προκαθορισμένων οδηγιών, των εντολών που συνολικά 

ονομάζονται και αναφέρονται στις μέρες μας ως Πρόγραμμα (Ράπτης Αρ. & 

Ράπτη Αθ. (2003). 

Ο βαθμός διείσδυσης των ΤΠΕ σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

αποτέλεσε θέμα έρευνας για τους Samathrakis και Συνεργάτες, το 2007. 
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Επίσης αποτέλεσε αντιπροσωπευτικό δείγμα για τον νομό Θεσσαλονίκης. 

Στην περιοχή αυτή διαμορφώθηκαν έντονες διαφορετικές δομές στην άσκηση 

της κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Ειδικότερα στην περιοχή Κατοχή όπου 

χαρακτηρίζεται από συνθήκες εδαφο-κλιματικές.  

Η έρευνα για την ποσοτική και ποιοτική χρήση του διαδικτύου των 

επιχειρήσεων σε γεωργικά θέματα αποτέλεσε το θέμα των Salampasis και 

Συνεργάτες (ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010). Στην έρευνα αυτή έγινε 

προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ των επιχειρήσεων αυτών και της 

χρήσης νέων τεχνολογιών. Η συχνότητα παρουσίας τους στο διαδίκτυο και το 

πόσο αποτελεσματικές είναι οι ιστοσελίδες τους. Το κύριο δείγμα της έρευνας 

είναι τις επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα 

(ΠΑΣΕΓΕΣ, Στατιστικά Στοιχεία 2010).  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως η τεχνολογία είναι το μέσο με το 

οποίο γίνεται εφικτή η αύξηση της παραγωγικότητας και παράλληλα η μείωση 

της επίδρασης αυτής απέναντι στο περιβάλλον. Η τεχνολογία αποτελεί έναν 

ζωτικό κρίκο. Η σωστή χρήση της φέρνει θετικά αποτελέσματα όσο αφορά τα 

παραπάνω. Η επιπλέον σωστή χρήση της επιστήμης και η εφαρμογή αυτής 

ικανοποιεί και τους στόχους αλλά και τις ανάγκες των ανθρώπων ή του 

περιβάλλοντός τους. Το στοιχείο που οδηγεί σε πλήρη αρμονία το περιβάλλον 

με την ανθρωπότητα είναι η γεωργική τεχνολογία, που στην πραγματικότητα 

αποτελεί ένα εργαλείο – μέσο.  
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