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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα, δ ακάπηολδ ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ πναβιαημπμζείηαζ 
ιε ναβδαίμοξ νοειμφξ ιε ζηυπμ κα οπμζηδνίλεζ ηδκ ηζκδηή ημοθημφνα πμο επζηναηεί ζε 
παβηυζιζμ επίπεδμ. Οζ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ έπμοκ ήδδ ιεβάθμ ακηίηηοπμ 
ζε ανηεημφξ ημιείξ, υπςξ είκαζ δ εηπαίδεοζδ ηαζ δ οβεία πνμζθένμκηαξ ζδιακηζηά μ-
θέθδ βζα ημοξ πνήζηεξ. Χζηυζμ, ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία, υζμκ αθμνά ζημκ αβνμ-
ηζηυ πχνμ, μ ανζειυξ ηςκ δζαεέζζιςκ ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ αθθά ηαζ δ 
πνήζδ ημοξ είκαζ πενζμνζζιέκα ζε ζπέζδ ιε άθθμοξ ημιείξ. Δζδζηά βζα ημοξ αβνυηεξ, μζ 
μπμίμζ θυβς ηδξ θφζεςξ ηδξ ενβαζίαξ ημοξ πνεζάγεηαζ κα ιεηαηζκμφκηαζ, ηνίκεηαζ υηζ μζ 
ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ ιπμνμφκ κα ημοξ δζεοημθφκμοκ ζε δζάθμνεξ εηθάκ-
ζεζξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ημοξ δναζηδνζυηδηαξ.  

 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ δ ιεθέηδ ηδξ πνυεεζδξ πνήζδξ 
ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ απυ Έθθδκεξ αβνυηεξ. ημ πθαίζζμ αοηυ ανπζηά 
πναβιαημπμζείηαζ επζζηυπδζδ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δ-
πζημζκςκζχκ ζημκ αβνμηζηυ πχνμ. Έπεζηα, πναβιαημπμζείηαζ επζζηυπδζδ ηςκ ηζκδηχκ 
δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ πμο αθμνμφκ ζημκ αβνμηζηυ πχνμ, παναεέημκηαξ ζημζπεία 
βζα ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ, ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ, ηαεχξ ηαζ ζπεηζηά παναδείβια-
ηα. ηδ ζοκέπεζα, δ ένεοκα εζηζάγεηαζ ζημοξ αβνυηεξ ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ βζα ηδκ α-
πμηίιδζδ ηδξ πνυεεζδξ πνήζδξ ηζκδηχκ δθηεηνμκζηχκ εθανιμβχκ. Σμ δείβια, ημ μ-
πμίμ πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ ένεοκα απμηεθμφκηακ απυ πεκήκηα (50) αβνυηεξ. φιθς-
κα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, μζ αβνυηεξ ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ δεκ είκαζ ζδζαίηε-
να εκδιενςιέκμζ αθθά μφηε ηαζ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηέημζμο είδμοξ εθανιμβέξ. Χζηυζμ, δ 
πθεζμκυηδηα ηςκ αβνμηχκ πανμοζζάγεζ εεηζηή ζηάζδ ζπεηζηά ιε ηδκ εκδιένςζδ βζα 
αοηέξ ηαζ ηδ πνήζδ ημοξ ζημ ιέθθμκ. Σέθμξ, δ πανμφζα δζπθςιαηζηή είπε ηνίιδκδ δζάν-
ηεζα. 
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Μεζζδκίαξ. 
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ABSTRACT 

In recent years, mobile applications (mobile apps) are developed rapidly so as to sup-
port the mobile culture that prevails worldwide. Mobile apps already have a major im-
pact in several sectors, such as education and health, offering significant benefits to 
users. However, according to literature, this does not apply to the agricultural sector, 
where both the number of available mobile apps and their use are limited compared to 
other sectors. Especially for farmers that are necessary to constantly travel due to the 
nature of their work, mobile apps can facilitate various aspects of their business activi-
ty.  

 

The objective of this dissertation is to study Greek farmers‟ intention to use mobile 
apps. In this context, firstly a review of the application of Information and Communica-
tion Technologies in the agricultural sector is carried out. Then, a review on mobile 
apps for the agricultural sector is presented, regarding their characteristics, current sta-
tus of development and examples. Then, the research focuses on the farmers of the 
prefecture of Messinia to assess their intention to use mobile apps. The sample used in 
the research consisted of fifty (50) farmers. According to the results of the research, 
farmers of Messinia prefecture are not very informed nor familiar with agricultural mo-
bile apps. However, the majority of them have a positive attitude towards being in-
formed about them and their future use.  

 

 

Scientific Area: Agricultural technology 

 

Keywords: Mobile applications, agricultural sector, farmers, prefecture of Messinia. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ επζαθέπμοζα ηδξ δζπθςιαηζηήξ, Ακαπθ. Καεδβήηνζα ηα 

Κςζημπμφθμο Κςκζηακηίκα βζα ηδκ αιένζζηδ ζοιπανάζηαζδ, ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζα 

ηδξ ηαζ ηζξ εεηζηέξ ηαζ ζημπεοιέκεξ οπμδείλεζξ ηδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα υθδξ ηδξ εηπυκδζδξ 

ηδξ δζαηνζαήξ ιμο. 

Δπίζδξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ ηνζιεθμφξ ελεηαζηζηήξ επζ-

ηνμπήξ, ημκ Ακαπθ. Καεδβδηή η. Ακδνέα Γνζπμφηδ ηαζ ημκ Ακαπθ. Καεδβδηή η. Δοζηά-

εζμ Πακάβμο βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημοξ. 

Έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ ζε υθμοξ ημοξ αβνυηεξ ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ, μζ μπμίμζ δέπεδ-

ηακ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδκ πανμφζα ένεοκα. Ιδζαίηενα εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ 

ηα Παπμοηζή Δθέκδ, ηδκ ηα ηαονμπμφθμο Υνζζηίκα ηαζ ημκ η. Λαβμφδδ Άββεθμ. 

Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ θίθδ ηαζ ζοκάδεθθμ Νίκα Σμονβέθδ, δ μπμία ιε αμήεδ-

ζε ζδιακηζηά ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ ηςκ δεδμιέκςκ. 

Έκα αηυια ιεβάθμ εοπανζζηχ ζηζξ επζζηήεζεξ ιμο θίθεξ Γζάκκα Κμοημοθέα ηαζ Φάκζα 

Μαζηέθμο βζα ηδκ ροπμθμβζηή ζοιπανάζηαζδ ηαευθα ηδ δζάνηεζα ηδξ δζπθςιαηζηήξ 

ενβαζίαξ. 

Σέθμξ, δεκ εα ιπμνμφζα κα ιδκ εοπανζζηήζς ηαζ κα ιδκ αθζενχζς ηδκ πανμφζα εν-

βαζία ζηδκ μζημβέκεζα ιμο, βζα ηδκ απενζυνζζηδ ζοιπανάζηαζδ ημοξ, αμήεεζα, οπμιμ-

κή ηαζ αβάπδ πμο ιμο δίκμοκ ζε ηάεε αήια...Α ΔΤΥΑΡΙΣΧ ΠΟΛΤ...Ηναηθή, Αββε-

θζηή, Υνήζημ ηαζ Ανβφνδ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Ο αβνμηζηυξ πχνμξ παναηηδνίγεηαζ ςξ πμθοδζάζηαηoξ, εκχ ζοιαάθθεζ ζηδκ μζημκμιζηή 

ακάπηολδ ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή ζοκμπή. Η βεςνβία είκαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ 

μζημκμιζημφξ ημιείξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ (Δ.Δ.) ηαευηζ ηδξ ακαθμβεί έκα ιεβάθμ 

πμζμζηυ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Δ.Δ. (πενίπμο ημ 50%). Δπζπθέμκ, έκα ιεβάθμ ηιή-

ια ημο πθδεοζιμφ ηδξ ηαζ ηςκ εηηάζεχκ ηδξ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ αβνμηζηέξ δναζηδ-

νζυηδηεξ (Delbare et al., 2002). Δπίζδξ, δ Δ.Δ. είκαζ αοηάνηδξ υζμκ αθμνά ζηα πενζζ-

ζυηενα πνςημβεκή βεςνβζηά πνμσυκηα, εκχ είκαζ ηαζ μ ιεβαθφηενμξ ελαβςβέαξ βεςν-

βζηχκ πνμσυκηςκ δζαηνμθήξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα ιεηαπμζ-

διέκα ηνυθζια. 

ηδκ Δθθάδα, μ αβνμηζηυξ ημιέαξ απμηεθεί ζδιακηζηυ πανάβμκηα μζημκμιζηήξ ηαζ ημζ-

κςκζηήξ ζοκoπήξ, ηυζμ ζε εεκζηυ επίπεδμ υζμ ηαζ ζε πενζθενεζαηυ επίπεδμ. 

Η ζοκεζζθμνά ημο ζηδκ εθθδκζηή μζημκμιία είκαζ μοζζαζηζηή ηυζμ ζε υνμοξ παναβςβήξ 

υζμ ηαζ υνμοξ απαζπυθδζδξ εκχ ηαοηυπνμκα ζηδνίγεζ ηδ αζμιδπακία ηνμθίιςκ ηαζ ηζξ 

ελαβςβζηέξ επζδυζεζξ ηδξ πχναξ. 

Γεκζηυηενα, δ ζπμοδαζυηδηα ηδξ βεςνβίαξ ζηδκ Δθθάδα απμδεζηκφεηαζ απυ ημ βεβμκυξ 

υηζ ηαηαθαιαάκεζ έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ εηηάζεςκ ηδξ (πενίπμο ημ 30%), απαζπμθεί 

ημ 82% ημο αβνμηζημφ πθδεοζιμφ έκακηζ ημο 43% ημο αζηζημφ πθδεοζιμφ, ζοκεζζθέ-

νεζ ζημ ΑΔΠ ηδξ πχναξ, ηαζ ζοιιεηέπεζ ζημ ειπμνζηυ ζζμγφβζμ ζδιακηζηά (ΠΑΔΓΔ, 

2013). 

Η αηαεάνζζηδ πνμζηζεέιεκδ αλία ημο αβνμηζημφ ημιέα ζηδκ Δθθάδα ημ 2017 δζαιμν-

θχεδηε ζε 6,2 δζζεηαημιιφνζα εονχ, ημ μπμίμ απμδεζηκφεζ υηζ μ αβνμηζηυξ ημιέαξ 

παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο εεκζημφ πνμσυκημξ επζπθέμκ, μ αβνμηζηυξ 

πθδεοζιυξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ μ ορδθυηενμξ ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηδξ Δ.Δ. ο-

βηεηνζιέκα, ημ 2017 μ εκενβυξ αβνμηζηυξ πθδεοζιυξ ζηδκ Δθθάδα έθηακε ηα 438 πζ-

θζάδεξ άημια, ημ μπμίμ είκαζ ημ 10,6% επί ημο ζοκυθμο ηςκ απαζπμθμφιεκςκ ζηδκ 

μζημκμιία εκχ μ ιέζμξ υνμξ ηδξ Δ.Δ. είκαζ 4,4%. Η ζοκμθζηή αλία παναβςβήξ ημο α-

βνμηζημφ ημιέα, ημ 2018 πανμοζίαζε 11 δζζεηαημιιφνζα εονχ εκχ ημ ζοκμθζηυ εζζυ-

δδια απυ ηδκ αβνμηζηή επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ Δθθάδα δζαιμνθχεδηε ημ 

2018 ζε 4,8 δζζεηαημιιφνζα εονχ, ημκηά ζημκ ιέζμ υνμ ηδξ πενζυδμο 2010-2018 (4,9 

δζζεηαημιιφνζα εονχ). Δπίζδξ, ημ ιέζμ εζζυδδια ακά ενβαγυιεκμ ζημκ αβνμηζηυ ημ-

ιέα έθηαζε ηζξ 11,1 πζθζάδεξ εονχ ημ 2018 υζμ πενίπμο ηαζ ζηδκ Δ.Δ.  

Χζηυζμ, παναηδνείηαζ ιέζα απυ ζημζπεία πςξ μζ κέμζ δεκ πανμοζζάγμοκ ζδζαίηενμ εκ-

δζαθένμκ βζα ημκ αβνμηζηυ ημιέα. οβηεηνζιέκα, ζπεηζηά ιε ηδκ δθζαηή ηαηακμιή ηςκ 
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απαζπμθμφιεκςκ ζημκ πνςημβεκή ημιέα, ηα ηεθεοηαία δέηα πνυκζα παναηδνήεδηε 

ιείςζδ ημο πμζμζημφ ζοιιεημπήξ ηςκ κέςκ δθζηίαξ απυ 15 έςξ 29 εηχκ ηαζ απυ 10%  

έπεζε ζημ 8% εκχ ηςκ αηυιςκ απυ 30 έςξ 44 εηχκ ημ πμζμζηυ ιεζχεδηε ζημ 28% 

απυ ημ 32%. Δκχ, πανμοζζάγεζ αφλδζδ ημ πμζμζηυ αηυιςκ δθζηίαξ 45 έςξ ηαζ 64 ε-

ηχκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ 1,4%. 

Σμ παιδθυ εκδζαθένμκ πμο πανμοζζάγμοκ μζ κέεξ δθζηίεξ βζα ημκ πνςημβεκή ημιέα 

παναβςβήξ, ίζςξ ιπμνεί κα ζηδνζπεεί ζημ υηζ μ αβνμηζηυξ ημιέαξ δεκ θαίκεηαζ εθηο-

ζηζηυξ ζηζξ κευηενεξ βεκζέξ. 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δ ένεοκα, δ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ηαζ δ ηαζκμημιία απμηεθμφκ 

ζήιενα ααζζημφξ πανάβμκηεξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ζηδκ αβνμηζηή δναζηδνζυηδηα, ζημζ-

πεία πμο εα ιπμνμφζακ κα πνμζεθηφζμοκ υθμ ηαζ πενζζζυηενμοξ κέμοξ ζημκ αβνμηζ-

ηυ ημιέα ηαζ κα ακαγςμβμκδεεί. Η είζμδμξ κέςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζ-

ημζκςκζχκ (ΣΠΔ) ζημκ αβνμηζηυ πχνμ εεςνείηαζ ιζα απυ ηζξ δοκαιζηέξ ηάζεζξ παβημ-

ζιίςξ ηαζ έπεζ επζθένεζ πμθθέξ αθθαβέξ ζηδκ μνβάκςζδ ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ αβνμηζηχκ 

εηιεηαθθεφζεςκ. 

Οζ ζφβπνμκμζ αβνυηεξ ηαθμφκηαζ κα επελενβαζημφκ έκακ πμθοζπζδή υβημ πθδνμθμ-

νζχκ, μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ βεςνβζηέξ ημο εηιεηαθθεφζεζξ αθθά ηαζ επζπεζνήζεζξ. 

Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ αθμνμφκ είηε μζημκμιζηά ηαζ θμνμθμβζηά δεδμιέκα, ηζξ ηθζιαημ-

θμβζηέξ ζοκεήηεξ, ηεπκζηά γδηήιαηα είηε εέιαηα παναβςβήξ ηαζ αζεεκεζχκ, πνμιδ-

εεζχκ ηαζ ειπμνίμο, μζ μπμίεξ ζοκεπχξ ακακεχκμκηαζ. Η αφλδζδ ηδξ πνήζδξ ηεπκμθμ-

βίαξ δείπκεζ κα επδνεάγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ημκ αβνμηζηυ ημιέα ζε παβηυζιζμ επίπεδμ 

εκχ ηαθφπηεζ ιε απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ ηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ ηςκ αβνμηχκ. Οζ ζφβ-

πνμκεξ ηάζεζξ ζημ παβηυζιζμ ηαζ εονςπασηυ βίβκεζεαζ ηαθμφκ ημκ αβνυηδ κα εβηαηα-

θείρεζ ημ πνμθίθ ημο παναδμζζαημφ αβνυηδ-παναβςβμφ ηαζ κα πνμζανιμζηεί ζημ ιμ-

κηέθμ ημο αβνυηδ-επζπεζνδιαηία. Δζδζηά μζ εθανιμβέξ βζα ηζκδηέξ ζοζηεοέξ ιπμνμφκ κα 

αμδεήζμοκ ημοξ αβνυηεξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ημοξ εκαζπυθδζδ ζε εέιαηα υπμο αθμ-

νμφκ ηζξ ηαθθζένβεζεξ ημοξ αθθά ηαζ ιε ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ειπμνεοιάηςκ ημοξ.  

ημ πθαίζζμ αοηυ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηδξ πνυεεζδξ 

πνήζδξ ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ απυ ημοξ Έθθδκεξ αβνυηεξ. Η ένεοκα εζηζά-

γεηαζ ζημ Νμιυ Μεζζδκίαξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα πνδζζιμ-

πμζήεδηε δείβια πεκήκηα (50) αβνμηχκ απυ δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ 

ηαζ ιε δζαθμνεηζηέξ ηαθθζένβεζεξ. Οζ αβνυηεξ ημο δείβιαημξ απάκηδζακ ζε ζπεηζηυ ενς-

ηδιαημθυβζμ ηαζ ζοιιεηείπακ ζε ακμζηηή ζογήηδζδ οπυ ηδ ιμνθή ζοκέκηεολδξ.  
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Ζ δνκή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε εμήο: 

ημ 1ν εθάιαην βίκεηαζ ακαθμνά ζηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα, ηζξ εθανιμβέξ ηαζ ηα 

μθέθδ πνήζδξ ημοξ ζημκ πνςημβεκή ημιέα. 

ημ 2ν θεθάιαην πναβιαημπμζείηαζ επζζηυπδζδ ηςκ ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμ-

βχκ πμο αθμνμφκ ζημκ αβνμηζηυ πχνμ, παναεέημκηαξ ζημζπεία βζα ηα παναηηδνζζηζηά 

ημοξ, ηδκ πανμφζα ηαηάζηαζδ, ηαεχξ ηαζ ζπεηζηά παναδείβιαηα. 

ημ 3ν θεθάιαην πανμοζζάγεηαζ δ ένεοκα ζπεηζηά ιε ημοξ αβνυηεξ ημο Νμιμφ Μεζζδ-

κίαξ ιε ζηυπμ ηδκ απμηίιδζδ ηδξ πνυεεζδξ πνήζδξ ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ 

απυ αοημφξ.  

ημ 4ν θεθάιαην παναηίεεκηαζ ηα ζοιπενάζιαηα ηαζ μζ πενζμνζζιμί ηδξ πανμφζαξ έ-

νεοκαξ, ηαεχξ ηαζ πνμηάζεζξ βζα ιεθθμκηζηή επέηηαζή ηδξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: Οη ΣΠΔ ζηνλ Αγξνηηθό Υώξν 

 

1.1 Οθέιε Υξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηνλ Αγξνηηθό Υώξν 

 

Η ηαζκμημιία ηαζ δ ηεπκμθμβία έπμοκ πνμπςνήζεζ εκχ πμθθέξ είκαζ μζ θφζεζξ, μζ μπμίεξ 

εθανιυγμκηαζ ήδδ ζηδκ αβνμηζηή παναβςβή, ηονίςξ απυ ηζξ ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ.  

Η ζδιαζία ηςκ Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ (Π) ζηδ αεθηίςζδ ηδξ θήρδξ απμθάζε-

ςκ είπε βίκεζ ηαηακμδηή ηαζνυ πνζκ απυ ημοξ μζημκμιμθυβμοξ, μζ μπμίμζ αζπμθμφκηαζ ιε 

ηδ δζαπείνζζδ ηςκ αβνμηζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ. Απυ ηα ιέζα ημο 1950 έςξ ηαζ ηζξ ανπέξ 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 δ ηεπκμθμβία ηςκ οπμθμβζζηχκ δζαδίδεηαζ εκχ πανάθθδθα βίκε-

ηαζ ηαζ ακηζθδπηή δ ζοιαμθή πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ δ κέα αοηή ηεπκμθμβία ζηδκ α-

βνμηζηή μζημκμιία. Ο Harsh ζηδ ιεθέηδ ημο ιε ηίηθμ «Management Information 

Systems», ακαθένεζ, πςξ ημ 1963 μ βκςζηυξ μζημκμιμθυβμξ Ackerman είπε πνμαθέ-

ρεζ ημκ ζπμοδαίμ νυθμ ηςκ Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ ζηζξ αβνμηζηέξ εηιεηαθθεφ-

ζεζξ. Ο Ackerman οπμζηήνζλε υηζ μ αβνυηδξ εα ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ ααεααζυηδηα 

ζηδκ θήρδ μπμζαζδήπμηε απυθαζδξ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ αβνμηζηή ημο επζπείνδζδ, ιέζς 

ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο εα ημο πανείπακ ηα κέα βζα εηείκδ ηδκ επμπή 

ηεπκμθμβζηά ιέζα. 

Σα πνχηα Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα, ηα μπμία δδιζμονβήεδηακ απυ ημ Michigan 

State University, παναηηδνίγμκηαζ ςξ data-oriented ζοζηήιαηα δζυηζ δζαεέημοκ πενζμνζ-

ζιέκεξ δοκαηυηδηεξ ακάθοζδξ δεδμιέκςκ. Γζα αοηυ ημ θυβμ επζηεκηνχεδηακ ηονίςξ 

ζε θμβζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ αβνμηζηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ζε ιεηνήζεζξ θίηνςκ βάθα-

ηημξ ακά αβεθάδα ηςκ βαθαηημπαναβςβζηχκ ιμκάδςκ, υπςξ ημ TelFarm ηαζ ημ DHIA 

ακηζζημίπςξ (Harsh, 1981). 

Μέπνζ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, ηα θμβζζηζηά ζοζηήιαηα ήηακ ανηεηά απμηεθε-

ζιαηζηά ςξ πνμξ ηδκ πανμπή πενζβναθζηχκ ηαζ δζαβκςζηζηχκ πθδνμθμνζχκ, αθθά ο-

ζηενμφζακ ςξ πνμξ ηδκ πανμπή πνμβκςζηζηχκ ηαζ ηαεμδδβδηζηχκ πθδνμθμνζχκ. Κα-

ηά αοηυ ημκ ηνυπμ εεςνήεδηε απαναίηδηδ ιζα κέα πνμζέββζζδ, ιζαξ ιεευδμο δδθαδή, 

δ μπμία εα ηάκεζ ημ ιεθθμκηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ εα ήηακ έκα πζμ model-oriented ζφζηδια 

(Harsh, 1981). 

Ο Kuhlmann ηαηάθενε κα δδιζμονβήζεζ έκα Πθδνμθμνζαηυ φζηδια, ημ μπμίμ έθενε 

έκα ζζπονυ ηαζ μθμηθδνςιέκμ ιμκηέθμ πνμζμιμίςζδξ μθυηθδνδξ ηδξ αβνμηζηήξ εηιε-

ηάθθεοζδξ εκχ δ εηηέθεζδ ημο βζκυηακ ιέζς εκυξ ηεκηνζημφ οπμθμβζζηή. Σμ ζοβηεηνζ-

ιέκμ Π ααζζγυηακ ζε ιεευδμοξ ιμκηεθμπμίδζδξ ζοζηδιάηςκ, ηα μπμία εα ιπμνμφ-
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ζακ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ακάθοζδ δζαθμνεηζηχκ ζηναηδβζηχκ παναβςβήξ ηδξ 

αβνμηζηήξ εηιεηάθθεοζδξ (Harsh. 1981). διακηζηυ ιεζμκέηηδια πμο είπε ημ παναπά-

κς ιμκηέθμ ήηακ, υηζ μ πνμβναιιαηζζηήξ έπνεπε κα ζοκενβάγεηαζ ζηεκά ιε ημκ ζδζμ-

ηηήηδ ηδξ αβνμηζηήξ εηιεηάθθεοζδξ.  

Έκα αηυια ιμκηέθμ ημ μπμίμ ειθακίζηδηε ηαηά ηδκ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ πενζυδμο ήηακ 

ημ «Top-Farmer Workshops» ημο Purdue University. Γζα ημ ιμκηέθμ αοηυ πνδζζιμπμί-

δζακ έκα ενβαζηήνζμ, ημ μπμίμ ήηακ νοειζζιέκμ κα ηνέπεζ βναιιζηά πνμβναιιαηζζιέ-

κα ιμκηέθα αεθηζζημπμίδζδξ ζε οπμθμβζζηέξ mainframe, ιε ζηυπμ μζ παναβςβμί ηαθθζ-

ενβεζχκ κα αμδεήζμοκ ηζξ επζπεζνήζεζξ ημοξ ιέζς πζμ απμδμηζηχκ ηαζ απμηεθεζιαηζ-

ηχκ ηνυπςκ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο „70 ανηεημί ήηακ μζ επζζηήιμκεξ, μζ μπμίμζ πεζναια-

ηίζηδηακ ζηδκ ακάπηολδ, δμηζιή ηαζ οθμπμίδζδ ηςκ Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ ζηδκ 

βεςνβία. Πανάθθδθα δ ηεπκμθμβία ηςκ οπμθμβζζηχκ ακαπηοζζυηακ ιε βμνβμφξ νοε-

ιμφξ ηαζ κέα ζοζηήιαηα επζημζκςκίαξ ανίζημκηακ ζε ελέθζλδ. Οζ ενεοκδηέξ παναηήνδ-

ζακ υηζ ηα δεδμιέκα, ηα μπμία απαζημφκηακ ζηα data-oriented ζοζηήιαηα, δεκ είπακ ηδ 

δοκαηυηδηα κα ζοκδεεμφκ άιεζα ιε ηα model-oriented. 

Όπςξ βζα πανάδεζβια έκα ζφζηδια πνμαμθήξ ηςκ ηαιεζαηχκ νμχκ, δεκ είπε ηδ δοκα-

ηυηδηα κα πνδζζιμπμζήζεζ άιεζα μζημκμιζηά ζημζπεία, ηα μπμία πενζέπμκηακ ζημ θμβζ-

ζηζηυ ζφζηδια. Γζα ημ θυβμ αοηυ δ ελαβςβή δεδμιέκςκ απυ ημ έκα ζφζηδια ηαζ δ εζ-

ζαβςβή ημοξ ζημ άθθμ βζκυηακ ιε ημ πένζ, ηαεζζηχκηαξ ιζα πνμκμαυνα αθθά ηαζ επζν-

νεπήξ ζε θάεδ (Harsh, 1981).  

ημ παναπάκς πνυαθδια δυεδηε θφζδ ιέζς εκυξ οζηήιαημξ Λήρδξ Απμθάζεςκ  

(Decision Support System – DSS) ηαηά ημ μπμίμ βζκυηακ εθζηηή δ ζφκδεζδ ημο data-

base ηαζ ημο model-base.  

Σα επυιεκα πνυκζα θαίκεηαζ πςξ μ αβνμηζηυξ ημιέαξ έηακε πνήζδ ηςκ Πθδνμθμνζα-

ηχκ οζηδιάηςκ αθθά ζε ιζηνυ πμζμζηυ. Έβζκε πνήζδ ηονίςξ ηςκ data-oriented ζο-

ζηδιάηςκ, ηα μπμία δζέεεηακ πενζβναθζηέξ ηαζ δζαβκςζηζηέξ πθδνμθμνίεξ. Σέημζα ζο-

ζηήιαηα ήηακ αοηά ηδξ ηαηαβναθήξ αβνμφ, ηα θμβζζηζηά ηαζ ηδξ ηαηαβναθήξ γςζηήξ 

παναβςβήξ.  

Ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟90,  βίκεηαζ ηαζ δ πνχηδ ένεοκα βφνς απυ ηδ πνήζδ ηςκ 

Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα. Οζ Rolls et al. (1994), πναβιαημ-

πμίδζακ ακάθοζδ εκυξ ζοζηήιαημξ πθδνμθυνδζδξ, ημ μπμίμ οπήνπε βζα ημοξ ιζηνμ-

ηαθθζενβδηέξ ζε αβνμηζηή πενζμπή ηδξ Μαθαζζίαξ. Έκα πνυκμ ανβυηενα, ημ 1995, μ 

Ramkumar, ενεοκά ηαζ ακαθφεζ ηα ζοζηήιαηα πθδνμθυνδζδξ ηςκ παναβςβχκ βαθα-

ηημημιζηχκ πνμσυκηςκ ζε δφμ πςνζά ηδξ Ικδίαξ. Οζ Garforth ηαζ Usher (1996), ιεθέηδ-
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ζακ δζάθμνα ιμκηέθα Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ ακαθφμκηαξ ηζξ δζενβαζίεξ πμο ηα 

δζέπμοκ. Ο Ortiz (1997) ακαθφεζ ημ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζμφ-

ζακ μζ παναβςβμί παηάηαξ ζημ Πενμφ πνμηεζιέκμο κα ηαηαβνάρμοκ ημοξ επζαθααείξ 

μνβακζζιμφξ ζηδκ παναβςβή ημοξ.  

Οζ Κανφδαξ ηαζ οθθαίμξ (2000), πενζβνάθμοκ ηαζ ακαθφμοκ ηδ Γεςνβία Αηνζαείαξ ηαζ 

ηζξ πνμμπηζηέξ εθανιμβήξ ηδξ ζηδκ εθθδκζηή βεςνβία. Έηζζ ακαδείπεδηακ ηαζ έβζκακ 

εονφηενα βκςζηά ηα Γεςβναθζηά οζηήιαηα Πθδνμθμνζχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα Γες-

βναθζηά οζηήιαηα Δκημπζζιμφ Θέζδξ. Με ημκ παναπάκς ζοκδοαζιυ έβζκακ βκς-

ζηέξ μζ δοκαηυηδηεξ ςξ πνμξ ηδκ ηαηαβναθή ηαζ απεζηυκζζδ ηςκ δεδμιέκςκ, ηα μπμία 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ηαθθζένβεζεξ υπςξ βζα πανάδεζβια μζ απμδυζεζξ πμο επεηεφπεδζακ 

ηαζ ηα επίπεδα ζοκεζζθμνάξ ηςκ θζπαζιάηςκ. 

Οζ Prasad ηαζ μ Kulkarni (2008), ιέζς εκυξ άνενμο ημοξ ακαθφμοκ ηυζμ ηδκ θεζημονβία 

υζμ ηαζ ηδκ πνδζζιυηδηα εκυξ οζηήιαημξ Λήρδξ Απυθαζεςκ, ημ μπμίμ εα ακαθένε-

ηαζ ζημ ημιέα ηδξ βεςνβίαξ. Δκχ ηδκ ίδζα πνμκζά βίκεηαζ πανμοζίαζδ ιεθέηδξ, ιε εέια 

ηδκ οζμεέηδζδ ηςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ (ΣΠΔ) ιεηαλφ ηςκ 

αβνμηχκ ζηδκ Πενζθένεζα Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ, απυ ημοξ Michailidis et al. (2008). Δπί-

ζδξ, μζ Vassiliadou et al. (2011) ακαθένμκηαζ ζημ πςξ ιπμνεί κα βίκεζ δ δζάδμζδ ηδξ 

βκχζδξ ζε μνβακζζιμφξ ηαζ φζηενα ζημοξ αβνυηεξ ιέζς ηςκ ηαηάθθδθςκ Πθδνμθμνζ-

αηχκ οζηδιάηςκ, ηα μπμία ηαζ εα ακαηνμθμδμημφκηαζ απυ ηδκ παβηυζιζα βεςνβζηή 

ημζκυηδηα, ιε ζηυπμ κα δζαδμεμφκ ηαζκμηυιεξ πναηηζηέξ ζηδκ αβνμηζηή παναβςβή. Οζ 

Kaloxylos et al. (2012), δδιμζζεφμοκ άνενμ, ζημ μπμίμ οπάνπεζ ηαηαβναθή ηςκ πνμυ-

δςκ πμο επεηεφπεδζακ ζηα Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα ηαζ βίκεηαζ πνήζδ ημοξ ζημ ημ-

ιέα ηδξ βεςνβίαξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ.  

Δκχ, ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ ζηα πθαίζζα ηδξ Κμζκήξ Αβνμηζηήξ Πμθζηζηήξ ηαζ ιε 

ηδκ αμήεεζα ημο ενεοκδηζημφ ηέκηνμο ηδξ Κμιζζζυκ (2014), εηπυκδζε ιζα ιεθέηδ, δ μ-

πμία αθμνά ηδ βεςνβία αηνζαείαξ, ιε ηίηθμ “Precision Agriculture: an opportunity for EU 

farmers – potential support with the CAP 2014-2020”. Η ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ ακαθένεζ 

ηζξ δοκαηυηδηεξ ηαζ πνμμπηζηέξ, μζ μπμίεξ εα ιπμνέζεζ κα πνμζθένεζ δ βεςνβίαξ αηνζ-

αείαξ ζηδκ εονςπασηή αβνμηζηή παναβςβή ζηα πθαίζζα ηδξ Κμζκήξ Αβνμηζηήξ Πμθζηζ-

ηήξ, ηαεχξ πνμηείκεζ δνάζεζξ ηαζ ακαδεζηκφεζ εοηαζνίεξ βζα ηδκ ελαεηία 2014-2020.  

Σέθμξ, ηυζμ δ πμθοπθμηυηδηα ηςκ ιεευδςκ υζμ ηαζ μ ιεβάθμξ υβημξ ηςκ πθδνμθμ-

νζχκ πμο είηε πνδζζιμπμζμφκηαζ είηε απαζημφκηαζ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηδξ 

αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ πανάθθδθα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακάβηδ βζα βνήβμνδ θήρδ 

απμθάζεςκ, είπακ ςξ απμηέθεζια ηδ δζαιεζμθάαδζδ ζφβπνμκςκ ηαζ πμθοπνδζηζηχκ 

οπμθμβζζηζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ζοζηεοχκ υπμο θαιαάκμοκ πχνα ζε δζάθμνα θοζζηά πε-
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νζαάθθμκηα ηαζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ αβνμηζηή εηιεηάθθεοζδ 

αιέζςξ ιεηά ηδκ ειθάκζζή ημοξ. Παναηδνείηαζ, θμζπυκ δ ειθάκζζδ ηςκ αβνμηζηχκ ηζ-

κδηχκ εθανιμβχκ αθθά ηαζ δ πνήζδ ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ. 

Η πνήζδ ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ ζηδκ αβνμηζηή παναβςβή ίζςξ δδιζμονβήζεζ έκα ζφ-

ζηδια ηνμθίιςκ πενζζζυηενμ αζχζζιμ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ, ζφιθςκα ιε ηδκ έηεεζδ 

"Μεηαζπδιαηίγμκηαξ ηδ βεςνβία ιέζς ρδθζαηχκ ηεπκμθμβζχκ”, δ μπμία ζοκηάπεδηε 

ηαζ δδιμζζεφεδηε απυ ηδκ Deloitte. 

Οζ ελεθίλεζξ, μζ μπμίεξ πανμοζζάγεζ δ ηεπκδηή κμδιμζφκδ, ημ Γζαδίηηομ ηςκ Πναβιάηςκ 

αθθά ηαζ άθθεξ ρδθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ αλζμπμζμφκηαζ ηυζμ ζηδκ αβνμηζηή παναβςβή υζμ 

ηαζ ζημ ζφκμθμ ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ. Η πνήζδ ημοξ είκαζ θμβζηή ηαεχξ δίκμοκ θφζεζξ βζα 

ηδκ ακηζιεηχπζζδ ζεζνάξ πνμηθήζεςκ υπςξ βζα πανάδεζβια είκαζ δ έθθεζρδ ενβαηζημφ 

δοκαιζημφ, δ αηνίαεζα πνυαθερδξ, δ ιείςζδ ηδξ ζπαηάθδξ αθθά ηαζ δ δζαπείνζζδ ημο 

ζοκυθμο ηδξ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ. Η αλζμπμίδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ βεςνβίαξ αηνζαεί-

αξ, νμιπμηζηήξ ηαζ drones αολάκεζ ηδκ παναβςβή ηαζ αεθηζζημπμζεί ηδ πνήζδ ηςκ πυ-

νςκ, εκχ ηαοηυπνμκα ιεζχκεζ ηδ ζπαηάθδ ηαζ ελαζθαθίγεζ ηδκ ζπκδθαζζιυηδηα ηαζ ηδκ 

πμζυηδηα ηςκ ηνμθίιςκ. 

Ο αβνμηζηυξ ημιέαξ ιπαίκεζ ζε ιζα ζδζαίηενδ πενίμδμ βειάηδ ηαζκμημιίεξ. οβηεηνζιέκα, 

δ ακάπηολδ αθθά ηαζ δ εθανιμβή ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδ βεςνβία έπεζ ςξ απμηέθεζια μ 

αβνμηζηυξ ηθάδμξ κα ηενδίγεζ έδαθμξ ζε κέεξ επζπεζνδιαηζηέξ ζδέεξ ηαζ πνδιαημμζημκμ-

ιζηέξ επεκδφζεζξ. Γζα ημκ αβνμηζηυ ημιέα ζηδκ Δθθάδα, δ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ δδιζ-

μονβεί ιεβάθεξ εοηαζνίεξ ςξ ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. Ο αβνμηζηυξ ημιέαξ 

ακηζιεηςπίγεζ δοζημθίεξ ηαζ ζδζαζηενυηδηεξ ιε απμηεθέζια, δ επέκδοζδ ηςκ κέςκ ηε-

πκμθμβζχκ κα πανμοζζάγεζ ηαεοζηενήζεζξ ζε ζφβηνζζδ ιε άθθμοξ ημιείξ. Χζηυζμ, δ 4δ 

αζμιδπακζηή επακάζηαζδ ακαιέκεηαζ κα θένεζ εεηζηέξ ελεθίλεζξ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα. 

ηδκ Δθθάδα δ επέκδοζδ ζε κέεξ ηεπκμθμβίεξ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα υπςξ εθανιμβέξ 

ηεπκδηήξ κμδιμζφκδξ, εα δδιζμονβήζεζ κέεξ εοηαζνίεξ βζα υθμοξ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ 

ημο ημιέα.  

Η ζοκεπήξ αφλδζδ ημο παβηυζιζμο πθδεοζιμφ, δ μπμία εα θηάζεζ ηα 2,5 δζζεηαημι-

ιφνζα ημ 2050 αθθά ηαζ δ ιείςζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ηαζ δ ηθζιαηζηή αθθαβή δείπκμοκ 

υηζ είκαζ ακαβηαία δ πνμζανιμβή ημο αβνμηζημφ ηθάδμο ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ. 

Μία ζεζνά ηάζεςκ δδιζμονβμφκ πνμηθήζεζξ βζα ημ παβηυζιζμ ζφζηδια ηνμθίιςκ ηαζ 

απαζημφκ ηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ πνμηεναζμηήηςκ ηαζ ημο θεζημονβζημφ ιμκηέθμο ημο α-

βνμηζημφ ηθάδμο. Σαοηυπνμκα, μζ ηαηακαθςηέξ δίκμοκ ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζηδ αζςζζ-

ιυηδηα, οζμεεημφκ ηαηακαθςηζηέξ ζοκήεεζεξ πζμ θζθζηέξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ, εκχ δεί-

πκμοκ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ πνμέθεοζδ ηςκ πνμσυκηςκ. 
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ε αοηυ ημ πενζαάθθμκ ηυζμ μζ παναβςβμί, μζ εηαζνείεξ υζμ ηαζ μζ θμνείξ πμο δναζηδ-

νζμπμζμφκηαζ ζημ αβνμηζηυ ημιέα ηαθμφκηαζ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ  επενπυιεκεξ αθθα-

βέξ ιε ζηυπμ κα δζαηδνήζμοκ ημ ακηαβςκζζηζηυ ημοξ απμηφπςιά ημοξ.  

Οζ ζηναηδβζηέξ αοηέξ μθείθμοκ κα δζαιμνθςεμφκ ιε ζημπυ ηδκ επίηεολδ εονέςξ απμ-

δεηηχκ γδημοιέκςκ, υπςξ βζα πανάδεζβια, δ μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ 

υθςκ ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ημο ζοζηήιαημξ ηνμθίιςκ, εζδζηά ηςκ ιζηνχκ παναβςβχκ, 

ηςκ βοκαζηχκ ηαζ ηςκ κέςκ. Δπίζδξ, ζδιακηζηυ είκαζ κα ακαθενεεί πςξ ζήιενα, 800 

εηαη. άκενςπμζ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα γμοκ ηάης απυ ημ υνζμ ηδξ θηχπεζαξ. 

Τπμθμβίγεηαζ υηζ εα πνεζαζηεί αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ ηαηά 60% βζα κα ηναθεί μ πα-

βηυζιζμξ πθδεοζιυξ έςξ ημ 2050. Γζα αοηυ πνεζάγεηαζ κα ανεεμφκ απμηεθεζιαηζηέξ 

θφζεζξ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ επάνηεζα ηςκ ηνμθίιςκ βζα ημκ παβηυζιζμ πθδεοζιυ. 

Ο αβνμδζαηνμθζηυξ ημιέαξ μθείθεηαζ βζα ημ 70% ηδξ ηαηακάθςζδξ ημο κενμφ ηαζ βζα ημ 

30% ηςκ εηπμιπχκ ημο αενίμο. ηυπμξ, θμζπυκ είκαζ κα δζαηδνήζεζ ηδ αζςζζιυηδηα 

ημο, εθαπζζημπμζχκηαξ πανάθθδθα ηζξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ, δζαηδνχ-

κηαξ ημοξ θοζζημφξ πυνμοξ ηαζ αεθηζχκμκηαξ ηδκ ακεεηηζηυηδηα απέκακηζ ζε ιεθθμκηζ-

ηέξ πνμηθήζεζξ. Σέθμξ, δ πνμχεδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ πμζηζθίαξ οβζεζκχκ, ενεπηζηχκ 

ηαζ αζθαθχκ ηνμθίιςκ, ηδ ζηζβιή πμο 2 δζζ. άκενςπμζ παβημζιίςξ οπμζζηίγμκηαζ. 

Καηά αοηυ ημκ ηνυπμ δ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδ βεςνβία ιμζάγεζ ζακ εοηαζνία. Οζ 

ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ θαίκεηαζ κα δίκμοκ θφζεζξ, ιέζς ηςκ αβνμηζηχκ εθανιμβχκ ηε-

πκμθμβίαξ υπμο πνμζθένμοκ ζημοξ εκδζαθενυιεκμοξ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ζηδ ιείςζδ ημο πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ.  

Χξ πανάδεζβια ααζζηχκ ηεπκμθμβζχκ, μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ςξ ηαηαθφηδξ ζηδκ επα-

κάζηαζδ ηδξ ηεπκδηήξ κμδιμζφκδξ ζηδ βεςνβία είκαζ: α) δ νμιπμηζηή ηαζ ηα ιδ επακ-

δνςιέκα εκαένζα μπήιαηα (drones) πμο δίκμοκ θφζεζξ ζε ζπεηζηά πμθφπθμηεξ ενβαζί-

εξ, υπςξ βζα πανάδεζβια μ ρεηαζιυξ ζε δφζααηεξ πενζμπέξ. Η πνήζδ ηςκ ιδ επακ-

δνςιέκςκ εκαένζςκ μπδιάηςκ, πμο αλζμπμζμφκ ηδκ ηεπκδηή κμδιμζφκδ ακαιέκεηαζ κα 

είκαζ δ ηαπφηενα ακαπηοζζυιεκδ θφζδ έςξ ημ 2023, α) μζ αζζεδηήνεξ δζεοημθφκμοκ ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ οβναζίαξ, ημο θςηυξ, ημο ήθζμο αθθά ηαζ ηδξ ηαπφ-

ηδηαξ ημο ακέιμο. 

Όθα ηα παναπάκς υιςξ, βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηά, απαζηείηαζ δ ζοκενβαζία υθςκ 

ηςκ εκδζαθενυιεκςκ ημο αβνμηζημφ ημιέα, είηε αοημί είκαζ μζ παναβςβμί, μζ δζαιεζμθα-

αδηέξ, μζ ιεβάθεξ επζπεζνήζεζξ, ημ θζακέιπμνμζ, είηε επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ αθθά α-

ηυια ηαζ μζ εηάζημηε ηοαενκήζεζξ. 
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Οζ ηοαενκήζεζξ, ανπζηά εα πνέπεζ κα εεζπίζμοκ πμθζηζηέξ, μζ μπμίεξ εα επζηνέπμοκ ηδ 

πνήζδ ηςκ πνμδβιέκςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ κα εκεαννφκμοκ ηδκ ηαζκμημιία βζα ηδκ ακά-

πηολδ κέςκ ηεπκμθμβζηχκ θφζεςκ. Δπίζδξ, εα πνέπεζ, κα οπμζηδνίλμοκ ηζξ ιζηνέξ επζ-

πεζνήζεζξ πμο πνςημπμνμφκ, πανέπμκηάξ ημοξ εοκμσηή θμνμθμβζηή ιεηαπείνζζδ. 

Η Δ.Δ. ήδδ επζπμνδβεί ημοξ βεςνβμφξ ιε ζηυπμ ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ 

ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ βεςνβζηχκ πνμσυκηςκ. Δπζπθέμκ, εέηεζ ςξ ζηυπμ ηδκ εζζαβςβή κέ-

ςκ πνμβναιιάηςκ πνδιαημδυηδζδξ χζηε κα πνμςεήζεζ ηδκ οζμεέηδζδ κέςκ ηεπκμθμ-

βζχκ ζημοξ βεςνβμφξ. Οζ βεςνβμί απυ ηδ ιενζά ημοξ, εάκ επζεοιμφκ ιζα ιαηνμπνυεε-

ζιδ αζςζζιυηδηα, πνέπεζ κα επζδζχλμοκ ηδκ άιεζδ οζμεέηδζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ. 

Σέθμξ, ημ επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ μθείθεζ κα πανέπεζ πνυζααζδ ζε απμηεθέζιαηα 

ενεοκχκ, αθθά κα εκδιενχκεζ ηαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ κα εηπαζδεφεζ ηζξ κέεξ βεκζέξ ζπεηζ-

ηά ιε ημ μζημζφζηδια ηαζ ημ νυθμ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ. 

 

1.2 Δθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ γηα ηνλ Αγξνηηθό Υώξν 

 

Ηλεκηπονικό Επισειπείν (e-Business): ημ δθεηηνμκζηυ επζπεζνείκ έπεζ ηαηαθένεζ κα 

δδιζμονβήζεζ κέεξ επζπεζνδζζαηέξ ζπέζεζξ, ηδκ ακάπηολδ κέςκ αβμνχκ ηαεχξ ηαζ κέςκ 

πνμηφπςκ ειπμνίαξ. Η αβμνμπςθδζία αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ δ δζελαβςβή ζοκαθ-

θαβχκ πναβιαημπμζείηαζ δθεηηνμκζηά ιε ηδ πνήζδ Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ, ηα 

μπμία ηαζ δζαζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, ιέζς ηςκ πνςηυημθθςκ υπμο δζέπμοκ ημ δζαδί-

ηηομ (Xiaoping, 2009). 

Σμ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ δζαεέηεζ ιεβαθφηενδ δζαθάκεζα ζηδ δζαδζηαζία ηδξ αβμνάξ ηςκ 

αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ δζυηζ μζ ηζιέξ ηαζ ηα απμεέιαηα είκαζ δζαεέζζια ηαζ πνμζαάζζια 

ζε έκα ακμζπηυ πενζαάθθμκ, ημ μπμίμ επδνεάγεζ άιεζα ημκ ακηαβςκζζιυ.  

Γεκζηυηενα ημ δθεηηνμκζηυ ειπυνζμ ιπμνεί κα δζεοημθφκεζ αβνμηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ 

ηαηακαθςηέξ πνμζδίδμκηαξ ιζα αεθηζςιέκδ ηαζ ζημπεουιεκδ πανμπή οπδνεζζχκ, θήρδ 

ελεζδζηεοιέκςκ οπδνεζζχκ απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ, άιεζδ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ 

ηαηακαθςηχκ, εθαπζζημπμίδζδ ηζιχκ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ αβμνέξ, κέα πνμσυκηα ηαζ ο-

πδνεζίεξ.  

Σέθμξ, δ πνήζδ εκυξ ζζημηυπμο δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο ιπμνεί κα είκαζ ημ επυιεκμ αή-

ια βζα ηδκ επζπεζνδιαηζηή ζηναηδβζηή ιζαξ αβνμηζηήξ επζπείνδζδξ ιε ζηυπμ κα αολήζεζξ 

ηζξ πςθήζεζξ ηαζ ηδκ πανμοζία ηδξ ζηζξ αβμνέξ.  

Υποζηήπιξη Λήτηρ Αποθάζευν: δ δζαπείνζζδ ηςκ αβνμηζηχκ επζπεζνήζεςκ πανα-

ηηδνίγεηαζ ςξ πενίπθμηδ θυβς ημο υηζ απανηίγεηαζ απυ πμθθέξ δζαδζηαζίεξ. Ο ζδζμηηή-
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ηδξ ηδξ επζπείνδζδξ, πνζκ πάνεζ μπμζαδήπμηε απυθαζδ, εα πνέπεζ κα αλζμθμβήζεζ 

πμθθμφξ πανάβμκηεξ ηαζ πθδνμθμνίεξ αθμφ θένεζ εοεφκδ ηυζμ ςξ πνμξ ημοξ ηαηακα-

θςηέξ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ.  

Σα παναπάκς γδηήιαηα, θφκμκηαζ ιέζς ηςκ οζηδιάηςκ Λήρδξ Απμθάζεςκ, ηα μ-

πμία πανέπμοκ ζοιαμοθέξ, πνμηάζεζξ ιε ζηυπμ κα ακαθφζμοκ ηζξ επζθμβέξ ημοξ μζ ά-

ιεζα εκδζαθενυιεκμζ. 

Έκα φζηδια Λήρδξ Απμθάζεςκ βζα κα εεςνδεεί πναβιαηζηά πνήζζιμ βζα ημκ πανα-

βςβυ, εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ πθδνμθμνίεξ ηαζ κα παναημθμοεεί υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδ-

ηεξ ιζαξ αβνμηζηήξ επζπείνδζδξ. Δπίζδξ, εα ήηακ πνήζζιμ κα ζοκδέεηαζ ηαοηυπνμκα ηαζ 

ιε άθθα Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα, ηα μπμία δζαεέηεζ δ αβνμηζηή επζπείνδζδ, χζηε κα 

οπάνπεζ εφημθδ ηαζ ζοκεπή νμή κέςκ δεδμιέκςκ (Heinemann, 1986).  

Σέθμξ, βζα κα παναηηδνζζηεί έκα φζηδια Λήρδξ Απμθάζεςκ απμηεθεζιαηζηυ, εα 

πνέπεζ κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ αθθαβέξ ηζξ μπμίεξ δέπεηαζ ηυζμ ημ εζςηενζηυ πενζαάθ-

θμκ ιζαξ αβνμηζηήξ επζπείνδζδξ υζμ ηαζ ημ ελςηενζηυ ηδξ πενζαάθθμκ. 

Εκπαίδεςζη και Επιμόπθυζη:  μ αβνμηζηυξ ηθάδμξ πανμοζζάγεζ παιδθή παναβςβζ-

ηυηδηα ηαζ ιζα απυ ηζξ αζηίεξ εεςνείηαζ δ έθθεζρδ ηςκ ηαηάθθδθςκ ιεευδςκ εηπαίδεο-

ζδξ ηαζ επζιυνθςζδξ ηςκ αβνμηχκ. Ο παναδμζζαηυξ ηνυπμξ εηπαίδεοζδξ (αζαθία, 

επζζηδιμκζηά άνενα, ζηεθέπδ αβνμηζηχκ ζοκεηαζνζζιχκ) ηςκ αβνμηχκ θαίκεηαζ πςξ 

δεκ είκαζ επανηήξ ςξ πνμξ ηδκ επζιυνθςζδ ημοξ.  

Η θφζδ ημο παναπάκς πνμαθήιαημξ, ακαιέκεηαζ κα ένεεζ ιέζς ηςκ ΣΠΔ, ηαεχξ εα 

οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πνήζδξ ημο δζαδζηηφμο, ιε απμηέθεζια κα βίκεηαζ εφημθδ δ 

πνυζααζδ ζε ρδθζαηέξ αζαθζμεήηεξ, ζε εθανιμβέξ υπμο εα ακαθένμκηαζ ζε εζδζηά εέ-

ιαηα ημο αβνμηζημφ πχνμο εκχ πανάθθδθα δ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ ηδθεδζάζηερδξ εα 

θένεζ θφζδ ζημ πνυαθδια ηδξ απυζηαζδξ (αθαιπάζδξ, 2004). Γζα αοηυ ημ θυβμ μζ 

αβνυηεξ εα πνέπεζ κα εηπαζδεοημφκ ηαζ κα απμηηήζμοκ βκχζεζξ, μζ μπμίεξ εα αθμνμφκ 

ηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ. 

Γευγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών-ΓΣΠ (Geographic Information Systems): 

ηα ΓΠ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ αβνμηζηή αζμιδπακία ηυζμ βζα ηδ δζαπείνζζδ πυνςκ, ηδκ 

αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ υζμ ηαζ ηδκ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηςκ εζζνμχκ (ηαφζζια, θζπά-

ζιαηα, ενβαζία, ζπυνμζ, ιεηαθμνέξ) ηαζ ηέθμξ ζηδκ πνυαθερδ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ηδ 

αεθηίςζδ επζπεζνδιαηζηχκ πναηηζηχκ.  

Η απεζηυκζζδ ημο βεςνβζημφ πενζαάθθμκημξ ιέζς ηςκ ΓΠ εεςνείηαζ έκα εεηζηυ ζημζ-

πείμ βζα αοημφξ υπμο αζπμθμφκηαζ ιε ηζξ ηαθθζένβεζεξ. Οζ ακαθοηζηέξ ζηακυηδηεξ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ηςκ ΓΠ δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα, κα ελεηαζεμφκ μζ ζοκεήηεξ ηςκ βεςνβζ-
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ηχκ εηιεηαθθεφζεςκ, ηαεχξ ηαζ δ ιέηνδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ 

πναηηζηχκ δζαπείνζζδξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ (ESRI, 2013). 

ηα παναπάκς εκηάζζμκηαζ μζ εηηζιήζεζξ απυδμζδξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ, μζ ακαθφζεζξ 

βζα ηδ αεθηίςζδ ημο εθυδμοξ αθθά ηαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δζάανςζδξ αοημφ.  

Γεκζηυηενα ηα ΓΠ παναηηδνίγμκηαζ ςξ ζδιακηζηή εθανιμβή ηςκ ΣΠΔ, απαναίηδηδ βζα 

ηδ ιεθέηδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ημο αβνμηζημφ ημιέα, ιε ζηυπμ κα επζηεοπεεί ιζα ζςζηή 

ζηναηδβζηή ακάπηολδξ.   

Γευπγία Ακπιβείαρ (Precision Agriculture): μ βεςνβζηυξ ημιέαξ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

πανμοζζάγεζ ιεζςιέκα εζζμδήιαηα, ηαεχξ έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ πα-

βημζιζμπμίδζδξ αθθά ηαζ ημο έκημκμο ακηαβςκζζιμφ. Με ζηυπμ ηδκ αφλδζδ ημο εζζμ-

δήιαημξ ηαζ ηαοηυπνμκα ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηδξ βεςνβζηήξ παναβςβήξ, δδιζμον-

βήεδηε δ ακάβηδ εφνεζδξ κέςκ πναηηζηχκ ζηζξ αβνμηζηέξ ηαθθζένβεζεξ. ε αοηέξ ηζξ 

κέεξ πναηηζηέξ εκηάζζμκηαζ μζ αβνμηζηέξ εθανιμβέξ αηνζαείαξ, ηαεχξ ιε ηδ πνήζδ 

ημοξ, ηίεεηαζ ςξ ζηυπμξ δ αεθηίςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηςκ αβνμηζηχκ επζπεζνήζεςκ. Οζ 

αβνμηζηέξ εθανιμβέξ αηνζαείαξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμζηαηεφζμοκ ημοξ θοζζημφξ 

πυνμοξ, ημ πενζαάθθμκ ηαζ κα δζαζθαθίζμοκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ.  

Η βεςνβία αηνζαείαξ, ζηδκ μπμία ακαθένμκηαζ μζ αβνμηζηέξ εθανιμβέξ αηνζαείαξ, είκαζ 

δ ιέεμδμξ βεςνβζηήξ πναηηζηήξ, δ μπμία πνδζζιμπμζεί πθδνμθμνία ηαθά πνμζδζμνζ-

ζιέκδ ηαζ ιε ζαθήκεζα ηυζμ ςξ πνμξ ημ πχνμ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημ πνυκμ, ιε ζηυπμ κα 

αολήζεζ ηδκ απμδμηζηυηδηα ηςκ εζζνμχκ ηαζ κα ιεζχζεζ ηζξ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ (οθ-

θαίμξ, 2000). 

ε ιεθέηδ πμο αθμνά ζηδ πνήζδ ηςκ εθανιμβχκ βεςνβίαξ αηνζαείαξ ιέζς έλοπκςκ 

ηζκδηχκ ηδθεθχκςκ ηαζ ηάιπθεη ζηζξ ΗΠΑ, δείβια 11.000 αηυιςκ απάκηδζε ζε 14 ε-

νςηήζεζξ. Ο ιέζμξ υνμξ δθζηίαξ ημοξ ήηακ ηα 44 έηδ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ 

έδεζλακ πςξ ημ 54% ηςκ ενςηδεέκηςκ πνδζζιμπμζεί έλοπκμ ηζκδηυ ηδθέθςκμ ιε θμβζ-

ζιζηυ IOS εκχ ημ 46% δζαεέηεζ έλοπκμ ηζκδηυ ιε θμβζζιζηυ Android. Δηηυξ απυ ηα έλο-

πκα ηζκδηά, δ Apple οπενζζπφεζ ηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ ηάιπθεη ηαεχξ ημ 63% πνμηζιάεζ 

ηα iPad εκχ ημ 37% δζαεέηεζ ηάιπθεη ιε θεζημονβζηυ ζφζηδια Android. Δπζπθέμκ, μζ 

ζοκδνμιδηέξ έδεζλακ πνμηίιδζδ ζηδκ εθανιμβή Connected Farm (31%) αθθά ηαζ ζηζξ 

ελήξ επυιεκεξ εθανιμβέξ: JD Link (28%), Field View (24%) ηαζ Mobile Farm Manager 

(17%) (Hopkins, 2013).  

Σέθμξ, ιέζς ηδξ ένεοκαξ αοηήξ δζαπζζηχεδηε υηζ: ημ 72% ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ απά-

κηδζακ πςξ μζ αβνμηζηέξ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ αεθηζχκμοκ ηδκ πμζυηδηα ηςκ 

ενβαζζχκ ημοξ. Δπίζδξ, ημ 40% πνδζζιμπμζμφκ ηζξ ηζκδηέξ ημοξ ζοζηεοέξ απυ 1 έςξ 5 
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χνεξ ηδκ εαδμιάδα βζα ενβαζίεξ, μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ βεςνβία εκχ ημ 31% α-

ζπμθείηαζ 6 ιε 10 χνεξ. 

Σέθμξ, δ ηεπκδηή κμδιμζφκδ ζηδ βεςνβία εθανιυγεηαζ υθμ ηαζ πζμ έκημκα. Έκα ηέημζμ 

πανάδεζβια ηεπκδηήξ κμδιμζφκδξ είκαζ δ νμιπμηζηή, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ζε πμ-

θφπθμηεξ ενβαζίεξ, υπςξ δ ζοβημιζδή θνμφηςκ ηαζ ηανπχκ. Σα νμιπυη πθέμκ πα-

νμοζζάγμοκ παιδθυηενεξ ηζιέξ εκχ δ πνήζδ ημοξ βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ εφημθδ, δζεοημθφ-

κμκηαξ έηζζ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζε έκα εονφ θάζια βεςνβζηχκ πναηηζηχκ. Η πνήζδ ιδ 

επακδνςιέκςκ εκαένζςκ μπδιάηςκ ακαιέκεηαζ κα είκαζ δ ηαπφηενα ακαπηοζζυιεκδ 

θφζδ έςξ ημ 2023, υπςξ βζα πανάδεζβια ζε ενβαζίεξ ρεηαζιμφ ηαζ παναημθμφεδζδξ 

ηαθθζενβεζχκ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν : Κηλεηέο Ζιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο γηα ηνλ Αγξν-

ηηθό Υώξν 
 

2.1 Οξηζκνί θαη Βαζηθέο Έλλνηεο 

 

Μζα ηζκδηή δθεηηνμκζηή εθανιμβή (mobile application/ mobile app), είκαζ έκα είδμξ θμ-

βζζιζημφ, ημ μπμίμ έπεζ ζπεδζαζηεί χζηε κα θεζημονβεί ζε ιζα ηζκδηή ζοζηεοή, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ζε έλοπκμ ηζκδηυ ηδθέθςκμ (smartphone) ή ηαιπθέηα (tablet). Οζ ανπζηέξ 

εθανιμβέξ βζα ηζκδηά ακαπηφπεδηακ, χζηε κα εηηεθμφκ ααζζηέξ ενβαζίεξ ηςκ πνμ-

βναιιάηςκ ηςκ οπμθμβζζηχκ, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ, πε-

νζήβδζδ, διενμθυβζμ, επαθέξ, πνυβκςζδ ηαζνμφ.  

ημπυξ ηςκ ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ είκαζ δ πανμπή αμήεεζαξ ζημοξ πνή-

ζηεξ, υπςξ αοηή πμο πανέπεζ ηαζ έκαξ οπμθμβζζηήξ, ηυζμ ζε απυδμζδ υζμ ηαζ ζε ε-

ιπεζνία. Οζ εθανιμβέξ ηςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ είκαζ θμβζζιζηά ιζηνμφ ιεβέεμοξ ιε πε-

νζμνζζιέκεξ θεζημονβίεξ, θηζαβιέκεξ βζα κα πανέπμοκ ηδ ιέβζζηδ απυδμζδ πςνίξ κα 

ηαηαθαιαάκμοκ πμθφ πχνμ ζηδκ ηζκδηή ζοζηεοή. 

Η ζδέα ηαζ δ ελάπθςζδ ηςκ ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ λεηίκδζε απυ ηδκ εηαζ-

νεία Apple, ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ζοζηεοχκ iPod ηαζ iPad μζ εθανιμβέξ αοηέξ λεηίκδ-

ζακ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηζξ εηαζνείεξ θμβζζιζημφ. ηδ ζδιενζκή επμπή, δ αολακυ-

ιεκδ γήηδζδ ηυζμ βζα κέα πνμσυκηα υζμ ηαζ βζα ηζκδηά ηαζ οπδνεζίεξ, έπεζ ςξ απμηέθε-

ζια μζ επζπεζνήζεζξ ηαζ μζ μνβακζζιμί κα εεςνμφκ ζδιακηζηυ ηδκ ακάπηολδ εθανιμβχκ 

βζα ηζκδηά υπμο εα αθμνμφκ ημ ειπυνζμ, ηζξ ηναπεγζηέξ ζοκαθθαβέξ, ηδκ οβεία, ημκ 

ημονζζιυ αθθά ηαζ ημκ βεςνβζηυ ημιέα. ηυπμξ είκαζ κα ηαθοθεμφκ μζ ακάβηεξ δζαθυ-

νςκ επζπεζνδιαηζηχκ ημιέςκ αθθά ηαζ ηςκ ηαηακαθςηχκ. 

Οζ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ ιπμνμφκ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ ζε ηνεζξ ααζζημφξ 

ηφπμοξ (Valdellon, 2016). Οζ ηφπμζ αοημί είκαζ, μζ Native εθανιμβέξ, μζ Hybrid εθανιμ-

βέξ ηαζ ηέθμξ μζ Web εθανιμβέξ, μζ μπμίεξ ακαθφμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα. 

Native Εθαπμογέρ: oζ Native Δθανιμβέξ είκαζ μζ εθανιμβέξ, μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ 

απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ θεζημονβζηυ ζφζηδια. Μία εθανιμβή βζα 

iOS ζοζηεοέξ, βζα πανάδεζβια, εα ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ιυκμ ζε ζοζηεοέξ ηδξ 

Apple. Γζα ηδ δδιζμονβία ηςκ Native Δθανιμβχκ, απαζηείηαζ δ βκχζδ ηςκ βθςζζχκ 

πνμβναιιαηζζιμφ, υπςξ Objective-C, Swift, iOS SDK, Java, ADT ηαζ C#. 

Hybrid Εθαπμογέρ: oζ Hybrid Δθανιμβέξ είκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ ηςκ Native ηαζ Web 

εθανιμβχκ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ ηφπμξ ηζκδηήξ εθανιμβήξ είκαζ ζοιααηυξ ιε ημ iOS αθθά 

https://clevertap.com/blog/author/lionel-valdellon/
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ηαζ ιε ημ Android θεζημονβζηυ ζφζηδια, εκχ ιπμνεί κα έπεζ πνυζααζδ ζημ οθζηυ ηδξ 

ζοζηεοήξ ζαξ πςνίξ πνυαθδια. Γζα κα δδιζμονβήζεζ ηάπμζμξ ιζα Hybrid Δθανιμβή, 

πνέπεζ κα δζαεέηεζ βκχζεζξ ζε HTML, CSS, Javascript, Cordova/PhoneGap ηαζ Cross 

platform Mobile Development Frameworks. 

Web Εθαπμογέρ: εθανιμβή ζζημφ ή αθθζχξ Web App εεςνείηαζ μπμζμδήπμηε πνυ-

βναιια ημ μπμίμ εηηεθεί ιζα ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία πνδζζιμπμζχκηαξ έκα πνυβναι-

ια πενζήβδζδξ ζζημφ, υπςξ ημ Google Chrome ςξ πεθάηδ (client) ημο. Η εθανιμβή 

ιπμνεί κα είκαζ ηυζμ απθή υζμ ιζα θυνια επζημζκςκίαξ ζε ιία ζζημζεθίδα ή ηυζμ πενί-

πθμηδ υπςξ ιζα εθανιμβή παζπκζδζχκ βζα ηζκδηά. 

 

2.2 Υξήζε Κηλεηώλ πζθεπώλ θαη Δθαξκνγώλ 

 

Η δοκαιζηή ακάπηολδ ηδξ ηζκδηήξ επζημζκςκίαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εονεία πνήζδ 

υθςκ ηςκ ηφπςκ θμνδηχκ ζοζηεοχκ υπςξ βζα πανάδεζβια έλοπκα ηζκδηά, ηάιπθεη, 

θαίκεηαζ πςξ έπεζ επδνεάζεζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ ακενχπςκ ζε παβηυζιζμ επίπε-

δμ.  

Η Γζεεκήξ Έκςζδ Σδθεπζημζκςκζχκ έηακε βκςζηυ πςξ ημ 2015 μζ ζοκδέζεζξ ηζκδηήξ 

ηδθεθςκίαξ έθηαζακ ηα 7,08 δζζεηαημιιφνζα, μζ μπμίεξ αολήεδηακ ημ 2017 θεάκμκηαξ 

ηα 7,76 δζζεηαημιιφνζα. Πανάθθδθα, αολάκεηαζ ηαζ μ ρδθζαηυξ πθδεοζιυξ, ιε έλζ 

ζημοξ δέηα κα δζαεέημοκ πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ εκχ ημ έκα ηνίημ ημο παβηυζιζμο 

πθδεοζιμφ έπεζ έκα smartphone.  Σμ 2010, μ ανζειυξ ηςκ πνδζηχκ ημο δζαδζηηφμο 

παβημζιίςξ ήηακ 1,9 δζζεηαημιιφνζα, ζφιθςκα ιε ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηδξ Statista 

ηαζ ημο Internet World Stats. Μέπνζ, ημ 2015 υπμο αολήεδηε ηαηά 66% δδθαδή ζε 3,2 

δζζεηαημιιφνζα. Δκχ, ημ 2019 μ παβηυζιζμξ ρδθζαηυξ πθδεοζιυξ ήηακ 4,5 δζζεηα-

ημιιφνζα ιε αφλδζδ 8% ζε εηήζζα αάζδ. Σμ 2020 μ παβηυζιζμξ ρδθζαηυξ πθδεοζιυξ 

έθηαζε ηα 4,8 δζζεηαημιιφνζα ζδιεζχκμκηαξ αφλδζδ 300 εηαημιιφνζα ζε έκακ πνυκμ. 

Σα δεδμιέκα StatCounter ηαζ Statista θακενχκμοκ υηζ μ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ πνδζηχκ 

ημο δζαδζηηφμο πνδζζιμπμζμφζε θεζημονβζηά ζοζηήιαηα Android ηδξ Google ηαζ 

Windows ηδξ Microsoft – πενίπμο 1,6 δζζεηαημιιφνζα ηαζ 1,5 δζζεηαημιιφνζα πνήζηεξ 

ημ 2019 ακηίζημζπα. Πενζζζυηενμζ απυ 572 εηαημιιφνζα πνήζηεξ δζαδζηηφμο επέθελακ 

ημ θεζημονβζηυ ζφζηδια iOS. Σμ OS X ηαζ ημ Linux αημθμφεδζακ ιε 268,3 εηαημιιφνζα 

ηαζ 32,8 εηαημιιφνζα πνήζηεξ ακηίζημζπα. Σέθμξ, δ Statista οπμζηδνίγεζ υηζ μ παβηυ-

ζιζμξ ρδθζαηυξ πθδεοζιυξ εα δζαηδνήζεζ ηδκ εκηοπςζζαηή ακάπηολή ημο ηα επυιεκα 

πνυκζα. Μέπνζ ημ 2025 μ ανζειυξ ηςκ πνδζηχκ ημο δζαδζηηφμο ακαιέκεηαζ κα θεάζεζ 

ζπεδυκ ηα 5,6 δζζεηαημιιφνζα. 



23 
 

Πανάθθδθα ιε ηδκ αφλδζδ ημο παβηυζιζμο ρδθζαημφ πθδεοζιμφ, παναηδνείηαζ ηαζ 

αφλδζδ ηςκ πνδζηχκ έλοπκςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ ηαζ ηάιπθεη. Ο ανζειυξ ηςκ πνδ-

ζηχκ έλοπκςκ ηζκδηχκ παβημζιίςξ λεπενκά ηα 3 δζζεηαημιιφνζα εκχ πνμαθέπεηαζ κα 

αολδεεί ηαηά ανηεηέξ εηαημκηάδεξ εηαημιιφνζα ηα επυιεκα πνυκζα. Κμνοθαίμζ πςθδ-

ηέξ έλοπκςκ ηζκδηχκ είκαζ μζ εηαζνείεξ Apple, Samsung ηαζ Huawei. οκμθζηά, μζ ηνεζξ 

αοηέξ εηαζνείεξ ηεπκμθμβίαξ ακηζπνμζςπεφμοκ πενίπμο ημ ήιζζο υθςκ ηςκ πςθήζεςκ 

έλοπκςκ ηζκδηχκ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. Καζ μζ ηνεζξ πνμιήεεοζακ ηδκ αβμνά ιε ημο-

θάπζζημκ 290 εηαημιιφνζα έλοπκα ηζκδηά ημ 2018, ιε ηδ Samsung κα πνςημζηαηεί ιε 

πενζζζυηενεξ απυ 200 εηαημιιφνζα απμζημθέξ ιμκάδςκ smartphone. 

Με ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ημ Associated Press ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ ε-

ηαζνεία eMarketer, ημ 2016 μ ανζειυξ πνδζηχκ έλοπκςκ ηζκδηχκ ήηακ ζηα 2,08 δζζεηα-

ημιιφνζα. Δκχ, ακηίζημζπδ ένεοκα ημο eMarketer ιαξ εκδιενχκεζ πςξ μζ πνήζηεξ tab-

let έθηακακ ημοξ 600.000.000 ημ 2013 ηαζ ημ 1,5 δζζεηαημιιφνζα πνήζηεξ ημ 2019.  

Η αολακυιεκδ πνήζδ ηυζμ ηςκ έλοπκςκ ηζκδηχκ υζμ ηαζ ηςκ ηάιπθεη ακηίζημζπα, μ-

θείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ έπεζ βίκεζ ημ ηονίανπμ ιέζμ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ιαξ ηυζμ 

ζηδκ επζημζκςκία, ζηδ ροπαβςβία, ζηδκ εκδιένςζδ υζμ ηαζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ. Σα έλο-

πκα ηζκδηά, θένμκηαξ ηεπκζηά πθεμκεηηήιαηα, εονείεξ μευκεξ αθήξ, εοακάβκςζηεξ ηαζ 

πνμζανιυζζιεξ ζηζξ ακάβηεξ ηάεε πνήζηδ, ηάιενεξ ορδθήξ ακάθοζδξ, μζ μπμίεξ ιπμ-

νμφκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ άθθεξ ζοζηεοέξ, υπςξ ηάιενεξ ηαζ αζκηεμ-

ηάιενεξ, ηδ βεςβναθζηή εέζδ ζφζηδια, ζζπονμφξ επελενβαζηέξ ιε δοκαηυηδηα απμεή-

ηεοζδξ ανπείςκ, ζοζηεοή ακαπαναβςβήξ ιμοζζηήξ, θεζημονβία ναδζμθςκζημφ δέηηδ, 

ζοζηεοή ακαπαναβςβήξ αίκηεμ η.θπ., είπακ ςξ απμηέθεζια κα ιεηαηναπμφκ ζε πνή-

ζζια ηαζ απαναίηδηα ενβαθεία. 

Η ηαπεία αφλδζδ ηαζ πνήζδ εθανιμβχκ βζα ηζκδηά, είπε ςξ απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία 

εκυξ κέμο πεδίμο ζημ ρδθζαηυ μζημζφζηδια. Σμ κέμ αοηυ πεδίμ, απμηεθείηαζ απυ πζ-

θζάδεξ πνμβναιιαηζζηέξ, δδιμθζθείξ πθαηθυνιεξ θμβζζιζημφ αθθά ηαζ εηαημιιφνζα 

πνήζηεξ. Η δζάεεζδ ηςκ εθανιμβχκ βζα ηζκδηά ζοκήεςξ, πναβιαημπμζείηαζ ιέζς εβ-

βεκχκ πθαηθμνιχκ δζακμιήξ, ηςκ θεβυιεκςκ ηαηαζηδιάηςκ εθανιμβχκ ηαζ ηα μπμία 

δζαπεζνίγμκηαζ μζ ζδζμηηήηεξ ηςκ θεζημονβζηχκ ηζκδηχκ ζοζηδιάηςκ.  

Απυ ηα πζμ δδιμθζθή ηαηαζηήιαηα παβημζιίςξ είκαζ ημ App Store ηδξ Apple, ημ 

Google Play αθθά ηαζ ηα ηαηαζηήιαηα ηςκ Windows Phone ηαζ ηα Blackberry App 

World. Οζ εθανιμβέξ βζα ηα ηζκδηά παναηηδνίγμκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ςξ μθμηθδ-

νςιέκα ζοζηήιαηα, ηα μπμία έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα οπμζηδνίλμοκ ηζξ εηάζημηε επζ-

πεζνήζεζξ υπςξ βζα πανάδεζβια ηδξ ροπαβςβίαξ, ηδξ οβείαξ, ημο ημονζζιμφ, ηςκ αβμ-

νχκ, ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ βεςνβίαξ.  
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Σμ Google Play Store ζοζηήεδηε βζα πνχηδ θμνά ςξ Android Market ημ Γεηέιανζμ ημο 

2009 εκχ ημ Νμέιανζμ ημο 2015 δζέεεηαζ 1,8 εηαημιιφνζα εθανιμβέξ βζα ζοζηεοέξ An-

droid.  

Σμ Apple App Store πνςημδδιζμονβήεδηε ημκ Ιμφθζμ ημο 2008, δίκμκηαξ ζημοξ ηαηυ-

πμοξ i-phone ηαζ i-pad κα ηαηεαάγμοκ εθανιμβέξ οπμζηδνζγυιεκεξ απυ ηζξ παναπάκς 

ζοζηεοέξ εκχ ημκ Ιμφκζμ ημο 2015 δζέεεηαζ 1,5 εηαημιιφνζα εθανιμβέξ 

Σα παναπάκς ζημζπεία θακενχκμοκ ηδκ ηάζδ ςξ πνμξ ηδ δδιζμονβία εθανιμβχκ ιε 

ζηυπμ κα ηαθοθεμφκ μζ ακάβηεξ ημο ιεβάθμο υβημο ηςκ πνδζηχκ έλοπκςκ ηζκδηχκ ηαζ 

ηάιπθεη. 

Σμ 2016 δ IBM δζελήβαβε ιζα ένεοκα υπμο γήηδζε ζε 5.247 δζεοεφκμκηα ζηεθέπδ εηαζ-

νεζχκ ηεπκμθμβίαξ απυ 70 πχνεξ, κα δχζμοκ απάκηδζδ ζημ ενχηδια: πμζα ηεπκμθμβία 

πζζηεφμοκ υηζ εα είκαζ ζδιακηζηή ζηα επυιεκα ηνία ιε πέκηε πνυκζα. Σα απμηεθέζιαηα 

έδεζλακ, πςξ δ πθεζμρδθία ηςκ ενςηδεέκηςκ ηαζ ιε πμζμζηυ 63%, οπμζηδνίγμοκ ηε-

πκμθμβίεξ οπμθμβζζηζημφ κέθμοξ (cloud computing) υπςξ πανμπή οπδνεζζχκ οπμθμ-

βζζηχκ-δζαημιζζηχκ, απμεδηεοηζηχκ πχνςκ, αάζεςκ δεδμιέκςκ, δζηηφςζδξ, θμβζζιζ-

ημφ, ακαθοηζηχκ ζημζπείςκ η.ά., εκχ ζηδ ζοκέπεζα έπμκηαζ μζ ηζκδηέξ θφζεζξ (mobile 

solutions) ιε πμζμζηυ 61%. 

φιθςκα ιε ημ Statista, δ πμνεία ηςκ πνδζηχκ έλοπκςκ ηζκδηχκ ζε παβηυζιζμ επί-

πεδμ απυ ημ 2012 έςξ ημ 2021, πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή αφλδζδ. Γζα ημ 2021 δ πνυ-

αθερδ δείπκεζ, πςξ μζ πνήζηεξ έλοπκςκ ηζκδηχκ εα είκαζ 3.8 δζζεηαημιιφνζα ζε πα-

βηυζιζμ επίπεδμ, πανμοζζάγμκηαξ ιζα ιζηνή αφλδζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνυαθερδ ημο 

2020 υπμο έθηακε ημοξ 3.5 δζζεηαημιιφνζα πνήζηεξ. Δκχ, παναηδνμφιε ηδ ναβδαία 

αφλδζδ ηςκ πνδζηχκ απυ ημ 2012 ιέπνζ ηχνα, δ μπμία ακένπεηαζ ζημοξ 2.74 πνήζηεξ. 

Δπζπθέμκ, ζηαηζζηζηέξ ιεθέηεξ απεζημκίγμοκ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ ζοκμθζηέξ απμζημθέξ 

ιμκάδςκ έλοπκςκ ηζκδηχκ παβημζιίςξ απυ ημ 2009 έςξ ημ 2019 ιε πνυαθερδ βζα ημ 

2022 ηαζ ημ 2023. Οζ απμζημθέξ βζα έλοπκα ηζκδηά ακήθεακ ζε πενίπμο 1,45 δζζεηα-

ημιιφνζα ημ 2018, πανμοζζάγμκηαξ ιζα δεηαπθάζζα αφλδζδ απυ ημ πμζυ ηςκ απμζημ-

θχκ ημ 2009. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ έςξ ημ 2017, πενίπμο 31% ημο παβηυζιζμο πθδεο-

ζιμφ δζέεεηε έλοπκμ ηζκδηυ εκχ ημ 2011 ημ πμζμζηυ ήηακ πμο ήηακ 10%. Σμ 2019, μζ 

απμζημθέξ έλοπκςκ ηζκδηχκ ακήθεακ ζε πενίπμο 1,37 δζζεηαημιιφνζα ιμκάδεξ. Δκχ, 

βζα ημ 2022 μζ πνμαθέρεζξ δείπκμοκ πςξ μζ απμζημθέξ έλοπκςκ ηζκδηχκ εα θεάζμοκ 

ηα 1,57 δζζεηαημιιφνζα ιμκάδεξ ηαζ βζα ημ 2023, δ πνυαθερδ δείπκεζ ιείςζδ ηαζ μζ 

απμζημθέξ κα ανίζημκηαζ ζηα 1,48 δζζεηαημιιφνζα. 

Σέθμξ, ζηζξ θμνδηέξ ζοζηεοέξ υπμο θένμοκ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ δεκ δζα-

ηνίκμοιε ιυκμ ηα έλοπκα ηζκδηά αθθά ηαζ ηα ηάιπθεη. Σμ iPad, ημ πνχημ ηάιπθεη ιε 
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μευκδ αθήξ, ηοηθμθυνδζε απυ ηδκ Apple ημ 2010. Ύζηενα, απυ ηδκ ηοηθμθμνία ημο, 

δ ζοζηεοή άθθαλε δναιαηζηά ηδκ παβηυζιζα αβμνά ηάιπθεη ηυζμ απυ άπμρδ ηεπκμ-

θμβίαξ υζμ ηαζ ηςκ πνμζδμηζχκ ηςκ ηαηακαθςηχκ, ιε ημ πνμσυκ ηδξ Apple κα είκαζ ημ 

πνχημ ηάιπθεη, ημ μπμίμ ζδιείςζε ζδιακηζηή επζηοπία ζε πςθήζεζξ. Σμ iPad, ιαγί ιε 

ιζα ζεζνά απυ ζοζηεοέξ άθθςκ πνμιδεεοηχκ, ζοιαάθθμοκ ζηδκ αβμνά θμνδηχκ οπμ-

θμβζζηχκ ηαζ ηάιπθεη υπμο ακαιέκεηαζ κα θεάζεζ ζε αλία πάκς απυ 262 δζζεηαημι-

ιφνζα δμθάνζα ημ 2023. Χζηυζμ, δ αβμνά ακαιέκεζ κα δεπεεί ηζξ πνμηθήζεζξ ςξ απμηέ-

θεζια ημο ημνμκςσμφ (COVID-19), ιε πνμαθέρεζξ ιείςζδξ 12,2% ημ 2020 ζε ζφβηνζ-

ζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ έημξ.  

Η επζηοπία ημο iPad έδςζε ηδκ έιπκεοζδ ζε άθθεξ εηαζνείεξ υπςξ δ Samsung ηαζ δ 

Huawei κα ηοηθμθμνήζμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ εηδυζεζξ ηάιπθεη. Χζηυζμ, ιεηά ηδκ απμημ-

νφθςζδ ηςκ απμζημθχκ ημ 2014, δ παβηυζιζα γήηδζδ βζα ηάιπθεη πανμοζίαζε ζηα-

εενή ιείςζδ. Σμ 2023, μζ απμζημθέξ ηάιπθεη παβημζιίςξ εηηζιάηαζ υηζ εα θηάζμοκ ηα 

122 εηαημιιφνζα ιμκάδεξ, πανμοζζάγμκηαξ ιείςζδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ 230 εηαημιιφ-

νζεξ ιμκάδεξ υπμο παναηδνήεδηακ ημ 2014.  

Η Apple παναιέκεζ μ ημνοθαίμξ πςθδηήξ ηάιπθεη υζμκ αθμνά ηζξ απμζημθέξ, ιε ηδ 

Samsung ηαζ ηδκ Amazon κα ημπμεεημφκηαζ ζηδ δεφηενδ ηαζ ηνίηδ εέζδ ακηίζημζπα, ιε-

ηαλφ ηςκ πςθδηχκ ηάιπθεη. Σμ ιενίδζμ αβμνάξ ηδξ Apple βζα απμζημθέξ ηάιπθεη πα-

βημζιίςξ ήηακ πάκς απυ 25% ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ακ ηαζ μ ακηαβςκζζιυξ παναιέκεζ 

ζζπονυξ ηαεχξ μζ ηαηαζηεοαζηέξ ζοκεπίγμοκ κα ακαπηφζζμοκ ηαζκμηυια πνμσυκηα 

πνμηεζιέκμο κα πνμζεθηφζμοκ ημοξ ηαηακαθςηέξ ιαηνζά απυ ηδκ Apple. 

Πανάθθδθα ιε ηδ πνήζδ ηςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ ένπεηαζ ηαζ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ θεζ-

ημονβίαξ ηςκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ. Σα ζηαηζζηζηά ζημζπεία δείπκμοκ ημ πυζμ έπεζ επδ-

νεαζηεί μ πθδεοζιυξ παβημζιίςξ ιε ηδκ πανμοζία ηςκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ. Σμ 2018, 

ηα παβηυζιζα έζμδα απυ εθανιμβέξ βζα ηζκδηά ήηακ πάκς απυ 365 δζζεηαημιιφνζα 

δμθάνζα. Δκχ, ημ 2023 μζ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ ακαιέκεηαζ κα απμθένμοκ 

έζμδα άκς ηςκ 935 δζζεηαημιιονίςκ δμθανίςκ είηε ιέζς πθδνςιέκςκ θήρεςκ είηε 

ιέζς δζαθδιίζεςκ εκηυξ ηδξ εθανιμβήξ. Δπίζδξ, ςξ ημνοθαίμζ εηδυηεξ εθανιμβχκ 

παζπκζδζχκ βζα ηζκδηά ζημ Google Play Store παβημζιίςξ ημκ Ιακμοάνζμ ημο 2019 ήηακ 

δ King, δ Supercell ηαζ δ Bandai Namco ιε πάκς απυ 40 εηαημιιφνζα δμθάνζα ζε έ-

ζμδα απυ αοηέξ ηζξ εθανιμβέξ. Οζ ημνοθαίμζ εηδυηεξ εθανιμβχκ εηηυξ παζπκζδζχκ ιε 

αάζδ ηα έζμδα πενζθαιαάκμοκ ηδ Google, ηδκ Tinder ηαζ ηδκ Pandora. 

Όθα, ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ακαδεζηκφμοκ ημκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ υπμο εα δζαδναιαηί-

ζμοκ μζ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημο παβηυζιζμο πθδεο-

ζιμφ αθθά ηαζ ζηζξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ηςκ επυιεκςκ πνυκςκ. Σμ βεβμκυξ αοηυ δεί-
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πκεζ ηδκ επζηαηηζηή ακάβηδ βζα ηδκ δδιζμονβία κέςκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ, μζ μπμίεξ εα 

απεοεφκμκηαζ ζημοξ επαββεθιαηίεξ υπμο αζπμθμφκηαζ ιε ημκ αβνμηζηυ ημιέα. 

 

2.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά Αγξνηηθώλ Κηλεηώλ Δθαξκνγώλ 

 

Οζ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ πανμοζζάγμοκ δζαθμνέξ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ πμο 

δζαεέημοκ ηα επζηναπέγζα οπμθμβζζηζηά ζοζηήιαηα. Οζ δζαθμνέξ αοηέξ είκαζ θμβζηυ κα 

οπάνπμοκ δζυηζ μζ θμνδηέξ ζοζηεοέξ θένμοκ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ςξ πνμξ ηδ 

πνήζδ ημοξ ηαεχξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ υπμο πνεζάγεηαζ κα θεζημονβήζμοκ είκαζ δζαθμνε-

ηζηυ. 

Η Νηαθζάκδ η.ά. (2016), εζηίαζακ ζηζξ εθανιμβέξ, μζ μπμίεξ παναηδνμφκηαζ ζηα ηαηα-

ζηήιαηα App Store, Google Play ηαζ Windows Phone. Σα εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ θμζπυκ 

ήηακ ηα ελήξ: μζ εθανιμβέξ ιε θμβζζιζηυ Android είκαζ 551 ηαζ ιε iOS 589. Οζ παναπά-

κς εθανιμβέξ δζαηίεεκηαζ βζα επζπεζνδιαηζηά ηαζ πνδιαημμζημκμιζηά δεδμιέκα, βζα ηδκ 

παναβςβή γχςκ, βζα ηδ δζαπείνζζδ ηαζ εηιεηάθθεοζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, βζα ηδκ πνυζ-

θδρδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ παναζίηςκ αθθά ηαζ ηςκ αζεεκεζχκ, βζα ηδκ βεςνβζηή ηε-

πκμθμβία, ηα βεςνβζηά ιδπακήιαηα, βζα ηδκ πνυβκςζδ ημο ηαζνμφ, βζα ημκ ρεηαζιυ ηαζ 

ηέθμξ βζα βεςνβζηέξ εζδήζεζξ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ηςκ αβνμηχκ. Όζμ βζα ηα ηαηαζηήια-

ηα ηςκ Windows phone παναηδνμφιε ιυκμ 42 αβνμηζηέξ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμ-

βέξ αθμφ είκαζ ζπεηζηά πνυζθαηδ δ πανμοζία ημοξ.  

Παναηδνείηαζ, πςξ πμθθέξ εθανιμβέξ θένμοκ πανυιμζμ πενζεπυιεκμ αθθά ηαζ θεζ-

ημονβίεξ, βζα ημ θυβμ αοηυ, εα ακαθενεμφκ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πεκήκηα πζμ δδιμ-

θζθχκ εθανιμβχκ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα. 

Οζ πεκήκηα πζμ δδιμθζθείξ αβνμηζηέξ εθανιμβέξ αθμνμφκ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: μπηχ 

εθανιυγμκηαζ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ αβνμηηδιάηςκ, δεηαηνείξ θεζημονβμφκ ςξ ανζειμ-

ιδπακέξ, ιζα αθμνά ηδκ δεζβιαημθδρία ημοξ εδάθμοξ, αηυια ιζα εθανιυγεηαζ βζα ηδκ 

πνυθδρδ αηοπδιάηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζνζζιμφ ηςκ βεςνβζηχκ μπδιάηςκ, έλζ 

ακαθένμκηαζ ζημ ειπυνζμ, δ πνυβκςζδ ημο ηαζνμφ βίκεηαζ απυ ηνεζξ εθανιμβέξ, πθδ-

νμθμνίεξ υπμο αθμνμφκ δζάθμνα βεςνβζηά εέιαηα οπμζηδνίγμκηαζ απυ εκκζά εθανιμ-

βέξ εκχ εζδδζεμβναθζηέξ αβνμηζηέξ εθανιμβέξ είκαζ ηέζζενζξ ηαζ πέκηε ζπεηίγμκηαζ ιε 

ημ ζφζηδια GIS. Η βθχζζα, δ μπμία οπμζηδνίγεηαζ απυ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ εθανιμ-

βχκ είκαζ δ αββθζηή ηα ζοβηεηνζιέκα μζ 35 απυ ηζξ 50 υπμο ιεθεημφκηαζ. Μυκμ 5 είκαζ 

αοηέξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηα Αββθζηά ηαζ ιζα αηυια βθχζζα εκχ μζ οπυθμζπεξ 10 δζαεέ-

ημοκ πενζζζυηενεξ απυ δφμ βθχζζεξ. Οζ πενζζζυηενεξ εθανιμβέξ (92%) θένμοκ ςξ 
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πχνα πνμέθεοζδξ ηζξ ΗΠΑ εκχ μζ 25 εθανιμβέξ έπμοκ πενζμνζζιέκδ εδαθζηή ηάθορδ, 

μζ 22 δζαεέημοκ παβηυζιζα ηάθορδ ηαζ ηέθμξ μζ 3 θαίκεηαζ κα έπμοκ απνμζδζυνζζηδ 

εδαθζηή ηάθορδ. ηυπμξ ηδξ πθεζμρδθία ηςκ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ είκαζ κα 

δζεοημθφκμοκ ημοξ αβνυηεξ. Οζ εθηά απυ ηζξ πεκήκηα εθανιμβέξ πανμοζζάζηδηακ ζημ 

ημζκυ ηδ πνμκζηή πενίμδμ 2010 ηαζ 2014 εκχ μζ οπυθμζπεξ 26 ηοηθμθυνδζακ απυ ημ 

2015 έςξ ημ 2016. Δπζπθέμκ, ηάπμζεξ εθανιμβέξ, βζα κα ηζξ έπεζξ ζημ ηζκδηυ ζμο, 

πνέπεζ κα ηζξ πθδνχζεζξ. Σμ ηυζημξ δζαθένεζ ακάιεζα ζηζξ εθανιμβέξ, βζα πανάδεζβ-

ια πέκηε εθανιμβέξ θένμοκ ηυζημξ απυ 0,99 $ εκχ οπάνπμοκ ηαζ αοηέξ πμο ημζηί-

γμοκ 1,99 $, 14,99 $ ηαζ 299,99$. Οζ οπυθμζπεξ εθανιμβέξ είκαζ δςνεάκ εκχ είκαζ ηαζ 

αοηέξ υπμο βζα θεζημονβήζμοκ πθήνςξ θένμοκ πνέςζδ. Υαναηηδνζζηζηυ ηςκ εθανιμ-

βχκ είκαζ ηαζ ημ ιέβεεμξ αοηχκ. οβηεηνζιέκα, 9 απυ αοηέξ έπμοκ ιέβεεμξ ιζηνυηενμ 

απυ 1 MB, 19 δζαεέημοκ ιέβεεμξ απυ 1 έςξ 10 MB, μζ 21 θένμοκ ιέβεεμξ απυ 10 έςξ 

82 MB ηαζ ηέθμξ ιζα ιυκμ εθανιμβή θένεζ 539 MB επεζδή πνεζάγεηαζ 7.500 εζηυκεξ βζα 

εβηαηάζηαζδ ηαοημπμίδζδ. Έκα αηυια ζημζπείμ πμο ιεθεηήεδηε είκαζ μζ θήρεζξ υπμο 

έπεζ δεπεεί δ ηάεε εθανιμβή. Χξ πζμ δδιμθζθήξ εθανιμβή πανμοζζάγεηαζ αοηή, δ μ-

πμία ζπεηίγεηαζ ιε ημ βεςνβζηυ ελμπθζζιυ ηαζ θαίκεηαζ κα έπεζ πενζζζυηενεξ απυ εηαηυ 

πζθζάδεξ θήρεζξ. Έπεζ εθεβπεεί απυ 524 πνήζηεξ εκχ έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ "πμθφ ηα-

θή". Δπίζδξ, δφμ εθανιμβέξ πμο ακήημοκ ζηδ δζαπείνζζδ εηιεηαθθεφζεςκ θαίκεηαζ κα 

έπμοκ πάκς απυ πεκήκηα πζθζάδεξ θήρεζξ ηαζ θένμοκ ημ παναηηδνζζιυ "πμθφ ηαθά. 

Σέθμξ, ημ 54% ηςκ εθανιμβχκ οπμζηδνίγεηαζ ηαοηυπνμκα απυ θμβζζιζηυ Android ηαζ 

iOS, εκχ ιυκμ ιία (2%) είκαζ δζαεέζζιδ βζα ημ θμβζζιζηυ Blackberry. Σνεζξ εθανιμβέξ 

(6%) πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά βζα ζοζηεοέξ Android έκακηζ ηςκ δεηαμηηχ ε-

θανιμβχκ υπμο οπμζηδνίγμοκ θμβζζιζηυ (36%) iOS (Costopoulou et al., 2016). 

Ο Πίκαηαξ 1 αθμνά ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ ζε παβηυ-

ζιζμ επίπεδμ. Η ηαηδβμνζμπμίδζδ βίκεηαζ αάζεζ ημο θμβζζιζημφ, ζημ εάκ δ εθανιμβή 

είκαζ επί πθδνςιή ή υπζ ηαζ ηέθμξ ςξ πνμξ ηδκ ακάβηδ πμο εα ηαθφρεζ ζημκ εηάζημηε 

εκδζαθενυιεκμ ιέζα απυ ηδ πνήζδ ηδξ. 

Παναηδνείηαζ, υηζ μζ εθανιμβέξ επί πθδνςιή, είηε δζαεέημοκ θμβζζιζηυ Android είηε iOS 

ή ηάπμζμ άθθμ, είκαζ εθάπζζηεξ ηαζ ίζςξ αοηυ εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί ςξ εεηζηυ 

ζημζπείμ, ηαεχξ μ αβνυηδξ δεκ εα δζζηάγεζ κα πεζναιαηζζηεί ιε ηζξ αβνμηζηέξ ηζκδηέξ 

δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ ηαζ κα ηζξ εκηάλεζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο. Σέθμξ, μζ εθανιμ-

βέξ πμο θένμοκ θμβζζιζημφ iOS θαίκεηαζ κα είκαζ πζμ πμθθέξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ An-

droid εθανιμβέξ. 
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Πίλαθαο 1: Καηδβμνζμπμίδζδ παβηυζιζςκ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ ζφιθςκα ιε ημ θμβζζιζηυ ημοξ 

ηαζ εάκ είκαζ επί πθδνςιή ή υπζ (Πεγή: http://www.farms.com/agriculture-apps). 

 

2.3 Παξαδείγκαηα Αγξνηηθώλ Κηλεηώλ Δθαξκνγώλ 

 

Παναηδνείηαζ, υηζ ζήιενα μζ αβνυηεξ μθείθμοκ, κα δζαπεζνίγμκηαζ εηενμβεκείξ ηαζ πμθφ-

πθμηεξ πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ είηε αθμνμφκ ηεπκζηέξ ηαθθζένβεζεξ είηε ηζιέξ πνμσυκηςκ 

ή αηυια ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ ηδξ αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

βνήβμνδ θήρδ απμθάζεςκ.  

Η πμθοπθμηυηδηα ηςκ ιεευδςκ ηαζ μ ιεβάθμξ υβημξ πθδνμθμνζχκ βζα ηδκ επίθοζδ 

υθςκ ηςκ παναπάκς γδηδιάηςκ είπακ ςξ απμηέθεζια ηδ δζαιεζμθάαδζδ ζφβπνμκςκ 

ηαζ ζοπκά πμθοπνδζηζηχκ οπμθμβζζηζηχκ ιμκάδςκ (θμνδηέξ ζοζηεοέξ, οπμθμβζζηέξ) 

υπςξ ηαζ επζιένμοξ ζοζηεοχκ, μζ μπμίεξ θαιαάκμοκ πχνα ζε δζάθμνα θοζζηά πενζ-

αάθθμκηα ηαζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ αβνμηζηή μζημκμιία ζπεδυκ αιέζςξ 

ιεηά ηδκ ειθάκζζδ ημοξ. 

Γζα πανάδεζβια μζ εθανιμβέξ βζα ηζκδηά, υπμο αθμνμφκ ηα βεςνβζηά πνμσυκηα, δεί-

πκμοκ πςξ ζοιαάθμοκ ζδιακηζηά ζημκ εηζοβπνμκζζιυ ημο βεςνβζημφ ημιέα, ηυζμ ζηζξ 

ακαπηοβιέκεξ πχνεξ υζμ ηαζ ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ. Οζ παναβςβμί ιζηνήξ ηθίιαηαξ 

ιπμνμφκ κα επςθεθδεμφκ ηαζ κα αολδεεί ημ εζζυδδιά ημοξ, ιεζχκμκηαξ ημ ηυζημξ ηδξ 

ζοκαθθαβήξ ηυζμ ηαηά ηδκ πνμιήεεζα υζμ ηαζ ηαηά ηδκ δζακμιή ηςκ πνμσυκηςκ. Δπζ-

πθέμκ, δ πνήζδ ηςκ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ θαίκεηαζ, πςξ έπεζ αεθηζχζεζ ημ 

ημιιάηζ ηδξ ζπκδθαζζιυηδηαξ, ιε απμηέθεζια ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμσυ-

κηςκ κα παναηηδνίγμκηαζ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ ςξ απαναίηδηα ηνζηήνζα ςξ πνμξ ηδκ 

επζθμβή ημοξ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ Anroid-Ελεφθερη Android-Πληρωμή Android-φνολο Apple-Ελεφθερη Apple-Πληρωμή Apple-φνολο Λοιπζσ-Ελεφθερη Λοιπζσ-Πληρωμή Λοιπζσ-φνολο

Κτηνοτροφία 35,00 4,00 39,00 39,00 5,00 44,00 2,00 2,00 4,00

Καλλιζργειεσ 43,00 3,00 46,00 65,00 3,00 68,00 6,00 - 6,00

Σεχνολογία 42,00 4,00 46,00 56,00 5,00 61,00 3,00 1,00 4,00

Καιρόσ 21,00 1,00 22,00 20,00 1,00 21,00 19,00 1,00 20,00

Παράςιτα 17,00 - 17,00 20,00 - 20,00 1,00 - 1,00

Εκπαίδευςη 23,00 3,00 26,00 21,00 4,00 25,00 2,00 - 2,00

Επιχειρήςεισ 61,00 2,00 63,00 69,00 3,00 72,00 4,00 - 4,00

Ειδήςεισ 24,00 - 24,00 29,00 - 29,00 1,00 - 1,00

Μηχανήματα 20,00 - 20,00 20,00 1,00 21,00 2,00 1,00 3,00

Ψεκαςμόσ 14,00 3,00 17,00 2,00 3,00 5,00 1,00 - 1,00

Εκδηλώςεισ 3,00 - 3,00 3,00 - 3,00 2,00 1,00 3,00

Κηπουρική 10,00 1,00 11,00 10,00 2,00 12,00 - 1,00 1,00

φνολο 313,00 21,00 334,00 354,00 27,00 381,00 43,00 7,00 50,00

http://www.farms.com/agriculture-apps
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Δπίζδξ, δ πνήζδ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ πανμοζζάγεηαζ ηαζ ςξ ιζα πανμπή 

κέςκ εοηαζνζχκ βζα ηα πνδιαημπζζηςηζηά ζδνφιαηα. Η Παβηυζιζα Σνάπεγα οπμζηδνίγεζ 

πςξ μ βεςνβζηυξ ημιέαξ ιπμνεί κα ςθεθδεεί ηαζ κα ακαπηοπεεί ιέζς ηδξ πνήζδξ ηςκ 

εθανιμβχκ αοηχκ. Ανπζηά, μζ παναβςβμί εα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα άιεζδξ πνυζααζδξ 

ζηδ αβμνά ηαζ ζε πθδνμθμνίεξ υπμο εα αθμνμφκ είηε ηζξ ηζιέξ ηςκ πνμσυκηςκ είηε πμζα 

είκαζ αοηά πμο θένμοκ αολδιέκδ γήηδζδ. Δπζπθέμκ, δ πνυζααζδ ζε πθδνμθμνίεξ α-

ηνζαείαξ ζπεηζηέξ ιε ημκ ηαζνυ, ηα πανάζζηα ηαζ ηζξ αζεέκεζεξ, εα είπε ςξ απμηέθεζια 

μζ παναβςβμί κα επζηοβπάκμοκ ηαθφηενδ δζαπείνζζδ ηζκδφκςκ. Η πανμπή ηαζ οπμζηή-

νζλδ ηαθφηενδξ πνυζααζδξ ζε αηνζαείξ ζοιαμοθέξ βζα μνεέξ βεςνβζηέξ πναηηζηέξ, εα 

θένεζ αεθηζχζεζξ ζηζξ απμδυζεζξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ αθθά ηαζ ζε ηαθφηενεξ εηηζιήζεζξ ςξ 

πνμξ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ αμζημηυπςκ. Η πνήζδ ηςκ εθανιμβχκ εα δδιζμονβήζεζ ηα-

θφηενμ πενζαάθθμκ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ παναβςβχκ ηαζ ηςκ δζηηφςκ δζακμιήξ. Η 

αεθηίςζδ αοηήξ ηδξ ζοκενβαζίαξ εα δδιζμονβήζεζ ζζπονέξ αθοζίδεξ αλίαξ ιεηαλφ πα-

ναβςβχκ, πνμιδεεοηχκ ηαζ αβμναζηχκ. Σέθμξ, εα δίκεηαζ ζημοξ παναβςβμφξ δ δοκα-

ηυηδηα πνυζααζδξ ζε εοηαζνίεξ πνδιαημδυηδζδξ. Η δοκαηυηδηα αοηή εα δδιζμονβήζεζ 

εκαθθαηηζημφξ ηαζ αζθαθείξ ηνυπμοξ πθδνςιήξ εκχ μζ αβνυηεξ εα ιπμνμφκ κα αολή-

ζμοκ ηαζ κα δζαθμνμπμζήζμοκ ηδ παναβςβή ηςκ ηαθθζενβεζχκ ημοξ ηαζ ηαοηυπνμκα κα 

ιεζχζμοκ μζημκμιζηέξ απχθεζεξ. 

Παναηδνήεδηε, ηυζμ ζε δζεεκέξ υζμ ηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ, υηζ μζ ενεοκδηέξ εειάηςκ 

ηαζ πνμαθδιάηςκ ηδξ αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ πμο πνδζζιμπμί-

δζακ ηδκ ηεπκμθμβία βζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ ηδκ επελενβαζία ηςκ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ 

ημοξ.  

Καιία πχνα ζηδ βδ δεκ έπεζ ακαπηοπεεί πςνίξ ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ επζζηήιδξ ηαζ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ (Mekonnen et. al., 2012).  

Η πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ακμίβεζ κέμοξ δνυιμοξ βζα ημοξ ηαθθζενβδηέξ. Σα ηεθεοηαία 

πνυκζα έπεζ παναηδνδεεί ιζα αφλδζδ ζηδ πνήζδ θμνδηχκ ζοζηεοχκ, ιέζς ηςκ μ-

πμίςκ μζ πνήζηεξ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ζφβπνμκεξ δθεηηνμκζηέξ οπδνεζίεξ, ιε απμηέ-

θεζια κα πανμοζζάγεζ αεθηίςζδ μ ηνυπμξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ. Η εο-

νεία δζάδμζδ ηαζ πνήζδ ηςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ γςή ηςκ 

πμθζηχκ ζηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ ηαεχξ οπμζηδνίγμοκ πμθθέξ απυ ηζξ ηαεδιενζκέξ 

ημοξ δναζηδνζυηδηεξ (Jaimes, 2006). 

Η ζδιακηζηυηδηα ηςκ θμνδηχκ ζοζηεοχκ ζηδ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ πμθζηχκ θαίκεηαζ 

ηαζ ιέζα απυ δζάθμνα παναδείβιαηα. Η πνήζδ εθανιμβχκ βζα ηζκδηέξ ζοζηεοέξ ζοκ-

δοάγεζ ηδ δζδαζηαθία ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ δίκμκηαξ ιζα κέα ειπεζνία ιάεδζδξ ζημοξ ια-

εδηέξ (Rossing et. al 2012). ηζξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ δζάθμνμζ δδιυζζμζ μνβακζζιμί 
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πνμζθένμοκ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ ςξ πνμξ ημοξ πμθίηεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

εθανιμβέξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ηδ βεςνβία. 

ηδκ Ικδία, βζα πανάδεζβια, δ δζαδζηηοαηή πφθδ ηδξ ηοαένκδζδξ mKisan (mKis-

ab.gov.in) οπμζηδνίγεζ εθανιμβέξ βζα ηζκδηά, μζ μπμίεξ ζηδνίγμοκ ηδ βεςνβία, ηδκ ηδ-

πμονζηή, ηδκ ηηδκμηνμθία αθθά ηαζ άθθα βεςνβζηά πεδία. Η εθανιμβή MKisan δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ηυζμ ζημοξ αβνυηεξ υζμ ηαζ ζε υθμοξ ημο εκδζαθενυιεκμοξ, κα θάαμοκ 

ζοιαμοθέξ ηαζ πθδνμθμνίεξ απυ επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ αθθά ηαζ ηοαενκδηζημφξ 

οπαθθήθμοξ ζε δζάθμνα εέιαηα, ιέζς ηδξ εθανιμβήξ MKisan πςνίξ κα πνεζάγεηαζ δ 

εββναθή ζηδ δζαδζηηοαηή ζεθίδα. Αηυια ιζα εθανιμβή είκαζ ημ iCow, ιζα εθανιμβή 

ιδκοιάηςκ ηαζ θςκδηζηχκ εκημθχκ, υπμο παηνίδα ηδξ είκαζ δ Κέκοα. Η iCow πανέπεζ 

πμζηζθία πθδνμθμνζχκ απυ επζζηήιμκεξ, ζημ πθαίζζμ ιζα ζοκδνμιδηζηήξ οπδνεζίαξ ιε 

ζηυπμ ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ. ηδ 

Μπμηζμοάκα (Νυηζα Αθνζηή) μζ αβνυηεξ ηάκμκηαξ πνήζδ ηδξ εθανιμβήξ Modisar, έ-

πμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαπεζνίγμκηαζ ηα γχα ηδξ θάνιαξ ηάκμκηαξ ηαηαβναθή ζηα αν-

πεία ημοξ, ηζξ αβέθεξ αμμεζδχκ, ημ ηυζημξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ηζξ πςθήζεζξ. Σέθμξ, δ 

WeFarm είκαζ ιζα εθανιμβή υπμο ζημπεφεζ ζε ιζηνή ηθίιαηα αβνμηχκ υπμο ημοξ επζ-

ηνέπεηαζ κα ηάκμοκ ενςηήζεζξ ιέζς ιδκφιαημξ ηαζ κα δέπμκηαζ απακηήζεζξ απυ άθ-

θμοξ εββεβναιιέκμοξ πνήζηεξ ζηδκ Κέκοα, Οοβηάκηα, Σακγακία ηαζ Αηηή Δθεθακημ-

ζημφ.  

Σέθμξ, ημ F-Track Live είκαζ ιζα αοζηναθζακή εθανιμβή, δ μπμία αθμνά ηδ δζαπείνζζδ 

αβνμηηήιαημξ εκ ηζκήζεζ, υπμο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε πμθθμφξ πνήζηεξ κα ηαηαβνά-

θμοκ ηαζ κα έπμοκ πνυζααζδ ζε υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηδ εηιεηάθθεοζδξ ζε πναβιαηζ-

ηυ πνυκμ.  

ηδκ Δθθάδα, δ κέα Κμζκή Αβνμηζηή Πμθζηζηή βζα ηδκ πενίμδμ 2014-2020 δδιζμφνβδζε 

μζημκμιζηά ηίκδηνα ηαζ ζοζηήιαηα ζηήνζλδξ χζηε κα πνμςεήζεζ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ α-

βνμηχκ βζα επεκδφζεζξ ζε ηεπκμθμβίεξ αηνζαείαξ. Σμ άηνςξ ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ 

ηνίκεζ πθέμκ επζαεαθδιέκδ ηδ πνήζδ ηδξ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδ βεςνβία ιε απχ-

ηενμ ζημπυ ηδκ εθανιμβή ηδξ βεςνβίαξ αηνζαείαξ. 

Με ααζζηή ανπή “επέκδοζδ ζε ελμπθζζιυ βζα ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ ηαζ 

αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ πμζυηδηαξ ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ”, ανηεημί είκαζ μζ 

Έθθδκεξ παναβςβμί, μζ μπμίμζ δεκ δζζηάγμοκ κα ηαζκμημιήζμοκ. Οζ Έθθδκεξ αβνυηεξ, 

θεζημονβμφκ ςξ ζφβπνμκμζ επζπεζνδιαηίεξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ 

ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ, εέημκηαξ ςξ ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ 

πνμσυκηςκ ιεζχκμκηαξ ημ ηυζημξ. 
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Γζυηζ, “δ πνήζδ ηζκδηήξ ηδθεθςκία ιε έλοπκεξ ζοζηεοέξ ηαζ θμβζζιζηυ ηαηάθθδθμ ζηζξ 

βεςνβζηέξ πναηηζηέξ ημο Έθθδκα παναβςβμφ είκαζ o ιυκμξ δνυιμξ βζα ηδκ αεθηίςζδ 

ηαζ ελέθζλδ ηδξ βεςνβζηήξ πναηηζηήξ ηαζ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηδξ Δθθδκζηήξ βεςνβί-

αξ." (Λάκηγμξ, 2014). 

Χζηυζμ, ζοβηνίκμκηαξ ηδ γήηδζδ πμο οπάνπεζ βζα ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ ζε 

δζάθμνα πεδία, ζε ζπέζδ ιε ημ πεδίμ πμο αθμνά ημκ αβνμηζηυ πχνμ, εα παναηδνή-

ζμοιε πςξ εάκ ηαζ δ γήηδζδ είκαζ πενζμνζζιέκδ ηαοηυπνμκα ακαπηφζζεηαζ. ηα δθε-

ηηνμκζηά ηαηαζηήιαηα εθανιμβχκ οπάνπμοκ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ, μζ μ-

πμίεξ ηαθφπημοκ δναζηδνζυηδηεξ υπμο αθμνμφκ ηδ βδ υπςξ βζα πανάδεζβια ηδκ ηαθ-

θζένβεζα ηςκ ζπυνςκ, ηδκ πνυβκςζδ ημο ηαζνμφ (Romani et. al., 2015), ηδκ πνμεημζ-

ιαζία ηδξ βδξ, ηδ δζαπείνζζδ ηςκ θοηςνίςκ, ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ θζπαζιάηςκ, ηδ δζά-

βκςζδ ηςκ παναζίηςκ ηαζ ηςκ αζεεκεζχκ, ηδ βαθαηημπαναβςβή (Gichamba & Lukan-

du, 2012), ηζξ ηεπκζηέξ ζοβημιζδήξ, ηδ δζαπείνζζδ αζζεδηήνςκ ηαθθζένβεζαξ (Lomotey & 

Deters, 2014) αθθά ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ιεηά ηδ ζοβημιζδή, ζηδκ αβμνά ηαζ ηδκ πχθδζδ 

ηςκ πνμσυκηςκ, ηδκ πνυαθερδ ηςκ ηζιχκ, ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ ηέθμξ ηα δάκεζα ηςκ 

ηαθθζενβεζχκ ηαζ ηςκ οπμθμβζζιχκ ηςκ αζθαθίζηνςκ. 

 

2.4 Καηεγνξηνπνίεζε Κηλεηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δθαξκνγώλ γηα ηνλ Αγξνηη-

θό Υώξν 

ημ οπμηεθάθαζμ αοηυ πναβιαημπμζείηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηαζ ακάθοζδ ηςκ ηζκδηχκ 

δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ βζα ημκ αβνμηζηυ πχνμ υπμο οπάνπμοκ ζε παβηυζιζμ επί-

πεδμ. 

Οζ εθανιμβέξ αοηέξ εκημπίζηδηακ φζηενα απυ ένεοκα ζε δζπθςιαηζηή ιεθέηδ (Μμονα-

ηίδδξ, 2016). Χζηυζμ, έβζκε ηαζ πεναζηένς ένεοκα δζαδζηηοαηά. Οζ ηαηδβμνίεξ ηζκδηχκ 

δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ είκαζ :  

 Δκδιένςζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ 

 Δηπαζδεοηζηέξ Δθανιμβέξ  

 Δθανιμβέξ πθμήβδζδξ, πανημβνάθδζδξ ηαζ βεςβναθζηχκ πθδνμθμνζχκ 

 Δθανιμβέξ δζαπείνζζδξ αβνμηηήιαημξ 

 Δνβαθεία αφλδζδξ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ εθέβπμο αζεεκεζχκ 

 Δθανιμβέξ αβνμηζηήξ θμβζζηζηήξ 
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2.4.1 Εθαπμογέρ ενημέπυζηρ και επικοινυνίαρ 

Agriculture Forum: δδιζμονβήεδηε απυ ζδζςηζηή εηαζνεία ημ 2015 ηαζ ιπμνμφκ κα ηδ 

πνδζζιμπμζήζμοκ πνήζηεξ απυ ημκ Κακαδά ηαζ ηζξ ΗΠΑ. Ύζηενα απυ εββναθή ηςκ 

αβνμηχκ ηαζ ηςκ παναβςβχκ ζε εζδζηή πθαηθυνια, ημοξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα ζο-

κμιζθμφκ ηαζ κα ακηαθθάζμοκ ζδέεξ ηαζ απυρεζξ. Η εθανιμβή δζαηίεεηαζ δςνεάκ ζηδκ 

αββθζηή βθχζζα βζα ημ θεζημονβζηυ ζφζηδια Android.  

FMC Agricola: ζηυπμξ ηδξ εθανιμβήξ είκαζ δ εκδιένςζδ ηςκ αβνμηχκ ςξ πνμξ ηα 

αβνμηζηά πνμσυκηα ηδξ εηαζνείαξ, ηζξ πνήζεζξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ. Απαζηείηαζ 

Android 4.0 αθθά ηαζ κευηενεξ εηδυζεζξ. 

FAO now: δζαηίεεηαζ δςνεάκ βζα θεζημονβζηά ζοζηήιαηα Android ηαζ iOS, απυ ηδ Γζε-

εκή Ονβάκςζδ Σνμθίιςκ ηαζ Γεςνβίαξ – Food and Agriculture Organization of The 

United Nations. Η εθανιμβή εκδιενχκεζ ημοξ πνήζηεξ ιε ηα ηεθεοηαία κέα ηδξ μνβά-

κςζδξ βφνς απυ ημκ αβνμηζηυ πχνμ. 

Agri App: είκαζ ιζα Android εθανιμβή. Οζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα επζημζκςκήζμοκ ιε εζ-

δζημφξ ηδξ εηαζνείαξ βζα μπμζμδήπμηε πνυαθδια ακηζιεηςπίγμοκ ιε ηζξ ηαθθζένβεζέξ 

ημοξ. Δπίζδξ, μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα επζημζκςκμφκ ηαζ ιε άθθμοξ αβνυηεξ εκχ ηαοηυ-

πνμκα ιπμνμφκ κα ακεαάζμοκ είηε αίκηεμ, είηε θςημβναθία βζα ηαθφηενδ απεζηυκζζδ 

ημο πνμαθήιαημξ. 

Agriculture Internationale: είκαζ Android εθανιμβή ηαζ πανέπεζ ζημοξ πνήζηεξ ηδξ 

ηδκ δθεηηνμκζηή ιμνθή ημο βαθθζημφ πενζμδζημφ Agriculture Internationale. Οζ αβνυηεξ 

ηαζ μζ ηηδκμηνυθμζ εκδιενχκμκηαζ απυ ημ παναπάκς πενζμδζηυ απυ ημ 2009 βζα υηζ 

αθμνά ημκ αβνμηζηυ ημιέα ηονίςξ ηδξ Γαθθίαξ.  

Ag Web News & Markets: δδιζμονβήεδηε ιε ζηυπμ, μζ πνήζηεξ κα εκδιενχκμκηαζ βζα 

εέιαηα ημο αβνμηζημφ πχνμο υπςξ ηζιέξ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ αθθά ηαζ βζα ηζξ 

ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Λεζημονβεί ιε θμβζζιζηυ Android. 

Growers Edge: θεζημονβεί ζε ζοζηεοέξ υπμο δζαεέημοκ είηε Android είηε iOS. Ο πνή-

ζηδξ έπεζ πνυζααζδ ζε πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ηζξ ηζιέξ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, 

ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηζξ ηεθεοηαίεξ αβνμηζηέξ ελεθίλεζξ. Δπίζδξ, ιπμνεί κα επζημζ-

κςκήζεζ ιε άθθμοξ αβνυηεξ. 

 

2.4.2 Εκπαιδεςηικέρ Εθαπμογέρ  

Agriculture Dictionary: δζαηίεεηαζ δςνεάκ βζα ημ θεζημονβζηυ ζφζηδια Android. Δίκαζ 

ιζα εθανιμβή – θελζηυ υπμο πενζθαιαάκεζ υνμοξ ζπεηζημφξ ιε ηδ βεςνβία ηαζ ηδκ ηηδ-

κμηνμθία. Οζ μνζζιμί πμο θένεζ ημ θελζηυ αθμνμφκ ηα αβνμηζηά ιδπακήιαηα, ηα ζπαν-

ηά, ηα γχα, ημ πενζαάθθμκ ηαεχξ ηαζ ηδ ιεηεςνμθμβία. Πενζθαιαάκεζ πάκς απυ 5.500 

υνμοξ. 
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2.4.3 Εθαπμογέρ πλοήγηζηρ, σαπηογπάθηζηρ και γευγπαθικών πληποθοπιών 

GPS Fields Area Measure: δζαηίεεηαζ ζε 42 βθχζζεξ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ απυ Android 

θμβζζιζηυ. Μέζς ηδξ πνήζδξ ηδξ εθανιμβήξ μζ αβνυηεξ ιπμνμφκ κα πνμζδζμνίζμοκ 

ηδκ ηαθθζενβμφιεκδ έηηαζή ημοξ. 

AgroidPro GPS Area Measure: είκαζ ιζα εθανιμβή επί πθδνςιή ηαζ ιε ηυζημξ 1,72 

εονχ. Λεζημονβεί ιε θμβζζιζηυ Android εκχ ιπμνεί κα ιεηνήζεζ ηαθθζενβδηζηέξ εηηά-

ζεζξ, θνάηηεξ ηαζ δνυιμοξ ααζζγυιεκδ ζε πθδνμθμνίεξ ιέζς GPS. Καηά αοηυ ημκ 

ηνυπμ ιπμνεί κα οπμθμβίζεζ ιεηά απυ ιζα πενζιεηνζηή ιέηνδζδ ιζαξ βεςνβζηήξ έηηα-

ζδξ ημκ ανζειυ ηςκ θοηχκ υπμο εα ήηακ ςθέθζιμ κα θοηεοημφκ.  

Connected Farm Scout: μ πνήζηδξ πανημβναθεί ιέζς GIS ηδ αθάζηδζδ ημο αβνμφ, 

υπμο ημο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ακηζιεηςπίζεζ ηοπυκ πνμαθήιαηα πμο θένεζ δ ηαθ-

θζένβεζά ημο. Δπζπθέμκ, ημο δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα οπμθμβίζεζ ηδκ απαζημφιεκδ πμ-

ζυηδηα αθθά ηαζ κα ηάκεζ ηαηαβναθεί ηςκ γζγακίςκ ηαζ κα ανεζ ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ. 

Η εθανιμβή πνμζανιυγεηαζ ζε Android ηαζ iOS. 

FarmLogs: δζαηίεεηαζ βζα θεζημονβζηά ζοζηήιαηα Android ηαζ iOS εκχ ιέζς ηδξ πνή-

ζδξ ηδξ μ αβνυηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα παναηδνεί ηδκ οβεία ηδξ ηαθθζένβεζάξ ημο αθθά 

ηαζ πυζμ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηα ζημζπεία ημο εδάθμοξ. Σέθμξ, μ 

αβνυηδξ ιπμνεί κα απμεδηεφζεζ ηα εηήζζα ζημζπεία ηδξ ζμδεζάξ ημο. 

AgDna: είκαζ ιζα εθανιμβή πανημβνάθδζδξ ηαζ δζαηίεεηαζ βζα ηα θεζημονβζηά ζοζηήια-

ηα Android, iOS ηαζ mac. Ο αβνυηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα παναημθμοεεί ημ γςζηυ ηαζ 

ιδπακζηυ ημο ηεθάθαζμ ιε ηδ δζαηήνδζδ ανπείςκ. Μπμνεί κα επζαθέρεζ ιέζς δμνοθυ-

νμο ηδκ ηαθθζένβεζα ημο ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ υπμο θαιαάκμοκ πχνα εκχ ημο δίκεηαζ 

ηαζ δ δοκαηυηδηα κα απμεδηεφζεζ ηζξ ρδθζαηέξ εζηυκεξ. 

 

2.4.4 Εθαπμογέρ διασείπιζηρ αγποκηήμαηορ 

E Farmer: ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί είηε απυ έλοπκα ηζκδηά ηδθέθςκα είηε απυ ηά-

ιπθεη ιε πνμτπυεεζδ υηζ δζαεέημοκ θεζημονβζηυ ζφζηδια Android. Ο αβνυηδξ ιπμνεί 

κα ζοκδεεεί ιε ημοξ οπαθθήθμοξ ηαζ κα ημοξ ζοιαμοθεφεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβα-

ζζχκ ημοξ. Σέθμξ, μ παναβςβυξ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ δζάθμνεξ ακαθμνέξ μζ μπμίεξ 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ημο υπςξ είκαζ δ ακαθμνά πνυκμ πνήζδξ αβνμηζηχκ ιδ-

πακδιάηςκ αθθά πμζυηδηαξ ζοκμθζηχκ εζζνμχκ πνδζζιμπμζήεδηακ.  

2.4.5 Επγαλεία αύξηζηρ ηηρ παπαγυγικόηηηαρ και ελέγσος αζθενειών 

Farming Calculator PRO:  είκαζ ιζα εθανιμβή, δ μπμία έπεζ ςξ ζηυπμξ, κα αμδεήζεζ 

ημκ αβνυηδ ιε δζάθμνμοξ οπμθμβζζιμφξ. Τπμζηδνίγεηαζ απυ Android θμβζζιζηά ηαζ 
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οπμθμβίγεζ ηδ ζπμνά, ηδ θίπακζδ, ηδ θφηεοζδ ηαζ ημοξ ρεηαζιμφξ. Σέθμξ, ηα απμηεθέ-

ζιαηα απμεδηεφμκηαζ άιεζα ζημ e-mail ημο εηάζημηε παναβςβμφ. 

Fertilizer Removal By Crop: δ δοκαηυηδηα πμο δίκεζ ζημκ αβνυηδ είκαζ κα ελαζθαθίζεζ 

ελανπήξ ηδκ απυδμζδ πμο επζεοιεί βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ημο. Ο αβνυηδξ εα δεπεεί απυ 

ηδκ εθανιμβή ηδκ πμζυηδηα ηςκ απαναίηδηςκ ενεπηζηχκ ζημζπείςκ βζα ηδκ ηαθθζέν-

βεζα υπμο ηαηαπχνδζε ηαζ ηδκ απυδμζδ πμο επζεοιεί βζα αοηή. Η εθανιμβή ακαθένε-

ηαζ ηαζ ζε Android ηαζ ζε iOS θεζημονβζηά ζοζηήιαηα. 

 

2.4.6 Εθαπμογέρ αγποηικήρ λογιζηικήρ 

Agriculture Accounting: παναηηδνίγεηαζ ςξ ιζα Android εθανιμβή ηαζ δίκεζ ηδκ δοκα-

ηυηδηα ζημοξ αβνυηεξ κα πνμαμφκ ζε απθέξ θμβζζηζηέξ πνάλεζξ. Γζαεέηεζ ηαηδβμνίεξ 

υπςξ αοηέξ ηςκ θζπαζιάηςκ, κενυ, πεηνέθαζμ, γςμηνμθέξ ηαζ άθθεξ πμθθέξ υπμο 

ιπμνμφκ κα οπμθμβζζημφκ ηα έλμδα ηαζ ηα έζμδα ηάεε ηαηδβμνίαξ. Δίκαζ ιζα εθανιμβή 

πμο δδιζμονβήεδηε ζηδκ Ικδία. 

 

Ακαθφμκηαξ ηζξ θεζημονβίεξ ηςκ παναπάκς αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ, παναηδ-

νμφιε πυζμ πνήζζιεξ είκαζ μζ ενβαζίεξ πμο ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ ζημκ αβνυηδ-

παναβςβυ ή ζημκ εηάζημηε εκδζαθενυιεκμ ημο αβνμηζημφ πχνμο.  

 

2.5 Οθέιε Υξήζεο Κηλεηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δθαξκνγώλ γηα ηνλ Αγξνηηθό 

Υώξν 

 

Οζ βεςνβζηέξ επζπεζνήζεζξ ιυκμ εεηζηά απμηεθέζιαηα ιπμνμφκ κα έπμοκ απυ ηδ πνήζδ 

ηδξ ηεπκμθμβίαξ ημο δζαδζηηφμο υζμκ αθμνά ζηδκ απαζπυθδζδ ηαζ ημκ ηφηθμ ενβα-

ζζχκ, αθθά μζ δζαεέζζιεξ ζηαηζζηζηέξ δείπκμοκ παιδθυηενμ πμζμζηυ οζμεεζίαξ απυ ηζξ 

ιζηνέξ έςξ ηζξ ιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ (Warren, 2004). 

Πανυθμ υιςξ πμο μ βεςνβζηυξ ημιέαξ παναηηδνίγεηαζ ςξ ιζα απυ ηζξ ηφνζεξ δναζηδ-

νζυηδηεξ ζε πμθθέξ πχνεξ, μ εηζοβπνμκζζιυξ ηαζ δ είζμδμξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ζηδκ 

παναβςβζηή δζαδζηαζία βίκεηαζ ιε ανβμφξ νοειμφξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ είηε 

άθθςκ πνμηεναζμηήηςκ, είηε θυβς ημο παιδθμφ επζπέδμο εηπαίδεοζδξ ηςκ αηυιςκ 

υπμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ βεςνβία. 

φιθςκα ιε ημοξ Samathrakis et al. (2003), ιέπνζ ημ 2003, ημ δζαδίηηομ δεκ είπε επδ-

νεάζεζ απμθαζζζηζηά ηζξ βεςνβζηέξ επζπείνδζεζξ ζηδκ Δθθάδα. Οζ ζοββναθείξ επζζδ-

ιαίκμοκ ζημ άνενμ ημοξ, πςξ πνεζάγεηαζ πενζζζυηενδ ζηήνζλδ απυ ηοαενκδηζημφξ θμ-
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νείξ ηαζ πνμβνάιιαηα βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ οζμεέηδζδξ ηςκ ΣΠΔ επζηοβπάκμκηαξ έηζζ 

ιεβαθφηενδ επζννμή ζηζξ βεςνβζηέξ επζπεζνήζεζξ.  

Παναηδνείηαζ, πςξ ιεβαθφηενμ εκδζαθένμκ θαιαάκμοκ εθανιμβέξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ 

ημ ηεπκζηυ ιένμξ εκχ ζηδ δζμίηδζδ ηαζ ζημοξ μνβακζζιμφξ δεκ έπμοκ αλζμπμζδεεί πθή-

νςξ μζ δοκαηυηδηεξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ, πανυθμ πμο έπμοκ οπάνλεζ ζδιακηζηέξ εθαν-

ιμβέξ. 

ημ ιέθθμκ ςζηυζμ πνμαθέπεηαζ υηζ εα οπάνλεζ εονφηενδ απμδμπή αοηχκ ηςκ ηεπκμ-

θμβζχκ, ιε δεδμιέκμ υηζ είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδ ζςζηή ηαζ ζφβπνμκδ μνβάκςζδ ηαζ 

δζαπείνζζδ ηςκ βεςνβζηχκ επζπεζνήζεςκ. Γζάθμνεξ ένεοκεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδ-

εεί ηαηά ηαζνμφξ, θαίκεηαζ πςξ ημ πμζμζηυ ηςκ κευηενςκ παναβςβχκ πμο πνδζζιμ-

πμζεί ημ δζαδίηηομ βζα θυβμοξ δμοθεζάξ, είκαζ ορδθυηενμ απυ αοηυ ηςκ βδναζυηενςκ 

παναβςβχκ. Δπίζδξ, ηυζμ ημ παιδθυ επίπεδμ ιυνθςζδξ ηαζ εζζμδήιαημξ υζμ ηαζ ημ 

ιζηνυ ιέβεεμξ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ, απμηεθμφκ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ δο-

ζημθεφμοκ ηδκ είζμδμ ημο δζαδζηηφμο ζημκ αβνμηζηυ ημιέα (Hopkins, Morehart, 2001). 

Σμ 2010 ζημ AppStore ηαηά ηδκ Statista Inc. οπήνπακ πενίπμο 220.000 εθανιμβέξ βζα 

ηζκδηά ηαζ ζοβηεηνζιέκα μζ 155.000 ήηακ ημζκέξ εθανιμβέξ εκχ μζ 65.000 αθμνμφζακ 

παζπκίδζα. Χζηυζμ, ημ 2015 μζ εθανιμβέξ βζα ηζκδηά λεπέναζακ ηα 1,5 εηαημιιφνζα 

υπμο θακενχκεζ ιζα ηενάζηζα αφλδζδ 400% ζε ιυθζξ πέκηε πνυκζα εκχ ημ 2020 έθηα-

ζακ ηα 4,4 εηαημιιφνζα. 

Δπζπθέμκ, παναηδνείηαζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ηςκ εθανιμβχκ βζα ηζκδηά, κα έπεζ ιε-

ηαθενεεί ζηδ βεςνβία. Ο ανζειυξ ηςκ εθανιμβχκ ηαθθζένβεζαξ υπμο δζαηίεεκηαζ ζε 

ημνοθαία ηαηαζηήιαηα εθανιμβχκ, είκαζ ζπεδυκ αδφκαημ κα λεπενάζμοιε επζηοπχξ 

ηζξ ηεθεοηαίεξ επζθμβέξ πμο αμδεμφκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηδξ ενβαζίαξ. 

Ίζςξ, δεκ οπάνπεζ ηαθφηενμ πανάδεζβια έλοπκδξ βεςνβίαξ απυ ηδκ εθανιμβή βζα ηζ-

κδηά. Έπεζ βίκεζ έκα παζπκίδζ αθθαβήξ βζα ημοξ ηαθθζενβδηέξ on-the-go ηαζ ημοξ ειπυ-

νμοξ θζακζηήξ, επζηνέπμκηάξ ημοξ κα εηηεθμφκ ηνίζζια ηαεήημκηα υπμο ηαζ υπμηε ημ 

πνεζάγμκηαζ. 
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2.6 Κηλεηέο Ζιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο γηα ηνλ Διιεληθό Αγξνηηθό Υώξν 

 

ηδκ εκυηδηα αοηή εα βίκεζ ακαθμνά ζηζξ αβνμηζηέξ εθανιμβέξ, ηζξ μπμίεξ παναηδνμφ-

ιε ζημκ εθθδκζηυ αβνμηζηυ ημιέα αθθά ηαζ ημ πυζμ έπμοκ επδνεάζεζ ηδ γςή ημο ζφβ-

πνμκμο Έθθδκα αβνυηδ – παναβςβμφ. 

ημ ζφβπνμκμ αβνμηζηυ ημιέα, δ επζημζκςκία ηςκ αβνμηχκ ηαζ ηςκ ηηδκμηνυθςκ ιεηα-

λφ ημοξ αθθά ηαζ ιε ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο ζοκενβάγμκηαζ δεκ ήηακ πμηέ πζμ εφημθδ. Σμ 

δζαδίηηομ ηαζ ηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ παναπάκς επζ-

ημζκςκία. Οζ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ μζ αθθαβέξ υπμο πανμοζζάγμοκ, έπμοκ ζακ α-

πμηέθεζια μζ ιέεμδμζ παναβςβήξ κα ελεθίζζμκηαζ. Δπίζδξ, εηηυξ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ πα-

ναβςβζηχκ ιεευδςκ, παναηδνμφιε ηαζ κέεξ ιεευδμοξ επζημζκςκίαξ, μζ μπμίεξ ιπμ-

νμφκ κα εηπαζδεφζμοκ, κα ηαηεοεφκμοκ ηαζ ζημ ηέθμξ κα δχζμοκ ηδκ εοηαζνία ζημοξ 

βεςνβμφξ αθθά ηαζ ζημοξ ηηδκμηνυθμοξ κα επζημζκςκήζμοκ ηαζ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημ 

πνυαθδιά ημοξ. 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα μ αβνμηζηυξ ημιέαξ βίκεηαζ αηυια πζμ πμθφπθμημξ. Η πανμοζία 

κέςκ ηαθθζενβεζχκ, εηηνμθχκ, κέςκ ηνυπςκ παναβςβήξ, κέςκ πνμσυκηςκ ζηζξ εζζ-

νμέξ ιζαξ εηιεηάθθεοζδξ θοηζηήξ ή γςζηήξ παναβςβήξ υπςξ είκαζ ηα θοημπνμζηαηεο-

ηζηά, ηα θζπάζιαηα, μζ ζπυνμζ αθθά ηαζ ηα ηηδκζαηνζηά θάνιαηα εκηάζζμκηαζ ηαεδιενζ-

κά ζημ βεςνβζηυ ηαζ ηηδκμηνμθζηυ πεδίμ. Η μνεή πνήζδ υθςκ ηςκ παναπάκς απαζ-

ημφκ ηαεδιενζκή εκδιένςζδ. 

φιθςκα ιε ζημζπεία ημο Πνμβνάιιαημξ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ (ΠΑΑ) 2014-2020, ημ 

35% υζςκ αζπμθμφκηαζ ιε ηδ βεςνβία ηαζ ηδκ ηηδκμηνμθία είκαζ άκς ηςκ 65 εηχκ. Δ-

πζπθέμκ ανηεημί είκαζ ηαζ αοημί υπμο αηυια ηαζ ιεηά ηδ ζοκηαλζμδυηδζή ημοξ, δεκ ε-

βηαηαθείπμοκ ημ πςνάθζ δζυηζ δ πθεζμρδθία ηδξ επυιεκδξ βεκζάξ επζθέβεζ κα ιδκ αζπμ-

θδεεί ιε ημκ ημιέα ηδξ βεςνβίαξ. 

Δπίζδξ δεκ ιπμνεί κα ιδκ ζπμθζαζηεί ςξ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ηαζ ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ 

ηςκ αβνμηχκ ζηδκ Δθθάδα, αθμφ παναιέκεζ παιδθυ. οβηεηνζιέκα ημ 62,4% αοηχκ 

έπεζ ηεθεζχζεζ ημ δδιμηζηυ εκχ ημ 31,2% θένεζ απμθοηήνζμ Γοικάζζμο, Λοηείμο ηαζ ιυ-

θζξ ημ 4,5% δζαεέηεζ είηε πηοπίμ, ιεηαπηοπζαηυ ή αηυια ηαζ δζδαηημνζηυ (Eurostat, 

2016). 

Ο ορδθυξ ιέζμξ υνμξ δθζηίαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ παιδθυ επίπεδμ ιυνθςζδξ ηαεζζηά 

δφζημθδ ηδκ απμδμπή ηαζ πνήζδ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ απυ ημοξ αβνυηεξ υπςξ είκαζ 

ημ δζαδίηηομ, δ πνήζδ οπμθμβζζηχκ, έλοπκςκ ηζκδηχκ ηδθεθχκςκ ηαζ ηαιπθεηχκ ιέ-
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ζς ηςκ μπμίςκ βίκεηαζ ηαζ δ ζπεηζηή πνήζδ ηςκ ιέζςκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ 

(Facebook, Instagram, Twitter, η.θπ.). 

Η αδοκαιία πνήζδξ ηςκ ιέζςκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ απυ ημοξ αβνυηεξ έπεζ ςξ απμ-

ηέθεζια, κα ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ ςξ πνμξ ηδκ επζημζκςκία ιε ζοκαδέθθμοξ ημοξ 

αθθά ηαζ ιε επαββεθιαηίεξ ημο πχνμο. Δπίζδξ, θαίκεηαζ δφζημθμ ζημ κα εηπαζδεοημφκ 

ηαζ κα πνμςεήζμοκ ιε πμθφ παιδθυ ηυζημξ ηα πνμσυκηα ημοξ. 

Πανυθα αοηά, θαίκεηαζ πςξ υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ αβνυηεξ εκζηενκίγμκηαζ  ηζξ κέεξ ηε-

πκμθμβίεξ ηαζ ηάκμοκ πνήζδ ηςκ ιέζςκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ζηδ πχνα ιαξ. Καεχξ, 

δ πνήζδ ηςκ ιέζςκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ιέζς ηάπμζμο smartphone ή tablet δεκ 

πνεζάγεηαζ κα δζαεέημοκ ζδζαίηενεξ βκχζεζξ ηεπκμθμβίαξ, βζ‟ αοηυ δ πνήζδ ηςκ ιέζςκ 

ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ απυ ημοξ Έθθδκεξ αβνυηεξ ηαζ ζδζαζηένςξ ημο Facebook, αολά-

κεηαζ ηαεδιενζκά. 

Δπίζδξ, μζ επζπεζνήζεζξ, μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ αβνμηζηυ ημιέα, έπμοκ εκηάλεζ ςξ 

ζηναηδβζηή επζημζκςκίαξ ηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ. Μέζα απυ ηδ πνήζδ ηςκ ιέ-

ζςκ ημζκςκζηχκ δζηηφςζδξ, έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα επζημζκςκμφκ άιεζα ηαζ βνήβμνα 

βζα δζάθμνα εέιαηα, πςνίξ κα είκαζ απαναίηδηδ δ θοζζηή πανμοζία ημο παναβςβμφ ή 

ηηδκμηνυθμο ζημκ πχνμ ηδξ εηαζνείαξ. Δκχ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα ακαπηφζζμκηαζ υθμ 

ηαζ πενζζζυηενμ ζηναηδβζηέξ πνμχεδζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ βεςνβζηχκ αθθά ηηδκμηνμ-

θζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ απυ εηαζνείαξ ημο πχνμο. 

Πανυθα αοηά, υπζ ιυκμ μζ εηαζνείεξ αθθά αηυια ηαζ μζ ίδζμζ μζ αβνυηεξ ιπμνμφκ κα ακα-

πηφλμοκ αημιζηέξ ζηναηδβζηέξ ζηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ιε ζηυπμ κα πνμςεή-

ζμοκ ηα πνμσυκηα ημοξ εκηυξ αθθά ηαζ εηηυξ Δθθάδμξ. 

Έκα αηυια πθεμκέηηδια, ημ μπμίμ πνμζθένμοκ ηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ζε υ-

θμοξ αοημφξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ημκ αβνμηζηυ ημιέα είηε δδθαδή είκαζ αβνυηεξ είηε ε-

πζπεζνδιαηίεξ, είκαζ δ βνήβμνδ εκδιένςζδ ζε πμζηίθα εέιαηα ιε απμηέθεζια μ ακηα-

βςκζζιυξ κα ιμζάγεζ εφημθμξ. Πανάθθδθα, δ αθθδθεπίδναζδ ιε άθθμοξ ζοκαδέθθμοξ 

ηάκεζ αηυια πζμ εφημθδ ηδκ εφνεζδ θφζεςκ ζε ηαεδιενζκά πνμαθήιαηα. 

Έκα πανάδεζβια εκυξ ιέζμο ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ είκαζ ημ Facebook. Σμ Facebook 

βζα έκακ αβνυηδ είκαζ έκα ελαζνεηζηυ ενβαθείμ υπμο ιπμνεί κα δδιμζζεφζεζ θςημβναθί-

εξ απυ ημ αβνυηηδια ημο ηαζ ζογδηήζεςκ ιε ζοκαδέθθμοξ ημο, κα θφζεζ δζάθμνα γδ-

ηήιαηα υπμο αθμνμφκ  ηδκ ηαθθζένβεζα ημο υπςξ μζ ηαθθζενβδηζηέξ ηεπκζηέξ ή πζεακά 

πνμαθήιαηα. Δπίζδξ, ιπμνεί κα παναημθμοεεί αθθά ηαζ κα ημζκμπμζεί βεςνβζηέξ εζδή-

ζεζξ, κα ζοκδέεηαζ ιε ζπεηζηέξ ιε ηδ βεςνβία ζεθίδεξ ηαζ κα θφζεζ απμνίεξ ημο. Σέθμξ, 

κα εκδιενχκεηαζ βζα αβνμημονζζηζηέξ εηδδθχζεζξ ηαζ κα θαιαάκεζ ιένμξ ιε ζηυπμ ηδ 

δζαθήιζζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημο. 
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Σα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ είκαζ πθέμκ ηυζμ δδιμθζθή χζηε δ επζηοπία βζα ιζα ε-

ηαζνεία αβνμηζηή ή ιδ ζηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ είκαζ δ πνμζεήηδ αλίαξ ζημ ε-

ιπμνζηυ ζήια ηδξ (branding), ζε έκα πνμσυκ ή οπδνεζία ηδξ ηαζ δ εεηζηή δζαιυνθςζδ 

ηδξ βκχιδξ ημο ημζκμφ πνμξ αοηή. 

Ύζηενα απυ ένεοκα πμο έβζκε ζημ δζαδίηηομ ηαζ ζε δζάθμνεξ αβνμηζηέξ ζεθίδεξ, πανα-

ηδνήεδηε πςξ, μζ βεςνβζηέξ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ υπμο δζαεέημοκ εθθδκζηυ 

πάνμπμ είκαζ ζημ ζφκμθμ 18, εη ηςκ μπμίςκ μζ 8 έπμοκ ακαπηοπεεί απυ εηαζνείεξ ηαζ μζ 

οπυθμζπεξ απυ πακεπζζηήιζα. 

Δκχ, ζηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ ιζα ιζηνή ακαθοηζηή ακαθμνά ζηζξ εθθδκζηέξ αβνμηζηέξ ε-

θανιμβέξ. 

Pigmanager: απμηεθεί έκα ενβαθείμ βζα ημοξ πμζνμηνυθμοξ. Η ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή 

πνμζθένεζ πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ηδ πμζνμηνμθία ζπεηζηά ιε ηδκ εηηνμ-

θή, ηδκ μζημκμιία , ηδκ οβεία,  ηδκ ηεπκμθμβία η.α. Δπίζδξ δζαεέηεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δζε-

εκείξ ηζιέξ ημο πμζνζκμφ, ζυβζαξ, ηαθαιπμηζμφ, ηνζεανζμφ ηαζ ζζηανζμφ βζα ηδκ ζςζηή 

εκδιένςζδ ημο πμζνμηνυθμο. Η εθανιμβή οθμπμζήεδηε ιε πνςημαμοθία ηδξ Νέαξ 

Οιμζπμκδίαξ Υμζνμηνμθζηχκ οθθυβςκ Δθθάδμξ. Υαναηηδνζζηζηά: βθχζζα: Δθθδκζηά, 

ζοζηεοέξ: Android ηαζ εηδυηδξ: ITWorx.gr 

Olive Alarm: είκαζ έκα πνήζζιμ ενβαθείμ εζδμπμίδζδξ ηαζ ακαθμνάξ ιμθοζιέκςκ ε-

θαζυδεκηνςκ. Ο πνήζηδξ ιέζς εκυξ ενςηδιαημθμβίμο πμο πανέπεζ δ εθανιμβή ηαζ ιε 

ηδ αμήεεζα ηδξ δζαεέζζιδξ θςημβναθζηήξ ιδπακήξ ημο smartphone ημο, ιπμνεί κα 

ζηείθεζ ηα δεδμιέκα ιε ημ ιμθοζιέκμ θοηυ. Με αοηυ ημ ηνυπμ είκαζ δοκαηυ κα εκδιε-

νςεμφκ μζ ανπέξ βζα ηοπυκ ειθάκζζδ ημο ααηηδνίμο Xylella fastidiosa ηαζ ηδκ πζεακή 

ελάπθςζδ ημο. Τπμζηδνίγεζ θμβζζιζηά Android ηαζ δζαεέηεζ εθθδκζηή βθχζζα. 

Plant Protection: είκαζ ιζα εθανιμβή δ μπμία δφκαηαζ κα απμηεθέζεζ έκα πνήζζιμ εν-

βαθείμ ζημοξ βεςπυκμοξ.  Η ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ 

ζε ιεβάθμ υβημ επζζηδιμκζηχκ πθδνμθμνζχκ, μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ 

θοημπνμζηαηεοηζηχκ πνμσυκηςκ. Η εθανιμβή πανέπεζ ακαθοηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζ-

ηά ιε ηα θοημπνμζηαηεοηζηά πνμσυκηα ηα μπμία είκαζ εβηεηνζιέκα ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

επενμφξ ηαζ ηζξ αζεέκεζεξ ηδξ ηάεε ηαθθζένβεζαξ. Tα ειπμνζηά μκυιαηα, δ δναζηζηή 

μοζία, δ ιμνθή ημο ηάεε ζηεοάζιαημξ, δ αηνζαήξ δμζμθμβία, μζ μδδβίεξ πνήζδξ η.α. 

είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο ιπμνεί κα απμημιίζεζ μ πνήζηδξ ηδξ εθανιμ-

βήξ. Γζαεέηεζ εθθδκζηή βθχζζα εκχ οπμζηδνίγεζ ζοζηεοέξ Android, Windows ηαζ 

Blackberry. 

Φςηοπποζηαζία: δ εθανιμβή πενζθαιαάκεζ έκακ μδδβυ θοημπνμζηαζίαξ βζα ηζκδηέξ 

ζοζηεοέξ ηδθεθςκίαξ ''smart phones''. Ο πνήζηδξ ιπμνεί κα ηάκεζ επζζηυπδζδ ηςκ 
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επενχκ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ημο ηαζ ηνααχκηαξ θςημβναθίεξ κα ηζξ απμεδηεφζεζ ζημ ηζκδ-

ηυ ημο. ηδ ζοκέπεζα ιε ηδκ αμήεεζα ιζαξ αάζδξ δεδμιέκςκ απυ αζεέκεζεξ ηαζ επενμφξ 

πμο έπεζ ηαηεαάζεζ ζημ smart phone, ημο δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα εκημπίζεζ ηα γζγάκζα 

ηαζ ηα έκημια πμο ζοκάκηδζε ζημ πςνάθζ ημο ηαζ  κα πνμζημιίζεζ πνήζζιεξ πθδνμθμ-

νίεξ πμο αθμνμφκ ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ επενμφξ ηαζ ηδ δναζηζηή μοζία πμο ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζήζεζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημοξ. Ο πάνμπμξ ηδξ εθανιμβήξ είκαζ TEICM-

Agricultural Lab of mobile phone apps EGEKT ηαζ οπμζηδνίγεηαζ απυ ζοζηεοέξ 

Android ηαζ Windows Phone. 

Aγποηική διασείπιζη: είκαζ ιζα ηζκδηή εθανιμβή πμο έπεζ ςξ ζημπυ ηδ δζεοηυθοκζδ 

ηςκ παναβςβχκ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ. Ο αβνυηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοβηεκηνχ-

κεζ ιε εφημθμ ηνυπμ ηα έλμδα ηδξ αβνμηζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηαηαπςνχκηαξ ηάεε είδμοξ 

αβνμηζηήξ δαπάκδξ ηαζ κα οπμθμβίγεζ ηα έζμδα-έλμδα ημο. Δπίζδξ δ ζοβηεηνζιέκδ ε-

θανιμβή επζηνέπεζ ηδ πνυζααζδ ζηα βεςνβζηά δεδμιέκα πςνίξ ηδκ πνήζδ ζκηενκέη. 

Φένεζ δφμ βθχζζεξ ηα Αββθζηά ηαζ ηα Δθθδκζηά. Τπμζηδνίγεζ ζοζηεοέξ ιε θμβζζιζηυ 

Android. 

CropDiagnosis: ζημπεφεζ ζηδκ μθμηθδνςιέκδ δζαπείνζζδ παεμβεκεζχκ απυ ηδκ επζηο-

πδιέκδ ακαβκχνζζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ιέπνζ ηδκ επζθμβή ηαζ εθανιμ-

βή ημο ηαηάθθδθμο πνμσυκημξ. Μέζα απυ έκα ζφκημιμ ενςηδιαημθυβζμ, μ πνήζηδξ 

πνμπςνά ζηδ δζάβκςζδ ημο πνμαθήιαημξ, επζθέβεζ ημ ηαηάθθδθμ θοημπνμζηαηεοηζηυ 

πνμσυκ ηαζ θαιαάκεζ ακαθοηζηέξ μδδβίεξ εθανιμβήξ. Τπμζηδνίγεζ ιυκμ ηα Αββθζηά ηαζ 

ζοζηεοέξ ιε θμβζζιζηυ Android. 

Πιζηοποίηζη Αγποηών: θένεζ υθεξ ηζξ ενςηήζεζξ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηςκ αβνμηχκ 

ζφιθςκα ιε ηζξ ελεηάζεζξ πζζημπμίδζδξ ζηδκ μνεή πνήζδ ηςκ βεςνβζηχκ θανιάηςκ. 

Δίκαζ πςνζζιέκεξ ακά ηεθάθαζμ υπςξ έπμοκ μνβακςεεί απυ ημ ανιυδζμ οπμονβείμ. 

Δπζπθέμκ οπάνπεζ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ ηεζη ιε ηοπαία επζθμβή ενςηήζεςκ, ημ 

πθήεμξ ηςκ μπμίςκ ηαεμνίγεηαζ εθεφεενα απυ ημ πνήζηδ. ημ ηέθμξ ηάεε ηεζη πανμο-

ζζάγμκηαζ μζ ζςζηέξ απακηήζεζξ ηαζ ημ πμζμζηυ επζηοπίαξ. Η βθχζζα είκαζ ζηα Δθθδκζ-

ηά εκχ οπμζηδνίγεηαζ ιυκμ απυ Android εθανιμβέξ. 

Greeks Do Eat Better:  είκαζ ιζα Δθθδκζηή εθανιμβή πμο έπεζ ςξ ζημπυ ηδ πνμχεδζδ 

ηςκ Δθθήκςκ παναβςβχκ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ. Ο πνήζηδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ακεαάζεζ ζηδκ εθανιμβή εθθδκζηά πνμσυκηα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ακενχπζκδ ηαηακά-

θςζδ ή κα ημζκςκζημπμζήζεζ Έθθδκεξ παναβςβμφξ, κα ηα ηαηαηάλεζ ζε ιζα απυ δζαεέ-

ζζιεξ ηαηδβμνίεξ ηδξ εθανιμβήξ, κα ηα αλζμθμβήζεζ ηαζ κα πνμζδζμνίζεζ ηδκ ημπμεεζία 

παναβςβήξ. Τπμζηδνίγεζ Δθθδκζηά ηαζ Αββθζηά ηαζ ζοζηεοέξ Android, iPhone, iPad ηαζ 

iPod touch. 
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Sima: είκαζ ιζα εθανιμβή, δ μπμία επζηνέπεζ ηδκ θήρδ ηαζ απμζημθή ιδκοιάηςκ επζ-

ημζκςκίαξ ιεηαλφ ημο δζαπεζνζζηή βεςπυκμο-ζοιαμφθμο, δζάθμνςκ μιάδςκ παναβς-

βχκ ηαζ οκεηαζνζζιχκ. Δπζηνέπεζ ηδκ άιεζδ επζημζκςκία ημο δζαπεζνζζηή ιε ημοξ πα-

ναβςβμφξ ιέζς ηδξ οπμαμθήξ ιζαξ θυνιαξ επζημζκςκίαξ. Ο δζαπεζνζζηήξ ιπμνεί κα 

ζοιπενζθάαεζ ζηδκ θυνια επζημζκςκίαξ υζα πεδία ηνίκεζ υηζ απαζημφκηαζ ζημ ιήκοια 

(π.π. διενμιδκία, ηείιεκμ, πμθθαπθέξ επζθμβέξ, ανζειυξ, θςημβναθία ηαζ βεςβναθζηυ 

ζδιείμ). Η εθανιμβή δζαεέηεζ Δθθδκζηά ηαζ Αββθζηά εκχ οπμζηδνίγεηαζ απυ Android, 

iPhone, iPad ηαζ iPod touch ζοζηεοέξ. 

FarmManager: είκαζ ιζα εθανιμβή δζαπείνζζδξ αβνμηηήιαημξ απυ ζοζηεοέξ 

SmartPhones ιε θεζημονβζηυ ζφζηδια Android. Δηιεηαθθεφεηαζ ηδκ ζφβπνμκδ ηεπκμθμ-

βία ηαζ ιε έκα απθυ, άιεζμ ηαζ θεζημονβζηυ ηνυπμ απμηεθεί έκα ηζκδηυ βναθείμ ημ μπμίμ 

εκδιενχκεζ, παναημθμοεεί ηαζ πθδνμθμνεί ημκ αβνυηδ βζα ηάεε ζηάδζμ ηδξ ενβαζίαξ 

ημο. Με ηδκ ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή υθα ηα ζημζπεία (δεδμιέκα, ενβαζίεξ, ηαθθζένβεζεξ) 

ιπμνμφκ κα δζαπεζνίγμκηαζ εφημθα απυ ημ ηζκδηυ ηδθέθςκμ. Τπμζηδνίγεζ δθεηηνμκζηή 

πανημβναθζηή δζαπείνζζδ ηηδιάηςκ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ Google Maps. Χξ εθανιμβή 

δζαεέηεζ Δθθδκζηά ηαζ Αββθζηά. 

iFarma: δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζημκ πνήζηδ κα δζαπεζνίγεηαζ απμηεθεζιαηζηά ηδκ αβνμηζηή 

ημο εηιεηάθθεοζδ. Πζμ ακαθοηζηά, δφκαηαζ δ δοκαηυηδηα δζαπείνζζδξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ 

ηαζ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ πμο οπάβμκηαζ ζε αοηήκ, δζαπείνζζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ 

(υπςξ παναημθμφεδζδ ηαζ ηαηαβναθή ενβαζζχκ) ηαζ ηςκ ηεπκζηυ-μζημκμιζηχκ ζημζ-

πείςκ, πμο ζοκάδμοκ ιε αοηήκ ηαεχξ ηαζ ακαθφζεζξ επί αοηχκ (υπςξ παναημθμφεδζδ 

εζυδςκ/ελυδςκ, ακαθφζεζξ ηυζημοξ-ηένδμοξ), πνυζααζδ ζε πάνηεξ, θοημθάνιαηα, 

θζπάζιαηα ηαζ άθθα. Η εθανιμβή ειθακίγεζ ζακ βθχζζεξ επζθμβήξ ηα Αββθζηά ηαζ ηα 

Δθθδκζηά ηαζ οπμζηδνίγεηαζ απυ ηζξ ελήξ ζοζηεοέξ: Android, iPhone, iPad ηαζ iPod 

touch. 

Τotheshelf: είκαζ ιζα εθανιμβή βζα ηζκδηά ηδθέθςκα, υπμο δ παναβςβή, δ ιεηαπμίδ-

ζδ, δ ειπμνία ηαζ δ θζακζηή πχθδζδ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζε 

έκα δίηηομ. Ακ μ πνήζηδξ ηδξ εθανιμβήξ είκαζ αβμναζηήξ-ηαηακαθςηήξ  έπεζ ηδ δοκα-

ηυηδηα κα ακαγδηήζεζ  πνμσυκηα,  ζε  πνμηαεμνζζιέκδ  αηηίκα  απυ  ηδκ  ημπμεεζία  

πμο  ανίζηεηαζ,  επζθέβμκηαξ ιέζα απυ  ιζα  βηάια ζοβηεηνζιέκςκ  ηαηδβμνζχκ. Ακ μ 

πνήζηδξ είκαζ πςθδηήξ-παναβςβυξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαηαπςνίζεζ ηα πνμσυκηα 

ημο δςνεάκ. Η παναπάκς εθανιμβή θένεζ ηζξ ελήξ βθχζζεξ ςξ επζθμβή: Δθθδκζηά, 

Αββθζηά, Απθμπμζδιέκα Κζκεγζηά, Γαθθζηά, Γενιακζηά, Γακζηά, Δανασηά, Ιαπςκζηά, Ι-

ζπακζηά, Ιηαθζηά, Καηαθακζηά, Κμνεαηζηά, Μπμηιάθ Νμναδβζηά, Οθθακδζηά, Οοββνζηά, 

Παναδμζζαηά Κζκεγζηά, Πμθςκζηά, Πμνημβαθζηά, Ρμοιακζηά, Ρςζζηά, θμααηζηά, μο-
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δδζηά, Σμονηζηά, Σζεπζηά, Φζκθακδζηά. Σέθμξ, μζ ζοζηεοέξ υπμο ηδκ οπμζηδνίγμοκ εί-

καζ μζ ελήξ: Android, iPhone, iPad ηαζ iPod touch. 

FarmChat: υπςξ δζαπζζηχκμοιε ηαζ απυ ηδκ μκμιαζία ηδξ εθανιμβήξ, απμηεθεί έκα 

βνήβμνμ, εφημθμ ηαζ πναηηζηυ ενβαθείμ επζημζκςκίαξ ηςκ αβνμηχκ. Δίκαζ ιζα εθανιμβή 

υπμο μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα επζημζκςκήζμοκ εφημθα ιεηαλφ ημοξ ιε ιδκφιαηα. Σα 

Αββθζηά ηαζ ηα Δθθδκζηά είκαζ μζ βθχζζεξ υπμο θένεζ ςξ επζθμβέξ εκχ οπμζηδνίγεηαζ 

απυ θμβζζιζηυ Android. 

FieldMap: είκαζ ιζα εθανιμβή ιέζα απυ ηδκ μπμία μ πνήζηδξ ιπμνεί ιε άιεζμ ηαζ εφ-

ημθμ ηνυπμ κα μνζμεεηήζεζ πενζμπέξ ζημ πςνάθζ ημο ηαζ πανάθθδθα βζα ηάεε ιζα απυ 

αοηέξ κα εζζπςνήζεζ δζαθμνεηζηέξ ζδιεζχζεζξ. Θέιαηα ελεζδζηεοιέκα υπςξ βζα πανά-

δεζβια δζαθμνεηζηή εθανιμβή θζπάζιαημξ, άνδεοζδξ ηαζ ηαηενβαζίαξ ηαηαπςνμφκηαζ 

ζηδκ εθανιμβή ηαζ υηακ μ πνήζηδξ ανίζηεηαζ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή ημ ζφζηδια 

ημκ εκδιενχκεζ βζα ηάεε ζδιείςζδ πμο έπεζ εζζπςνήζεζ. Δπίζδξ ιπμνεί κα „‟ζδιαδέ-

ρεζ‟‟ ζημ πάνηδ ηζξ βναιιέξ πμο ημπμεέηδζε ζςθήκεξ ηαζ ηζξ ανδεοηζηέξ αάζεζξ πο-

ναφ+θςκ, ζδιεία πμο ηνάαδλε ηανμοθζέξ, εέζεζξ πμο έηακε δνμιζζηέξ βζα νακηίζιαηα, 

βζα ζπμνά ηαζ πμθθά άθθα. Η εθανιμβή δζαηίεεηαζ ιυκμ ζηα Δθθδκζηά ηαζ οπμζηδνίγε-

ηαζ ιυκμ απυ Android ζοζηεοέξ. 

InfoFarm: είκαζ ιζα εθανιμβή δ μπμία επζηνέπεζ ζημ πνήζηδ κα θαιαάκεζ εκδιενχζεζξ 

απεοεείαξ ζημ ηζκδηυ ημο. Μέζς ηδξ εθανιμβή εα ιπμνεί κα παναημθμοεεί ηα κέα 

απυ θμνείξ ηαζ μνβακζζιμφξ υπςξ βζα πανάδεζβια είκαζ μ ΔΛΓΑ, ΟΓΔ, ΟΠΔΚΔΠΔ 

η.α. αθθά ηαζ επζπεζνήζεζξ. Ο ζημπυξ ημο Infofarm  είκαζ δ δζάεεζδ ιζαξ online πθαη-

θυνιαξ πνμαμθήξ ηςκ οπδνεζζχκ πμο πανέπμοκ μζ εηαζνείεξ ιε ακηζηείιεκμ ηδ βεςν-

βία. Οζ εηαζνείεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα πνμςεμφκ άιεζα ηα πνμσυκηα, ηζξ οπδνεζίεξ 

ηαζ ηζξ ηεθεοηαίεξ εκδιενχζεζξ ημοξ απεοεείαξ ζημοξ πνήζηεξ ηδξ εθανιμβήξ. Η εθαν-

ιμβή οπμζηδνίγεηαζ απυ Android ηαζ ςξ βθχζζα επζθμβήξ είκαζ ηα Δθθδκζηά. 

Άγπο-Λογιζηήρ: δ ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή έπεζ ςξ ζηυπμ κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ηα-

ηαβναθήξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηςκ μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ ηςκ αβνμηχκ. Σμ θμβζζιζηυ ηδξ 

πανέπεζ δοκαηυηδηα άιεζδξ θςημβνάθδζδξ ημο παναζηαηζημφ ηίκδζδξ ηαζ άιεζδ ηα-

ηαπχνδζδ. Με ηδκ πνήζδ ημο „Αβνυ-Λμβζζηή‟ δ παναημθμφεδζδ ηςκ αζαθίςκ εζυδςκ 

ελυδςκ βίκεηαζ εφημθδ οπυεεζδ βζα ημκ ηάεε αβνυηδ-παναβςβυ. Δίκαζ  ιζα εθανιμβή 

ζηα Δθθδκζηά ηαζ οπμζηδνίγεηαζ απυ Android θμβζζιζηυ. 

Ο Επαγγελμαηίαρ Αγπόηηρ: είκαζ ιζα εθανιμβή δζαπείνζζδξ ηςκ ενβαζζχκ, υπμο μ 

αβνυηδξ επζεοιεί κα πνμζθένεζ ηζξ ενβαζίεξ ημο πνμξ ηηήιαηα ηαζ ηαθθζένβεζεξ άθθςκ 

αβνμηχκ ιε ιίζεςια. Η παναπάκς εθανιμβή θμζπυκ απμηεθεί έκα ηζκδηυ βναθείμ, ημ 

μπμίμ εκδιενχκεζ, παναημθμοεεί ηαζ πθδνμθμνεί ηςκ αβνυηδ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ εν-
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βαζίαξ ημο. Δπίζδξ  οπμζηδνίγεζ δθεηηνμκζηή πανημβναθζηή δζαπείνζζδ ηηδιάηςκ ιε 

ηδκ αμήεεζα ηςκ Google Maps. Γζαηίεεηαζ ζηα Δθθδκζηά ηαζ οπμζηδνίγεηαζ απυ ζο-

ζηεοέξ Android. 

Υπολογιζηήρ εμβαδού: ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή μ πνήζηδξ ιπμνεί κα οπμθμβί-

ζεζ ηα ζηνέιιαηα ηαζ ηζξ απμζηάζεζξ ημο πςναθζμφ πμο ενβάζηδηε ή εα ενβαζηεί ιε 

απθυ ηαζ εφημθμ ηνυπμ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ πανηχκ ηδξ Google ηαζ ημ GPS ημο ηζκδημφ 

εκενβμπμζδιέκμ. Η εθανιμβή απεοεφκεηε ζε υθμοξ ημοξ επαββεθιαηίεξ αβνυηεξ πμο 

έπμοκ άιεζδ ακάβηδ επαθήεεοζδξ ηδξ έηηαζδξ πμο ενβάγμκηαζ. Ο οπμθμβζζηήξ ειαα-

δμφ είκαζ πνήζζιμ υιςξ ηαζ βζα ηάεε πνήζηδ πμο έπεζ ακάβηδ οπμθμβζζιμφ ειααδμφ 

ηηήιαημξ, μζημπέδμο ηαζ πμθθχκ άθθςκ εθανιμβχκ ζηδκ βεςνβία ηαζ ηδξ ηαεδιενζκυ-

ηδηαξ. Με ηζξ παναπάκς ιεηνήζεζξ μζ αβνυηεξ εα ιπμνμφκ κα παναημθμοεμφκ ηζξ α-

πμδυζεζξ ηςκ ηαθθζενβεζχκ ημοξ ηαζ ηζξ απμηθείζεζξ πμο πανμοζζάγμοκ ηάεε πνυκμ. 

Τπμζηδνίγεηαζ απυ Android ζοζηεοέξ ηαζ θένεζ ςξ βθχζζεξ επζθμβήξ ηα Δθθδκζηά ηαζ 

ηα Αββθζηά. Δπζπθέμκ, έβζκε ηαηδβμνζμπμίδζδ αοηχκ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνία ημοξ, 

ηδ βθχζζα, ημ θεζημονβζηυ ζφζηδια, ημκ εηδυηδ ηαζ εάκ πανέπμκηαζ δςνεάκ ή υπζ 

ζημοξ πνήζηεξ, μ Πίκαηαξ 2 πανμοζζάγεζ ηζξ παναπάκς πθδνμθμνίεξ. 
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Πίλαθαο 2: Καηδβμνζμπμίδζδ ηζκδηχκ δθεηηνζηχκ εθανιμβχκ βζα ημκ εθθδκζηυ αβνμηζηυ πχνμ (ηαηδβμνία, 

βθχζζα, θμβζζιζηυ, εηδυηδξ, πθδνςιή ή υπζ) 

 
Όθεξ μζ παναπάκς εθανιμβέξ ζπεδζάζηδηακ χζηε κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ δζαπεί-

νζζδ ηςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ. ηυπμξ, είκαζ δ θήρδ μνεμθμβζηυηενςκ απμθά-

ζεςκ ςξ πνμξ ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ είηε μζ παναβςβμί είηε 

μζ αβνμηζηέξ επζπεζνήζεζξ. 

Η ιεεμδζηή ηαζ ζοζηδιαηζηή ηαηαβναθή ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ δεδμιέκςκ επζ-

ηοβπάκεηαζ ιέζς ημο πενζαάθθμκημξ ηδξ εθανιμβήξ, έηζζ χζηε κα οπμθμβζζηεί ζηδ ζο-

κέπεζα ημ πναβιαημπμζμφιεκμ μζημκμιζηυ απμηέθεζια. 

Ο βεςνβυξ απυ ηδ πνήζδ εθανιμβχκ αβνμηζηήξ δζαπείνζζδξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δζ-

απεζνζζηεί ηζξ ηαθθζένβεζεξ ημο απμηεθεζιαηζηά απυ υπμο ηαζ εάκ ανίζηεηαζ. Δπζπθέμκ, 

ελμζημκμιεί πνυκμ ιε ηδκ ηήνδζδ ανπείςκ ιε απμηέθεζια κα ανίζηεζ άιεζεξ θφζεζξ ζηα 

πνμαθήιαηά ημο εκχ ηα πναβιαηζηά δεδμιέκα ζε πναβιαηζηυ πνυκμ έπμοκ ςξ απμηέ-

ΟΝΟΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΛΩΑ ΛΕΙΣ.ΤΣΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Pigmanager Κτηνοτροφία Ελληνικά Android ITWorx.gr Δωρεάν

Olive Alarm Γεωργία Ελληνικά Android Creative/Web/Apps. Δωρεάν

Plant/Protection Γεωργία Ελληνικά
Android/Windows/

Blackberry
eMax.grProductions Δωρεάν

Φυτοπροςταςία Γεωργία Ελληνικά
Android, Windows 

Phone

TEICM-Agricultural Lab of 

mobile phone appps 

EGEKT

Δωρεάν

Αγροτική 

διαχείριςη

Διαχείριςη/Λήψη 

Αποφάςεων

Αγγλικά, 

Ελληνικά
Android skaliotisdev Δωρεάν

BeeFiles Μειςςοκομία
Αγγλικά, 

Ελληνικά
Android beessoft Δωρεάν

Agriculture 

dictionary
Λεξιλόγιο Αγγλικά Android ERMILOGIC Δωρεάν

Πιςτοποίηςη 

αγροτών
Εκπαίδευςη Ελληνικά Android i2g 0,99 €

Greeks Do Eat 

Better

Προϊθηςη 

Παραγωγϊν/Προϊ

όντων

Ελληνικά, 

Αγγλικά
Android, iOS Marinopoulos S.A. Δωρεάν

sima Επικοινωνία
Ελληνικά, 

Αγγλικά
Android, iOS Agrostis Ltd Δωρεάν

Farm Manager Διαχείριςη
Ελληνικά, 

Αγγλικά
Android

TEICM-Agricultural Lab of 

mobile phone appps 

EGEKT

Δωρεάν

iFarma Διαχείριςη
Αγγλικά, 

Ελληνικά
Android, iOS Agrostis Ltd υνδρομή

totheshelf Διαχείριςη
Αγγλικά, 

Ελληνικά
Android, iOS ΑγροΣφποσ ΑΕ

Δωρεάν για 

βαςική ζκδοςη

FarmChat Επικοινωνία
Ελληνικά, 

Αγγλικά
Android

TEICM-Agricultural Lab of 

mobile phone appps 

EGEKT

Δωρεάν

FieldMap Λίπανςη Ελληνικά Android

TEICM-Agricultural Lab of 

mobile phone appps 

EGEKT

Δωρεάν

InfoFarm Ενημζρωςη Ελληνικά Android

TEICM-Agricultural Lab of 

mobile phone appps 

EGEKT

Δωρεάν

Άγρο-Λογιςτήσ
Οικονομική 

Διαχείριςη
Ελληνικά Android

TEICM-Agricultural Lab of 

mobile phone appps 

EGEKT

Δωρεάν

Επαγγελματίασ 

Αγρότησ

Διαχείριςη 

Εργαςιϊν
Ελληνικά Android

TEICM-Agricultural Lab of 

mobile phone appps 

EGEKT

Δωρεάν

Τπολογιςτήσ 

εμβαδοφ
Τπολογιςμόσ

Ελληνικά, 

Αγγλικά
Android

TEICM-Agricultural Lab of 

mobile phone appps 

EGEKT

Δωρεάν

ΔωρεάνCropDiagnosis Καλλιζργεια Αγγλικά Android
Ergobyte Πληροφορική 

Α.Ε
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θεζια ηδ θήρδ ηαθφηενςκ απμθάζεςκ. Όθα ηα παναπάκς έπμοκ ςξ απμηέθεζια o 

αβνυηδξ-παναβςβυξ κα είκαζ πζμ ακηαβςκζζηζηυξ ηαεχξ εα δζαεέηεζ ηαθφηενδ πανα-

βςβζηυηδηα ηαζ ηαθφηενεξ απμδυζεζξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 30: Μειέηε Πεξίπησζεο γηα ην Ννκό Μεζζελίαο  

 

Ο Ν. Μεζζδκίαξ ανίζηεηαζ ζημ Ν.Γ. άηνμ ηδξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ δζμζηδηζηά ακήηεζ ζηδκ 

Πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο. ηα αυνεζα ζοκμνεφεζ ιε ημ Ν. Ηθείαξ θένμκηαξ ςξ θοζζηυ 

υνζμ ημκ πμηαιυ Νέδα, ζηα αμνεζμακαημθζηά ιε ημ Ν. Ανηαδίαξ, ακαημθζηά ιε ημ Ν. Λα-

ηςκίαξ ηαζ έπμοκ ςξ θοζζηυ ζφκμνμ ημκ μνεζκυ υβημ ημο Σατβέημο. Ο Ν. Μεζζδκίαξ 

έπεζ έηηαζδ 2.996 km2 ιε πθδεοζιυ 159.954 ηαημίημοξ (Απμβναθή 2011) εκχ πανμο-

ζζάγεζ ποηκυηδηα πθδεοζιμφ 59,1 ηαη/km2. Πνςηεφμοζα ημο κμιμφ είκαζ δ Καθαιάηα 

ιε 54.100 ηαημίημοξ. 

Σμ 53,9% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ ημο κμιμφ απμηεθείηαζ απυ ηαθθζενβμφιεκεξ εηηά-

ζεζξ, ημ 39,7% απυ δάζδ ηαζ δαζζηέξ εηηάζεζξ εκχ ημ 1,9% ακήηεζ ζε αμζημηυπμοξ. Σμ 

ιεβαθφηενμ ηιήια ημο κμιμφ ηαηαθαιαάκεηαζ απυ δαζζηέξ εηηάζεζξ, αμζημηυπμοξ ηαζ 

εθαζχκεξ. ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ, δ πενζμπή παναηηδνίγεηαζ ζζυηζια ςξ θμθχδδξ 

ηαζ διζμνεζκή εκχ ζδιακηζηή πανμοζζάγεηαζ ηυζμ δ μνεζκή υζμ ηαζ δ πεδζκή ηαηακμιή. 

ε υηζ αθμνά ζηζξ ηζιέξ ηςκ ηθίζεςκ, παναηδνείηαζ ιζα πμζηζθία ιμνθμθμβζηχκ ηθίζεςκ 

ιε ηδκ ιεβαθφηενδ έηηαζδ ημο Νμιμφ κα παναηηδνίγεηαζ απυ ήπζεξ ηαζ ιέζεξ ιμνθμ-

θμβζηέξ ηθίζεζξ. ηδ βεςθμβζηή δμιή ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ ζοιιεηέπμοκ πμζηίθμο πά-

πμοξ ηαζ έηηαζδξ ζγδιαημβεκείξ ζπδιαηζζιμί, μζ μπμίμζ οπένηεζκηαζ ηαζ ηαθφπημοκ α-

ζφιθςκα ζπδιαηζζιμφξ πεηνςιάηςκ. Σμ ηθίια παναηηδνίγεηαζ ςξ εενιυ εφηναημ ιε 

λδνή ηαζ πμθφ εενιή πενίμδμ ηαηά ημ εένμξ. 

Σμ ρδθυηενμ αμοκυ είκαζ μ Σαΰβεημξ (2.404 ι., ημνοθή Πνμθήηδξ Ηθίαξ), ημκ μπμίμ δ 

Μεζζδκία ιμζνάγεηαζ ιε ηδ Λαηςκία ηαζ ημο μπμίμο δ αθοζίδα ζοκεπίγεηαζ ιε άθθεξ 

ρδθέξ ημνοθέξ πνμξ αμνεζμδοηζηά. ηα αμνεζμακαημθζηά ζφκμνα ιε ηδκ Ανηαδία ηαζ ζε 

ιζηνή απυζηαζδ απυ ηδκ Ακδνίηζαζκα ηδξ Ηθείαξ ανίζηεηαζ ημ Λφηαζμ (1.420 ι.). ηα 

αυνεζα ζφκμνα ιε ηδκ Ηθεία ανίζηεηαζ ημ Σεηνάγζμ. ηα δοηζηά ηαζ πνμξ ημ Ιυκζμ Πέθα-

βμξ εηηείκμκηαζ απυ αμννά πνμξ κυημ ηα υνδ ηδξ Κοπανζζζίαξ (υνμξ Αζβάθες, 1.224 

ι), ζηδκ πνμέηηαζδ ηςκ μπμίςκ ανίζηεηαζ, ζηδ δοηζηή ιεζζδκζαηή πενζυκδζμ, ημ υνμξ 

Λοηυδδιμξ (960 ι.). ημ ηέκηνμ ημο κμιμφ ηαζ απυ αμννά πνμξ κυημ εηηείκεηαζ δ εο-

θμνυηαηδ πεδζάδα ηδξ Μεζζδκίαξ. Δκχ, ιεβαθφηενμ πμηάιζ είκαζ μ Πάιζζμξ, μ μπμίμξ 

δζαζπίγεζ ηδκ πεδζάδα ηδξ Καθαιάηαξ ηαζ πφκεηαζ ζημ Μεζζδκζαηυ Κυθπμ. ηα ζφκμνα 

ιε ηδκ Ηθεία ανίζηεηαζ μ πμηαιυξ Νέδα. Μζηνυηενα πμηάιζα είκαζ μ Βεθίηαξ ηαζ μ Νέ-

δςκαξ, πμο δζαζπίγεζ ηδκ πυθδ ηδξ Καθαιάηαξ. 
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3.1 Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 

Ο πθδεοζιυξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ (Π.Δ.) Μεζζδκίαξ ηαηακέιεηαζ ζε έλζ Γή-

ιμοξ: α) ημκ Γήιμ Καθαιάηαξ, α) ημκ Γήιμ Γοηζηήξ Μάκδξ, β) ημκ Γήιμ Μεζζήκδξ, δ) 

ημκ Γήιμ Οζπαθίαξ, ε) ημκ Γήιμ Πφθμο - Νέζημνμξ ηαζ β) ημκ Γήιμ Σνζθοθίαξ. Μεβαθφ-

ηενμξ ζε πθδεοζιυ είκαζ μ Γήιμξ Καθαιάηαξ ηαζ αημθμοεεί μ Γήιμξ Σνζθοθίαξ ιε 

27.373 άημια. 

Πυθεζξ, ηςιμπυθεζξ ηαζ ιεβάθμζ μζηζζιμί ηδξ Μεζζδκίαξ, ιε αάζδ ημ ιέβεεμξ ημο πθδ-

εοζιμφ (Απμβναθή 2011): Καθαιάηα (54.100 ηάημζημζ), Μεζζήκδ (6.065 ηάημζημζ), Φζ-

θζαηνά (5.969 ηάημζημζ), Κοπανζζζία (5.131 ηάημζημζ), Γανβαθζάκμζ (5.007 ηάημζημζ), 

Υχνα (3.454 ηάημζημζ), Πφθμξ (2.345 ηάημζημζ), Παναθία Βένβαξ (1.966 ηάημζημζ) Κμ-

νχκδ (1.397 ηάημζημζ), Μεθζβαθάξ (1.296 ηάημζημζ), Ανθανά (1.177 ηάημζημζ), Μεεχ-

κδ (1.103 ηάημζημζ), Πεηαθίδζ (1.065 ηάημζημζ), Άνζξ (966 ηάημζημζ), Κμπακάηζ (931 ηά-

ημζημζ), Γχνζμ (915 ηάημζημζ), Θμονία (884 ηάημζημζ), Βαθφνα (843 ηάημζημζ), πενπυ-

βεζα (830 ηάημζημζ), Πφνβμξ Σνζθοθίαξ (768 ηάημζημζ), Βθαπυπμοθμ (733 ηάημζημζ), Λμβ-

βά (720 ηάημζημζ), Λαίζηα (716 ηάημζημζ), Γζααμθίηζζ (705 ηάημζημζ), Υαναημπζυ (680 ηά-

ημζημζ). 

Η Καθαιάηα είκαζ ημ ειπμνζηυ ηαζ αζμιδπακζηυ ηέκηνμ ημο κμιμφ, ηαεχξ ηαζ ζδιακηζηυ 

θζιάκζ. Ο αβνμηζηυξ ημιέαξ παναιέκεζ ζδιακηζηυξ ιε ηφνζα πνμσυκηα ηα ζφηα, 

ηδκ ζηαθίδα, ηα ζηαθφθζα ηαζ ημ ηναζί, ηα πμνημηάθζα, ηζξ εθζέξ ηαζ ημ εθαζυθαδμ. 

Καηά ηδκ ηεθεοηαία απμβναθή (2011) δ Π.Δ. Μεζζδκίαξ ανζειεί ζοκμθζηά 159.954 ηα-

ημίημοξ, ζοβηεκηνχκμκηαξ ημ 27,67%, ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ηδξ Πεθμπμκκήζμο 

ηαζ ημ 1,48% ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ηδξ πχναξ.  

ημκ Πίκαηα 3, απμηοπχκεηαζ δ δθζηζαηή ηαηακμιή ημο πθδεοζιμφ ηδξ Π.Δ. Μεζζδκί-

αξ ηαηά ηδκ απμβναθή ημο 2011 ζε ηέζζενζξ ιεβάθεξ δθζηζαηέξ μιάδεξ: 

ύλνιν 0-29 30-49 50-69 70+ 

159.954 47.261 44.290 38.360 29.683 

100% 29,77% 27,69% 23,98% 18,56% 

Πίνακαρ 3: Ηιηθηαθή θαηαλνκή πξαγκαηηθνύ πιεζπζκνύ Π.Δ. Μεζζελίαο (2011)  (Πεγή: 
ΔΛ.ΣΑΣ./Δπεμεξγαζία: ΙΝ.ΔΜ.Τ.-ΔΔΔ) 
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Ο Πίκαηαξ 4 πανμοζζαγεί ημ ιυκζιμ πθδεοζιυ ακά θφθμ ηαζ ακά Γήιμ ζηδκ Π.Δ. Μεζ-

ζδκίαξ.  

 
Υσξηθή Δλόηεηα ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο 

Π..Δ. Μεζζδκίαξ 159.954 
80.589 

(50,38%) 
79.365 (49,62%) 

Γήιμξ Καθαιάηαξ 69.849 
34.620 

(49,56%) 
35.229 (50,44%) 

Γήιμξ Γοηζηήξ Μάκδξ 6.945 
3.547 

(51,07%) 
3.398 (48,93%) 

Γήιμξ Μεζζήκδξ 23.482 
11.942 

(50,85%) 
11.540 (49,15%) 

Γήιμξ Οζπαθίαξ 1.228 
5.788 

(51,55%) 
5.440 (48,45%) 

Γήιμξ Πφθμο-Νέζημνμξ 21.077 
10.742 

(50,97%) 
10.335 (49,03%) 

Γήιμξ Σνζθοθθίαξ 27.373 
13.950 

(50,96%) 
13.423 (49,04%) 

Πίλαθαο 4: Μυκζιμξ Πθδεοζιυξ ακά Φφθμ ηαζ ακά Γήιμ ζηδκ Π.Δ. Μεζζδκίαξ (2011)  (Πεγή: 

ΔΛ.ΣΑΣ./Δπεμεξγαζία: ΙΝ.ΔΜ.Τ.-ΔΔΔ 

 

ηδκ Π.Δ. Μεζζδκίαξ δ ηαηακμιή ημο πθδεοζιμφ θένεζ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά υζμκ 

αθμνά ζημ επίπεδμ εηπαίδεοζδξ ημο (Πίκαηαξ 5).  

Σύπνο Δθπαίδεπζεο Π.Δ. Μεζζελί-

αο 

% ηνπ ζπλνιηθνύ 

πιεζπζκνύ ηεο 

Μεζζελίαο 

Κάημπμζ δζδαηημνζημφ ή ιεηα-

πηοπζαημφ ηίηθμο /Πηοπζμφπμζ 

Πακεπζζηδιίμο - Πμθοηεπκείμο, 

ΑΣΔΙ, ΑΠΑΙΣΔ, ακχηενςκ 

επαββεθιαηζηχκ ηαζ ζζυηζιςκ 

ζπμθχκ 

19.291 12,06 

Πηοπζμφπμζ ιεηαδεοηενμαάειζ-

αξ εηπαίδεοζδξ (ΙΔΚ, Κμθθέβζα 

ηθπ.) 

4.471 2,80 

Απυθμζημζ Λοηείμο (Γεκζημφ, 

Δηηθδζζαζηζημφ, Δπαββεθιαηζ-

ημφ ηθπ 

36.186 22,62 

Απυθμζημζ ηνζηάλζμο Γοικαζίμο 

ηαζ πηοπζμφπμζ Δπαββεθιαηζ-

25.668 16,05 
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ηχκ πμθχκ 

Απυθμζημζ Γδιμηζημφ 42.205 26,39 

Δβηαηέθεζρακ ημ Γδιμηζηυ, 

αθθά βκςνίγμοκ βναθή ηαζ 

ακάβκςζδ / Οθμηθήνςζακ ηδκ 

πνμζπμθζηή αβςβή / Γε βκςνί-

γμοκ βναθή ηαζ ακάβκςζδ 

23.083 14,43 

Μδ ηαηαηαζζυιεκμζ (άημια 

βεκκδεέκηα ιεηά ηδκ 1/1/2005 

9.050 5,66 

ΤΝΟΛΟ 159.954 100,00 

Πίλαθαο 5: Μυκζιμξ Πθδεοζιυξ Π.Δ. Μεζζδκίαξ - επίπεδμ εηπαίδεοζδξ (2011)   (Πεγή: 

ΔΛ.ΣΑΣ./Δπεμεξγαζία: ΙΝ.ΔΜ.Τ.-ΔΔΔ) 

 

Παναηδνείηαζ πςξ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ, θένμοκ μζ απυθμζημζ δδιμηζηήξ εηπαίδεο-

ζδξ, μζ μπμίμζ ηαζ απμηεθμφκ ημ 26,39% ημο ζοκμθζημφ πθδεοζιμφ ηδξ Π.Δ. Μεζζδκί-

αξ εκχ ςξ δεφηενδ πμθοπθδεέζηενδ ηαηδβμνία ειθακίγμκηαζ μζ απυθμζημζ Γεοηενμ-

αάειζαξ εηπαίδεοζδξ ιε πμζμζηυ 22,62%. 

 

3.2 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μεζζελίαο 

 

Σμ ζφκμθμ ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ ηδξ Π.Δ. Μεζζδκίαξ ανζειεί 64.347 ά-

ημια ηαζ απμηεθεί ημ 40,22% ημο ζοκμθζημφ ιυκζιμο πθδεοζιμφ. Χξ πνμξ ηδκ ηαηακμ-

ιή ημο εκενβμφ πθδεοζιμφ ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ ακά ημιέα απαζπυθδζδξ, παναηδ-

νείηαζ υηζ ημ 57,52% ηςκ απαζπμθμφιεκςκ δναζηδνζμπμζείηαζ επαββεθιαηζηά ζημκ ηνζ-

ημβεκή ημιέα εκχ ζημ βεςνβζηυ ημιέα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζοκμθζηά 14.536 άημια 

υπμο ηαζ απμηεθμφκ ημ 25,63% ημο ζοκυθμο ηςκ απαζπμθμφιεκςκ. Ο δεοηενμβεκήξ 

ημιέαξ απαζπμθεί 8.355 άημια δδθαδή ζε πμζμζηυ 17,14%.  

πεηζηά ιε ηδκ ηαηακμιή ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ ηδξ Π.Δ. Μεζζδκίαξ, ακά 

επίπεδμ εηπαίδεοζδξ, δ πμθοπθδεέζηενδ ηαηδβμνία είκαζ μζ απυθμζημζ δεοηενμαάειζαξ 

εηπαίδεοζδξ ιε πμζμζηυ 37,63% εκχ ημ πμζμζηυ ημο μζημκμιζηά εκενβμφ πθδεοζιμφ 

πμο είκαζ ηάημπμζ ηίηθμο ζπμοδχκ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ακένπεηαζ ζημ 21,43%. Ο 

κμιυξ Μεζζδκίαξ πανμοζζάγεζ ημ ορδθυηενμ πμζμζηυ ακενβίαξ ζηδκ Πενζθένεζα Πε-

θμπμκκήζμο ηαζ ιε πμζμζηυ 27,5% εκχ θαίκεηαζ πςξ είκαζ ηαζ ορδθυηενμ απυ ημ ζο-

κμθζηυ πμζμζηυ ακενβίαξ ηδξ πχναξ (23,5%). 
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3.3 Ο Αγξνηηθόο Σνκέαο 

Ο πνςημβεκήξ ημιέαξ ζηδ Μεζζδκία ηαζ ζοβηεηνζιέκα μ αβνμηζηυξ ημιέαξ δζαεέηεζ ιζα 

ζδιακηζηή εέζδ ζηδ ημπζηή μζημκμιία. Σα πνμσυκηα, ηα μπμία πανάβμκηαζ, ζοκδέμκηαζ 

ζηεκά ιε ηδ Μεζμβεζαηή δζαηνμθή εκχ παναηδνείηαζ ηαζ δ φπανλδ πζζημπμζδιέκςκ 

πνμσυκηςκ υπςξ ΠΟΠ, ΠΓΔ ηαζ αζμθμβζηά. διακηζηυ ζδιείμ ζηήνζλδξ βζα ημκ αβνμηζηυ 

ημιέα εεςνείηαζ ηαζ ημ ιεβάθμ αζηζηυ ηέκηνμ ημο κμιμφ υπμο είκαζ δ πυθδ ηδξ Καθαιά-

ηα (Πνςηεφμοζα). Δπζπθέμκ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ ζοιαμθήξ 

ηδξ ιεηαπμίδζδξ ηςκ πνςημβεκχκ πνμσυκηςκ. Οζ βεςνβζηέξ εηηάζεζξ, μζ μπμίεξ πνδζζ-

ιμπμζμφκηαζ πανμοζζάγμοκ ορδθυ πμζμζηυ εκχ έκα αηυια εεηζηυ είκαζ ημ βεςνβζηυ 

ηαζ ιμνθμθμβζηυ ακάβθοθμ ηαεχξ ζε μνεζκέξ ηαζ ιεζμκεηηζηέξ πενζμπέξ πανμοζζάγμ-

κηαζ παιδθυηενα πμζμζηά εηηάζεςκ ηαζ εηιεηαθθεφζεςκ εκχ οπάνπεζ ιζα αζεεκήξ 

ηάζδ αφλδζδξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ιε έηηαζδ ιεβαθφηενδ ηςκ 200 ζηνειιάηςκ. Σα 

ηεθεοηαία πνυκζα παναηδνείηαζ ορδθή ζπεηζηή παναβςβζηυηδηα ζηα εθαζυδεκδνα  ηαζ 

ζηζξ ανμηναίεξ ηαθθζένβεζεξ. Δπίζδξ, δ αβνμηζηή παναβςβή ηδξ Μεζζδκίαξ ελεζδζηεφε-

ηαζ ζηα λενά ζφηα, ζηδκ ημνζκεζαηή ζηαθίδα, ζηα ηανπμφγζα, ζηζξ παηάηεξ, ζηα αββμφ-

νζα ηαζ ζηζξ μζκμπαναβςβέξ αιπέθμοξ.  

Ο αβνμηζηυξ ημιέαξ θαίκεηαζ κα επδνεάγεηαζ εεηζηά απυ ηδκ πανμοζία ημο ορδθμφ 

ααειμφ εηιδπάκζζδξ. Δπζπθέμκ, μζημκμιζηά ζημζπεία απμδεζηκφμοκ ηδ αανφηδηα ηδκ 

μπμία θένεζ δ αβνμηζηή παναβςβή βζα ημ κμιυ Μεζζδκίαξ. Παναηδνείηαζ, πςξ δ ζοκεζ-

ζθμνά ημο αβνμηζημφ ημιέα ζηδ ζοκμθζηή πνμζηζεέιεκδ αλία ηδξ Μεζζδκίαξ δζαιμν-

θχεδηε ημ 2010 ζε €163 εη. Έηζζ, ημ 26% ηδξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ημο ημιέα ζηδκ 

πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο μθείθεηαζ ζηδκ Μεζζδκία. Σμ 8,1% ηδξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ 

ηδξ πενζθενεζαηήξ εκυηδηαξ πνμήθεε απυ ημκ αβνμηζηυ ημιέα, ηαηά 0,5 πμζμζηζαίεξ 

ιμκάδεξ ορδθυηενμ ιενίδζμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ πενζθένεζα. ημ ζφκμθμ ημο αβνμηζημφ 

ημιέα ηδξ πχναξ δ Μεζζδκία πνμζέθενε ημ 2,6% ηδξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ.  

Πανάθθδθα, θαίκεηαζ πςξ οπάνπμοκ ηαζ ανηεηέξ εοηαζνίεξ βφνς απυ ημκ αβνμηζηυ ημ-

ιέα υπμο εα ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζηδκ ιεθθμκηζηή ημο ελέθζλδ. Όπςξ βζα πανάδεζβ-

ια, δ αλζμπμίδζδ ηςκ ημζκμηζηχκ εκζζπφζεςκ ιε ζηυπμ ηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ ορδ-

θήξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ είηε αζμθμβζηά είηε ορδθήξ πμζυηδηαξ. διακηζηυ νυθμ ηαηέπεζ 

ηαζ δ ζοιαμθαζαηή βεςνβία, ιε ανηεημφξ παναβςβμφξ κα είκαζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ. Η 

ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα, δ μπμία πανμοζζάγεζ μ κμιυξ Μεζζδκίαξ, δείπκεζ εκδζαθέ-

νμκ πνμξ ημκ αβνμηζηυ ημιέα ηδξ πενζμπήξ ιε απμηέθεζια κα οπάνπεζ ζηέρδ ςξ πνμξ 

ημ κα οπάνπεζ ζοκδοαζιυξ ιεηαλφ αοηχκ. Σέθμξ, δ αφλδζδ ηςκ δζεεκχκ ηζιχκ ζηα 

οπμηαηάζηαηα εθαζμθάδμο αθθά ηαζ δ αφλδζδ ηςκ ελαβςβχκ εθαζμθάδμο ζηζξ κέεξ α-

καπηοζζυιεκεξ αβμνέξ έπμοκ ςξ απμηέθεζια μζ κέμζ κα επζζηνέθμοκ ζηδκ φπαζενμ 

ηαζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ βεςνβζηχκ εηηάζεςκ. 
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Δηηυξ απυ ηα εεηζηά, μ αβνμηζηυξ ημιέαξ ζηδ Μεζζδκία πανμοζζάγεζ ηαζ ηάπμζεξ αδο-

καιίεξ. Όπςξ βζα πανάδεζβια είκαζ ημ θαζκυιεκμ ημο ηαηά ηενιαηζζιμφ ηςκ αβνμηζηχκ 

εηιεηαθθεφζεςκ υπμο δζαπζζηχκεηαζ ιζηνή ιέζδ έηηαζδ ακά εηιεηάθθεοζδ ηαζ ορδθά 

πμζμζηά εηιεηαθθεφζεςκ παιδθήξ μζημκμιζηήξ ζδιαζίαξ. Η δθζηζαηή ζφκεεζδ ηςκ 

αβνμηχκ δεκ είκαζ εοκμσηή, ηαεχξ ημ 67% ηςκ ηαηυπςκ βεςνβζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ 

είκαζ άκς ηςκ 55 εηχκ εκχ πανάθθδθα παναηδνείηαζ παιδθυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ. Σέ-

θμξ, έκα αηυια ανκδηζηυ ζδιείμ ημο αβνμηζημφ ημιέα ζημ κμιυ Μεζζδκίαξ είκαζ μζ ζο-

κεηαζνζζηζημί μνβακζζιμί, μζ μπμίμζ πανμοζζάγμοκ παιδθή απμηεθεζιαηζηυηδηα. Τζηε-

νμφκ ζε ααζζηέξ οπμδμιέξ ιε απμηέθεζια κα οπάνπμοκ δοζημθίεξ ηυζμ ζηδ ιεηαπμί-

δζδ, ηδ δζαηίκδζδ υζμ ηδκ ειπμνία ηαζ ηδ πνμχεδζδ ηςκ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ ημο 

κμιμφ.  

  

3.4 ηαηηζηηθά ηνηρεία Καιιηεξγεηώλ  

Όπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί μ κμιυξ Μεζζδκίαξ θένεζ έκα πθμφζζμ αβνμηζηυ ημιέα, μ 

μπμίμξ έπεζ κα πανμοζζάζεζ έκα ζδιακηζηυ ζφκμθμ ηαθθζενβεζχκ. 

Παναηάης παναηίεεηαζ πίκαηαξ, μ μπμίμξ ακαθένεζ ηζξ επζηναηέζηενεξ αβνμηζηέξ ηαθ-

θζένβεζεξ ημο κμιμφ, ηζξ εηηάζεζξ αοηχκ αθθά ηαζ ημ ζφκμθμ ηυζμ ηςκ παναβςβχκ υζμ 

ηαζ αοηχκ υπμο παναηηδνίγμκηαζ κέμζ παναβςβμί ιε ηφνζμ επάββεθια αοηυ ημο αβνυηδ. 

(Πίκαηαξ 6). Όπςξ είκαζ θμβζηυ ημ ζφκμθμ ηςκ αβνμηχκ αζπμθείηαζ ιε ηζξ εθαζμηαθθζέν-

βεζεξ ηαζ ιάθζζηα ακένπεηαζ ζε 43.053 άημια. 

Δπηθξαηέζηεξεο Αγξνηηθέο Καιιηέξγεηεο 

Καιιηέξγεηα 

Νένη Παξαγσγνί 

κε θύξην επάγγεικα αγξόηε 

ύλνιν Παξαγσγώλ 

 

Ννκόο 
Μεζζελίαο 

Πιήζνο Πα-
ξαγσγώλ 

Πιήζνο Αγξν-
ηεκαρίσλ 

πλνιηθή Έθηα-
ζε Καιιηεξγή-
ζηκσλ Δθηάζε-

σλ (εθη.) 

Πιήζνο Πα-
ξαγσγώλ 

Πιήζνο Αγξν-
ηεκαρίσλ 

πλνιηθή Έθηα-
ζε Καιιηεξγή-
ζηκσλ Δθηάζε-

σλ (εθη.) 

Διαηώλεο πηζην-
πνηεκέλεο ειαην-

θαιιηέξγεηαο 

745 5543 2636,19 43053 201062 76085,24 

Δθηάζεηο ζε θαιή 
γεσξγηθή θαηά-
ζηαζε πνπ πξν-
ζκεηξνύληαη ζηα 
εθηαηηθά δηθαηώ-

καηα  

174 326 199,04 3590 6152 3028,34 

ηαθίδεο  182 474 211,81 2909 5996 2469,31 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Sdo_test-GR_NOMOI-Messinias.png
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Λνηπνί ακπειώ-
λεο γηα παξαγσ-

γή νίλνπ 

176 357 126,82 3567 5169 1358,99 

Ξεξά κε κεηα-
πνηεκέλα ζύθα 
θαη δακάζθελα  

66 180 86,27 1270 2611 969,32 

Λνηπά ηηεξά  19 50 31,88 425 1192 783,66 

Εσνηξνθέο 19 45 43,51 266 635 496,27 

Κεπεπηηθά  73 104 58,92 568 920 442,22 

Κεπεπηηθά ππό 
θάιπςε 

86 168 74,29 445 830 378,82 

Κεπεπηηθά (επί-
ζπνξε)  

34 52 39,95 306 458 378,07 

ύλνιν 1574 7299 3508,68 56399 225025 86390,24 

Πίλαθαο 6: ηαηζζηζηά ηαθθζενβεζχκ ζημ κμιυ Μεζζδκίαξ (Πδβή: https://www.gaiapedia.gr) 

 

 

3.5 Υξήζε ησλ ΣΠΔ 

 

Ο Ν. Μεζζδκίαξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα πανμοζζάγεζ ζδιακηζηά αήιαηα ςξ πνμξ ηδκ ρδ-

θζαηή επμπή ηαεχξ θεζημονβεί αζφνιαημ δίηηομ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ιε μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαζ ιε ιεβάθδ πνμζέθεοζδ ημονζζηχκ αθθά ηαζ ζε ημπζηέξ ημζκυηδηεξ 

ημο Γήιμο. Σμ δίηηομ ειθακίγεηαζ ζηζξ θμνδηέξ ζοζηεοέξ ιε ηδκ ελήξ μκμιαζία: 

«DimosKalamatas-WiFi». Η πνυζααζδ ζημ δίηηομ βίκεηαζ ιέζα απυ εζδζηή ζεθίδα οπμ-

δμπήξ  ηαζ είκαζ εθεφεενδ βζα υθμοξ. Πανυθα αοηά βζα θυβμοξ αζθαθείαξ, ζε ζεθίδεξ 

υπμο έπμοκ παναηηδνζζηεί ςξ επζαθααέξ ιε ηδκ εονεία έκκμζα, δεκ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα 

πνυζααζδξ.  

Γζα ηδ θεζημονβία ημο δζηηφμο, έπεζ αλζμπμζδεεί δίηηομ μπηζηχκ ζκχκ, ηυζμ ημο Έλοπκμο 

Οζηζζιμφ υζμ ηαζ ημο Μδηνμπμθζηζημφ Γζηηφμο (άθθδ ιζα πζθμηζηή θεζημονβία ημο δζηηφ-

μο ΜΑΝ), ηαζ ηεπκμθμβίεξ ακμζπημφ θμβζζιζημφ, έπμκηαξ έηζζ εβηαηαζηαεεί ζε υθμ ημ 

δήιμ 62 ηεναίεξ-ζδιεία πνυζααζδξ (Access Point). Με ηδκ ημπμθμβία αοηή επζηοβπά-

κμκηαζ ιεβαθφηενεξ ηαπφηδηεξ, αζθάθεζα ηαζ ηεκηνζηυξ έθεβπμξ απυ ημ Σιήια Νέςκ 

Σεπκμθμβζχκ ηαζ Πθδνμθμνζηήξ ημο Γήιμο πμο έπεζ ηαζ ηδκ ηεθζηή εοεφκδ βζα ηδ θεζ-

ημονβία ημο. Σμ αζφνιαημ δίηηομ εηηυξ απυ ηδκ πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ, δίκεζ ηδ δο-

καηυηδηα ζημοξ επζζηέπηεξ κα βκςνίζμοκ ηδκ Καθαιάηα ηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ, κα ιεηαηζ-

κδεμφκ ιέζα ζηδκ πυθδ, κα εκδιενςεμφκ βζα ηζξ εηδδθχζεζξ ηαζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

ηςκ θμνέςκ, εκχ εζδζηυηενα μζ ηάημζημζ εα ιπμνμφκ κα ελοπδνεημφκηαζ δζμζηδηζηά, κα 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%AC_%CE%BC%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%BA%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%AC_%CE%BC%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%BA%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%AC_%CE%BC%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%BA%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9B%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%AC_%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AC
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%96%CF%89%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9A%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9A%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%85%CF%80%CF%8C_%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9A%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%85%CF%80%CF%8C_%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9A%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_(%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B7)
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_-_%CE%9A%CE%B7%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_(%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B7)
https://www.gaiapedia.gr/
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οπμαάθθμοκ αζηήιαηα ηαεδιενζκυηδηαξ, αθθά ηαζ κα εκδιενχκμκηαζ βζα ηδ δναζηδνζυ-

ηδηα ηςκ ζοθθμβζηχκ μνβάκςκ ημο Γήιμο. 

ηυπμξ ημο παναπάκς εβπεζνήιαημξ είκαζ, δ ακάδεζλδ ημο ζζημνζημφ ηαζ πμθζηζζηζημφ 

πθμφημο, κα οπμζηδνζπεεί δ ημονζζηζηή ηίκδζδ, αθθά ηαζ κα αεθηζςεεί δ θεζημονβζηυηδηα 

ηδξ πυθδξ, ιέζα απυ ηδ δδιζμονβία εκυξ ρδθζαημφ πενζαάθθμκημξ ζημ μπμίμ μζ πμθί-

ηεξ εα ιπμνμφκ κα εκδιενχκμκηαζ, κα ροπαβςβμφκηαζ ηαζ κα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ε-

παββεθιαηζηά. 

Με ηδ θεζημονβία ημο αζφνιαημο δζηηφμο ημ πμζμζηυ πνήζδξ ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ 

απυ ημοξ πμθίηεξ αολάκεζ, ηάηζ πμο απμηεθεί ζηυπμ ηδξ Γδιμηζηήξ Ανπήξ, χζηε δ Κα-

θαιάηα κα ηεθζηά κα ιεηαηναπεί ζε ΦΗΦΙΑΚΗ ηαζ ΔΞΤΠΝΗ πυθδ. 

 

3.6 Πξόζεζε Υξήζεο Κηλεηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δθαξκνγώλ από ηνπο 

Αγξόηεο ηνπ Ννκνύ Μεζζελίαο 

 

Η πανμφζα ιεθέηδ πναβιαημπμζήεδηε ιε ζημπυ κα απμηζιήζεζ ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ 

ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ απυ ημοξ αβνυηεξ ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ ηαζ ημοξ 

πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ πνυεεζδ αοηή. Ύζηενα, απυ ένεοκα ζηδκ οπάνπμο-

ζα αζαθζμβναθία, δεκ ανέεδηακ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ. 

 

3.6.1 Θεσξεηηθό Τπόβαζξν 

 

Οζ Venkatesh et al. (2003) δδιζμφνβδζακ έκα εεςνδηζηυ ιμκηέθμ, ζημ μπμίμ εκμπμζμφ-

κηαζ απμζπαζιαηζηέξ εεςνίεξ ηαζ ένεοκεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζπεηζηέξ ιε ηδκ απμδμπή ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ ηδξ πθδνμθμνίαξ. Σμ μθμηθδνςιέκμ αοηυ ιμκηέθμ μκμιάγεηαζ, Δκμπμζδ-

ιέκδ Θεςνία Απμδμπήξ ηαζ Υνήζδξ ηδξ Σεπκμθμβίαξ (Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology - UTAUT). 

Σα δείβιαηά ημοξ ήηακ εηενμβεκή απέκακηζ ζηζξ ηεπκμθμβίεξ, ηζξ μνβακχζεζξ, ηζξ αζμιδ-

πακίεξ, ηζξ θεζημονβίεξ επζπεζνήζεςκ, ηαεχξ ηαζ ηδ θφζδ ηδξ πνήζδξ (αοηυαμοθδ πνήζδ 

έκακηζ οπμπνεςηζηήξ), ιε ζημπυ ηάκμοκ πζμ ζζπονά ηα απμηεθέζιαηά ημοξ. Παναηή-

νδζακ, θμζπυκ πςξ μζ δμιέξ, πμο επδνεάγμοκ άιεζα ηδκ απμδμπή ημο πνήζηδ ηαζ ηδκ 

ζοιπενζθμνά πνήζδ, είκαζ ηέζζενζξ ηαζ ηέζζενζξ νοειζζηέξ πμο ηζξ επδνεάγμοκ έιεζα.  

Χξ ηφνζμζ πανάβμκηεξ παναηηδνίζηδηακ δ πνμζδμηία ηαθήξ απυδμζδξ, δ εοημθία πνή-

ζδξ, δ ημζκςκζηή επζννμή ηαζ μζ ζοκεήηεξ δζεοηυθοκζδξ πνήζδξ. Ακαθφμκηαξ, ηα πα-
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ναπάκς, πνμζδμηία ηαθήξ απυδμζδξ μνίγεηαζ μ ααειυξ ζημκ μπμίμ ημ άημιμ εηηζιά 

υηζ δ πνήζδ ημο ζοζηήιαημξ εα ημκ δζεοημθφκεζ ζηδκ απυδμζδ ηδξ ενβαζίαξ ημο. Η εο-

ημθία πνήζδξ μνίγεζ ηδκ εοημθία πνήζδξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ ζφζηδια. Σέθμξ, μζ ζοκ-

εδηέξ δζεοηυθοκζδξ μνίγμοκ ημ ααειυ πμο πζζηεφεζ ημ άημιμ υηζ δ οπμδμιή οπμζηδνί-

γεζ ηδ πνήζδ ημο ζοζηήιαημξ εκχ δ ημζκςκζηή επζννμή είκαζ μ ααειυξ ζημκ μπμίμ ηά-

πμζμξ πζζηεφεζ ζηδ βκχιδ ηςκ άθθςκ βζα ημ εάκ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζεζ ή υπζ ημ 

κέμ ζφζηδια.  

Οζ νοειζζηέξ ημοξ μπμίμοξ ιεθέηδζακ, επζθέπεδηακ αάζδ ηδξ πνμηεζκυιεκδξ αζαθζμ-

βναθίαξ αθμφ ελέηαζακ ηζξ ανπζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ μηηχ ιμκηέθςκ. Αοημί ήηακ: δ 

ειπεζνία, δ εέθδζδ πνήζδξ, ημ θφθμ ηαζ δ δθζηία. Η εέθδζδ πνήζδξ ήηακ ιζα ρεοδμιε-

ηααθδηή πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα δζαπςνζζιυ ηςκ πθαζζίςκ ηδξ ηαηάζηαζδξ. Σμ θφ-

θμ ηςδζημπμζήεδηε ςξ ιεηααθδηή 0/1 ηαζ δθζηία ηςδζημπμζήεδηε ςξ ζοκεπήξ ιεηααθδ-

ηή. Η ειπεζνία έθααε ηζξ ηζιέξ 0, 1, 2 βζα κα απμηοπχζεζ ηα αολακυιεκδ επίπεδα ηδξ 

ειπεζνίαξ ημο πνήζηδ ζημ ζφζηδια. 

Ο ηνυπμξ πμο επδνεάγεηαζ ημ ζφζηδια δζαηνίκεηαζ παναηάης (Venkatesh et al. 2003). 

 

Δηθόλα 1: Σμ ιμκηέθμ UTAUT (Venkatesh et al. 2003) 

 

3.6.2 Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

 

Γζα ηδκ ένεοκα πνδζζιμπμζήεδηε ηοπαίμ δείβια αβνμηχκ απυ ημ Νμιυ Μεζζδκίαξ. Γζα 

ηδ ζοθθμβή δεδμιέκςκ πνδζζιμπμζήεδηε ιεζηηή ιέεμδμξ, ηάκμκηαξ δδθαδή πνήζδ ε-

νςηδιαημθμβίμο εκχ αημθμφεδζε ηαζ ζφκημιδ ζογήηδζδ-ζοκέκηεολδ. 
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ηδκ πανμφζα ιεθέηδ εθανιυγμοιε ημ ιμκηέθμ UTAUT ζε πενζαάθθμκ οπμπνεςηζηήξ 

πνήζδξ βζα ημ θυβμ αοηυ δεκ οπμθμβίγμοιε ηδκ ημζκςκζηή επζννμή. Η παναπάκς πα-

νάαθερδ ηδξ ημζκςκζηήξ επζννμήξ ςξ ιεηααθδηήξ, ζηδνίγεηαζ ηαζ ζημ υηζ δ πνήζδ ιζα 

κέαξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ πνμπςπζηή απυ απυθαζδ ηαζ δεκ ελανηάηαζ απυ ημζκςκζηέξ ε-

πζννμέξ (Davis et al., 1989). Δπζπθέμκ, πνμζηίεεηαζ ςξ πανάβμκηαξ επζννμήξ ημ ζο-

καίζεδια ζηακμπμίδζδξ ςξ πνμξ ηδκ πνήζδ ιζα αβνμηζηήξ ηζκδηήξ εθανιμβήξ. Έπεζ 

απμδεζπεεί πςξ ζηα ιμκηέθα απμδμπήξ ηεπκμθμβίαξ, είκαζ ηαθοηένα κα ιεθεηάιε ηδκ 

πνυεεζδ πνήζδξ πανά ηδκ ηεθζηή πνήζδ υηακ ηα δεδμιέκα ιαξ ζοβηεκηνχκμκηαζ υθα 

ζε ζοβηεηνζιέκμ πνυκμ (Agarwal and Prasad, 1999). ηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ μζ ε-

νςηήζεζξ, μζ μπμίεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ δμιέξ ηαζ ημοξ νοειζζηέξ ημο ιμκηέθμο ηαεχξ 

ηαζ ηδκ ενχηδζδ βζα ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ. 

 οιπενζθμνζηή Πνυεεζδ (Πνυεεζδ Υνήζδξ) 

 Πνμζδμηία ηαθφεηνδξ απυδμζδξ 

 Πνμζδμηία πνμζπάεεζαξ 

 οκαίζεδια ζηακμπμίδζδξ 

 Φφθμ 

 Ηθζηία 

 Έηδ δναζηδνζπμζήζδξ 

 Δηπαίδεοζδ 

 

Οη θύξηεο ππνζέζεηο ηεο παξνύζεο έξεπλαο είλαη νη αθόινπζεο: 

Τ1: Η πνμζδμηία ηαθήξ απυδμζδξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημο αβνυηδ επδνεάγεζ εεηζηά 

ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ, ιε νοειζζηή ηα έηδ δναζηδνζμπμίδζδξ.  

Τ2: Η πνμζδμηία πνμζπάεεζαξ επδνεάγεζ εεηζηά ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ ιε νοειζζηέξ ημ 

θφθμ ηδκ δθζηία ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ. 

Τ3: Σμ ζοκαίζεδια ηδξ ζηακμπμίδζδξ επδνεάγεζ εεηζηά ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ. 

 

Οη δεπηεξεύνπζεο ππνζέζεηο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη νη εμήο:  

Τ4: Σμ θφθθμ, δ δθζηία ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ επδνεάγμοκ εοεέςξ ηδκ πνμζδμ-

ηία πνμζπάεεζαξ πνήζδξ ςξ νοειζζηέξ.  

Τ5: Σα έηδ δναζηδνζμπμίδζδξ επδνεάγμοκ άιεζα ηδκ πνμζδμηία ηαθφηενδξ απυδμ-

ζδξ ςξ νοειζζηήξ. 
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ηδκ Δζηυκα 2 πανμοζζάγεηαζ ημ ιμκηέθμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημ πθαίζζμ ηδξ πανμφ-

ζαξ ένεοκαξ, ημ μπμίμ πνμηφπηεζ απυ ηζξ ζπεηζηέξ οπμεέζεζξ. 

 

 

Δηθόλα 2: Μμκηέθμ ένεοκαξ 

 

Δξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο 

Σμ ενςηδιαημθυβζμ ζπεδζάζηδηε έηζζ χζηε κα είκαζ πνμζανιμζιέκμ ζηζξ απαζηήζεζξ 

ηδξ ένεοκαξ ιαξ. Γζα ηδ δδιζμονβία ημο ενςηδιαημθμβίμο πνδζζιμπμζήεδηε ημ πνμα-

καθενεέκ πνμζανιμζιέκμ ιμκηέθμ UTAUT. Γζαπζζηχεδηε, πςξ δ θοζζηή πανμοζία 

ημο ενεοκδηή ήηακ απαναίηδηδ, ηαεχξ ανηεημί απυ ημοξ αβνυηεξ πνεζάζηδηακ ηαεμδή-

βδζδ ςξ πνμξ ηδ ζοιπθήνςζδ ημο ενςηδιαημθμβίμο. Σμ ηεθζηυ ενςηδιαημθυβζμ ηδξ 

ένεοκαξ απμηεθείηαζ απυ ηνία ιένδ: Α) Γδιμβναθζηά ζημζπεία, Β) Γκχζδ ηαζ πνήζδ ηζ-

κδηχκ ζοζηεοχκ ηαζ Γ) Πνυεεζδ πνήζδξ ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ (αθ. Πα-

νάνηδια). 

Σμ πνχημ ιένμξ ακαθενυηακ ζε βεκζηέξ ενςηήζεζξ, μζ μπμίεξ αθμνμφζακ ζηδ ζοθθμβή 

δδιμβναθζηχκ ζημζπείςκ βζα ημ δείβια ιαξ. Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ αθμνμφζακ ζημ θφ-

θμ, ηδκ δθζηία, ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ, ηδκ πενζμπή απυ ηδκ μπμία πνμένπεηαζ μ ζοιιε-

ηέπςκ, ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ είδμξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ, ηα έηδ δναζηδνζμπμίδζήξ ημο ζημκ 

αβνμηζηυ πχνμ ηαζ εάκ αζηεί ημ επάββεθια ημο αβνυηδ ςξ δεοηενεφμκ ή ςξ ηφνζμ.  

ημ δεφηενμ ιένμξ οπήνπακ έλζ ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηα ελήξ :πμζα ηζκδηή ζοζηεοή έ-

πμοκ ζηδκ ηαημπή ημοξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ, ημ ααειυ βκχζδξ βζα Η/Τ, απθυ ηζκδηυ ηδθέ-

θςκμ, έλοπκμ ηζκδηυ, ηαιπθέηα ηαζ ημ δζαδίηηομ, εάκ δζαεέημοκ ηάπμζα ηζκδηή εθανιμ-

βή ηαζ εάκ καζ ηζ είδμοξ, ιε πμζμοξ ηνυπμοξ εκδιενχκμκηαζ βζα αβνμηζηά εέιαηα πμο 

ημοξ εκδζαθένμοκ, πυζμ εα ημοξ εκδζέθενε κα εκδιενχκμκηαζ ιέζς αβνμηζηήξ ηζκδηήξ 

εθανιμβήξ βζα ζοβηεηνζιέκα γδηήιαηα υπςξ βζα πανάδεζβια δ μζημκμιζηή δζαπείνζζδ. 
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Σεθεοηαίμ ενχηδια πμο ηέεδηε ζημ δεφηενμ ιένμξ ήηακ εάκ εα δζέεεηακ πνήιαηα χζηε 

κα απμηηήζμοκ ιζα αβνμηζηή εθανιμβή. Απυ ηζξ έλζ ενςηήζεζξ ημο δεφηενμο ιένμοξ, μζ 

ηνείξ ήηακ ηφπμο likert scale, ιζα ζοιπθήνςζδξ ηαζ δφμ ηθεζζημφ ηφπμο δδθαδή καζ – 

υπζ. 

Σμ ηνίημ ηαζ εζδζηυ ιένμξ ημο ενςηδιαημθμβίμο αθμνμφζε ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ. Οζ α-

βνυηεξ – παναβςβμί απάκηδζακ ζε ενςηήζεζξ πμο αθμνμφζακ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ- 

πνυεεζδ ςξ πνμξ ηζξ αβνμηζηέξ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ αθθά ηαζ ηζ πνμζδμ-

ημφκ απυ ηδ πνήζδ αοηχκ ηαζ πυζμ εα ημοξ ζηακμπμζμφζε ιζα ηέημζα εθανιμβή. Όθεξ 

μζ ενςηήζεζξ ήηακ ηφπμο likert scale. 

3.6.3 Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

 

Η ένεοκα έθααε πχνα ημ πνμκζηυ δζάζηδια Ιμοθίμο-Γεηειανίμο 2020 ζημ Νμιυ Μεζ-

ζδκίαξ ηαζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ πνμένπμκηακ απυ δζάθμνα ιένδ ημο κμιμφ, υπςξ δ Γοηζ-

ηή Μάκδ, δ Πφθμξ ηαζ δ Μεζζήκδ. οκμθζηά μζ αβνυηεξ πμο ζοιιεηείπακ ζημ δείβια 

ήηακ πεκήκηα (50). ηυπμξ ήηακ ημ δείβια κα είκαζ ημ δζπθάζζμ αθθά δ ακηαπυηνζζδ 

ήηακ ιζηνυηενδ απυ ηδκ πνμζδμηχιεκδ ελαζηίαξ δζαθυνςκ θυβςκ, υπςξ ηα πενζμνζ-

ζηζηά ιέηνα ιεηαηίκδζδξ θυβς ηδξ πακδδιίαξ COVID-19. Δπίζδξ, οπήνπε δζζηαηηζηυ-

ηδηα ηςκ αβνμηχκ βζα ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ ένεοκα πμο πνμενπυηακ απυ ημ θυαμ 

ηαζ ηδ ιενμθδρία υηζ ίζςξ δεκ απμηεθεί ηδκ ένεοκα ιζα δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ αθθά 

ένεοκα βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαζ πχθδζδ ιζαξ ηζκδηήξ δθεηηνμκζηήξ εθανιμβήξ. 

Λυβς ημο ιζηνμφ πθήεμοξ ημο δείβιαημξ, δ θήρδ ηςκ δεδμιέκςκ πναβιαημπμζήεδηε 

ιε ιεζηηή ιέεμδμ, ηάκμκηαξ δδθαδή πνήζδ ενςηδιαημθμβίμο εκχ αημθμφεδζε ηαζ ζφ-

κημιδ ζογήηδζδ-ζοκέκηεολδ. Σα ενςηδιαημθυβζα ιμζνάζηδηακ ιε θοζζηή πανμοζία 

ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. Η ιεζηηή ιέεμδμξ ιαξ έδςζε πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά δεδμιέκα, 

ηα μπμία ήηακ απαναίηδηα βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ ζοιπεναζιάηςκ. 

Α) Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

ημ Γνάθδια 1 πανμοζζάγμκηαζ ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία ζπεηζηά ιε ημ θφθμ ηςκ ενςηδ-

εέκηςκ. Οζ πενζζζυηενμζ αβνυηεξ ήηακ άκδνεξ (66%) εκχ ημ 34% ήηακ βοκαίηεξ (34%). 
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Γξάθεκα 1: Σμ θφθμ ηςκ ενςηδεέκηςκ 

 

Σμ Γνάθδια 2 αθμνά ζηδκ δθίηζα ηςκ αβνμηχκ, υπμο παναηδνείηαζ πςξ ημ 38% ήηακ 

ζηδκ δθζηζαηή μιάδα 25-35, ημ 36% άκδηακ ζηδκ δθζηζαηή μιάδα 46-70 ηαζ ηέθμξ ημ 

26% άημια ακηζπνμζχπεοακ ηζξ δθζηίεξ ιεηαλφ 36-45. 

 

 

Γξάθεκα 2: Η δθζηζαηή ηαηακμιή ηςκ αβνμηχκ-παναβςβχκ 

 

 

Σμ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ημο δείβιαηυξ ιαξ, πανμοζζάγεηαζ ακαθοηζηά ζημ Γνάθδια 3 

υπμο παναηδνμφιε ημ ορδθυηενμ πμζμζηυ κα ηαηέπμοκ μζ απυθμζημζ θοηείμο ιε 40% 

εκχ αημθμοεμφκ ιε 30% μζ απυθμζημζ Πακεπζζηδιίμο, 18% ηάημπμζ Μεηαπηοπζαημφ ηαζ 

ηέθμξ ιε 12% απυθμζημζ Γδιμηζημφ. 

 

66% 

34% 

Φφλο 

Α 

Γ 

38% 

26% 

36% 

Ηλικιακή Κατανομή 

25-35

36-45

46-70
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Γξάθεκα 3: Σμ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ 

 

Σα έηδ δναζηδνζμπμίδζδξ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα πμζηίθμοκ ιε ηάπμζμοξ κα δδθχκμοκ 

πςξ είκαζ αβνυηεξ βζα 40 πνυκζα αηυια ηαζ 50 εκχ είκαζ ηαζ αοημί πμο έπμοκ λεηζκήζεζ 

κα αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ βεςνβία ηα ηεθεοηαία 3 ιε 10 πνυκζα. Χζηυζμ, ανηεημί είκαζ αο-

ημί πμο δδθχκμοκ υηζ δεκ είκαζ ηαηά ηφνζμ επάββεθια αβνυηεξ αθθά δ βεςνβία είκαζ βζα 

αοημφξ δεοηενεφμοζα πδβή εζζμδήιαημξ. ημ Γνάθδια 4 ειθακίγμκηαζ ηα απμηεθέζια-

ηα ιε πμζμζηά, υπμο παναηδνμφιε πςξ ημ 64% δδθχκεζ ςξ δεοηενεφμκ επάββεθια 

αοηυ ημο αβνυηδ εκχ ιυθζξ ημ 32% είκαζ ηαηά ηφνζμ επάββεθια αβνυηεξ.   

 

Γξάθεκα 4: Σμ επάββεθια ημο αβνυηδ ςξ ηφνζμ ή ςξ δεοηενεφμκ 

 
 
 

Β) Γλώζε θαη Υξήζε Κηλεηώλ πζθεπώλ 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ζημ Γνάθδια 5, παναηδνμφιε πςξ δ πθεζμκυηδηα δζα-

εέηεζ ηαθφηενδ βκχζδ ςξ πνμξ ηδκ πνήζδ εκυξ απθμφ ηζκδημφ. Χζηυζμ, μζ δζαθμνέξ 

πμο πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ βκχζεζξ πνήζδξ δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή, έλοπκμο ηζκδημφ, 

ηάιπθεη ηαζ ημο δζαδζηηφμο είκαζ ιζηνέξ. Καεχξ ηα πμζμζηά είκαζ ηα ελήξ: Η/Τ (19%), 

δζαδίηηομ (20%), απθυ ηζκδηυ (22%), ηάιπθεη (18%) ηαζ έλοπκμ ηζκδηυ (21%). 

12% 

40% 

30% 
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59 
 

 

Γξάθεκα 5: Η βκχζδ πνήζδξ πμο δζαεέημοκ μζ αβνυηεξ 

 

Σα απμηεθέζιαηα, επίζδξ έδεζλακ πςξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ηάκμοκ πνήζδ ηζκδηχκ δθεη-

ηνημκζηχκ εθανιμβχκ, αθθά ζπεδυκ ηακέκαξ δεκ δζαεέηεζ αβνμηζηή ηζκδηή εθανιμβή 

αθθά ιυκμ υζεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ, δζαζηέδαζδξ ηαζ ηναπε-

γζηήξ.  

Σα εονήιαηα βζα ηδκ ενχηδζδ πμο αθμνά ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ εκδιενχκμ-

κηαζ βζα αβνμηζηά εέιαηα, δεκ πανμοζζάγμοκ ιεβάθεξ δζαθμνέξ. Αοηυ υιςξ πμο πανα-

ηδνείηαζ είκαζ πςξ ημ ορδθυηενμ πμζμζηυ ακήηεζ ζημοξ εζδζημφξ (17%), εκχ ημ δζαδί-

ηηομ πανμοζζάγεζ πμζμζηυ 14% (Γνάθδια 6). 

 

 

Γξάθεκα 6: Σνυπμζ εκδιενχζεζξ βζα αβνμηζηά εέιαηα 

 

πεηζηά ιε ηδκ ενχηδζδ βζα πμζα εέιαηα εα επζεοιμφζακ κα εκδιενχκμκηαζ ιέζς α-

βνμηζηήξ εθανιμβήξ, μζ πενζζζυηενμζ αβνυηεξ έδεζλακ εκδζαθένμκ βζα ηδκ μζημκμιζηή 

δζαπείνζζδ, ηζξ μζημκμιζηέξ εκζζπφζεζξ ηαζ ημκ ηαζνυ (Γνάθδια 7). 
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TABLET 

ΑΠΛΟ ΚΙΝΗΣΟ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Η/Τ 

Γνϊςη Χρήςησ  

14% 

17% 

14% 

15% 

12% 

15% 

14% 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΕΜΠΟΡΟΙ/ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ 

ΕΠΙΗΜΟΙ ΦΟΡΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

ΜΜΕ 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ/ ΟΜΑΔΑ 

ΦΙΛΟΙ/ ΓΝΩΣΟΙ 

Ενημζρωςη 
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Γξάθεκα 7: Δκδιένςζδ ιέζς αβνμηζηήξ εθανιμβήξ βζα ζοβηεηνζιέκα εέιαηα 

 
 

ηδκ ηεθεοηαία ενχηδζδ, ημο δεφηενμο ιένμοξ, δ μπμία αθμνμφζε ζημ εάκ εα δζέεεηακ 

πνήιαηα βζα κα απμηηήζμοκ, ιζα αβνμηζηή ηζκδηή εθανιμβή, μζ απακηήζεζξ ήηακ πμζηί-

θεξ. Πμθθμί ήηακ αοημί πμο είπακ υηζ δεκ εα έδζκακ ηαευθμο πνήιαηα βζα ιζα ηέημζα ε-

θανιμβή. Δκχ ήηακ ηαζ αοημί, μζ μπμίμζ οπμζηήνζλακ, πςξ εάκ ημ ηυζημξ ήηακ είηε ιδ-

κζαίμ είηε εηήζζμ ηαζ παναηδνμφζακ υηζ ιέζς ηδξ πνήζδξ ηδξ ηζκδηήξ εθανιμβήξ δ ηα-

εδιενζκυηδηα ημοξ ζημκ αβνυ εα βζκυηακ πζμ πμζμηζηή, ηυηε δεκ εα δίζηαγακ κα επζαα-

νοκεμφκ μζημκμιζηά. Σέθμξ, ανηεημί ελέθναζακ ηδκ επζεοιία ημοξ, πνχηα κα δμηζιά-

ζμοκ ηαζ κα δμοκ εάκ ημοξ είκαζ υκηςξ πνήζζιδ ηαζ φζηενα εα επέκδοακ ζε ιζα ηέημζα 

εθανιμβή. 

Γ) Πξόζεζεο Υξήζεο Κηλεηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δθαξκνγώλ 

φιθςκα ιε ημ Γνάθδια 8, παναηδνμφιε πςξ ημ 30% ηςκ ενςηδεέκηςκ πζζηεφεζ υηζ 

ιπμνεί κα έπεζ ηδκ οπμζηήνζλδ απυ ηνίημοξ ζε πενίπηςζδ ακηζιεηχπζζδξ δοζημθζχκ 

ςξ πνμξ ηδ πνήζδ ιζα αβνμηζηήξ ηζκδηήξ εθανιμβήξ. Δκχ, ζδιακηζηά παναηηδνίγμκηαζ 

ηαζ ηα πμζμζηά ηα μπμία αθμνμφκ ζημ εάκ δζαεέημοκ μζ αβνυηεξ ημοξ απαναίηδημφξ 

πυνμοξ βζα ηδ πνήζδ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ (26%) ηαζ ζημ εάκ έπμοκ ηζξ απαζ-

ημφιεκεξ βκχζεζξ (26%) . 

8% 

7% 

8% 

8% 

6% 

9% 

7% 

6% 

7% 

8% 

9% 

9% 

8% 

ΑΓΟΡΕ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ/ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΕΙΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ 

ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ 

ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 

ΝΕΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΦΗ 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΣΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Θζματα ωσ προσ ενημζρωςη μζςω αγροτικήσ κινητήσ εφαρμογήσ 
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Γξάθεκα 8: Γζεοημθφκμκηαξ ηζξ ζοκεήηεξ ςξ πνμξ ηδκ πνήζδ ηςκ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ. 
 
 
Όζμ ακαθμνά ηζζδκ αλία ηςκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ, ηα εονήιαηα δείπκμοκ πςξ ημ 45% 

ηςκ ενςηδεέκηςκ εεςνμφκ πςξ είκαζ ιζα ηαθή επέκδοζδ. 

 

 

Γξάθεκα 9: Η αλία ηςκ εθανιμβχκ 

 

ημ ηεθεοηαίμ ενχηδια ημο ηνίημο ιένμοξ, ημ μπμίμ αθμνά ηδκ ηαζκμημιία ηαζ ηδκ ει-

θάκζζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ζημ πςξ ακηζδνμφκ μζ αβνυηεξ πνμξ αοηέξ, ιπμνμφιε κα 

δζαηνίκμοιε υηζ ημ 34% πνμζπαεεί κα πεζναιαηζζηεί ιε κέεξ ηεπκμθμβίεξ, εκχ ζημ εάκ 

αζπμθμφκηαζ ιε κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ ζημκ εάκ πεζναιαηίγμκηαζ ιε κέα είδδ ηεπκμθμβζχκ 

δζαηνίκμοιε υηζ ηα πμζμζηά είκαζ ίδζα (33%) (Γνάθδια 10). 

 

26% 

26% 

17% 

30% 

0% 10% 20% 30% 40%

1 

2 

3 

4 

Γηεπθνιύλνληαο ηηο ζπλζήθεο 

ΛΗΦΗ ΒΟΗΘΔΙΑ 

ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ 
ΑΛΛΔ ΤΚΔΤΔ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ 
ΓΝΧΔΙ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

45% 

28% 

27% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ΚΑΛΗ ΕΠΕΝΔΤΗ ΧΡΗΜΑΣΩΝ 

ΛΟΓΙΚΕ ΣΙΜΕ 

ΣΙΜΕ ΑΝΣΑΞΙΕ ΣΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 

Αξία Εφαρμογϊν 
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Γξάθεκα 10: Η ακηίδναζδ ζηδκ ειθάκζζδ ηάεε κέμο είδμοξ ηεπκμθμβίαξ 

 

3.6.4  Έιεγρνο ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο 

 

Οζ ιεηααθδηέξ ηδξ ένεοκαξ υπςξ έπεζ ήδδ πνμακαθενεεί είκαζ μζ ελήξ: πνμζδμηία ηα-

θφηενδξ απυδμζδξ, πνμζδμηία πνμζπάεεζαξ, ζοκαίζεδια ζηακμπμίδζδξ, θφθμ, εηπαί-

δεοζδ, δθζηία ηαζ έηδ δναζηδνζμπμίδζδξ. 

ημκ Πίκαηα 7 απεζημκίγμκηαζ ηα βεκζηά ζηαηζζηζηά ζημζπεία ηςκ ζδιακηζηχκ ιεηααθδ-

ηχκ ηδξ ένεοκαξ ιαξ, δδθαδή ηδξ πνμζδμηία ηαθφηενδξ απυδμζδ (2), πνμζδμηία 

πνμζπάεεζαξ (3), ζοκαίζεδια ζηακμπμίδζδξ (6). 

 
 

 
 
 
 
 

Πίλαθαο 7: ηαηζζηζηά βζα ηζξ ηφνζεξ ιεηααθδηέξ 

 

 

 

Έλεγσορ αξιοπιζηίαρ μεηαβληηών 

 

Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ αλζμπζζηίαξ πνδζζιμπμζήζαιε ηδκ ιέεμδμ ημο ζοκηεθεζηή 

Cronbach‟s Alpha. Δπζθέπεδηε,δ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμξ δζυηζ υθεξ μζ ιεηααθδηέξ ζηδκ 

πανμφζα ένεοκα ιεηνμφκ ηδκ ίδζα δμιή. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ μ ζοκηεθεζηήξ 

Cronbach‟s Alpha πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ςξ έιιεζμξ δείηηδξ βζα ημκ ααειυ ζημκ μ-

πμίμ ιζα μιάδα ιεηααθδηχκ ιεηνά ιζα ηαζ ιυκδ δμιή. Ο ζοκηεθεζηήξ Cronbach‟s 

Alpha παίνκεζ ηζιέξ απυ 0 έςξ 1. Όζμ μ ζοκηεθεζηήξ πθδζζάγεζ πνμξ ηδ ιμκάδα ηυζμ 

34% 

33% 

33% 

Καινοτομία 

1

2

3

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

2 50 5,65 1,466 

3 50 5,88 1,771 

6 50 5,36 1,453 

Valid N (listwise) 50   
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ιεβαθφηενδ είκαζ δ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ ηδξ μιάδαξ ςξ πνμξ ηδ ιέηνδζδ 

ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ δμιήξ. οβηεηνζιέκα, εάκ μ ζοκηεθεζηήξ Cronbach‟s Alpha είκαζ 

ιεβαθφηενμξ ημο 0,70 ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ μζ ιεηααθδηέξ ιαξ είκαζ αλζυπζ-

ζηεξ. 

ημ Πίκαηα 8, θαίκεηαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ακάθοζδξ ηδξ ιεηααθδηήξ «Πνμζδμηία Κα-

θφηενδξ Απυδμζδξ» ςξ πνμξ ημ ζοκηεθεζηή Cronbach‟s Alpha. Παναηδνμφιε υηζ είκαζ 

ιεβαθφηένμ ημο 0,70 άνα εεςνμφιε αλζυπζζηδ ηδκ ιεηααθδηή ιαξ. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Al-

pha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,903 ,907 3 

Πίλαθαο 8: οκηεθεζηήξ αλζμπζζηίαξ Cronbach's Alpha ηδξ ΠΚΑ 

 
ηδ ζοκέπεζα, ζημ Πίκαηα 9, πανμοζζάγεηαζ μ ζοκηεθεζηήξ Cronbach‟s Alpha, βζα ηδκ 

ιεηααθδηή «Πνμζδμηία Πνμζπάεεζαξ». Παναηδνμφιε ηαζ πςξ αοηή είκαζ αλζυπζζηδ 

ηαεχξ μ δείηηδξ είκαζ ιεβαθφηενμξ ημο 0,70. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Al-

pha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,870 ,879 2 

Πίλαθαο 9: οκηεθεζηήξ αλζμπζζηίαξ Cronbach's Alpha ηδξ ΠΠ 

 
Σέθμξ, ζημκ Πίκαηα 10, ιεθεηάηε δ αλζμζπίζηζα ηδξ ιεηααθδηήξ «οκαίζεδια Ιηακμπμί-

δζδξ». φιθςκα ιε ημ απμηέθεζια ημο ζοκηεθεζηή, ημ μπμίμ είκαζ ιεβαθφηενμ ημο 

0,70, ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε ηαζ πςξ εδχ δεπυιαζηε ηδκ αλζμπζζηία ηδξ ιεηααθδ-

ηήξ. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Al-

pha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,856 ,856 2 

Πίλαθαο 10: οκηεθεζηήξ Cronbach's Alpha ηδξ Ι 
 
Μεηά ημκ έθεβπμ ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ ιεηααθδηχκ παναηάης πναβιαημπμζμφκηαζ μζ 

έθεβπμζ ηςκ οπμεέζεςκ.  

Έλεγσορ ςποθέζευν  

Υ1: Η πξνζδνθία θαιήο απόδνζεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αγξόηε επεξεάδεη ζεηηθά 

ηελ πξόζεζε ρξήζεο, κε ξπζκηζηή ηα έηε δξαζηεξηνπνίεζεο 

Γζα κα βίκεζ μ έθεβπμξ ηδ οπυεεζδξ Y1 πναβιαημπμζείηαζ βναιιζηή παθζκδνυιδζδ ηδξ 

ΠΚΑ (Πνμζδμηία Καθήξ Απυδμζδξ) ιε ηα έηδ δναζηδνζμπμίδζδξ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα. 

Παναηάης παναηίεεηαζ μ Πίκαηαξ 11, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μ R Square ενιδκεφεζ ημ 

ιμκηέθμ ιαξ ηαηά 25%, ημ μπμίμ είκαζ ζπεηζηά έκα ζηακμπμζδηζηυ πμζμζηυ. Δκχ ζημκ 

Πίκαηα 12, δζαηνίκμοιε εάκ δ ιεηααθδηή έηδ δναζηδνζμπμίδζδξ είκαζ ζηαζηζζηζηά ζδ-

ιακηζηή ηαζ επδνεάγεζ ηδκ πνμζδμηία ηαθφηενδξ απυδμζδξ. 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζηα θμζπυκ, παναηδνμφιε υηζ ημ Sig. είκαζ ιδδεκζηυ άνα είκαζ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. Δπίζδξ, θένεζ ανκδηζηυ πνυζδιμ ζηδκ ιέηνδζδ ηδξ, ημ μπμίμ 

ιαξ δίκεζ ηδκ ελήξ ενιδκεία: βζα ηάεε ιζα ιμκάδα αφλδζδξ ημο έημοξ δναζηδνζυηδηαξ 

ζημκ αβνμηζηυ ημιέα δ ΠΚΑ ιεζχκεηαζ ηαηά -0,054. Μζα πεναζηένς ενιδκεία πμο ιπμ-

νεί κα οπάνλεζ βζα αοηυ ημ απμηέθεζια είκαζ πςξ ηάεε έημξ πμο πνμζηίεεηαζ ζηα έηδ 

δνζαζηδνζμπμίδζδξ ημο αβνυηδ, ζδιαίκεζ ηαοηυπνμκα πςξ ηαζ αοηυξ ιεβαθχκεζ ηαηά 

έκα έημξ μπυηε δ πνμζδμηία ηαθφηενδξ απυδμζδξ ιε ηδ πνήζδ αβνμηζηήξ ηζκδηήξ ε-

θανιμβήξ δεκ ημο πανμοζζάγεζ εκδζαθένμκ. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the Esti-

mate 

1 ,496
a
 ,246 ,230 1,287 

Πίλαθαο 11:διακηζηυηδηα – Παθζκδνυιδζδ ΠΚΑ –Έηδ δναζηδνζπμίδζδξ 
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Υ4: Σν θύιν, ε ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν επεξεάδνπλ επζέωο ηελ πξνζδνθία 

πξνζπάζεηαο ρξήζεο ωο ξπζκηζηέο.  

ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ βναιζηή παθζκδνυιδζδ ιε ζημπυ κα ιεθεηδεεί δ οπυ-

εεζδ Τ4 εάκ δδθαδή ημ θφθθμ, δ δθζηία ηαζ ημ εηπαζδεοηζηυ επίπεδμ επδνεάγμοκ εοεέ-

ςξ ηδκ πνμζδμηία πνμζπάεεζαξ πνήζδξ ςξ νοειζζηέξ. Ο Πίκαηαξ 13, ιαξ δείπκεζ υηζ 

ημ ιμκηέθμ ιαξ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυ ηαζ δείκεζ ιζα έβηονδ ενιδκεία ηαεχξ ημ πμ-

ζμζζηυ είκαζ 77%. Δκχ, ζημκ Πίκαηα 14, δζαηνίκμοιε πμζεξ ιεηααθδηέξ είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηέξ ηαζ επδνεάγμοκ ηδκ ΠΠ (πνμζδμηία πνμζπάεεζαξ). Παναηδνμφιε, πςξ 

ζηαηζζηζηα ζδιακηζηέξ ιεηααθδηέξ είκαζ δ εηπαίδεοζδ ηαζ δ δθζηία εκχ ημ θφθμ δεκ ε-

πδνεάγεζ ηδκ πνμζδμηία πνμζπάεεζαξ. οβηεηνζιέκα, παναηδνείηαζ πςξ μζ ιεηααθδηέξ 

ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξ δθζηίαξ έπμοκ ανκδηζηυ πνυζδιμ. Σμ μπμίμ ενιδκεφεηαζ ςξ 

ελήξ: βζα ηάεε αφλδζδ ηαηά ιζα ιμκάδα ηδξ δθζηίαξ ιεζχκεηαζ ηαηά -0,040 δ πνμζδμηία 

πνμζπάεεζαξ πνήζδξ αβνμηζηήξ ηζκδηήξ εθανιμβήξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα ζοζπεηεηζζηεί 

ηαζ ιε ημ παναπάκς ζοιπέναζια υπμο δ ΠΚΑ ιεζχκεηαζ υζμ αολάκεηαζ ημ έημξ δνα-

ζηδνζμπμίδζδξ. Σέθμξ, παναηδνείηαζ πςξ βζα ηάεε ιζα ιμκάδα αφλδζδξ ημο εηπαζδεο-

ηζημφ επζπέδμο ηαζ ιεζχκεηαζ ηαζ δ πνμζδμηία πνμζπάεεζαξ. οβηεηνζιέκα, υζμζ είκαζ 

απυθμζημζ δδιμηζημφ, θαίκεηαζ πςξ δ πνμζπάεεζά ημοξ ςξ πνμξ ηδ πνήζδ αβνμηζηχκ 

ηζκδηχκ εθανιμβχκ είκαζ ιεζςιέκδ ηαηά -4,400 ηαζ είκαζ θμβζηυ ηαεχξ δεκ θένμοκ ηζξ 

ηαηάθθδθεξ βκχζεζξ. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,887 ,362  19,008 ,000 

AGRI_AGES -,054 ,014 -,496 -3,954 ,000 

Πίλαθαο 12: οζπέηζζδ ΠΚΑ-„Δηδ δναζηδνζμπμίδζδξ 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,879
a
 ,772 ,746 ,892 

Πίλαθαο 13: διακηζηυηδηα – Παθζκδνυιδζδ ΠΠ-Ηθζηία, Φφθμ, Δηπαί-

δεοξ 

 

 

Σςζσεηίζειρ 

 
Ο Πίκαηαξ 15, πανμοζζάγεζ υθεξ ηζξ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ υθςκ ηςκ ιεηααθδηχκ ηδξ έ-

νεοκαξ ιαξ. Παναηδνμφιε υηζ πςξ δ Πνυεεζδ Υνήζδξ, θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ιζα ζζπονή 

ζοζπέηζζδ ηαζ κα επδνεάγεηαζ εεηζηά ηυζμ απυ ηδκ πνμζδμηία ηαθφηενδξ απυδμζδξ, 

απυ ηδκ πνμζδμηία ηδξ πνμζπάεεζαξ, απυ ημ ζοκαίζεδια ζηακμπμίδζδξ ηαζ ηέθμξ απυ 

ηδκ εηπαίδεοζδ. Δκχ, ημ θφθμ θαίκεηαζ πςξ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυ ηαζ δεκ ζο-

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ αθθά ηαζ ιε ηαιία άθθδ ιεηααθδηή. ε ακηίεεζδ, ιε 

ηδκ δθζηία ηςκ αβνμηχκ ηαζ ηα έηδ δναζηδνζμπμίδζδξ υπμο είκαζ ζηαηζηά ζδιακηζηά ηαζ 

πανμοζζάγμοκ ανκδηζηή ζοζπέηζζδ.  

Σέθμξ, ιπμνμφιε κα ζπμθζάζμοιε πςξ δ δθζηία ηαζ ηα έηδ δναζηδνζμπμίδζδξ ηςκ ενς-

ηδεέκηςκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ζε ζπέζδ ιε υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ ηαζ έπμοκ ανκδηζ-

ηή ζοζπέηζζδ. 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,715 ,624  13,971 ,000 

andras ,025 ,270 ,007 ,091 ,928 

dim -4,400 ,449 -,815 -9,800 ,000 

lik2 -1,094 ,305 -,306 -3,583 ,001 

master -,528 ,411 -,116 -1,285 ,206 

AGE -,040 ,012 -,289 -3,427 ,001 

Πίλαθαο 14: οζπέηζζδ ΠΠ-Ηθζηία, Φφθμ, Δηπαίδεοζδ 
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Πίλαθαο 15: Πίκαηαξ ζοζπεηίζεςκ υθςκ ηςκ ιεηααθδηχκ 

 

Αποηελέζμαηα Σςνενηεύξευν 

Σέθμξ, υπςξ έπεζ ακαθενεεί ήδδ, ζηδ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία, ημ ζφκμθμ ηςκ 

αβνμηχκ υπμο πήνε ιένμξ, δεκ απάκηδζε ιυκμ ζημ ενςηδιαημθυβζμ αθθά δέπεδηε κα 

απακηήζεζ ηαζ ζε επζπθέμκ ενςηήζεζξ, μζ μπμίεξ είπακ ηδ ιμνθή ζοκέκηεολδξ. Οζ ενς-

ηήζεζξ πμο έβζκακ ααζίζηδηακ ζημ πνμακαθενεέκ ενςηδιαημθυβζμ. πεηζηά ιε ηδ βκχ-

ζδ φπανλδξ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ μζ πενζζζυηενμζ δεκ είπακ ηέημζα βκχζδ. 

Όηακ ημοξ γδηήεδηε κα πενζβνάρμοκ, ηζ πζζηεφμοκ υηζ εκκμμφιε ιε ημκ παναπάκς υνμ, 

δυεδηακ δζάθμνεξ απακηήζεζξ. Τπήνπακ αβνυηεξ ιε πμθφ ζοβηεποιέκδ άπμρδ, υπςξ 

υηζ αθμνμφκ ζε ιζα πζμ ελεθζβιέκδ ιδπακή ρεηάζιαημξ ή μνβχιαημξ, υιςξ οπήνπακ 

ηαζ αοημί πμο ήηακ εκδιενςιέκμζ βζα ηζξ ηζκδηέξ αβνμηζηέξ εθανιμβέξ. Μέζα, απυ ηζξ 

ζογδηήζεζξ, θάκδηε πςξ πενζζζυηενμ βκχζηεξ ηςκ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ 

ήηακ μζ βοκαίηεξ. Γκχνζγακ, υηζ μζ αβνυηεξ ημο ελςηενζημφ είκαζ ζοπκμί πνήζηεξ ηςκ 

παναπάκς εθανιμβχκ, πςξ δ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ ιέζα ζημκ αβνυ ή ημ εενιμηήπζμ 

βίκεηαζ πζμ εφημθδ δζυηζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαθθζενβμφκ ηα πςνάθζα ημοξ ιε ιεβα-

θφηενδ άκεζδ. Τπήνπακ ηαζ αοημί ή αοηέξ υπμο είκαζ πζμ παναηδνδηζημί ηαζ εκδιενς-

ιέκμζ ηαζ ακηζθαιαάκμκηαζ υηζ μζ αβνυηεξ πμο δμοθεφμοκ ιαγί ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ηεπκμ-
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θμβίαξ θένμοκ ηαθφηενεξ απμδυζεζξ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ ημοξ. Δπίζδξ, ηα ίδζα άημια α-

πάκηδζακ υηζ ήδδ ζηδ Βυνεζα Δθθάδα ηάπμζμζ ζοκάδεθθμζ ημοξ ηάκμοκ πνήζδ ηςκ α-

βνμηζηχκ εθανιμβχκ. 

Πανυθα ηαφηα δεκ βκχνζγακ ηζ είδμοξ αβνμηζηέξ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ οπάν-

πμοκ ηαζ πςξ δ πνήζδ ημοξ, εα δδιζμονβμφζε ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδ-

ηα ημοξ. Γεκ ιπμνμφζακ δδθαδή κα ηαηακμήζμοκ ηδ πνήζδ ημοξ ηαζ πςξ εα έπαζνκακ 

ηα απαναίηδηα δεδμιέκα.  

Όηακ, ηέεδηε ημ ενχηδια ζε υθμοξ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ, ζημ εάκ εέθμοκ κα θάαμοκ ιζα 

πθήνδ εκδιένςζδ βζα ηζ αβνμηζηέξ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ, μζ απακηήζεζξ ήηακ 

εεηζηέξ αηυια ηαζ απυ αοημφξ υπμο δεκ έπμοκ βκχζδ βεκζηά ζηδ πνήζδ ηςκ ηεπκμθμ-

βζχκ. Η εκδιένςζδ υπςξ είπακ δεκ αθμνμφζε ιυκμ αοημφξ αθθά ηαζ ηζξ βεκζέξ υπμο 

ζζβά ζζβά εζζένπμκηαζ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα ηαζ ακαθαιαάκμοκ κα ζοκεπίζμοκ ηαζ κα 

ιεβαθχζμοκ ηζξ ηαθθζένβεζεξ.  

Οζ ζπεηζηέξ απμνίεξ ημοξ ήηακ πμθθέξ ηαζ αθμνμφζακ ηονίςξ ζημ πςξ ιπμνεί ιζα ιδ-

πακή κα εθέβπεζ υθδ ηδκ ηαθθζένβεζα ημοξ, κα ημοξ δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα αοηή υπςξ βζα 

πανάδεζβια υηζ δ ηαθθζένβεζα έπεζ πνμζαθδεεί απυ ηάπμζα αζεέκεζα ηαζ πνεζάγεηαζ βζα 

ακηζιεηχπζζδ χζηε κα ιδκ ηαηαζηναθεί.  

Όθμζ ήηακ πνυεοιμζ κα εκδιενςεμφκ αθθά υπζ κα ηζξ πνδζζιμπμζήζμοκ. Κναημφκ επζ-

θοθάλεζξ ηαζ παναιέκμοκ ιέπνζ έκα ζδιείμ μοδέηενμζ. Αοημί πμο εέθμοκ κα δμοθέρμοκ 

ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ηεπκμθμβίαξ εεςνμφκ πςξ εα είκαζ ιζα ηαθή επέκδοζδ υπμο εα ημοξ 

επζθένεζ αφλδζδ ηςκ ηαθθζενβεζχκ, ηςκ ηανπχκ αθθά ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηαηά απμ-

ηέθεζια αφλδζδ ηςκ ηενδχκ. Θα ήεεθακ, βζα πανάδεζβια, κα εκδιενχκμκηαζ, βζα ημκ 

ηαζνυ, αμήεεζα ζε αννχζηζεξ, μζημκμιζηή δζαπείνζζδ (θμβζζηζηά), θυνμοι ακηαθθαβήξ 

απυρεςκ, πνυζααζδ ζε επαββεθιαηίεξ ημο ηθάδμο βζα αμήεεζα ζημοξ ιδ επαββεθιαηί-

εξ, αμήεεζα ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ αζεεκεζχκ, κμιζηή εκδιένςζδ ζε ηαηακμδηή ιμνθή, 

θμβζζηζηή δζαπείνζζδ ηαζ δζαζφκδεζδ υθςκ ηςκ ζοζηεοχκ ημοξ.  

Δηηυξ απυ ηα παναπάκς, μζ πενζζζυηενμζ αβνυηεξ έεεζακ ηαζ ημ ενχηδια ζημκ εάκ 

οπάνπεζ εθανιμβή υπμο εα ημοξ έδζκε ηδκ δοκαηυηδηα κα ηαθθζενβμφκ εηηάζεζξ ή πε-

νζμπέξ, μζ μπμίεξ δεκ είκαζ εφημθα πνμζαάζζιεξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ δεκ ημοξ επζηνέπεηαζ 

κα ηζξ πνμζεββίζμοκ ιε απμηέθεζια κα πάκμοκ ιεβάθμ ιενίδζμ απυ ημοξ ηυπμοξ ημοξ. 

Δπίζδξ, ιέζα απυ ηδ ζογήηδζδ οπήνλακ ηαζ ηαθφηενεξ απακηήζεζξ βζα έκα ενχηδια 

ημο ενςηδιαημθμβίμο βζα ημ πυζα πνήιαηα εα ήηακ δζαηεεεζιέκμζ κα δχζμοκ βζα ιζα 

εθανιμβή. Οζ πθεζμκυηδηα ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ εεςνεί πςξ δεκ εα είπακ πνυαθδια κα 

πθδνχκμοκ βζα ιζα εθανιμβή ιε ηδκ πνμμπηζηή υηζ εα ημοξ ηάθοπηε ηζξ παναπάκς 

ακάβηεξ. Δπζπθέμκ, εεςνμφκ υηζ αοηυ εα πνέπεζ κα είκαζ έκα έλμδμ είηε ιδκζαίμ είηε 
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εηήζζμ ηαζ υπζ βζα ηάεε πνήζδ ηδξ εθανιμβήξ. Αοημί πμο δεκ εέθμοκ κα πνδζζιμπμζή-

ζμοκ ηζξ αβνμηζηέξ ηζκδηέξ εθανιμβέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ πάκεζξ ημκ 

έθεβπμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ υηζ μ ηαθφηενμξ έθεβπμξ βίκεηαζ ιε ηδκ άιεζδ επαθή ηαζ υπζ 

ιε δεδμιέκα ηδξ ηεπκμθμβίαξ αθθά ιε ηδκ μπηζηή επαθή, ηαεχξ εεςνμφκ υηζ δ επαθή 

ιε ηδ θφζδ, μζ ιονςδζέξ ηαζ δ αίζεδζδ ηδξ αθήξ είκαζ ηα ηαθφηενα δεδμιέκα πμο ιπμ-

νεί κα έπεζ έκα αβνυηδξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν: πκπεξάζκαηα 

Οζ αβνυηεξ πνεζάγμκηαζ αηνζαείξ, ζφκημιεξ, έβηαζνεξ ηαζ αλζυπζζηεξ πθδνμθμνίεξ χζηε 

κα ελαζηδεμφκ ηαζ κα εηηεθέζμοκ αβνμηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Έκαξ απυ ημοξ ηφνζμοξ 

θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ μζ αβνυηεξ ακηζιεηςπίγμοκ πνμηθήζεζξ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ είκαζ επεζδή δεκ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα θάαμοκ επανηείξ ηαζ έβηαζνεξ 

πθδνμθμνίεξ βζα δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ, μζ μπμίμζ επδνεάγμοκ ηζξ ηαθθζένβεζεξ, υπςξ 

ηαζνυξ, ανμπυπηςζδ ηαζ εδαθμθμβζηέξ ζοκεήηεξ (Cantor, 2009; Goyal, 2010).  

ηδ ζφβπνμκδ επμπή, δ ιεηάδμζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ πζμ βνήβμνδ ηαζ απμηεθεζιαηζ-

ηή θυβς ηδξ ακάπηολδξ ηαζ πνήζδξ ηςκ ηζκδηχκ ζοζηεοχκ. Σμ πενζαάθθμκ ηςκ ηζκδ-

ηχκ ζοζηεοχκ, δ ζοκδεζζιυηδηα, ημ ιέβεεμξ ηδξ μευκδξ ηαζ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ, 

υπςξ βζα πανάδεζβια δ ακάθοζδ ηδξ μευκδξ έπμοκ επδνεάζεζ ηδ πνδζηζηυηδηα ηςκ 

ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ. Οζ πανάβμκηεξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζ-

ηυηδηα, ηδκ απμδμηζηυηδηα, ηδκ ζηακμπμίδζδ, ηδ ιάεδζδ, ηδ ικήιδ, ηα ζθάθιαηα ηαζ ημ 

βκςζηζηυ θμνηίμ (Harrison et al., 2013).  

Οζ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ ιε ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πνμζθένμοκ ιπμνμφκ κα 

παίλμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ αζχζζιδ ακάπηολδ ηδξ οπαίενμο, (Silarszky et al, 2008; 

Muto et al, 2009). Η πνήζδ ηζκδηχκ εθανιμβχκ ζημκ αβνμηζηυ πχνμ ιπμνεί κα πνμ-

ζθένεζ δζάθμνα πθεμκεηηήιαηα ζημοξ αβνυηεξ, υπςξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ ηαθ-

θζένβεζεξ, ημ έδαθμξ, ημ ηθίια, ηζξ ανμπμπηχζεζξ, ημοξ ζπυνμοξ ηαζ ηα ιδπακήιαηα 

ακά πάζα ζηζβιή, υζεξ θμνέξ αοημί εεθήζμοκ ιπμνμφκ κα είκαζ ζηδ δζάεεζή ημοξ (Πα-

βηυζιζα Σνάπεγα, 2011). Οζ δζαεέζζιεξ πθδνμθμνίεξ ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ είκαζ πμθφ 

ηαθά μνβακςιέκεξ έηζζ χζηε μζ αβνυηεξ κα ιδκ πνεζάγεηαζ κα ζπαηαθμφκ πνυκμ ηαηά 

ηδκ ακάηηδζή ημοξ. Χζηυζμ, ηαηά ηαζνμφξ, θυβς πνμαθδιάηςκ δζηηφμο, ηαπφηδηαξ 

πανάδμζδξ δεδμιέκςκ ηαζ κμιζημφξ πενζμνζζιμφξ, μζ αβνυηεξ εκδέπεηαζ κα ειπμδίγμ-

κηαζ κα θάαμοκ εκδιενςιέκεξ ηαζ πθήνεζξ πθδνμθμνίεξ (Kirk et al, 2011).  

ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ ήηακ δ απμηίιδζδ ηδξ πνυεεζδξ πνήζδξ ηζκδηχκ δθε-

ηηνμκζηχκ εθανιμβχκ απυ ημοξ αβνυηεξ ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ 

πναβιαημπμζήεδηακ ζπεηζηέξ οπμεέζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ απυ ηδκ ένεοκα πνμέηορακ ηα 

παναηάης ζοιπενάζιαηα.  

Υ1: Η πξνζδνθία θαιήο απόδνζεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αγξόηε επεξεάδεη ζεηηθά 

ηελ πξόζεζε ρξήζεο, κε ξπζκηζηή ηα έηε δξαζηεξηνπνίεζεο.  

Η πνμζδμηία ηαθήξ απυδμζδξ επδνεάγεζ εεηζηά ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ, ιε νοειζζηή ηα 

έηδ δναζηδνζμπμίδζδξ. Μάθζζηα, παναηδνήεδηε υηζ ηα έηδ δναζηδνζμπμζήζδξ πανμο-

ζζάγμκηαζ ςξ ανκδηζηυξ πανάβμκηαξ. Καεχξ ηα πνυκζα ειπεζνίαξ ηαζ δναζηδνζμπμίδ-
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ζδξ ζημκ αβνμηζηυ ημιέα αολάκμκηαζ, ζοκακηάιε αβνυηεξ ιεβάθμοξ ζε δθζηία, ημ μπμίμ 

έπεζ ςξ απμηέθεζια, κα δοζημθεφμκηαζ κα απμδεπημφκ ηζξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ςξ ενβα-

θεία ενβαζίαξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ. Θεςνμφκ υηζ δ πνήζδ ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ 

εθανιμβχκ δεκ ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ηδ θοζζηή ημοξ πανμοζία ζημκ αβνυ ηαζ δεκ 

δφκαηαζ κα επζθένεζ ηα εεηζηά μθέθδ πμο πενζβνάθμκηαζ ζπεηζηά ιε αοηέξ. 

 

Υ2: Η πξνζδνθία πξνζπάζεηαο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πξόζεζε ρξήζεο κε ξπζκηζηέο ην 

θύιν, ηελ ειηθία θαη ηελ εθπαίδεπζε. 

Η πνμζδμηία πνμζπάεεζαξ επδνεάγεζ εεηζηά ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ ιε νοειζζηέξ ημ θφ-

θμ, ηδκ δθζηία ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ δθζηία είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ, μ 

μπμίμξ επδνεάγεζ ανκδηζηά ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ, δζυηζ υζμ πζμ ιεβάθμξ δθζηζαηά είκαζ 

μ αβνυηδξ ηυζμ θζβυηενμ επζεοιεί κα εκηάλεζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ημο ιζα ηζκδηή δθε-

ηηνμκζηή εθανιμβή, ηαεχξ εεςνεί υηζ δεκ δζαεέηεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ βκχζεζξ. Η εηπαί-

δεοζδ ςξ πανάβμκηαξ είκαζ ηαζ αοηυξ ζδιακηζηυξ δζυηζ μζ αβνυηεξ ιε παιδθυ επίπεδμ 

εηπαίδεοζδξ πανμοζζάγμοκ ηδκ ιεβαθφηενδ άνκδζδ ςξ πνμξ ηδκ πνμζδμηία πνμζπά-

εεζαξ ζε ζφβηνζζδ ιε αοημφξ πμο είκαζ απυθμζημζ ηνζημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ. Καηά ζο-

κέπεζα, δ εηπαίδεοζδ είκαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ. Σέθμξ, ημ θφθμ ςξ πανάβμκηαξ 

δεκ εεςνείηαζ ζδιακηζηυξ, ηαεχξ δεκ επδνεάγεζ ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ αθθά ηαζ ηδκ 

πνμζδμηία ηδξ πνμζπάεεζαξ. 

 

Υ3: Σν ζπλαίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πξόζεζε ρξήζεο. 

Σμ ζοκαίζεδια ηδξ ζηακμπμίδζδξ επδνεάγεζ εεηζηά ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ, δζυηζ υπςξ 

δζαθάκδηε απυ ηδκ ένεοκα δ αίζεδζδ ηςκ αβνμηχκ ζπεηζηά ιε ηδκ εοπνδζηία ιζαξ ηζκδ-

ηήξ δθεηηνμκζηήξ εθανιμβήξ , έπεζ ςξ απμηέθεζια κα ζηέθημκηαζ εεηζηά ςξ πνμξ ηδ 

πνήζδ ηδξ . 

 

Υ4: Σν θύιν, ε ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν επεξεάδνπλ επζέωο ηελ πξνζδνθία 

πξνζπάζεηαο ρξήζεο ωο ξπζκηζηέο.  

Η δθζηία ηαζ δ εηπαίδεοζδ είκαζ πανάβμκηεξ υπμο επδνεάγμοκ άιεζα ηδκ πνμζδμηία 

ηδξ πνμζπάεεζαξ, δζυηζ μζ ιεβάθμζ ζε δθζηία αβνυηεξ δεκ δζαεέημοκ μφηε ηδ βκχζδ μφηε 

ηδ εέθδζδ χζηε κα πνμζπαεήζμοκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ιζα δθεηηνμκζηή ηζκδηή εθαν-

ιμβή. Όζμκ ακαθμνά ζηδκ εηπαίδεοζδ, παναηδνήεδηε πςξ μζ αβνυηεξ ιε παιδθυ ε-

πίπεδμ εηπαίδεοζδξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ηάκμοκ πνήζδ μπμζαδήπμηε ηεπκμθμβίαξ ηαζ 

πυζμ ιάθθμκ ιζαξ ηζκδηήξ δθεηηνμκζηήξεθανιμβήξ. πεηζηά ιε ημ θφθμ, μ νοειζζηζηυξ 
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ημο νυθμξ είκαζ μοδέηενμξ, μπυηε δεκ επδνεάγεζ ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ ηέημζςκ εθανιμ-

βχκ. 

 

Υ5: Σα έηε δξαζηεξηνπνίεζεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πξνζδνθία θαιύηεξεο απόδνζεο 

ωο ξπζκηζηήο. 

Σα έηδ δναζηδνζμπμίδζδξ επδνεάγμοκ άιεζα ηδκ πνμζδμηία ηαθφηενδξ απυδμζδξ ςξ 

νοειζζηήξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ επίδναζδ αοηή έπεζ ανκδηζηυ απμηέθεζια, ηαεχξ υζμ 

αολάκμοκ ηα έηδ ενβαζζαηήξ ειπεζνίαξ ηυζμ ιεβαθφηενδ δοζημθία παναηδνείηαζ ςξ 

πνμξ ηδκ πνήζδ ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ, αθμφ αοηυ ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηδκ 

ιεβαθφηενδ δθζηία ηςκ αβνμηχκ. 

Όζμκ αθμνά ζηα απμηεθέζιαηα πμο θάααιε απυ ηδ δζεκένβεζα ηςκ ζοκεκηεφλεςκ, πα-

ναηδνμφιε υηζ μζ αβνυηεξ ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ δεκ είκαζ ζδζαίηενα εκδιενςιέκμζ αθθά 

μφηε ηαζ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηζξ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ. Χζηυζμ, δ πθεζμκυηδηα 

ηςκ ενςηδεέκηςκ πανμοζζάγεζ εεηζηυηδηα ηυζμ υζμκ αθμνά ζηδ ιεθθμκηζηή ημοξ εκδ-

ιένςζδ βζα ηέημζμο είδμοξ εθανιμβέξ υζμ ηαζ βζα ηδ πνήζδ ημοξ. Καηέζηδ θακενυ υηζ 

αηυια ηαζ αοημί πμο δήθςζακ μοδέηενμζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκέκηεολδξ, επζεοιμφκ 

ηαθφηενδ εκδιένςζδ δ μπμία εα δζαζηεδάζεζ ηζξ αιθζαμθίεξ ηαζ ηζξ ηοπυκ πνμηαηαθή-

ρεζξ πμο έπμοκ ζπεηζηά. Σέθμξ, δ δθζηία ηαζ δ εηπαίδεοζδ ηαηαδείπεδηακ ηαζ απυ ημοξ 

ίδζμοξ ημοξ αβνυηεξ ςξ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ βζα ηδκ πνυεεζδ πνήζδξ ηέημζςκ εθαν-

ιμβχκ. 

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Οζ ααζζηέξ αδοκαιίεξ ιζαξ ένεοκαξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ δεζβιαημθδρίαξ, ιε 

ηδκ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα ημο δείβιαημξ ηαζ ιε ηδκ αηνίαεζα ακάθοζδξ ηςκ δεδμιέ-

κςκ. Δπζπθέμκ, ςξ ζδιακηζημί πενζμνζζιμί ιπμνμφκ κα παναηηδνζζημφκ ηαζ μζ δοζημ-

θίεξ ζηδ πνυζααζδ ζοβηεηνζιέκςκ δεδμιέκςκ ή πθδνμθμνζχκ υπμο αθμνμφκ ηδκ ε-

ηάζημηε ιεθέηδ. ηδ πανμφζα ένεοκα ιζα ααζζηή αδοκαιία ήηακ μ ηνυπμξ δζαιμίναζδξ 

ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ ηαζ δζελαβςβήξ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ. οβηεηνζιέκα, ζηδ πανμφζα 

ενεοκδηζηή ενβαζία ήηακ απαναίηδηδ δ ιεηαηίκδζδ απυ ημ κμιυ Αηηζηήξ πνμξ ημ κμιυ 

Μεζζδκίαξ, ηαεχξ ηαζ δ ιεηαηίκδζδ εκηυξ ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ υπμο βζκυηακ ιε δο-

ζημθία θυβς ηςκ πενζμνζζηζηχκ ιέηνςκ COVID-19. Δπζπθέμκ, έκαξ αηυια πενζμνζζηζ-

ηυξ πανάβμκηαξ ήηακ ηαζ δ δζζηαηηζηυηδηα ζοιιεημπήξ ζηδκ ένεοκα απυ πθεονάξ ηςκ 

αβνμηχκ ιε απμηεθεζια ημκ πενζμνζζιέκμ ανζειυ αηυιςκ ημο δείβιαημξ. Υαναηηδνζ-

ζηζηά κα ακαθενεεί ημ πανάδεζβια, υπμο αβνυηεξ δεκ δέπεδηακ κα απακηήζμοκ εκχ 

ήδδ είπακ θάαεζ ημ ενςηδιαημθυβζμ. 
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Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ απμηεθμφκ ίζςξ έκαοζια βζα πεναζηένς 

δζενεφκδζδ ηδξ πνήζδξ ηζκδηχκ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ απυ αβνυηεξ ηαζ ζε άθθμοξ 

κμιμφξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ χζηε κα βίκεζ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιζα βεκζηυηε-

νδ απμηίιδζδ ηδξ πνυεεζδξ πνήζδξ ηέημζμο είδμοξ εθανιμβχκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, μζ 

ιεθθμκηζημί ενεοκδηέξ, εα ήηακ πμθφ ζδιακηζηυ κα θάαμοκ οπυρδ ημοξ ηαζ κα ελεηά-

ζμοκ ηνυπμοξ ηαηάθοζδξ ηςκ πενζμνζζηζηχκ παναβυκηςκ πμο απμηεθμφκ ηνμπμπέδδ 

βζα ηέημζμο είδμοξ ένεοκεξ, πςξ βζα πανάδεζβια ημ ιμνθςηζηυ επίπεδμ ηαζ δ δθζηία, 

χζηε κα ανμοκ ηνυπμοξ ιε ζηυπμ κα πνμζεββίζμοκ ημοξ αβνυηεξ εοημθυηενα. Ίζςξ, δ 

πνμζέββζζδ ηςκ αβνμηχκ κα δζεοημθφκεηαζ ιέζς επζζηδιμκζηχκ ηαζ ηοαενκδηζηχκ θμ-

νέςκ ηδξ εηάζημηε πενζμπήξ ηαζ ιέζς δζάθμνςκ εκδιενςηζηχκ ζοβηεκηνχζεςκ πνζκ 

ηδ δζελαβςβή ακάθμβςκ ενεοκχκ. οκήεςξ, δ ζοκενβαζία ιε ηοαενκδηζημφξ θμνείξ 

έπεζ εεηζηά απμηεθέζιαηα, θυβς ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ αβνμηχκ ζε επίζδιμοξ θμνείξ 

πμο οπμζηδνίγμοκ ημκ αβνμηζηυ πχνμ. Σέθμξ, ιζα επζπθέμκ πνυηαζδ πμο ηνίκεηαζ υηζ 

εα ζοιαάθθεζ ζηδ δζεοηυθοκζδ ηςκ ιεθθμκηζηχκ ενεοκχκ αθθά ηαζ ζηδ πνήζδ ηέημζμο 

είδμοξ ηεπκμθμβζχκ απυ ημοξ αβνυηεξ είκαζ ηαζ δ πναηηζηή εθανιμβή ηαζ επίδεζλδ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ημοξ ζημοξ αβνυηεξ βζα πναβιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ 

ζημ πχνμ δναζηδνζμπμίδζήξ ημοξ. 
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νζκή ιμο γςή  

 ημπεφς κα πνδζζιμπμζχ ή κα ζοκεπίγς κα πνδζζιμπμζχ αβνμηζηέξ ε-

θανιμβέξ πζμ ζοπκά 

Γ2) Πξνζδνθία Καιύηεξεο Απόδνζεο  

 Θεςνχ πνήζζιεξ ηζξ αβνμηζηέξ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ ζηδκ ηα-

εδιενζκή ιμο γςή  

 Η πνήζδ εθανιμβχκ βζα ηζκδηά αολάκεζ ηδκ παναβςβζηυηδηά ιμο  
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 Η πνήζδ αβνμηζηχκ εθανιμβχκ βζα ηζκδηά ιε αμδεά κα επζηφπς πνάβιαηα 

πζμ βνήβμνα ζημ αβνυηηδια  

 Η πνήζδ αβνμηζηχκ εθανιμβχκ βζα ηζκδηά αολάκεζ ηζξ πζεακυηδηεξ επίηεο-

λδξ ορδθήξ παναβςβζηυηδηαξ 

Γ3) Πξνζδνθία Πξνζπάζεηαο 

 Σμ κα ιάες πχξ κα πνδζζιμπμζχ εθανιμβέξ βζα ηζκδηά είκαζ εφημθμ βζα 

ιέκα 

 Η αθθδθεπίδναζή ιμο ιε εθανιμβέξ βζα ηζκδηά είκαζ ζαθήξ ηαζ ηαηακμδηή  

 Βνίζης εφπνδζηεξ εθανιμβέξ βζα ηζκδηά  

 Δίκαζ εφημθμ κα βίκς ζηακυξ κα πνδζζιμπμζχ εθανιμβέξ βζα ηζκδηά  

Γ4) Κνηλσληθή Δπηξξνή  

 Άημια πμο είκαζ ζδιακηζηά βζα ιέκα πζζηεφμοκ υηζ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζχ 

αβνμηζηέξ εθανιμβέξ βζα ηζκδηά  

Γ5) Γηεπθνιύλνληαο ηηο ζπλζήθεο  

 Έπς ημοξ απαναίηδημοξ πυνμοξ βζα ηδ πνήζδ αβνμηζηχκ εθανιμβχκ βζα 

ηζκδηά  

 Έπς ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ βζα ηδ πνήζδ αβνμηζηχκ εθανιμβχκ βζα ηζ-

κδηά  

 Οζ αβνμηζηέξ εθανιμβέξ βζα ηζκδηά είκαζ ζοιααηέξ ιε άθθεξ ηεπκμθμβίεξ 

πμο πνδζζιμπμζχ  

 Μπμνχ κα θάας αμήεεζα απυ άθθμοξ υηακ ακηζιεηςπίγς δοζημθίεξ ζηδ 

πνήζδ αβνμηζηχκ  εθανιμβχκ βζα ηζκδηά 

Γ6) πλαίζζεκα Ηθαλνπνίεζεο 

 Η πνήζδ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ είκαζ δζαζηεδαζηζηή  

 Η πνήζδ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ είκαζ εφπνδζηδ 

 Η πνήζδ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ είκαζ απαναίηδηδ 

Γ7) Αμία θηλεηώλ εθαξκνγώλ  
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 Οζ αβνμηζηέξ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ δζαεέημοκ θμβζηέξ ηζιέξ 

 Οζ αβνμηζηέξ ηζκδηέξ δθεηηνμκζηέξ εθανιμβέξ είκαζ ιζα ηαθή επέκδοζδ ηςκ 

πνδιάηςκ 

 Οζ ηνέπμοζεξ ηζιέξ ηςκ αβνμηζηχκ ηζκδηχκ εθανιμβχκ είκαζ ακηάλζεξ ηςκ 

θεζημονβζχκ 

Γ8) Καηλνηνκία 

 Δάκ αημφζς βζα ιζα κέα ηεπκμθμβία, εα πνμζπαεήζς κα ανς ηνυπμοξ 

χζηε κα πεζναιαηζζηχ ιε αοηή 

 οκήεςξ αζπμθμφιαζ ιε κέεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ gadgets 

 Μμο ανέζεζ κα πεζναιαηίγμιαζ ιε κέα είδδ ηεπκμθμβζχκ 

 

 


