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Έννοιες όπως ευφυής γεωργία, κυκλική οικονομία, ιχνηλασιμότητα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς και άλλες
που κινούνται γύρω από τον πολυδιάστατο τομέα της διατροφής σε όλα τα επίπεδα καλλιέργειας, παραγωγής,
εκτροφής, συγκομιδής, πρώτων υλών, κλπ έχουν μόνο οφέλη να βρουν από τη συνεργασία μεταξύ GS1 και LoRa
Alliance® .

www.gs1.eu 
https://lora-alliance.org 

Συχνά γίνεται σύγχυση μεταξύ των συνεργατικών σχημάτων cluster και δικτύων. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε
μια συγκριτική παρουσίαση διαφόρων περιπτώσεων συνεργατικών σχημάτων.

https://inofa.gr/cluster-kai-diktya/?
fbclid=IwAR2AG6bwE_bZ_829HEnUCmNOYqAgmNbo5WLUkPWmb4rHXrBlYhLXZm0_zh8

Cluster και Δίκτυα

Ενα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Νίκου Γαργαλάκη στην ypaithros.gr για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προιόντος.

https://www.ypaithros.gr/perivalontiko-apotipoma-proiontos/?fbclid=IwAR2HfFiBIGqBjGAeapIBwS7jYMZVn-
FdVzYirx8AW8tiq3HPnuh02hzcmXY
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Έξυπνη γεωργία, η Ελλάδα στους πρωτοπόρους

https://inofa.gr/agrotiki-paragogi-me-doryforous-kai-rompot/?fbclid=IwAR2yiiISvwSvIG9nuYlqjRlA6J-

Z3oy2eGJkFY7NPkxe1GgjSw3ajKkuBK8

Centaur Analytics: Η startup της “έξυπνης” εφοδιαστικής
αλυσίδας αγροτικών προϊόντων αναζητά τα επόμενα μέλη
της
Ακούγοντας τις λέξεις «γεωργία» και «αγροτική παραγωγή», το μυαλό κάποιου πάει αυτόματα στο χωράφι,

στον γεωργό και στις γνωστές λίγο πολύ στη χώρα μας εργασίες με τις οποίες συνοδεύεται αυτή η δουλειά. Ο

κύκλος της γεωργίας όμως είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερος και πλέον περιλαμβάνει «υψηλή

τεχνολογία», όπως η ανάλυση δεδομένων και το Internet of Things. Την τεχνολογία αυτή, εισάγουν στο χώρο

καινοτόμες εταιρείες, που επιχειρούν να λύσουν διαχρονικά προβλήματα με σύγχρονο τρόπο.

Μία από αυτές είναι η ελληνική Centaur Analytics, η οποία αξιοποιεί τα πιο high tech «εργαλεία» για να

«μετασχηματίσει» τον κλάδο. Η Startup από το Βόλο έχει δημιουργήσει μια λύση ειδικά για την περίοδο μετά τη

συγκομιδή, όπου η σοδειά αποθηκεύεται. Η λύση αυτή διασφαλίζει σε πραγματικό χρόνο ότι η σοδειά βρίσκεται

στην καλύτερη δυνατή ποιότητα μέχρι να φύγει για επεξεργασία ή πώληση και ενημερώνει τους παραγωγούς ή

τους μεσάζοντες για όποια ζητήματα προκύψουν έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες «προληπτικά».

Όλο αυτό γίνεται πραγματικότητα με τη βοήθεια

διασυνδεδεμένων αισθητήρων, οι οποίοι

παρακολουθούν τα προϊόντα από τη στιγμή της

αποθήκευσής τους (έλεγχος εντομοκτόνων,

ποιότητα και σύνθεση του αέρα, υγρασία,

θερμοκρασία κ.ά.) μέχρι και τη στιγμή που θα

φτάσουν στο ράφι. Χάρη σε αυτή την

πρωτοποριακή τεχνολογία, η Centaur, η οποία

ιδρύθηκε το 2014 από τους Σωτήρη Μπαντά,

Βασίλη Σωτηρούδα και Διογένη Δεβλέτογλου,

έχει καταφέρει να αναπτυχθεί σημαντικά μέχρι 

σήμερα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών αλλά και με σημαντικές διακρίσεις. Στα πρώτα δύο

χρόνια από την ίδρυσή της, η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων από το

ισραηλινό επενδυτικό ταμείο OurCrowd First, ενώ δύοχρόνια αργότερα, «σήκωσε» 2,5 εκατομμύρια ευρώ από

τη MarathonVenture Capital και την Delta Degesch, με στόχο το Scaleup. Πολύ πρόσφατα, η Centaur

διακρίθηκε επίσης από το Solar Impulse Foundation για το γεγονός ότι προστατεύει το περιβάλλον με τρόπο

που ευνοεί παράλληλα τη βιομηχανία τροφίμων.

Είναι προφανές ότι η εταιρεία έχει μια αποστολή, και δεν θα σταματήσει μέχρι να την πετύχει. Γι’ αυτό, επενδύει

συνεχώς στην τεχνολογία αλλά και στο προσωπικό της. Η Centaur είναι «ανοιχτή» σε νέα πρόσωπα και

καινοτόμες προτάσεις και «υπόσχεται» με τη σειρά της ένα περιβάλλον διαρκούς εξέλιξης με μοναδικές

ευκαιρίες στο χώρο του Internet ofThings.

Περισσότερα: https://centaur.ag/

https://inofa.gr/agrotiki-paragogi-me-doryforous-kai-rompot/?fbclid=IwAR2yiiISvwSvIG9nuYlqjRlA6J-Z3oy2eGJkFY7NPkxe1GgjSw3ajKkuBK8
https://centaur.ag/
https://centaur.ag/


To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου TradeUSA επιμελούνται και

παρουσιάζουν έναν σύγχρονο οδηγό ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για την αγορά των ΗΠΑ.

Οσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον οδηγό, μπορούν να δουν περισσότερες

πληροφορίες για τη συμμετοχή τους την οποία πρέπει να επιβεβαιώσουςν έως τις 15 Ιουνίου 2021, στις

παρακάτω εικόνες:

Αρθρο για το μέλος μας Proud Farm Group of Farmers στο Together Free Press.

https://inofa.gr/ti-schesi-echei-i-viosimi-evimeria-me-mia-omada-paragogon-aigoprovatotrofias-stin-kozani/?

fbclid=IwAR0h2isIo_Ub0uZwTnutnVv3Tx4NzagFASJt_fYvkLQ_p29JtH3cu-cJvbI 

Γνωρείστε το καινοτόμο πρόγραμμα ιχνηλασιμότητας του μέλους μας Super Market Χαλκιαδάκης

https://inofa.gr/ecert-to-vravevmeno-kainotomo-programma-ichnilasimotitas-tis-etairias-xalkiadakis-s-a/?

fbclid=IwAR3SxBXkBENkJ3xeYdfbMn-jObZCLFS-cAnpL_2zAu_Kgu-4rhNJwn_PCFk 

https://inofa.gr/ti-schesi-echei-i-viosimi-evimeria-me-mia-omada-paragogon-aigoprovatotrofias-stin-kozani/?fbclid=IwAR0h2isIo_Ub0uZwTnutnVv3Tx4NzagFASJt_fYvkLQ_p29JtH3cu-cJvbI
https://inofa.gr/ecert-to-vravevmeno-kainotomo-programma-ichnilasimotitas-tis-etairias-xalkiadakis-s-a/?fbclid=IwAR3SxBXkBENkJ3xeYdfbMn-jObZCLFS-cAnpL_2zAu_Kgu-4rhNJwn_PCFk


Η απάντηση στο ερώτημα εάν η βιωσιμότητα είναι μέσο για ένα καλύτερο επιχειρηματικό αύριο, δίνεται από τις

εταιρείες που πρωτοπορούν, όπως το μέλος μας, την Alpha Plan Consultants

https://inofa.gr/i-viosimotita-os-meso-gia-ena-kalytero-epicheirimatiko-avrio/?

fbclid=IwAR3nfWyoANux62UZqV301p5rb7m34L5Auf0gh0D-wonkIP1iCyNQUdnRomU

Το μέλος του cluster μας Kyklopas Premium Olive Oil που κατέχει 145 παγκόσμια βραβεία, υποδέχτηκε στις

εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου τους την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Όπως η ίδια η Πρόεδρος δημοσίευσε:

“Με κάθε επίσκεψή μου στην περιφέρεια, με κάθε μικρό ταξίδι στις γωνιές της πατρίδας μας, αυτό που μου

εντυπώνεται βαθύτερα είναι τα πρόσωπα των ανθρώπων. Η φωνή τους, οι προβληματισμοί, οι ανησυχίες τους

γίνονται οδηγός, κίνητρο, υποχρέωση. Επιστρέφοντας από τον Έβρο ανακαλώ με συγκίνηση τις συναντήσεις

με τους ακρίτες μας, κυρίως με τις γυναίκες. Γυναίκες νέες και μεγαλύτερες, δημιουργικές, εμπνευσμένες.

Με την καθοδήγηση των στελεχών και συνεργατών του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων

τηςΑμερικανική Γεωργική Σχολή, η επιχείρηση kyklopas_premium_olive_oil υιοθετεί τεχνικές για την αύξηση της

γονιμότητας και της απαραίτητης υγρασίας του εδάφους και συμβαδίζει παράλληλα με τις επιταγές της νέας

ΚΑΠ και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας.

Το μέλος του cluster μας ανακυκλώνει τα οργανικά υπολείμματα της ελαιοκαλλιέργειας, φύλλα από το

ελαιοτριβείο, αλλά και κοπριά από πρόβατα κότες και άλογα παρακείμενων αγροτικών – κτηνοτροφικών

μονάδων. Μέσω της αναερόβιας κομποστοποίησης με τη βοήθεια μικροοργανισμών δημιουργούν έτσι,ένα 100%

φυσικό, εδαφοβελτιωτικό,φιλικό προς το περιβάλλον το οποίο συμβάλει και στην εύρωστη λειτουργίατων

ελαιόδεντρων καθώς επιτυγχάνεται καλύτερη αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων.

Μια ακόμη εποικοδομητική συνεργασία της γεωργίας με την κτηνοτροφίας με πολλά πλεονεκτήματα για το

περιβάλλον και τις καλλιέργειες!

https://www.facebook.com/kyklopas.premium.olive.oil

KΥΚΛΩΠΑΣ: Green project 

Επίσκεψη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στις
εγκαταστάσεις του Kyklopas Premium Olive Oil
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Εργάζονται δημιουργικά στους τομείς των δραστηριοτήτων τους αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της

χειραφέτησης των γυναικών. Συμβάλλουν στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, όπως οι γυναίκες της

οικογένειας Κελίδη, που διευθύνουν το οικογενειακό ελαιοτριβείο, παράγοντας ένα πολυβραβευμένο ελαιόλαδο.

Γυναίκες που μας δίνουν δύναμη με το παράδειγμά τους και μας γεμίζουν θαυμασμό για την δημιουργικότητα,

την ευαισθησία, την επιμονή και το κουράγιο τους. Είναι οι δυναμικές και ακατάβλητες γυναίκες της Θράκης,

πάντα μπροστά στις κρίσιμες εθνικές στιγμές, πάντα έτοιμες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του καιρού

μας.”

H Βάλια Κελίδου, εκπρόσωπος της επιχείρησης, δήλωσε πως η επίσκεψη αυτή είναι η πιο μεγάλη στιγμήστα 40

χρόνια λειτουργίας του ελαιοτριβείου.

Ποιές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για την αλλαγή στόχευσης προς μια συντονισμένη ελαιοκαλλιέργεια με

μέλλον;

Kαι ποιά η απάντηση στα σημερινά αδιέξοδα; 

Ο.Π. Νηλέας

https://inofa.gr/to-mellon-tou-ellinikou-elaiona/?fbclid=IwAR2Ln-jqrru8ouFETXI5iZdm4-

aRx2g2SDvLtCeRub1eUmExdQFW8GM4BsY

Η επανάσταση των τεχνολογιών του Industry 4.0 οδήγησε στην ανάπτυξη του Agriculture 4.0 και της Ευφυούς

Γεωργίας (Smart Agriculture).

Eίναι όμως ο αγροδιατροφικός τομέας αρκετά ώριμος για να εφαρμόσει σε μεγάλη έκταση τις νέες αυτές

τεχνολογίες και να αλλάξει ριζικά κάποιες από τις βασικές διαδικασίες του;

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Αμερικανική Γεωργική Σχολή

https://inofa.gr/effyis-georgia-prokliseis-kai-pos-mporei-na-efarmostei-stin-praksi/?

fbclid=IwAR2tyllw_aGQAGHq0pTpphqlTqw8IUyQrQCmqq0k1tRqkgL8Ro2im1--4Z4 
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Σύμφωνα με το European Statistics Ηandbook 2021 καταγράφηκε αύξηση εισαγωγών ελιάς (+8%) στην ΕΕ

από τρίτες χώρες, ενώ τα στατιστικά για την Ελλάδα δείχνουν την Ρουμανία ως τη μεγαλύτερη αγορά για

εξαγωγές φρούτων ενώ για λαχανικά την Βουλγαρία.

https://inofa.gr/to-2020-sigoura-den-itan-ena-synithismeno-etos/?

fbclid=IwAR3feA5P9WG69JfgXRm3dZqcs0hpo0zYZY0eqzCwJpK6PkNEF6tFJksVsUc

Ενα ενδιαφέρον άρθρο από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ που συμμετέχει στο

cluster InoFA για τις αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

https://inofa.gr/agrodiatrofikes-efodiastikes-alysides-kai-psifiakos-metaschimatismos/?

fbclid=IwAR2mE7J0JyTUOtBH_oIZrFz9ht3iD1mTfsdEsuouUiPnIztflkB6pTqc-f8 

Ενα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Guardian για την προσπάθεια της ΚΑΠ να σταματήσει την αιμορραγία των

μικρών αγροκτημάτων στην ΕΕ. 

Ο Janusz Wojciechowski, επίτροπος γεωργίας της ΕΕ, δήλωσε: «Η πρόθεσή μου είναι να σταματήσει αυτή η

διαδικασία εξαφάνισης μικρών εκμεταλλεύσεων. Ο ευρωπαϊκός τομέας τροφίμων στο παρελθόν βασίστηκε σε

μικρές εκμεταλλεύσεις, και αυτό θα πρέπει να κάνει και στο μέλλον».

https://inofa.gr/ligoteres-megalyteres-pio-entatikes-i-ee-desmevetai-na-anasteilei-ti-drastiki-apoleia-mikron-

ktinotrofikon-ekmetallefseon/?fbclid=IwAR2Op7YxyZoyBw3DMpFiMaHyuJ4-1hkw752-hgDq3-

SSMg2qgzOG0yADmC4

Tι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Πώς δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις;

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά το μέλος του cluster InoFA, Centiva Software Solutions.    

https://inofa.gr/ 

https://inofa.gr/31-vimata-gia-to-psifiako-metaschimatismo-mias-epicheirisis/?

fbclid=IwAR3nfWyoANux62UZqV301p5rb7m34L5Auf0gh0D-wonkIP1iCyNQUdnRomU 
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