
  

 
  

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020» 
 

Τίτλος έργου:  "Φυτοπροστασία της ελιάς με χρήση θερμικών φωτογραφιών” – OPTIMA 

 

Κωδικός πράξης: ΚΜΡ6-0282067 

 

Διάρκεια: 30/11/2020 – 29/05/2023 (30 μήνες) 

 

Σύντομη Περιγραφή 

Ο πρωτογενής τομέας, και ειδικότερα η γεωργία είναι υψίστης σημασίας για την τοπική και Εθνική οικονομία, 

συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού ασχολείται με τη 

γεωργία και ιδιαίτερα με την καλλιέργεια της ελιάς που αποτελεί βασική πηγή προσόδου. 

 

Στο έργο αυτό προτείνετε μια καινοτόμα προσέγγιση για την ταχύτατη ανίχνευση παθογόνων σε καλλιέργειες στα αρχικά 

στάδια της μόλυνσης ή σημείων εισόδου σε αμόλυντες περιοχές με χρήση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης, ανάλυσης εικόνας 

και βαθιάς μάθησης (deep learning) που θα επιτρέπει την ταχύτατη ανίχνευση εστιών παθογόνων για τη λήψη μέτρων 

καταστολής. Παρόμοια προσέγγιση έχει γίνει ήδη για ασθένειες της αμπέλου και η μεθοδολογία έχει ήδη επαληθευτεί και 

κατοχυρωθεί ως πατέντα. Επίσης, το παρόν έργο πραγματεύεται την σάρωση του συνόλου των ελαιώνων ώστε η εικόνα 

που θα σχηματίζεται να αντιστοιχεί σε καθολικό έλεγχό τους.  

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη και εκπαίδευση προηγμένου συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης που θα 

επιτρέπει α) τον εντοπισμό εστιών ασθενών φυτών σε ελαιώνες μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, που θα φέρεται από 

μη επανδρωμένο αεροσκάφος και β) την αυτόνομη, μέσω αλγορίθμων χαρτογράφηση σε πραγματικό χρόνο των 

συντεταγμένων των προβληματικών δένδρων και την αυτόματη αναγνώριση ασθενούντων σημείων με χρήση συστήματος 

που θα βασίζεται σε Νευρωνικό Δίκτυο βαθιάς αρχιτεκτονικής που θα έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα.  

 

Προϋπολογισμός 

 

Συμμετέχοντες Δημόσια Δαπάνη Ιδιωτική 

Συμμετοχή  

Συνολικό Κόστος 

Πράξης 

YSS IKE 

 
49.500,00€ 12.375,00€ 

399.712,00€ Οργανισμός Έρευνας και Διάδοσης Γνώσης 

(OMEK) 337.873,00€ 

 

00,00€ 

  

  

  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).  


