
Το πρόγραμμα INNOSETA υλοποιεί μια 
διαδικτυακή και διαδραστική προσέγγιση στην 
επικοινωνία, την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή 
γνώσεων και την τόνωση της πολύ-εταιρικής 
καινοτομίας σε επίπεδο Ε.Ε. μμέσω της χρήσης 
ενός εργαλείου πληροφοριών και επικοινωνίας, 
την πλατφόρμα SETA. Τουλάχιστον 100 λύσεις 
SETA, που έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί με 
τη χρήση διαφορετικών κριτηρίων, θα είναι 
συνεχώς διαθέσιμες στην πλατφόρμα για on-line 
αξιολόγηση από εξωτερικούς φορείς. Βασικές 
ανάγκες και καινοτομίες θα αξιολογηθούν και θα 
διοχετευτούν στους κατάλληλους 
ενδιαφερόμενους με σκοπό την έναρξη 
καινοτόμων συνεργατικών σχεδίων.

Η πλατφόρμα SETA για διαδραστική καινοτομία.
Αριστερά: από πάνω προς τα κάτω προώθηση των άμεσα 

εφαρμόσιμων καινούριων λύσεων SETA
Δεξιά: από κάτω προς τα πάνω ανάπτυξη των βασικών 

ιδεών και αναγκών.

Ποιοι - Πού - Πώς
Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σπύρος Φουντάς
+ 302105294035
sfountas@aua.gr 

Μιχαήλ Γ. Κουτσιαράς
+302105294029
mgkoutsiaras@aua.gr 

Ακολουθήστε μας: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Κ.Τ.Λ

Διαμόρφωση έργου,
αναζήτηση/αντιστοιχία
εταίρων

Προσδιορισμός 
τεχνολογιών έξυπνης 
γεωργίας

100 λύσεις θα
εισαχθούν στην

 πλατφόρµα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ

Καινοτόμα έργα 
γύρω από τα SETA

Λύσεις SETA με δυναμικό 
χρήσης για ευρύτερη διάδοση
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Πιστεύεις ότι  

Χρειάζεσαι

τα θεματικά δίκτυα είναι χρήσιματα θεματικά δίκτυα είναι χρήσιμα

ένα δίκτυο που να συγκεντρώνει όλες τις 
καινοτομίες στα ψεκαστικά στην Ευρώπη
ένα δίκτυο που να συγκεντρώνει όλες τις 
καινοτομίες στα ψεκαστικά στην Ευρώπη

Είσαι

εφαρμόζοντας την έρευνα στην πράξη



Ο Καινοτόμος Εξοπλισμός, τα Προγράμματα 
Κατάρτισης και το Συμβουλευτικό Υλικό σχετικά με 
τον Ψεκασμό (SETA) έχουν υποστεί μεγάλες 
βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια οι οποίες μπορούν 
να βελτιώσουν σημαντικά την εφαρμογή των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (PPP). Τα 
ψεκαστικά  γίνονται πιο αποτελεσματικά και 
ασφαλή, ενώ διατίθεται ένας μεγάλος κατάλογος 
ορθών πρακτικών διαχείρισης, ο οποίος 
συμπληρώνεται με νέες μεθόδους κατάρτισης και 
συμβουλευτικής για τους τελικούς χρήστες. 

Ο κύριος στόχος του INNOSETA είναι να 
δημιουργήσει ένα καινοτόμο αυτοδύναμο θεματικό 
δίκτυο για τα SETA, ώστε να συμβάλει στην κάλυψη 
του χάσματος ανάμεσα στις διαθέσιμες καινούριες 
λύσεις φυτοπροστασίας και των καθημερινών 
γεωργικών πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 
της προώθησης της αποτελεσματικής ανταλλαγής 
νέων ιδεών και πληροφοριών μεταξύ της 
ερευνητικής, βιομηχανικής και 
αγροτικής κοινότητας. Με αυτόν 
τον τρόπο, οι υπάρχουσες 
ερευνητικές και εμπορικές 
λύσεις θα μπορέσουν να 
κοινοποιηθούν ευρέως, 
ενώ παράλληλα θα 
συγκεντρωθούν οι 
βασικές ανάγκες και 
καινοτόμες ιδέες 
προερχόμενες από 
την αγροτική 
κοινότητα.

Το INNOSETA βασίζεται σε μια “Πολυπαραγοντική 
Προσέγγιση”, συμπεριλαμβάνοντας επτά οργανισμούς 
που ανήκουν/διοικούνται από αγρότες ή εργάζονται 
άμεσα για αυτούς μέσω των άμεσων δεσμών τους με 
περιφερειακούς φορείς (συνεταιρισμούς, ενώσεις, 
αγροτική βιομηχανία, κτλ.) καθώς και επιχειρησιακές 

ομάδες,  οι οποίοι θα δημιουργήσουν επτά καινοτόμα 
“κέντρα” για θέματα SETA. Τα συστήματα 

καλλιέργειας που αντιμετωπίζονται από 
το INNOSETA διαφέρουν ανάλογα 

με τις γεωργοκλιματικές συνθή- 
κες καθώς και με τις ιδιαιτε- 

ρότητες της γεωργικής αλυ- 
σίδας του συγκεκριμένου 

περιφερειακού “κέντρου”.

Παραδείγματα SETA (οι κύκλοι 
από μέσα προς τα έξω: 
Ψεκαστικά Μηχανήματα και τα 
εξαρτήματά τους, λογισμικό και 
υλισμικό σε ψεκαστικά μηχανήματα και 
τεχνικές εφαρμογής ψεκασμού, Ορθές 
Πρακτικές Διαχείρισης)

Το INNOSETA συνεργά- 
ζεται με τα ενδιαφερό- 
μενα μέρη χρησιμοποι- 
ώντας:
•  3 διαδραστικά 
εργαστήρια σε κάθε 
“κέντρο” (άμεση διάδοση 

των λύσεων SETA και  
καταγραφή καινοτομιών και 

αναγκών σε επίπεδο βάσης)
•  3 διακρατικά εργαστήρια 

(δημιουργία στοχευμένων 
ανταλλαγών, διασταύρωση και 

διασυνοριακή συνεργασία στις 
καινοτομίες των SETA)

•  2 εκδηλώσεις διαμεσολάβησης στις 
Βρυξέλλες για την έναρξη πιθανών νέων 

δραστηριοτήτων έρευνας και διάδοσης
•  Πλατφόρμα SETA

SETA Ο Στόχος Η Προσέγγιση
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Περιφ. / Εθνικοί κόμβοι

Ισπανία

Ιτάλία

Γαλλία

Ελλάδα

Ολλανδία, Βέλγιο

Σουηδία

Πολωνία

Σύστημα καλλιέργειας

Οπωρώνες, Αμπελώνες, Θερμοκήπια

Οπωρώνες, Αμπελώνες, Δημητριακά

Οπωρώνες, Αμπελώνες, Δημητριακά

Οπωρώνες, Αμπελώνες, Θερμοκήπια

Δημητριακά, Λαχανικά, Θερμοκήπια

Δημητριακά, Λαχανικά, Οπωρώνες

Δημητριακά, Λαχανικά, Οπωρώνες

Συστήματα καλλιέργειας που μελετώνται απο 
τα “κέντρα” του INNOSETA

Τα επτά τοπικά κέντραΤα επτά τοπικά κέντρα

Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των εξελίξεων της 
έρευνας  και της  πραγματικής χρήσης των 
διαθέσιμων εργαλείων και πρακτικών από τους 
αγρότες, ειδικά για τον μεγάλο αριθμό μικρών και 
μεσαίων παραγωγών  που έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση στην πληροφόρηση.

 

Το Πρόβλημα


