
  

 

Περίληψη Παραδοτέου 5.3 

Η εταιρεία DRIP είναι πάροχος συστημάτων ευφυούς άρδευσης που αντλεί τεχνογνωσία από τις 
εταιρίες LANDCO, Future Intelligence και ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., οι οποίες 
συνεργάστηκαν στο έργο καινοτομίας DRip Irrigation Precise (DRIP) «Ανάπτυξη Στάγδην 
Άρδευση Υψηλής Ακριβείας για Δενδρώδης Καλλιέργειες». Το κύριο σύστημα ευφυούς άρδευσης 
βασίζεται σε ένα συνδυασμό FINoT (Future Intelligence for the Internet of Things) αισθητήρων, 
λογισμικού και σύγχρονων συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας αντικειμένων (γνωστό και ως 
Internet of Things ή Διαδίκτυο των Πραγμάτων), προηγμένων μοντέλων υπολογισμού των 
αρδευτικών αναγκών αλλά και μακροχρόνιας εμπειρίας στο χώρο της γεωπονικής επιστήμης και 
των αρδευτικών τεχνικών και συστημάτων. Μετρήσεις εδαφικών, φυσιολογικών-μορφολογικών 
και μετεωρολογικών παραμέτρων μεταφορτώνονται στην υποδομή υπολογιστικού σύννεφου 
(cloud computing) της Future Intelligence και από εκεί ένα ευφυές σύστημα υπολογίζει τις ακριβείς 
ανάγκες άρδευσης και τις εφαρμόζει. Η πλατφόρμα επιτρέπει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο 
για σκοπούς παρακολούθησης και πρόβλεψης, ενώ ένα εύκολα παραμετροποιήσιμο 
“πρόγραμμα-διεπαφή” άρδευσης (Application Programming Interface- API) θα παρέχεται 
ελεύθερα σε παραγωγούς αλλά και άλλους πάροχους συστημάτων άρδευσης. 

Νέες ευκαιρίες 

Είτε πρόκειται για ένα καταπράσινο γήπεδο γκολφ, για έναν εύφορο ελαιώνα, τα φυτά απαιτούν 
νερό για την υγιή ανάπτυξή τους. Οι διαχειριστές τοπίου και οι αγρότες επιδιώκουν σταδιακά να 
αυτοματοποιήσουν τα συστήματα άρδευσης για να διασφαλίσουν την αποδοτικότητα στη χρήση 
δεξαμενών νερού. Οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών που ενσωματώνονται στα ευφυή συστήματα 
άρδευσης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συστήματος και την επίτευξη 
αποτελεσματικότητας στην άρδευση παίζουν κρίσιμο ρόλο. Επιπλέον, επιτρέπουν στους τελικούς 
χρήστες να προγραμματίζουν με ακρίβεια το πότισμα των χωραφιών ή των τοπίων τους σύμφωνα 
με τις ανάγκες των φυτών και τις περιβαλλοντικές συνθήκες παρακολουθώντας την υγρασία του 
εδάφους και τις καιρικές παραμέτρους που καταγράφονται από τις τεχνολογίες ανίχνευσης. Ως εκ 
τούτου, καλά εδραιωμένα συστήματα δικτύου με αυξημένη αξιοπιστία μπορούν να βοηθήσουν 
στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων για τους οποίους σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το ευφυές 
σύστημα άρδευσης. Ως εκ τούτου, καλά εδραιωμένες υποδομές δικτύου (π.χ. WiFi, 4-5G, LoRa) 

με αυξημένη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία είναι απαραίτητες για την συνολική αξιοπιστία του 
συστήματος. Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων 
(IoT), η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η τεχνική όραση, κ.λπ. παράγει συνεχώς νέες λύσεις σε ζητήματα 
όπως η ασφάλεια των δικτύων από κυβερνο-απειλές, η απομακρυσμένη μέτρηση και ο 
εντοπισμός διαρροών, η ενσωμάτωση δεδομένων και οι προηγμένες μέθοδο ανάλυσης 
δεδομένων. Έτσι, οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της 
επεξεργασίας δεδομένων αναμένεται να παρουσιάσουν προσοδοφόρες ευκαιρίες ανάπτυξης για 
τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά ευφυούς άρδευσης κατά την 
περίοδο πρόβλεψης. 

Η αύξηση της διείσδυσης των smartphones στην παγκόσμια αγορά, ειδικά στους νέους ενήλικες, 
άνοιξε τις πόρτες για τεχνολογικές εξελίξεις μεταξύ διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της γεωργίας. Επιπλέον, οι εξελίξεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών 
συνέβαλαν στην επέκταση της συνδεσιμότητας στο δίκτυο και στη διεύρυνση της καταναλωτικής 
βάσης. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για πρόσβαση στα δεδομένα από 
ελεγκτές άρδευσης έχει ενισχύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση της 



  

 

χρήσης του νερού στην άρδευση. Επιπλέον, η εύκολη διαθεσιμότητα των κινητών τεχνολογιών 
στα χέρια των νέων καλλιεργητών μπορεί να τους βοηθήσει στη διαδικασία.  

Το πεδίο αγοράς της εταιρείας αυξάνει διαρκώς, καθώς οι κοινό στόχος της αντιλαμβάνεται την 
αξία των υδάτινων πόρων. Το νερό είναι όλο και πιο πολύτιμο στην Ελλάδα, όπου η ζήτηση 
υπερβαίνει συχνά την προσφορά, με την κλιματική αλλαγή να αναμένεται να επιδεινώσει τα 
πράγματα στο μέλλον. Στην Αθήνα, η ζήτηση νερού αυξάνεται περίπου ~ 6% ετησίως, λόγω της 
αύξησης του πληθυσμού και της ανάπτυξης προαστιακών κατοικιών με κήπους που χρειάζονται 
πότισμα. Παράλληλα, η τουριστική βιομηχανία αναπτύσσεται εκθετικά στην Ελλάδα. Το 2019, ο 
αριθμός των ετήσιων επισκεπτών αυξήθηκε από πέντε εκατομμύρια σε περισσότερα από 30 
εκατομμύρια. Η ραγδαία αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό βάρος για 
τους υδάτινους πόρους της χώρας. Αυτοί οι παράγοντες προωθούν την προσέγγιση 
εξοικονόμησης νερού για τη διασφάλιση των υδάτων στο μέλλον. Ευφυή συστήματα άρδευσης 
αναπτύσσονται στον μη γεωργικό τομέα, ειδικά σε οικιστικούς και εμπορικούς χώρους. Επιπλέον, 
στον τομέα της γεωργίας, η υιοθέτηση ευφυών λύσεων άρδευσης κερδίζει έδαφος λόγω της 
αυξανόμενης χρήσης προηγμένων γεωργικών πρακτικών. Το 2020, στην Ελλάδα οι μη-γεωργικές 
εφαρμογές είχαν τον μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ευφυούς άρδευσης (1,44 εκατ. €) και κυρίως 
η οικιακή χρήση (0,65 εκατ. €). Από τις γεωργικές εφαρμογές (1,26 εκατ. €), κύριες είναι αυτές 
των θερμοκηπίων (0,72 εκατ. €). Αν και οι εφαρμογές ευφυούς άρδευσης σε υπαίθριες 
καλλιέργειες, όπου επικεντρώνονται τα προϊόντα της εταιρείας, αναμένεται να παρουσιάσουν τον 
μεγαλύτερο CAGR (16,3%), σίγουρα υπάρχει  

Επίσης, οι χώρες στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία υιοθετούν 
όλο και περισσότερο λύσεις με ενσωματωμένα ευφυή συστήματα άρδευσης για χρήση σε 
θερμοκήπια, ανοιχτά γήπεδα, χλοοτάπητες και γήπεδα γκολφ. Επιπλέον, εταιρείες σε διάφορους 
κλάδους της βιομηχανίας υιοθετούν ευφυή συστήματα άρδευσης, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη 
της αγοράς ευφυούς άρδευσης στην υπόλοιπη Ευρώπη κατά την περίοδο πρόβλεψης. 

Τα τελευταία 3 χρόνια, η εταιρεία DRIP και οι έχει επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη ώστε 
να αξιοποιήσει τις δύο αυτές ευκαιρίες και σαν αποτέλεσμα έχει αναπτύξει τεχνολογίες στα μέτρα 
της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα, η εταιρεία έχει εντοπίσει αρκετούς πιθανούς πελάτες στους 
οποίους έχει επιδείξει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και έχει εισπράξει έντονο ενδιαφέρον. 
Παρόλα αυτά, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της αγοράς της ελληνικής υπαίθρου όπου κυριαρχεί 
ο κατακερματισμένος κλήρος και οι τιμές αρδευτικού ύδατος διατηρούνται χαμηλά, στους στόχους 
της εταιρείες περιλαμβάνεται και ένα άλμα σε αγορές του εξωτερικού για νέες ευκαιρίες. 
Ταυτόχρονα, οι οικονομικοί πόροι της εταιρεία είναι περιορισμένοι και βασίζεται στο προσωπικό 
των εταιριών LANDCO, Future Intelligence και ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 

Στόχοι 
Με βάση τις παραπάνω ευκαιρίες και περιορισμούς, για τα επόμενα 3 χρόνια λειτουργίας, κύριοι 
στόχοι της εταιρείας DRIP είναι: 

1. Να προσεγγίσει περισσότερους από 50 εγχώριους πελάτες του αγροτικού τομέα στους 
οποίους να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα συναφή με την ευφυή άρδευση 

2. Να καταφέρει να διεισδύσει σε μία από τις αγορές του εξωτερικού 

3. Να συμμετάσχει σε έργα καινοτομίας και ανάπτυξης που θα της επιτρέψουν να αντλήσει 
κεφάλαια με σκοπό: 

a. Να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της σε μη-γεωργικές εφαρμογές 



  

 

b. Να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων σε εφαρμογές με αρδευτικό νερό 
υποβαθμισμένης ποιότητας. 

Αποστολή 

Αποστολή της εταιρίας DRIP είναι να παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες ευφυούς άρδευσης στον 
αγρότη, τον γεωργικό σύμβουλο και τον ερευνητή ώστε να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και εφαρμογών ακριβείας στις αγροτικές καλλιέργειες κάθε έκτασης. 

Για να πετύχει την αποστολή, η Στρατηγική της εταιρείας είναι να αναχθεί σε έναν σημαντικό 
παίχτη παροχής συστημάτων ευφυούς άρδευσης στην Ελλάδα και να επεκταθεί σε χώρες της 
Μέσης Ανατολής όπου οι ανάγκες για τέτοια συστήματα είναι ακόμα μεγαλύτερη. 

Κλειδιά της επιτυχίας 

Τα κλειδιά της επιτυχίας της εταιρείας DRIP:  

1. Υψηλή ποιότητα και επιστημονικό υπόβαθρο των προϊόντων  
2. Ισχυρή παρουσία της LANDCO στον τομέα των έργων άρδευσης 

3. Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον χώρο της άρδευσης, των ευφυών συστημάτων και 
της συμβουλευτικής 

4. Αξιόλογη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη κατά την τελευταία 3ετία 

5. Δυνατότητα παραγωγής προσαρμοσμένων λύσεων στα προϊόντα  
6. Ευνοϊκό εμπορικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στον τομέα της ευφυούς γεωργίας, τόσο 

σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 

 


