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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η

δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις

απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε

αυτήν.
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1 Η σχέση μεταξύ της περμακουλτούρας και του ΙοΤ

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (αγγλικά: Internet of Things/IoT) περιλαμβάνει ένα

σύνολο τεχνολογιών που διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω του Διαδικτύου, το οποίο

μπορεί να προτείνει και να εφαρμόζει λύσεις για την ενίσχυση του ευρύτερου αγροτικού

τομέα.

Μέσω των τεχνολογιών του IoT, καθίσταται δυνατή η αυτοματοποίηση των αγροτικών

δραστηριοτήτων, καθώς και η σύνδεση πολλών τύπων συσκευών και η συγκέντρωση

και ανάλυση δεδομένων που συλλέγονται μέσα από αυτές.



1 Σχέση μεταξύ περμακουλτούρας και ΙοΤ

«Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και το

Διαδίκτυο των Πραγμάτων μπορούν να

βοηθήσουν στη σταδιακή μεταστροφή

από τις παραδοσιακές γεωργικές

πρακτικές».

(Kiani and Seyyedabbasi, 2018, p. 99)

Εικ.1: Έξυπνες συσκευές στη γεωργία. Εικόνα: σχεδιάστηκε από το macrovector, 

ανακτήθηκε από το freepik.com



2 Ανάλυση Ασύρματης Επικοινωνίας 

«Η ασύρματη επικοινωνία είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί

ραδιοσυχνότητες, υπέρυθρες, μικροκύματα ή άλλους τύπους

ηλεκτρομαγνητικών ή ακουστικών κυμάτων αντί συρμάτων, καλωδίων ή

οπτικών ινών για τη μετάδοση σημάτων ή δεδομένων».

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Μείωση του κόστους Παρεμβολές

Κινητικότητα Θέματα ασφάλειας

Εύκολη εγκατάσταση

Αξιοπιστία



2 Ανάλυση ασύρματης επικοινωνίας 

Τύποι υφιστάμενων επικοινωνιών
• Δορυφορική επικοινωνία

• Υπέρυθρη επικοινωνία

• Επικοινωνία μέσω εκπομπής 

ραδιοκυμάτων

• Επικοινωνία μέσω εκπομπής 

μικροκυμάτων

• WI-FI

• Συστήματα κινητής τηλεφωνίας

• Τεχνολογία Bluetooth

Εικ. 2 Ασύρματες τεχνολογίες. Η εικόνα σχεδιάστηκε από το rawpixel.com, 

και ανακτήθηκε από το Freepik.com



4 Η σχέση μεταξύ ασύρματης επικοινωνίας και 

περμακουλτούρας 

Η ασύρματη επικοινωνία στην περμακουλτούρα αφορά τις τεχνολογίες που παρέχει το

IoT και πιο συγκεκριμένα συνδέεται με την έννοια ότι οι τεχνολογίες τηλεπισκόπησης

είναι εν δυνάμει εφαρμόσιμες στην περμακουλτούρα, με στόχο την αύξηση της

παραγωγικότητας στη γεωργία και της επίτευξης μιας βιώσιμης ανάπτυξης (McLennon

et al., 2021).

Με άλλα λόγια, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα δίκτυα αισθητήρων θα πρέπει

να αξιοποιούνται για την εμβάθυνση των γνώσεων μας γύρω από τα αγροτικά

οικοσυστήματα, ούτως ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τη

μεγιστοποίηση της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητας των καλλιεργειών.
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