
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ GREEN WATER DRONE 
 

 

Δυναμική Ειδοποίηση & Προγραμματισμός Άρδευσης (IRRAS): Ο Τελικός Χρήστης λαμβάνει 
ειδοποιήσεις (alerting) μέσω σταθερής (desktop) ή κινητής συσκευής (smartphone) για την ανάγκη 
άρδευσης ή μη του αγρού του για συγκεκριμένη καλλιέργεια και μπορεί να παραμετροποιεί την 
εμφάνιση της ειδοποίησης. Η άρδευση μπορεί να υλοποιείται με ευθύνη του παραγωγού, ή 
αυτόματα σε υπάρχον αρδευτικό σύστημα και με ακρίβεια (χωρική ανάλυση) αντίστοιχη με τις 
δυνατότητές του. 

 Συμφωνώ 
έντονα  

Συμφωνώ  Ουδέτερο Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

έντονα 

Χρησιμότητα (προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες του χρήστη) 

Ο τρόπος που παραδοσιακά αρδεύω καταναλώνει 
περισσότερο νερό από όσο είναι απαραίτητο 

     

Η εξοικονόμηση αρδευτικού νερού αυξάνει την 
αποδοτικότητα και βελτιώνει την υγεία της καλλιέργειας 

     

Η αυτοματοποίηση και ο προγραμματισμός άρδευσης μου 
εξοικονομεί χρόνο και κόστος 

     

Οι διαθέσιμες επιλογές (email, sms, ηχητικό μήνυμα) για τις 
ειδοποιήσεις είναι επαρκείς 

     

Οι ειδοποιήσεις έχουν όλη την πληροφορία που χρειάζομαι 
για την άρδευση της καλλιέργειάς μου 

     

Γενικά συμφωνώ με τις συστάσεις άρδευσης (δόσεις και 
χρόνος ποτίσματος) και σκοπεύω να τις ακολουθήσω 

     

Είναι εύκολο να βρω ειδοποιήσεις (παλιές και πρόσφατες) 
και είναι κατανοητός ο χρωματικός τους κώδικας. 

     

Θέλω να καταγράφεται στο σύστημα αν έλαβα υπόψη την 
ειδοποίηση (πλήρως / μερικώς / απόρριψη) 

     

Χρησιμοποιώ τουλάχιστον ένα αυτοματοποιημένο σύστημα 
άρδευσης με ηλεκτροβάνες στις καλλιέργειές μου 

     

Εμπιστεύομαι την ενεργοποίηση του αυτόματου 
συστήματος άρδευσης από την εφαρμογή  

     

Ευκολία χρήσης του περιβάλλοντος χρήστη (οθόνες, μενού επιλογών, κοκ) 

Η εφαρμογή είναι εύκολη και απλή στη χρήση (κείμενα, 
εικόνες και χρώματα είναι κατανοητά) 

     

Χρειάζομαι τεχνική βοήθεια για να χρησιμοποιήσω την 
εφαρμογή 

     

Ικανοποίηση 

Η εφαρμογή είναι χρήσιμη για τις τρέχουσες και / ή 
μελλοντικές μου ανάγκες 

     

Θα την πρότεινα σε ένα φίλο ή συνάδελφο επαγγελματία      

Χρηματοδότηση 

Θα πλήρωνα κάποιο κόστος για την υπηρεσία      

Προτιμώ να πληρώνω ανά καλλιεργητική περίοδο / αγρό 
και όχι μία σταθερή ετήσια / μηνιαία συνδρομή για όλα 

     

Θα προτιμούσα η εφαρμογή να μου παρέχεται μέσω της 
Περιφέρειας 

     

Θα προτιμούσα η εφαρμογή να μου παρέχεται μέσω ενός 
τοπικού Συνεταιρισμού 

     



 

Θα προτιμούσα η εφαρμογή να μου παρέχεται μέσω 
ομάδας παραγωγών που συμμετέχω 

     

Θα προτιμούσα η εφαρμογή να μου παρέχεται ατομικά      

Κόστος μηνιαίας συνδρομής στην υπηρεσία που θα 
ήσασταν διατεθειμένος/η να πληρώσετε ανά αγρό / 
καλλιέργεια (π.χ. 20 ευρώ) 

 

Αν δεν επιθυμείτε μηνιαία συνδρομή, ποιο συνολικό 
κόστος υπηρεσίας θα ήσασταν διατεθειμένος/η να 
πληρώσετε ανά αγρό / καλλιεργητική περίοδο (π.χ. 150 
ευρώ) 

 

Θεωρείτε πως η Περιφέρεια θα έπρεπε (μπορούσε) να 
επιδοτεί μια τέτοια εφαρμογή και αν ναι, σε ποιο 
ποσοστό (0% για καθόλου έως 100% για πλήρως); 

 

Επιπλέον σχόλια / προτάσεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  



 

Δυναμική Επιτήρηση καλλιέργειας (CS): Ο Τελικός Χρήστης λαμβάνει ειδοποιήσεις (alerting) μέσω 
σταθερής (desktop) ή κινητής συσκευής (smartphone) για την για τη διαθεσιμότητα οπτικού 
(φωτογραφίες ή βίντεο) ή άλλου (πχ θερμογραφία) υλικού του αγρού του και μπορεί να 
παραμετροποιεί την εμφάνιση της ειδοποίησης. Έκτακτα συμβάντα (ακραία καιρικά φαινόμενα, 
παραβίαση, κ.α.) καλύπτονται δυναμικά, καθώς και τακτικές αποτυπώσεις της καλλιέργειας 
(πολυφασματικές, ανάγλυφο της καλλιέργειας κ.α.). 
 

 Συμφωνώ 
έντονα  

Συμφωνώ  Ουδέτερο Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

έντονα 

Χρησιμότητα (προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες του χρήστη) 

Χρησιμοποιώ ήδη κάποια υπηρεσία που αποτυπώνει την 
κατάσταση της καλλιέργειάς μου (π.χ. θερμογραφία) 

     

Η παρακολούθηση με αποτυπώσεις  αυξάνει την 
αποδοτικότητα και βελτιώνει την υγεία της καλλιέργειας 

     

Αισθάνομαι πιο ασφαλής για τους αγρούς και τις 
καλλιέργειές μου και θεωρώ χρήσιμο το περιεχόμενο 
(βιβλιοθήκη οπτικού και άλλου υλικού) 

     

Οι διαθέσιμες επιλογές (email, sms, ηχητικό μήνυμα) για τις 
ειδοποιήσεις είναι επαρκείς 

     

Οι ειδοποιήσεις έχουν όλη την πληροφορία που χρειάζομαι 
για την παρακολούθηση της καλλιέργειάς μου 

     

Είναι εύκολο να βρω ειδοποιήσεις (παλιές και πρόσφατες) 
και είναι κατανοητός ο χρωματικός τους κώδικας. 

     

Θέλω να καταγράφεται στο σύστημα αν έλαβα υπόψη την 
ειδοποίηση (πλήρως / μερικώς / απόρριψη) 

     

Ευκολία χρήσης του περιβάλλοντος χρήστη (οθόνες, μενού επιλογών, κοκ) 

Η εφαρμογή είναι εύκολη και απλή στη χρήση (κείμενα, 
εικόνες και χρώματα είναι κατανοητά) 

     

Χρειάζομαι τεχνική βοήθεια για να χρησιμοποιήσω την 
εφαρμογή 

     

Ικανοποίηση 

Η εφαρμογή είναι χρήσιμη για τις τρέχουσες και / ή 
μελλοντικές μου ανάγκες 

     

Θα την πρότεινα σε ένα φίλο ή συνάδελφο επαγγελματία      

Χρηματοδότηση 

Θα πλήρωνα κάποιο κόστος για την υπηρεσία      

Προτιμώ να πληρώνω ανά καλλιεργητική περίοδο / αγρό 
και όχι μία σταθερή ετήσια / μηνιαία συνδρομή για όλα 

     

Θα προτιμούσα η εφαρμογή να μου παρέχεται μέσω της 
Περιφέρειας 

     

Θα προτιμούσα η εφαρμογή να μου παρέχεται μέσω ενός 
τοπικού Συνεταιρισμού 

     

Θα προτιμούσα η εφαρμογή να μου παρέχεται μέσω 
ομάδας παραγωγών που συμμετέχω 

     

Θα προτιμούσα η εφαρμογή να μου παρέχεται ατομικά      

Κόστος μηνιαίας συνδρομής στην υπηρεσία που θα 
ήσασταν διατεθειμένος/η να πληρώσετε ανά αγρό / 
καλλιέργεια (π.χ. 20€) 

 

Αν δεν επιθυμείτε μηνιαία συνδρομή, ποιο συνολικό 
κόστος υπηρεσίας θα ήσασταν διατεθειμένος/η να 
πληρώσετε ανά αγρό / καλλιεργητική περίοδο (π.χ. 
150€) 

 

Θεωρείτε πως η Περιφέρεια θα έπρεπε (μπορούσε) να 
επιδοτεί μια τέτοια εφαρμογή και αν ναι, σε ποιο 
ποσοστό (0% για καθόλου έως 100% για πλήρως); 

 



 

Επιπλέον σχόλια / προτάσεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  



 

Κλιμάκωση Προγραμματισμού Άρδευσης (IRMGT): Ο Στρατηγικός Χρήστης μπορεί πάνω σε 
γραφικό περιβάλλον με χάρτη περιοχής που υποστηρίζεται (καλύπτεται λειτουργικά) από το 
GreenWaterDrone σύστημα, να ορίσει ζώνες και να πάρει για αυτές στοιχεία προγραμματισμού 
άρδευσης για συγκεκριμένο μείγμα καλλιεργειών και χρονική περίοδο. Επιτρέπει τη δημιουργία 
και αξιολόγηση σεναρίων πολιτικής άρδευσης. 
 

 Συμφωνώ 
έντονα  

Συμφωνώ  Ουδέτερο Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

έντονα 

Χρησιμότητα (προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες του χρήστη) 

Χρησιμοποιώ ήδη κάποια υπηρεσία / διαδικασία που 
αποτυπώνει σενάρια άρδευσης σε μία περιοχή 

     

Μπορώ να επιλέξω εύκολα αντιπροσωπευτικές 
γεωγραφικές περιοχές της Περιφέρειας και 
αντιπροσωπευτικά μείγματα καλλιεργειών 

     

Παράγονται σενάρια εξοικονόμησης αρδευτικού νερού, 
χρήσιμα στη χάραξη ορθής πολιτικής για το αρδευτικό νερό 

     

Βοηθά στη στρατηγική επιλογή και προγραμματισμό 
καλλιεργειών και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
οργανισμού μου 

     

Ευκολία χρήσης του περιβάλλοντος χρήστη (οθόνες, μενού επιλογών, κοκ) 

Η εφαρμογή είναι εύκολη και απλή στη χρήση (κείμενα, 
εικόνες και χρώματα είναι κατανοητά) 

     

Χρειάζομαι τεχνική βοήθεια για να χρησιμοποιήσω την 
εφαρμογή 

     

Ικανοποίηση 

Η εφαρμογή είναι χρήσιμη για τις τρέχουσες και / ή 
μελλοντικές μου ανάγκες (της υπηρεσίας μου) 

     

Θα την πρότεινα σε ένα φίλο ή συνάδελφο επαγγελματία      

Χρηματοδότηση 

Ποιο κόστος θα ήταν διατεθειμένος να διαθέσει ο 
οργανισμός σας ανά θέση εργασίας; (π.χ. 150€)  

Ποια μηνιαία συνδρομή θα ήταν διατεθειμένος να 
διαθέσει ο οργανισμός σας για τη διαρκή 
ενημέρωση/επικαιροποίηση της εφαρμογής; (π.χ. 150€) 

 

Θεωρείτε πως η Περιφέρεια θα έπρεπε (μπορούσε) να 
επιδοτεί μια τέτοια εφαρμογή και αν ναι, σε ποιο 
ποσοστό (0% για καθόλου έως 100% για πλήρως); 

 

Επιπλέον σχόλια / προτάσεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


