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Μ ια νέα εφαρμογή ανέπτυξε το Ινστιτούτο Εδαφοϋ-
δατικών Πόρων του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ ώστε να δί-
νει άμεσα και εντελώς δωρεάν με έναν πάρα πολύ 
απλό τρόπο πληροφορίες στους παραγωγούς. Πρό-

κειται για ένα «ChatBot» στο Facebook Messenger μέσω του οποί-
ου ο χρήστης – αγρότης, επικοινωνεί αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση, με το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ).

Το «ChatBot», λειτουργεί από τα μέσα Ιουνίου του 2016, είναι 
προσβάσιμο στο κοινό και «μιλάει» Ελληνικά. Βρίσκεται ακόμα 
σε πειραματικό στάδιο (βασικές λειτουργίες) για να αξιολογη-
θούν οι δυνατότητες και οι απαιτήσεις του, και να μελετηθεί 
η ενδεχόμενη μετέπειτα χρήση του σε ευρεία κλίμακα. Στόχος 
του Ινστιτούτου είναι η εξοικείωση των εμπλεκομένων φορέων 
(ερευνητές-αγρότες-συνεταιρισμοί κ.λπ.) με τις νέες τεχνολογίες, 
με σκοπό την άμεση αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για 

τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και διάθεσης των αγροτικών 
προϊόντων. 

Συνοπτικά οι υπηρεσίες, που παρέχει το «ChatΒot» μέχρι στιγ-
μής, είναι:
1. Πιλοτική, αυτόματη, σύντομη επεξήγηση μιας εδαφολογικής 

ανάλυσης για διάφορες καλλιέργειες (αρχική δοκιμαστική πε-
ρίοδος μόνο για καλλιέργεια πατάτας και τομάτας).

2. Ενημέρωση για την πορεία της εδαφολογικής ανάλυσης, με 
χρήση του Αριθμού Μητρώου Δείγματος Εδάφους (ΑΜΔΕ), 
που έχει δοθεί από το εργαστήριο του ΙΕΥΠ (αφορά μόνο πε-
λάτες του ΙΕΥΠ)

3. Στοιχεία επικοινωνίας με το ΙΕΥΠ 
Για την εύρεση του «ChatΒot» ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ 

στη διεύθυνση https://m.me/IETHES ή να το βρει μέσω του 
Facebook Μessenger πληκτρολογώντας στο «search» του «chat 
window» τη λέξη «ΙΕΘ» (σε κινητό, tablet, PC κ.λπ.). Η εφαρ-
μογή απαντά σε διάφορες λέξεις όπως: «Γεια», «θα ήθελα να 
ρωτήσω..», κ.λπ. (Εικόνα 1). Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να 
γράψει ή να επιλέξει ό,τι θέλει, ακολουθώντας τις οδηγίες. Για 
επανεκκίνηση της διαδικασίας ο χρήστης γράφει τη λέξη «ΙΕΘ». 
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«ChatBot ΙΕΘ» μία πρωτοπόρα 
εφαρμογή μέσω του Messenger  
για αυτοματοποιημένη παροχή υπηρεσιών

Εικόνα 1. 
Δοκιμαστική 
εφαρμογή 
του Facebook 
Messenger 
«ChatBot -ΙΕΘ» 
του ΙΕΥΠ.
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Επιπλέον, το ΙΕΥΠ έχει σχεδιάσει το πρώτο προσωπικό «Chat-
Βot» για την εξυπηρέτηση παραγωγών, όπως αυτό του παραδείγ-
ματος της εικόνας 2, με την ονομασία «Farmbot», που αφορά 
καλλιέργεια βιολογικής ρίγανης. Σε αυτό είναι συγκεντρωμένα 
όλα τα δεδομένα του αγρού ρίγανης, όπως η θέση του (με χρήση 
χαρτών Google maps), μετεωρολογικά στοιχεία από αισθητή-
ρες εγκατεστημένους στον αγρό (sensor data) και εργαστηρι-
ακές αναλύσεις εδάφους, φύλλων, αιθέριου ελαίου (soil-leafs 
analysis), που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της καλλιεργητι-

κής περιόδου. Ο παραγωγός «συνομιλεί» με το «Farmbot» μέσω 
του Facebook Μessenger και ενημερώνεται για το σύνολο των 
πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό μελλοντικά θα μπορεί ο κάθε 
παραγωγός να έχει το δικό του «Farmbot», έτσι ώστε να έχει 
τη δυνατότητα, άμεσης πρόσβασης (κινητό, tablet, PC κ.λπ.) σε 
οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την καλλιέργειά του. Η συγκρι-
μένη εφαρμογή του παραδείγματος είναι σχεδιασμένη να «μιλά» 
αγγλικά, καθώς ο στόχος της είναι η προώθηση του τελικού προ-
ϊόντος (ριγανέλαιο) σε εξειδικευμένες αγορές του εξωτερικού. 

Εικόνα 2. Το «Farmbot» προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παραγωγού.
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