
 
 
Στο πλαίσιο του Έργου miBeez©, η Terra Spatium διοργάνωσε στις 22 Φεβρουαρίου στην 
Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, την Ημερίδα – 
Workshop με θέμα miBeez© «Ολοκληρωμένο Σύστημα Μελισσοκομίας Ακριβείας». Σκοπός 
της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των μελισσοκόμων, αλλά και του γενικού κοινού, για τις 
λειτουργίες και τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα miBeez©. Στο workshop 
παρευρέθηκαν μελισσοκόμοι και ερευνητές κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα, με ενδιαφέρον 
στις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις που αφορούν τη Σύγχρονη Μελισσοκομία.  
Στην εκδήλωση αυτή, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την 
Ψηφιακή Εποχή στη Μελισσοκομία και ειδικότερα στη συμβολή του συστήματος miBeez© 
στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους. 
 
Επιπροσθέτως, ακολούθησε διαδραστική παρουσίαση του συστήματος miBeez© με 
ερωτηματολόγια προς το κοινό, με σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις των μελισσοκόμων 
για τα εργαλεία που το miBeez© προσφέρει και κατόπιν να συζητηθούν τυχόν τροποποιήσεις 
του συστήματος . Η συνεισφορά των μελισσοκόμων και ερευνητών ήταν καθοριστικής 
σημασίας αρχής γενομένης του έργου miBeez© και συνεπώς της μελισσοκομικής 
δραστηριότητας του κάθε μελισσοκόμου. 
 
Το ολοκληρωμένο σύστημα μελισσοκομίας ακριβείας miBeez © έχει ως στόχο την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων προτείνοντας μια σειρά από καινοτόμες λύσεις. Ο 
εννοιολογικός σχεδιασμός του miBeez © ήταν αποτέλεσμα ερευνών που 
πραγματοποιήθηκαν σε ομάδες μελισσοκόμων ενώ παράλληλα προέκυψε, από 
επιστημονική βιβλιογραφική μελέτη και ανασκοπήσεις των υπαρχουσών σχετικών 
εμπορικών λύσεων. Το miBeez © αποτελείται από σύνολο ηλεκτρονικών συσκευών (ως επί 
το πλείστων αισθητήρες), που τοποθετούνται ξεχωριστά σε κάθε κυψέλη αλλά και συνολικά 
στο μελισσοκομείο με στόχο την παρακολούθηση τους σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα, 
υποστηρίζεται από σχετικό λογισμικό, φιλικό προς τον χρήστη και συμβατό με φορητές 
συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες) για την εύκολη και άμεση διαχείριση του 
συστήματος. Η διασύνδεση των συσκευών πραγματοποιείται με τη βοήθεια της τεχνολογίας 
Internet of Things (ΙοΤ) και τις αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχει η ανοιχτή πλατφόρμα 
FIWARE. Το σύστημα miBeez© αποτελείται από: το εργαλείο real-time παρακολούθησης των 
κυψελών, το εργαλείο της μελισσοκομικής διαχείρισης και το εργαλείο υποστήριξης λήψης 
αποφάσεων. Ο συνδυασμός αυτών των εργαλείων έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός 
συστήματος που παρέχει στο σύγχρονο μελισσοκόμο τα κατάλληλα εφόδια για την ορθότερη 
και ευκολότερη διαχείριση της δραστηριότητας του, την προστασία των κυψελών από τις 
κλοπές και τις ζημιές, καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης της κυψέλης σε 
πραγματικό χρόνο. Συνοψίζοντας, η χρήση του miBeez © στοχεύει στην αύξηση της 
απόδοσης, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τη βιωσιμότητα της μελισσοκομικής επιχείρησης. 
 


