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Μέτρο 2: «Συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκµετάλλευση»
Υπο-Μέτρο 2.1: «Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τοµέα – Στήριξη για αποκόµιση οφέλους από τη χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών»

Στοιχεία επικοινωνίας
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Η EUROMIND παρέχει ολοκληρωµένες 
συµβουλευτικές υπηρεσίες από το 2021, 
έχοντας ως αντικείµενο την παροχή συµ-

βουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργικές επιχειρήσεις. 
Με κύριο γνώµονα την πλήρη κάλυψη των αναγκών 
του σύγχρονου αγρότη, δηµιούργησε τα επιπλέον 
καταστήµατά της, καλύπτοντας το σύνολο της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, και παρέχει εξειδικευµένες 
υπηρεσίες σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων. 

Πρωταρχικός της στόχος είναι η παροχή ολο-
κληρωµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών, που 
εξασφαλίζουν την αναβάθµιση και τη βιωσιµότητα 
των εκµεταλλεύσεων. Η πολυετής εµπειρία των 
στελεχών της (γεωπόνοι, οικονοµολόγοι, µηχανικοί 
κ.ά.) εξασφαλίζει την αξιοπιστία των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. Η EUROMIND έχει ως προτεραιότητα 
τον πελάτη και προσαρµόζεται στις ανάγκες και τις 
ειδικές απαιτήσεις του, µε στόχο την αύξηση του 
βαθµού ανάπτυξης της εκµετάλλευσής του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επενδυτικά & επιχειρηµατικά σχέδια

Η εταιρεία µας αναλαµβάνει την κατάθεση και 
υλοποίηση προγραµµάτων που συµβάλλουν στον 
εκσυγχρονισµό της εκµετάλλευσης µε στόχο τη 
βιωσιµότητά τους. Ενδεικτικά προγράµµατα: 
• Σχέδια βελτίωσης
• Αναπτυξιακός νόµος
• Νέοι Αγρότες
• Leader
• EΣΠΑ

Αγροπεριβαλλοντικά
Ενισχύουµε το αγροτικό εισόδηµα έως και µία 

πενταετία µέσω των κατάλληλων καλλιεργητι-
κών σχεδίων, των προγραµµάτων της βιολογι-
κής γεωργίας & κτηνοτροφίας, καθώς και της 
νιτρορύπανσης.

Συστήµατα ποιότητας
Παρέχουµε συµβουλευτικές υπηρεσίες, 

σχεδιάζοντας συστήµατα: 1) Ολοκληρωµένης 
διαχείρισης, 2) Ποιότητας, 3) Ασφάλειας Τρο-
φίµων, 4) Ασφάλειας στην εργασία, 5) Περι-
βάλλοντος.

Υπηρεσίες ΚΥΔ – Δηλώσεις ΟΣΔΕ
Η EUROMIND είναι πιστοποιηµένο ΚΥΔ του 

ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβοήθηση των αγροτών 
στη συµπλήρωση και στην υποβολή της Ενιαίας 
Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ, εξασφα-
λίζοντας έγκυρα και έγκαιρα τις πληρωµές των 
αγροτών που την εµπιστεύονται. Με τη δήλωση 
του ΟΣΔΕ εξασφαλίζονται και οι πληρωµές των 
επιδοτούµενων µέτρων του ΠΑΑ, καθώς και το 
Μέτρο 13 της εξισωτικής αποζηµίωσης. Επιπρο-
σθέτως, η εταιρεία µας αναλαµβάνει τα Μητρώα 
Εισροών-Εκροών & Ηµερολόγια Εργασιών των 

πελατών της, τα οποία είναι υποχρεωτικά να τη-
ρεί ο εκάστοτε γεωργός, βάσει των κανονισµών 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

Συµβουλές & συνεργασία & εκπαίδευση
Η EUROMIND είναι πιστοποιηµένος Φορέας 

Παροχής Γεωργικών Συµβουλών, µε την υπ’ 
αριθµ. 01 απόφαση της 13ης/05.08.2021 συ-
νεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι 
επιλέξιµες για στήριξη συµβουλές παρέχονται 
στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύ-
θυνσης) εκµεταλλεύσεις, παρέχονται δωρεάν 
στο πλαίσιο του Μέτρου 2 και κατατάσσονται 
σε έξι πακέτα συµβουλών. Παράλληλα,ανα-
λαµβάνει τη δηµιουργία Οµάδων παραγωγών, 
πολλές εκ των οποίων έχουν ήδη αξιοποιήσει τις 
ευκαιρίες χρηµατοδότησης που τους δόθηκαν 
µέσα από το Μέτρο 9 και το Μέτρο 16. Τέλος, 
η εταιρεία παρέχει εκπαιδεύσεις σε γεωπόνους 
και αγρότες για τεχνικά θέµατα καλλιεργειών 
(φυτοπροστασίας, λίπανσης κ.λπ.).

Λογιστικές υπηρεσίες
Πληροφόρηση και παροχή συµβουλών για 

αποτελεσµατικό οικονοµικό προγραµµατισµό.

Euromind, οι συµβουλές έχουν όνοµα
Με γνώµονα την πλήρη κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου αγρότη

Πρωταρχικός στόχος της EUROMIND 
είναι η παροχή ολοκληρωµένων 
συµβουλευτικών υπηρεσιών, που 
εξασφαλίζουν την αναβάθµιση και 
τη βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων

της Ελένης 
Μπαλούρη, 
προέδρου 
& διευθύνουσας 
συµβούλου ΔΣ


