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Μετά από δεκάδες χιλιάδες χρόνια ως  
τροφοσυλλέκτης, ο άνθρωπος έγινε αγρότης. 
Κατάφερε να μετατρέψει την άγονη γη  
σε καλλιέργειες, καθώς και να εκμεταλλευτεί 
και να διαμορφώσει προς όφελός του τη  
μητέρα φύση εξημερώνοντας φυτά και ζώα. 

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας 
αποτελούσαν πάντα ορόσημο στο μετασχημα-
τισμό των μεθόδων της αγροτικής παραγωγής 
προς το καλύτερο. 

Η ψηφιακή εποχή είναι εδώ.  
Η ψηφιακή επανάσταση έχει ξεκινήσει.  
Εσύ και τα χωράφια σου είστε έτοιμοι;

Με τα 3 πακέτα του gaiasense app μπορείς  
να είσαι έτοιμος μέχρι να πεις 1-2-3!



Κάνε το πρώτο βήμα στην 
ψηφιακή εποχή… και γνώρισε 
καλύτερα το χωράφι σου
Τώρα οι δυνατότητες του gaiasense βρίσκονται στο χέρι 
σου. Με το gaiasense1, την πρώτη και μοναδική  
εφαρμογή ευφυούς γεωργίας για κινητά τηλέφωνα,  
που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι  
για το χωράφι και την καλλιέργειά σου.

Το gaiasense1, αποτελεί το πρώτο σου βήμα στην ψηφιακή 
εποχή της γεωργίας. Γι’ αυτό και δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση τόσο 
στον σχεδιασμό της εφαρμογής όσο και στο περιεχόμενό της. 
Σχεδιάσαμε απλές και κατανοητές λειτουργίες, που αξιοποιούν 
όλη την τεράστια επιστημονική και τεχνολογική μας γνώση και 
σου προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για κάθε αγροτεμάχιό 
σου. Δημιουργήσαμε χρήσιμα εργαλεία με δείκτες και διαγράμ-
ματα, για να κάνεις πιο εύκολα και πιο αποδοτικά τη δουλειά 
σου. Προσθέσαμε ψηφιακούς οδηγούς, νέα και ειδοποιήσεις, 
για να μπορείς να ενημερώνεσαι άμεσα για θέματα της παραγω-
γής σου, με μια ματιά στο κινητό σου.    

 

gaiasense  



Με το gaiasense1  
είναι σαν να έχεις μέσα  
στο χωράφι σου:
--- Έναν αγρομετεωρολογικό σταθμό 
--- Έναν εξειδικευμένο γεωπόνο να το επισκέπτεται τακτικά  
--- Μια στρατιά επιστήμονες να σε συμβουλεύουν

Και το σημαντικότερο: Χωρίς να χρειάζεται να πληρώσεις τίποτα 
από όλα αυτά. Μόνο μια μικρή ετήσια συνδρομή. Αυτό είναι το 
συγκριτικό πλεονέκτημα του gaiasense και γι’ αυτό τον λόγο  
έχει χαρακτηριστεί εδώ και χρόνια ως πανευρωπαϊκή καινοτομία.



Καλύτερη οργάνωση,  
περισσότερος χρόνος

Με όλα τα χωράφια σου περασμέ-
να στο κινητό σου, μπορείς να έχεις 
εξειδικευμένες πληροφορίες για το 
καθένα τους, οποιαδήποτε στιγμή, σε 
πραγματικό χρόνο, από όπου και αν 
βρίσκεσαι. Έτσι, μπορείς να οργανώ-
σεις καλύτερα τις εργασίες σου και να 
γλιτώσεις πολύτιμο χρόνο και χρήμα.

Πρόγνωση καιρού  
για την περιοχή σου.  
Όχι για όλο τον νομό

Με το gaiasense1 έχεις μια αξιόπιστη 
πρόγνωση για κάθε χωράφι σου, με 
εξειδικευμένα μετεωρολογικά μεγέθη 
και προειδοποιήσεις για ακραία και-
ρικά φαινόμενα 48 ώρες πριν εμφανι-
στούν. 

Και άσε τους άλλους να παρακολου-
θούν την πρόγνωση για όλο τον 
νομό…

Ας δούμε αναλυτικά, γιατί  
αξίζει να έχεις το gaiasense1  
στο κινητό σου



Η πορεία της  
καλλιέργειάς σου, 
χωρίς ταλαιπωρία 

Δες πόσο αργά ή πόσο γρήγορα ανα-
πτύσσεται η καλλιέργειά σου, με μια 
ματιά. Τόσο απλά. Χωρίς να χρειάζεται 
να πας στο χωράφι σου. Χωρίς καμία 
ταλαιπωρία. 

Υδατικοί δείκτες,  
για να ποτίζεις  
πιο σωστά

Παρακολουθώντας την εξατμισοδια-
πνοή αναφοράς και τον δείκτη βρο-
χόπτωσης ανά συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα, μαθαίνεις να ποτίζεις πιο 
σωστά. Έτσι, ούτε σπαταλάς άσκοπα 
νερό, ούτε φορτώνεις με επιπλέον 
υγρασία το χωράφι σου.



To «πσσστ» γίνεται  
την κατάλληλη στιγμή

Με τον δείκτη καταλληλότητας ψεκα-
σμών, μπορείς εύκολα και γρήγορα  
να βρεις πότε είναι οι ιδανικές συνθήκες 
για να ψεκάσεις. Αυτό σημαίνει λιγότεροι 
ψεκασμοί, μεγαλύτερη αποτελεσματικό-
τητα και καλύτερα προϊόντα.    

  Το ιδανικό χωράφι  
για την καλλιέργειά σου 

Με περισσότερες από 140 καλλιέργειες 
ταξινομημένες με βάση την εδαφοκλιμα-
τική καταλληλότητα, μπορείς πλέον να 
γνωρίζεις με σαφήνεια και ακρίβεια ποιες 
καλλιέργειες ευδοκιμούν στο χωράφι 
σου ή ποια χωράφια σου είναι κατάλλη-
λα για συγκεκριμένες καλλιέργειες.



Γρήγορο τσεκ απ  
στο χωράφι σου 

Παρακολούθησε τον δείκτη βλάστη-
σης NDVI κατά τη διάρκεια της καλλι-
εργητικής περιόδου και δες μέσα από 
δορυφορικές εικόνες αν κάτι δεν πάει 
καλά σε κάποιο κομμάτι της καλλιέρ-
γειάς σου. Αν, δηλαδή, υπάρχει προ-
σβολή από εχθρούς και ασθένειες, αν 
έχει ζιζάνια, αν δεν δουλεύει καλά η 
άρδευση, αν έχει πρόβλημα η λίπαν-
ση… Κανονικό τσεκ απ!   

Απαντήσεις στις  
ερωτήσεις σου για  
την ευφυή γεωργία

Έχεις ερωτήσεις για την ευφυή γεωρ-
γία; Μπες στο gaiasense1, πήγαινε 
στον ψηφιακό οδηγό και βρες όλες 
τις απαντήσεις. Για την άρδευση, τη 
λίπανση, τη φυτοπροστασία, την 
ευφυή γεωργία και άλλα αγροτικά 
θέματα.  

Ένα επιτελείο  
δημοσιογράφων  
δίπλα σου κάθε 
στιγμή

Για να έχεις τα τελευταία νέα  
και ειδοποιήσεις κατευθείαν  
στο κινητό σου, και να μη χάσεις  
ποτέ ξανά κάτι σημαντικό για την 
παραγωγή και τις επιδοτήσεις σου.



gaiasense 

Αξιοποίησε τις συμβουλές του συστήματος, υπολόγισε  
καλύτερα τις ποσότητες λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων  
και αρδευτικού νερού και βελτίωσε την παραγωγή σου,  
μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος της.

Το gaiasense2 αποτελεί το επόμενο βήμα σου στην ευφυή γεωρ-
γία. Βασίζεται στο απλό και εύχρηστο gaiasense1 και φέρνει 
εξατομικευμένες συμβουλές, που αφορούν στην άρδευση, τη 
φυτοπροστασία (ψεκασμοί) και στη λίπανση της καλλιέργειας, 
στο κινητό σου και για κάθε χωράφι σου ξεχωριστά. Όλα όσα, 
δηλαδή, χρειάζεσαι για να διαχειριστείς καλύτερα και πιο απο-
δοτικά την παραγωγή σου.



Με το gaiasense2, έχεις  
στη διάθεσή σου τις πληροφορίες 
που σου δίνει το gaiasense1  
και επιπλέον:
--- Συμβουλές άρδευσης 
--- Συστάσεις φυτοπροστασίας 
--- Δείκτη φυτικών κινδύνων 
--- Συνταγή λίπανσης 
--- Εδαφολογική ανάλυση 
--- Παραμετροποίηση αγροτεμαχίων



Τι σου προσφέρει  
στην πράξη το gaiasense2;

Δώσε στην καλλιέργειά σου  
το νερό που χρειάζεται, όταν το χρειάζεται

Το gaiasense2 παρέχει εξατομικευμένη άρδευση ακριβείας για 
κάθε χωράφι σου, προσαρμοσμένη στις όποιες ιδιαιτερότητές 
του. Έτσι, μπορείς να πετύχεις σημαντική εξοικονόμηση νερού 
και ενέργειας, αλλά και αύξηση της παραγωγής σου. Επιπλέον, 
ρυθμίζοντας σωστά τις αρδεύσεις σου, θα εξοικονομήσεις λίπα-
σμα που χάνεται σε βαθύτερα στρώματα του υπεδάφους από 
την υπεράρδευση και ταυτόχρονα θα προστατέψεις το περιβάλ-
λον και το χωράφι σου από τη νιτρορύπανση.

 
Πλέον ξέρεις πότε πρέπει  
να ψεκάσεις και πότε όχι

Δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείς για τους εχθρούς της καλλι-
έργειάς σου. Με το gaiasense2 γνωρίζεις έγκαιρα πότε πρέπει 
να ψεκάσεις για κάθε κίνδυνο και μπορείς να αποφύγεις τους 
περιττούς ψεκασμούς. Η εφαρμογή σου δίνει εξατομικευμένες 
προειδοποιήσεις για κάθε χωράφι σου, ενώ σου υποδεικνύει 
την καταλληλότερη ημέρα για ψεκασμό. Το μόνο που έχεις να 
κάνεις είναι να καταχωρείς στην εφαρμογή έγκαιρα τους ψεκα-
σμούς που πραγματοποιείς.



Παρακολούθηση των κινδύνων  
που απειλούν την παραγωγή σου

Με το gaiasense2 μπορείς μέσα από το κινητό σου να παρακο-
λουθείς το επίπεδο κινδύνου για κάθε εχθρό και ασθένεια στο 
κάθε χωράφι σου. Μάλιστα, για συγκεκριμένες μυκητολογικές 
ασθένειες, μπορείς να δεις και πρόγνωση της μεταβολής του 
δείκτη κινδύνου για τις προσεχείς ημέρες.

 
Όλα τα θρεπτικά στοιχεία  
που χρειάζονται τα φυτά σου

Θέλεις να γνωρίζεις το πόσο, το πότε και το ποιο λίπασμα 
πρέπει να ρίξεις στο κάθε χωράφι σου για να δώσεις στην 
καλλιέργειά σου τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται; Με 
το gaiasense2 μπορείς. Ένας εξειδικευμένος γεωπόνος πεδίου 
θα πάρει δείγμα εδάφους από κάθε χωράφι σου. Με βάση την 
εργαστηριακή ανάλυση αυτών των δειγμάτων, θα λάβεις από το 
gaiasense αναλυτική συνταγή λίπανσης που ισχύει για 3 χρό-
νια, εφόσον δεν αλλάξεις την καλλιέργεια στο συγκεκριμένο 
χωράφι.

 
Το ψηφιακό προφίλ  
της εκμετάλλευσής σου

Ένας εξειδικευμένος γεωπόνος υποστήριξης ψηφιοποιεί το 
αγρονομικό προφίλ του κάθε χωραφιού σου, αλλά και τις καλ-
λιεργητικές εργασίες που κάνεις σε αυτό. Έτσι, δημιουργεί έναν 
ψηφιακό φάκελο για το κάθε χωράφι και ένα ψηφιακό πιστο-
ποιητικό που μπορεί να συνοδεύει το αγροτικό σου προϊόν 
στην αγορά.



gaiasense 

Πάρε σημαντικές αποφάσεις σε θέματα  
φυτοπροστασίας, άρδευσης και λίπανσης  
με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου γεωργικού  
συμβούλου και «εκτόξευσε» την παραγωγή  
σου στα ύψη!

Για εσένα που θέλεις ακόμη περισσότερα, το gaiasense3  
σου δίνει όλες τις παροχές του gaiasense2 και επιπλέον  
την υποστήριξη ενός εξειδικευμένου γεωργικού συμβούλου 
που θα βρίσκεται δίπλα σου για να σου παρέχει:

--- Τεχνική υποστήριξη σε θέματα λίπανσης 
--- Τεχνική υποστήριξη σε θέματα φυτοπροστασίας 
--- Τεχνική υποστήριξη σε θέματα άρδευσης



Ένας έμπειρος γεωργικός  
σύμβουλος στη διάθεσή σου

Με το gaiasense3 έχεις στα χέρια σου όλες τις παροχές που σου 
δίνει το gaiasense2 και επιπλέον την εμπειρία ενός εξειδικευμέ-
νου γεωργικού συμβούλου. Ο σύμβουλος θα βρίσκεται δίπλα 
σου για να σε καθοδηγήσει σε θέματα άρδευσης, λίπανσης και 
φυτοπροστασίας, έτσι ώστε να εκμεταλλευθείς στο έπακρο τις 
συμβουλές του gaiasense2. 

Μεταξύ άλλων, ο γεωργικός σύμβουλος θα αξιολογήσει τις 
συμβουλές που λαμβάνεις από το gaiasense2, θα τις φέρει στα 
μέτρα του κάθε σου χωραφιού και θα σε βοηθήσει να τις εφαρ-
μόσεις στην καλλιέργειά σου με ακρίβεια.

Μεγιστοποίησε τα οφέλη  
της ευφυούς γεωργίας

Αξιοποιώντας την εμπειρία του γεωργικού συμβούλου, θα μπο-
ρέσεις να πάρεις τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για την καλ-
λιέργειά σου και θα βελτιώσεις ακόμη περισσότερο τον τρόπο με 
τον οποίο διαχειρίζεσαι τη λίπανση, τη φυτοπροστασία και την 
άρδευσή της.

Έτσι, με τη βοήθεια του gaiasense και του γεωργικού συμβού-
λου, θα μπορέσεις να είσαι σίγουρος ότι δίνεις στα φυτά σου 
αυτά που χρειάζονται, θα μεγιστοποιήσεις την παραγωγή σου 
και θα αυξήσεις την κερδοφορία σου.



gaiasense mobile app 
το επόμενο βήμα 

To gaiasense app μεγαλώνει, εξελίσσεται  
και εμπλουτίζεται διαρκώς, αποκτώντας ακόμη  
μεγαλύτερη ευελιξία και αμεσότητα. Για να κάνει  
τη δουλειά σου ακόμη πιο εύκολη και αποδοτική. 

Για αυτό το λόγο με μια απλή και εύκολη ενημέρωση της 
εφαρμογής, σύντομα θα μπορείς να:

---  Επιλέξεις, εάν θες, συγκεκριμένο γεωπόνο για να  
επιβλέπει τα χωράφια σου, από λίστα που θα βρεις 
μέσα στην εφαρμογή.

---  Έχεις ακόμα περισσότερες πληροφορίες για την  
άρδευση και τη φυτοπροστασία της καλλιέργειάς σου.

---  Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου ταυτόχρονα  
από διαφορετικά κινητά τηλέφωνα και να δίνεις  
πρόσβαση στον λογαριασμό σου σε χρήστες που  
εσύ θα επιλέγεις.

---  Έχεις αυτοματοποιημένη καταχώρηση ποτισμάτων 
και ψεκασμών σε κάθε χωράφι σου. Ένα ημερολό-
γιο, δηλαδή, ανά καλλιέργεια και χωράφι, όπου θα 
συμπληρώνεται το πότε πότισες ή ψέκασες αυτόματα 
με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ θα μπορείς να  
ενημερώνεσαι έγκαιρα για τις καλλιεργητικές εργασίες.

---  Λαμβάνεις μέσα από την εφαρμογή συστάσεις που  
θα έχει καταχωρίσει ο γεωπόνος σου (για παράδειγμα, 
πότε και πόσο λίπασμα χρειάζεται κ.λπ.).

---  Παρακολουθείς βήμα-βήμα το επίπεδο κινδύνου  
για κάποιες μυκητολογικές ασθένειες που απειλούν  
το χωράφι σου.

---  Λαμβάνεις ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που θα  
συνοδεύει το αγροτικό σου προϊόν στην αγορά.

Μπορείς να επικοινωνείς με την ομάδα υποστήριξης του gaiasense mobile app  
για να μας μεταφέρεις τις ιδέες και τα σχόλιά σου για την εφαρμογή: 

Τ. 216 2002400 
Ε. gaiasense@neuropublic.gr



ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΑΓΡΙΝΙΟ  
ΗΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.ΠΕ 

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΑΙΤΩΛΙΚΟ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  
«Η ΕΝΩΣΗ»

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
ΛΥΓΟΥΡΙΟ  
ΛΕΑΓΡΟΣ Ο.Ε.

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
ΝΑΥΠΛΙΟ  
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΥΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  
ΝΑΥΠΛΙΟ  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΡΕΑ

ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  
ΤΡΙΠΟΛΗ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
Η ΕΝΩΣΗ

ΠΕ ΑΡΤΑΣ  
ΑΡΤΑ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ -  
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ  
ΠΑΤΡΑ  
ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΘΗΒΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΘΗΒΑΣ  
ΕΝΩΣΗ ΘΗΒΩΝ

ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΓΡΕΒΕΝΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΡΑΜΑ  
ΚΟΝΝΑΡΗΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΕ ΕΒΡΟΥ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
ΤΡΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.

ΠΕ ΕΒΡΟΥ  
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΕΒΡΟΥ

ΠΕ ΕΒΡΟΥ  
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
Η ΕΝΩΣΗ

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΛΥΚΟΥΔΙ  
Ε.Α.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ  
ΑΜΑΛΙΑΔΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
Δ. ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ  
ΛΕΧΑΙΝΑ  
ΑΣ «ΕΝΩΣΗ» ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  
ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ  
ΠΥΡΓΟΣ  
Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ -  
Κ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ  
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
EUROAGRO

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ  
ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ A 
GROACTION

Επίσημο δίκτυο 
συνεργατών



ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΚΑΒΑΛΑ  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ  
(Ε.Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ)

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΚΑΡΔΙΤΣΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Η ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΚΕΡΚΥΡΑ  
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ  
ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ  
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ  
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Σ. -  
ΓΛΑΥΤΣΗΣ Β. Ο.Ε.

ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ  
ΚΙΛΚΙΣ  
EUROAGRO

ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ  
ΚΙΛΚΙΣ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗ 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  
ΑΡΑΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΚΙΑΤΟ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΚΙΑΤΟΥ-ΤΡΑΓΑΝΑΣ

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΚΙΑΤΟ  
ΕΝΩΣΗ ΚΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε.

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΚΙΑΤΟ  
ΕΠΑΦΟΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΚΟΡΙΝΘΟΣ  
Ε.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.Σ. Α.Ε.

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΝΕΜΕΑ  
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ  
ΚΟΝΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ & ΠΕ ΝΗΣΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε.

ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΣΚΑΛΑ  
ΚΩΣΤΑΚΟΣ Ε. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΕΛΑΣΣΟΝΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΦΑΡΣΑΛΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ

ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
ΣΗΤΕΙΑ  
ΕΝΩΣΗ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε.Σ.

ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ  
ΜΥΤΙΛΗΝΗ  
ΚΕΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΒΟΛΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΔΗΜΟΚΑΣ

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Η ΕΝΩΣΗ

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -  
Η ΕΝΩΣΗ

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -  
Η ΕΝΩΣΗ

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -  
Η ΕΝΩΣΗ

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΜΕΣΣΗΝΗ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -  
Η ΕΝΩΣΗ

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΠΥΛΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -  
Η ΕΝΩΣΗ

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΦΙΛΙΑΤΡΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -  
Η ΕΝΩΣΗ



ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ  
ΞΑΝΘΗ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΞΑΝΘΗΣ Η ΕΝΩΣΗ

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ  
ΑΡΙΔΑΙΑ  
Α.Ο.Σ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΟΙ ΝΕΟΙ  
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
AGROEXPERT  
ΛΟΥΣΠΑ Ι. ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
EUROAGRO

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  
NOVAPLAN Ι.Κ.Ε.

ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ  
ΕΔΕΣΣΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ ΟΠΩΡΟΝΑΣ

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΑΙΓΙΝΙΟ  
EUROAGRO

ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  
ΟΛΥΜΠΟΣ-ΠΙΕΡΙΑ

ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΠΡΕΒΕΖΑ  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
ΡΕΘΥΜΝΟ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ  
GREEN ROAD Ι.Κ.Ε.

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΚΟΜΟΤΗΝΗ  
ΜΑΔΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

ΠΕ ΡΟΔΟΥ  
ΡΟΔΟΣ  
ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε.

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ  
ΝΙΓΡΙΤΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ  
& ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ  
ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ  
ΣΕΡΡΕΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΑΤΑΛΑΝΤΗ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ  
«Η ΕΝΩΣΗ»

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΛΑΜΙΑ  
ΑΓΡΟΓΝΩΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ K. - ΝΤΖΙΑΒΙΔΑΣ  
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β.

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΛΑΜΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΜΑΡΤΙΝΟ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ  
Ε. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ - Ξ. ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗ -  
Ν. ΚΟΣΜΑΣ Ο.Ε. «ΓΑΙΟΓΝΩΣΗ»

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ  
ΧΑΝΙΑ  
ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε.

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ  
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε  
πληρωμή για την απόκτηση  
της εφαρμογής και στα  
καταστήματα της Τράπεζας  
Πειραιώς σε όλη την Ελλάδα.

 



Υποστηρίξη Εφαρμογής 
Μάθε περισσότερα στο  
www.gaiasense.gr/app 
 
Τηλεφωνική υποστήριξη  
Τ. 21 6200 2400 
Ε. gaiasense@neuropublic.gr 
 
Ωράριο λειτουργίας 
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00

Κατέβασε την εφαρμογή 


