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Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία  
και πόροι του ταμείου ανάκαμψης 
αλλάζουν το κλίμα στη γεωργία    

Η Eurobank προσφέρει σε συνεργασία με το ΕTEπ, για πρώτη 
φορά και στον αγροτικό τομέα, το πρόγραμμα COSME

Δανειοδότηση φωτοβολταϊκών για αγροτικό net 
metering μέσω Green Banking της Πειραιώς

Το βάρος στα Σχέδια Βελτίωσης για τη 
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας



ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ωριμάζει χρόνο με το χρόνο η υπόθεση της 

Συμβολαιακής Γεωργίας στη χώρα μας, με 

προγράμματα όπως αυτό της MISKO να 

δίνουν τον τόνο των εξελίξεων στο πεδίο 

της αγροδιατροφής. Έτσι, μια πρώτη μορφή 

συνεργασίας που κάλυπτε ανάγκες ενός 

αξιόπιστου χρηματοδοτικού εργαλείου της 

Τράπεζας Πειραιώς, τείνει να εξελιχθεί σε 

κυρίαρχο μοχλό αναδιάταξης και ανάπτυξης 

της ελληνικής γεωργίας. Προσελκύοντας με 

τον καιρό την αφρόκρεμα των συντελεστών 

του χώρου, χαράσσει το δρόμο της ποιοτικής 

παραγωγής και φιλοτεχνεί με επιτυχία την 

επόμενη μέρα της ελληνικής γεωργίας.       

Ποτέ άλλοτε τέτοια 
ποικιλία εργαλείων 
χρηματοδότησης  
του αγροτικού τομέα 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Από τη μια οι συνθήκες υπερβάλλουσας ρευστότη-
τας που δημιουργούν στο διεθνές τραπεζικό σύστη-
μα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας κι 
από την άλλη το αυξημένο ενδιαφέρον που αποκτά 
ο χώρος της πρωτογενούς παραγωγής, διαμορφώ-
νουν ένα ενδιαφέρον μείγμα προώθησης της επι-
χειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο. 
Μετά από ένα τετράμηνο στασιμότητας και μάλλον 
πλημμελούς χρηματοδότησης των αγροτικών επι-
χειρήσεων, το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
δείχνει να αποκαθιστά σιγά - σιγά την τάξη στα πράγ-
ματα, αντιμετωπίζοντας ξανά με ενδιαφέρον τα ώ-
ριμα αιτήματα των συντελεστών της αγροτικής πα-
ραγωγής. Έτσι, ακόμα και αν η αρχή γίνεται από τη 
λεγόμενη αγροτοβιομηχανία, η βεντάλια δείχνει να 
ανοίγει σταδιακά περιλαμβάνοντας όλο και μεγαλύ-
τερο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής. Προ-
τεραιότητα φαίνεται να αποδίδεται σ’ αυτή τη φάση 
στα επιχειρηματικά σχέδια που συνδέονται με την υ-
λοποίηση επενδύσεων για την Ανταγωνιστικότητα 
της Εκμετάλλευσης (Μέτρο 4.1.1) ή την χρήση ΑΠΕ 
(Μέτρο 4.1.3), πεδία στα οποία συνεπικουρεί και το 
Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Σημειωτέον ότι για την αγορά μηχανημάτων και α-
γροτικού εξοπλισμού, οι περισσότερες τράπεζες 
και κύρια η Πειραιώς και η Eurobank έχουν συνά-
ψει ευρύτατες συνεργασίες με τις μεγάλες εταιρεί-
ες του χώρου, προσφέροντας εξειδικευμένα χρη-
ματοδοτικά προγράμματα με προνομιακούς όρους 
και ευέλικτες διαδικασίες στους ενδιαφερόμενους. 
Στα καλά νέα των τελευταίων ημερών είναι ότι η  
Eurobank σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων, προσφέρει για πρώτη φορά και στον 
αγροτικό τομέα, το πρόγραμμα COSME. Πρόκειται 
για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που καλύπτει ανά-
γκες για Κεφάλαιο Κίνησης, αγορά γης, αγορά εξο-
πλισμού και κατασκευή εγκαταστάσεων και προ-
σφέρεται με μειωμένες εξασφαλίσεις και ελκυστι-
κή τιμολόγηση, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επεν-
δύσεων εγγυάται για το 50% του δανείου. 

Για τον Έλληνα  αγρότη προτεραιότητα έχουν η μεί-
ωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της προ-
στιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του, επισημαίνε-
ται από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς. Σήμερα 
υπό τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες η υλοποίη-
ση επενδύσεων καθίσταται περισσότερο επίκαιρη 
από ποτέ. Ο αγρότης οι ομάδες παραγωγών και οι 
αγροτικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να επω-
φεληθούν πλήρως και να εκσυγχρονίσουν τις μονά-
δες τους συμβάλλοντας στην βελτίωση τους και την 
πιο αποτελεσματική απόδοση τους. Την δυνατότη-
τα αυτή διαμορφώνει το Πρόγραμμα Αγροτικής Α-
νάπτυξης. Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη στήριξη 
της στον αγροτικό χώρο ενδυναμώνοντας της σχέ-
ση της με τον αγροδιατροφικό τομέα μέσα από δρά-
σεις και πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, όπως η 
υψηλού επιπέδου τραπεζική εξυπηρέτηση, που α-
πολαμβάνουν στις καθημερινές τους συναλλαγές οι 
αποδέκτες των υπηρεσιών αλλά και η ενθάρρυνση 
και υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργειών μετα-
ξύ όλων των εμπλεκόμενων στον τομέα.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας παραδοσιακά 
προσανατολισμένη στην ουσιαστική και άμεση στή-
ριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας δεν θα μπο-
ρούσε να απουσιάζει από την έμπρακτη στήριξη της 
αγροτικής οικονομίας. Αναγνωρίζοντας την αυξη-
μένη σημαντικότητα για το γεωγραφικό διαμέρισμα 
της Θεσσαλίας, προωθεί συγκεκριμένα χρηματοδο-
τικά εργαλεία προσαρμοσμένα στα εξατομικευμέ-
να χαρακτηριστικά των αγροτών σε συνδυασμό με 
την τρέχουσα Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020. Έτσι, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας δύ-
ναται να προβεί:
■σε χρηματοδότηση ιδιωτικής συμμετοχής
■σε έκδοση εγγυητικής επιστολής για την προκατα-
βολή λήψη έως και 50% της δημόσιας δαπάνης ή και
■σε προεξόφληση της δημόσιας δαπάνης με ιδιαί-
τερους προνομιακούς όρους και τιμολόγηση.
Σε όλα τα παραπάνω ίσως να προστεθούν οι νέες 
δυνατότητες που αναμένεται να προσφέρει και στον 
αγροτικό χώρο το πακέτο οικονομικών ενισχύσεων 
ύψους 32 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ.
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Οδηγώντας την αγροτική επιχείρηση στο 
αύριο με το Business Banking της Eurobank
Η Eurobank στηρίζει διαχρονικά το υγιές και δυναμικό κομμά-
τι του Αγροτικού Τομέα, αξιοποιώντας κάθε νέο χρηματοδοτι-
κό και αναπτυξιακό εργαλείο για να βοηθήσει τον επιχειρημα-
τία του κλάδου να αναβαθμίσει τη δραστηριότητα και το παρα-
γόμενο προϊόν του.
Το Business Banking Αγροτικός Τομέας που ανέπτυξε και υ-
λοποιεί η τράπεζα, απαντά στις σύγχρονες ανάγκες κάθε αγρο-
τικής επιχείρησης προσφέροντας άμεση ρευστότητα με χαμη-
λό κόστος, ευέλικτη χρηματοδότηση για επενδύσεις καθώς και 
συμβουλευτική καθοδήγηση για τον εκσυγχρονισμό και την ε-
ξωστρέφεια του κλάδου.
Η Eurobank υποστηρίζει τον επιχειρηματία αγρότη σε όλα τα στά-
δια της παραγωγής με εξειδικευμένα εργαλεία και εξυπηρέτηση. 
Υλοποιεί δράσεις για να καλύπτει τις ανάγκες σε όλη τη διάρκεια 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, παρέχο-
ντας παράλληλα πολύτιμη συμβουλευτική καθοδήγηση από ε-
ξειδικευμένα στελέχη του δικτύου και των Αγροτικών Κέντρων 
που ανοίγει στην Ελλάδα. 
Για τους αγρότες που ήδη έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα 
και επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα μέτρα: 4.1.1 Υλοποίηση επεν-
δύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα της Εκμετάλ-
λευσης και  4.1.3 Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στη 
χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος του 
Υποπρογράμματος 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020, η Eurobank έχει δι-
αμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για Σχέδια Βελτί-
ωσης, το οποίο περιλαμβάνει προεξόφληση της Επιχορήγη-
σης και χρηματοδότηση έως και του 100% της ιδιωτικής 
συμμετοχής μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα της Τρά-
πεζας και σε συνεργασία με κοινοτικούς και κρατικούς φορείς.  
Η Eurobank έχει επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον από την πρώτη 
στιγμή για συμμετοχή στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) που θα δημιουργηθεί με 
τα κεφάλαια του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Μέσω του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά 
σχέδια των αγροτών ανεξάρτητα αν έχουν ενταχθεί στα σχέδια 
βελτίωσης, με χαμηλά επιτόκια μιας και για το 80% του δανείου 
θα παρέχεται η εγγύηση του EIF. Το πρόγραμμα αναμένεται να 
είναι διαθέσιμο το β’ 6μηνο του 2020.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την απόκτηση ή ανανέωση Αγροτι-
κού Εξοπλισμού, η Eurobank έχει συνάψει συνεργασία με κο-
ρυφαίες εταιρίες του χώρου, προσφέροντας εξειδικευμένα χρη-
ματοδοτικά προγράμματα με προνομιακούς όρους κι ευέλικτες 
διαδικασίες στους ενδιαφερόμενους.  
Παράλληλα, η Eurobank σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων, προσφέρει για πρώτη φορά και στον αγροτι-

κό τομέα, το πρόγραμμα COSME. Πρόκειται για ένα χρηματο-
δοτικό εργαλείο που καλύπτει ανάγκες για Κεφάλαιο Κίνησης, 
αγορά γης, αγορά εξοπλισμού, κατασκευή εγκαταστάσεων και 
προσφέρεται με μειωμένες εξασφαλίσεις και ελκυστική τιμολό-
γηση, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων εγγυάται για 
το 50% του δανείου. 
Στο πλαίσιο στήριξης της οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία, η Eurobank συμμε-
τέχει στην εθνική προσπάθεια και αξιοποιεί κάθε μέτρο και δυ-
νατότητα για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών ε-
πιχειρήσεων, ώστε να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν 
η οικονομική δραστηριότητα και να στηριχθεί η απασχόληση.
Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (EAT), η 
Eurobank συμμετέχει στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσε-
ων COVID - 19» (Ταμείο Εγγυοδοσίας) για τη χορήγηση νέων 
δανείων σε κεφάλαια κίνησης, καλυπτόμενων από την εγγύη-
ση της ΕΑΤ, τα οποία αφορούν και τις αγροτικές επιχειρήσεις.
Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται με την 
εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρή-
σεων COVID - 19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελλη-
νικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία (ΕΠΑνΕΚ).
Για τους αγρότες που θέλουν να επενδύσουν στην παραγωγή 
πράσινης ενέργειας μέσα από τη εγκατάσταση Φωτοβολταϊ-

κών Συστημάτων, η Τράπεζα έχει διαμορφώσει ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης που προσφέρεται με ι-
διαίτερα ανταγωνιστικούς όρους προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
της κάθε επένδυσης.
Σημαντικό πλεονέκτημα για τον αγροτικό τομέα, αποτελεί και η 
συνεργασία της Eurobank με την αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρεία AFI, για την παροχή μικροπιστώσεων  και σε νέους αγρό-
τες. Από το 2016 η τράπεζα παρέχει μικροπιστώσεις σε συνερ-
γασία με το ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων (EIF), μέσω της δρά-
σης EaSI  (programme for Employment and Social Innovation).  
Συγκεκριμένα για τους νέους αγρότες, προσφέρονται μικροπι-
στώσεις ύψους έως 12.500€ για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης 
και επενδύσεων χωρίς να ζητούνται εξασφαλίσεις, καθώς το 
μεγαλύτερο τμήμα είναι εξασφαλισμένο από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Επενδύσεων.
Τέλος, καθότι σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης και των αγροτι-
κών επιχειρήσεων είναι η δυνατότητα εξωστρέφειας, η Εurobank 
μέσω της διαδικτυακής πύλης διεθνούς εμπορίου Exportgate.gr 
που προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία αγρότη 
να προβάλει τη δραστηριότητα και τα προϊόντα του, να ενημε-
ρωθεί για τις ιδιαιτερότητες των αγορών που τον ενδιαφέρουν 
και να εντοπίσει αξιόπιστους αγοραστές, αναπτύσσοντας την ε-
ξαγωγική του δραστηριότητα.

Του Παναγιώτη Θεοδώρου, Επικεφαλής Τομέα 
Στρατηγικής & Ανάλυσης Small Business Segment
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Σχέδια Βελτίωσης
Η Eurobank έχει διαμορφώσει ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τους 
δικαιούχων των Σχεδίων Βελτίωσης.  

Συνεργασίες
Για την απόκτηση ή ανανέωση Αγροτικού 
Εξοπλισμού, η Eurobank έχει συνάψει 
συνεργασία με κορυφαίες εταιρίες του χώρου.   

Πρόγραμμα COSME
Η Eurobank προσφέρει σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για πρώτη φορά 
και στον αγροτικό τομέα, το πρόγραμμα COSME.   

Ταμείο Εγγυοδοσίας
Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα (EAT), η Eurobank συμμετέχει στο 
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID - 19.



Επένδυση στους αγρότες που επενδύουν  
στο μέλλον της αγροτικής τους εκμετάλλευσης

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σταθερά δίπλα 
στον Έλληνα αγρότη, καθώς η χρηματοδότησή 
του είναι καθοριστικής σημασίας, για την ανά-
πτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και εν γένει 
την ώθηση της ελληνικής οικονομίας. 
Για τον Ελληνα αγρότη προτεραιότητα έχουν η 
μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων 
και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. Και 
για την υλοποίηση αυτών απαιτείται ο εκσυγχρο-
νισμός του αγροτικού τομέα. 
Σήμερα, υπό τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθή-
κες, η υλοποίηση επενδύσεων καθίσταται πε-
ρισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Ο αγρότης, οι ομά-
δες παραγωγών και οι αγροτικές επιχειρήσεις έ-
χουν την ευκαιρία να επωφεληθούν πλήρως και 
να εκσυγχρονίσουν τις μονάδες τους συμβάλλο-
ντας στη βελτίωσή τους και την πιο αποτελεσμα-
τική απόδοσή τους. Τη δυνατότητα αυτή παρέχει 
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Τράπεζα 
Πειραιώς παρέχει τη στήριξή της στον αγροτικό 
κόσμο ενδυναμώνοντας τη σχέση της με τον α-
γροδιατροφικό τομέα μέσα από δράσεις και πρω-
τοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, όπως η υψηλού ε-
πιπέδου τραπεζική εξυπηρέτηση, που απολαμ-
βάνουν στις καθημερινές τους συναλλαγές, αλ-
λά και η ενθάρρυνση και η υποστήριξη για την α-
νάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκό-
μενων στον αγροδιατροφικό τομέα.
Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1, 
γνωστότερες και ως Σχέδια Βελτίωσης, αφο-
ρούν στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καλύπτουν 
ένα πολύ μεγάλο φάσμα επενδύσεων και υλο-
ποιούνται με τις εξής δράσεις: 
4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων, που συμβάλλουν 
στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».
4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων, που συμβάλλουν 
στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κα-
θώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020 
της Ελλάδας. 
Περισσότερα από 8.600 επενδυτικά Σχέδια Βελ-
τίωσης από αγρότες σε όλη την χώρα  έχουν ή-
δη λάβει αποφάσεις ένταξης, με συνολικό προϋ-
πολογισμό μέχρι σήμερα, περίπου 850 εκατ. ευ-
ρώ, με τις επιχορηγήσεις να ξεπερνούν τα 470 
εκατ. ευρώ. Σημαντικές αναμένεται να είναι και 
οι επενδύσεις, που θα υλοποιηθούν για όσους 

θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Leader. 
Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουν χρηματοδο-
τικά κάθε υγιές επενδυτικό σχέδιο μέσα από έ-
να ολοκληρωμένο πλαίσιο προϊόντων:
-Συνολικό πακέτο, που καλύπτει το σύνολο των 
αναγκών της εκμετάλλευσης: δάνειο έναντι επιχο-
ρήγησης, επενδυτικό δάνειο,  εγγυητική επιστο-
λή για προεξόφληση μέρους της επιχορήγησης.  
-Χρηματοδότηση για αγορά γεωργικού εξοπλι-
σμού μέσω συνεργασιών με κορυφαίες εταιρεί-
ες του κλάδου, όπως: Πέτρος Πετρόπουλος Α-
ΕΒΕ, Θεοχαράκης Α.Ε., Μποζατζίδης-Μητσιολί-
δης Agrotech S.A., Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε., Κ. Κουϊμ-
τζής ΑΕ, Unitrack Α.Ε.Ε., Θ. Σουμπάσης Μ.Ε.Π.Ε., 
Milkplan ΑΕ, Agroma –Πέτκος Α.Ε. και ΥΙΟΙ Γ. 
Χριστιά- AGER A.E.
■ Χρηματοδότηση με προσαρμογή πλάνου α-
ποπληρωμής στη δυναμικότητα των εκμεταλ-
λεύσεων του αγρότη, περιοδικότητα ταμειακών 

ροών και προσαρμογή αποπληρωμής σε μηνι-
αίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες ή ετήσιες δόσεις. 
-Δανειοδότηση φωτοβολταϊκών για αυτοκατα-
νάλωση ενέργειας (net metering), με το μέτρο 
4.1.3, μέσω της εξειδικευμένης μονάδας Green 
Banking, με στόχο τη μείωση του κόστους πα-
ραγωγής. Για αγρότες και συνεργατικά σχήματα 
διαθέτει εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις 
για επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς για πώληση ενέργειας. Για κατόχους 
υφιστάμενων φωτοβολταϊκών πάρκων χρηματο-
δοτεί και την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους. 
Η τεχνογνωσία της Τράπεζας Πειραιώς στον α-
γροδιατροφικό τομέα, είναι το όχημα, που την 
οδηγεί στη δημιουργία εξειδικευμένων προϊ-
όντων και υπηρεσιών, καθώς κατανοεί τις δι-
αρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών 
της και προσφέρει αποτελεσματικές και εξατο-
μικευμένες λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέ-
ρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, που 
περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, και το δά-
νειο έναντι επιχορήγησης για τη συνολική κάλυ-
ψη των αναγκών που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της υλοποίησης επενδύσεων μέσω των Σχεδί-
ων Βελτίωσης. Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει ε-
νεργά τους αγρότες, τις αγροτικές επιχειρήσεις 
και τις Ομάδες Παραγωγών από το 2013 μέσω 
του προγράμματος Συμβολαιακής Τραπεζικής.  
Βασική αρχή της Τράπεζας είναι η άριστη εξυ-
πηρέτηση των πελατών της με τις πλέον καινο-
τόμες και αποτελεσματικές λύσεις και με βάση 
δύο αρχές: την ταχύτητα και τον επαγγελματι-
σμό. Οι βάσεις στις οποίες στηρίζονται οι αρχές 
αυτές, είναι το δίκτυο με την ευρεία γεωγραφι-
κή διασπορά, που διαθέτει η Τράπεζα και το αν-
θρώπινο δυναμικό της, το οποίο διαθέτει την α-
ναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία.
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Σχέδια Βελτίωσης
Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει 

ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
λύσεων, που περιλαμβάνει το 

επενδυτικό δάνειο, και το δάνειο 
έναντι επιχορήγησης για τη 

συνολική κάλυψη των αναγκών 
ων Σχεδίων Βελτίωσης.   

Συνεργασίες
Με ένα συνολικό πακέτο 

χρηματοδότησης στηρίζεται η 
αγορά γεωργικού εξοπλισμού 

μέσω συνεργασιών με 
κορυφαίες εταιρείες του κλάδου

Green Banking
Δανειοδότηση φωτοβολταϊκών 
για αυτοκατανάλωση ενέργειας 

(net metering), με το μέτρο 
4.1.3, μέσω της εξειδικευμένης 

μονάδας Green Banking

Συμβολαιακή γεωργία
H Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει 

ενεργά τους αγρότες, τις 
αγροτικές επιχειρήσεις και τις 

Ομάδες Παραγωγών από το 
2013 μέσω του προγράμματος 

Συμβολαιακής Τραπεζικής



Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  
Εξατομικευμένα χρηματοδοτικά 
προϊόντα του πρωτογενή τομέα

Η Συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας παραδοσιακά προσανατολι-
σμένη στην ουσιαστική και άμεση στήριξη της τοπικής επιχειρη-
ματικότητας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει  από την έμπρακτη 
στήριξη της αγροτικής οικονομίας. Αναγνωρίζοντας την αυξημέ-
νη σημαντικότητα για το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας, 
προωθεί συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμέ-
να στα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά των αγροτών σε συνδυα-
σμό με την τρέχουσα Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 
(δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 ).
Οι παραπάνω δράσεις ενισχύουν επενδύσεις που συμβάλλουν 
στην ανταγωνιστικότητα, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρ-
θρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας
στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων δύναται  να προβεί :  
■ σε χρηματοδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής 
■σε έκδοση εγγυητικής επιστολής για την προκαταβολική λήψη  
έως και 50% της δημόσιας δαπάνης  ή και 
■σε προεξόφληση της δημόσια δαπάνης με ιδιαίτερα προνομιακούς 
όρους και  τιμολόγηση.

Σημειώνεται η συνεργασία με αξιόλογες τοπικές εταιρείες   
χρηματοοικονομικών συμβούλων και επιχειρήσεις εμπορίας  
αγροτικών μηχανημάτων.

Επιπρόσθετα, για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών 
του αγροτικού τομέα παρέχονται : 
■ Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών για την διεκπεραίωση  
των καθημερινών συναλλαγών και της καταβολής των αγροτικών 
ενισχύσεων,
■ Χρηματοδοτικά προϊόντα για την αγορά αγροτικού μηχανολογι-
κού εξοπλισμού, γεωργικής γης, εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων, 
ζωϊκού κεφαλαίου και διαφόρων αναγκών του αγροτικού κλάδου.
■Ασφαλιστικά προϊόντα σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφα-
λιστική, όπως ασφάλιση αγροτικών κτιρίων, θερμοκηπίου, φυτικής 
παραγωγής, μηχανημάτων, μεταφορών, αγροτικών οχημάτων και 
γενικής αστικής ευθύνης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα αγρο-
τικά χρηματοδοτικά προϊόντα, τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στα κατά τόπους κατα-
στήματα της Συνεταιριστικής τράπεζας Θεσσαλίας. 

Αναγνωρίζοντας 
την αυξημένη 
σημαντικότητα για το 
γεωγραφικό διαμέρισμα 
της Θεσσαλίας, 
η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Θεσσαλίας 
προωθεί συγκεκριμένα 
χρηματοδοτικά εργαλεία 
προσαρμοσμένα 
στα εξατομικευμένα 
χαρακτηριστικά των 
αγροτών σε συνδυασμό 
με την τρέχουσα Πολιτική 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 -2020 (δράσεις 
4.1.1 και 4.1.3 ).

Η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Θεσσαλίας  
βρίσκεται σε συνεργασία 
με αξιόλογες 
τοπικές εταιρείες  
χρηματοοικονομικών 
συμβούλων και 
επιχειρήσεις εμπορίας 
αγροτικών μηχανημάτων.
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ADVERTORIAL

Πιλοτικός Αγρός από το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO
Μία από τις δράσεις του προγράμματος ήταν και η δημιουργία ενός πιλοτικού αγρού, ό-
που πραγματοποίηθηκε εφαρμογή 4 διαφορετικών καλλιεργητικών πρακτικών και σύ-
γκριση αυτών με σκοπό να υπάρχουν απτά αποτελέσματα. Ο αγρός δημιουργήθηκε κατά 
την καλλιεργητική περίοδο 2019 – 2020 στη Χάλκη Λάρισας, είναι έκτασης 92 στρεμ-
μάτων και χωρίστηκε σε 4 υποτεμάχια. Η συγκομιδή του έγινε στα μέσα Ιουνίου 2020.
Στόχος του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO μέσω του πιλοτικού αγρού 
είναι να επιδείξει στους αγρότες καλλιεργητικές τεχνικές που θα βελτιώσουν τις 
αποδόσεις των χωραφιών τους με καλύτερη διαχείριση. Στον πιλοτικό αγρό συ-
γκρίθηκαν καλλιεργητικές πρακτικές όπως η αμειψισπορά (ένα μέρος μετά από 
καλαμπόκι και ένα μετά από ρεβίθι), η κατεργασία εδάφους (ακατεργασία, μειω-
μένη και συμβατική) και η χρήση του granoduro.net® για την λήψη συμβουλών 
και αποφάσεων διαχείρισης της καλλιέργειας: 

Οι 4 τρόποι σποράς του Πιλοτικού Αγρού
1. Σπορά σκληρού σιταριού μετά από καλαμπόκι με ακατεργασία, με τη σπαρτική για 
ακατεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολού-
θησαν τις οδηγίες του granoduro.net®. 
2. Σπορά μετά από καλαμπόκι με κατεργασία του εδάφους που περιελάβανε  ένα 
πέρασμα για τεμαχισμό - διασκορπισμό της βιομάζας, ένα  πέρασμα με καλλιεργητή 
και ένα με βαρέως τύπου «σβωλοτρίφτη» (περιστροφικό καλλιεργητή) και σπορά με 
τη σπαρτική για ακατεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι καλλιεργητικές φρο-
ντίδες ακολούθησαν τις συνήθειες του παραγωγού δηλαδή λίπανση σε μια δόση κλπ.
3. Σπορά μετά από ρεβίθι με μειωμένη κατεργασία δηλαδή πέρασμα με ένα μέσο 

καλλιεργητή και σπορά με συμβατική σπαρτική μηχανή. Οι καλλιεργητικές φροντί-
δες ακολούθησαν τις οδηγίες του granoduro.net®.
4. Σπορά μετά από ρεβίθι με μειωμένη κατεργασία δηλαδή πέρασμα με ένα μέσο 
καλλιεργητή και σπορά με συμβατική σπαρτική μηχανή. Οι καλλιεργητικές φροντί-
δες ακολούθησαν τις συνήθειες του παραγωγού, δηλαδή κυρίως μία δόση επιφα-
νειακής αζωτούχου λίπανσης.

Αναλυτικά, η διαδικασία που ακολούθησε ο παραγωγός του πιλοτικού αγρού, λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν του και τις οδηγίες του granoduro.net® για τα 2 υποτεμάχια, ήταν: 
Η σπορά έγινε στις αρχές Νοεμβρίου, πριν από τις βροχές, εξασφαλίζοντας έτσι πολύ κα-
λό φύτρωμα σε όλο το χωράφι, με 21 κιλά/στρέμμα, όπως πρότεινε το granoduro.net®. 
Οι βροχές του Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου και οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τον Ιανουά-
ριο έδωσαν πολύ πρώιμη φυτεία. Ακολουθώντας τις συμβουλές του granoduro.net®, έ-
γινε εφαρμογή της πρώτης δόσης του επιφανειακού λιπάσματος στις αρχές Φεβρουαρί-
ου, λίγο πριν από μια μικρή βροχή που προέβλεψε το λογισμικό, καθώς είναι συνδεδε-
μένο με μετεωρολογικούς σταθμούς. Ο παραγωγός ακολούθησε μία δόση, τον ίδιο χρό-
νο, εφαρμόζοντας όλη την ποσότητα. Η πρωιμότερη εφαρμογή ήταν ορθή καθώς βοή-
θησε στην ανάπτυξη των αδελφιών και έδωσε εξαιρετικές φυτείες. Η δεύτερη δόση ε-
πιφανειακής λίπανσης στα δύο τεμάχια εφαρμόστηκε στα μέσα Μαρτίου. Στην αρχή της 
ξηρής φετινής άνοιξης φάνηκε ότι τα τεμάχια με πολλά φυτικά υπολείμματα στην επιφά-
νεια διατηρούσαν υψηλότερη υγρασία. Με βάση τις οδηγίες του λογισμικού ο παραγω-
γός προχώρησε σε ψεκασμό για σεπτόρια και με βάση τον πληθυσμό των ζιζανίων ένα 
ψεκασμό με ζιζανιοκτόνο για πλατύφυλλα. Τέλος την εβδομάδα πριν από τον καύσωνα 
πραγματοποιήθηκε ένα πότισμα με ράμπα σε όλο το χωράφι. 

Πραγματοποιώντας μία βαθύτερη ανάλυση της παραγωγής, του κόστους (με βά-
ση τις πραγματικές τιμές της αγοράς) και του κέρδους από τις 4 διαφορετικές με-
ταχειρίσεις του Πιλοτικού Αγρού του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, δι-
ακρίναμε τα παρακάτω οφέλη:  
1. Η συμβατική διαχείριση των αγροκτημάτων οδηγεί τις περισσότερες φορές 
σε υψηλότερο κόστος παραγωγής χωρίς να έχει πάντα την καλύτερη απόδοση. 
2.  Η ακατεργασία προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση, χαμηλότερο κόστος παραγω-
γής και υψηλότερο κέρδος. Ευνοεί την πρώιμη σπορά προσφέροντας ευκολία. Ει-
δικά στην καλλιέργεια μετά από καλαμπόκι λόγω της διατήρησης του υπολείμματός 
του έχει και ευεργετικές επιπτώσεις αυξάνοντας την οργανική ουσία του εδάφους.
3. Η χρήση του granoduro.net® είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και συμβάλλει στη κα-

λύτερη διαχείριση της καλλιέργειας σκληρού σίτου. Επιπλέον η σύνδεσή του 
με μετεωρολογικούς σταθμούς δίνει έγκυρες πληροφορίες οδηγώντας σε κα-
λύτερα αποτελέσματα.
4. Η αμειψισπορά με ψυχανθές συνδυάζοντας την με τη χρήση του granoduro.
net®, που συνυπολογίζει το υπολειμματικό άζωτο του ρεβιθιού στις λιπάνσεις, δί-
νει το καλύτερο αποτέλεσμα. 

Έτσι λοιπόν, το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO  έμπρακτα αποδεικνυεί την 
στήριξη του παραγωγού ώστε να έχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, δηλαδή 
την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελληνικού σίτου, που μόνο όφελος θα είναι για 
τον ίδιο και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. 

18 χρόνια 
Συμβολαιακή Καλλιέργεια 
από τη MISKO 

Η MISKO, αντλώντας δύναμη από την αγάπη της για την ελληνική γη και την 
προσήλωσή της στην παραγαωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου, της 
πρώτης ύλης των ζυμαρικών, το 2002 έβαλε σε πλήρη εφαρμογή το σχέ-
διο για την ανάπτυξη του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας στο 
σκληρό σιτάρι, κάτι ιδιαίτερα πρωτοπόρο και καινοτόμο για την εφοδιαστι-
κή αλυσίδα στον τομέα των σιτηρών. 

Σήμερα, 18 χρόνια μετά, παραμένει το ίδιο πρωτοποριακό και μοναδικό στην 
εφαρμογή του. Το πρόγραμμα της συμβολαιακής της MISKO εκτείνεται σε 60 
χιλ στρέμματα σε όλη την Ελλάδα.  Μέσω του προγράμματοςεπιτυγχάνεται 
η παραγωγή  σιταριού υψηλής ποιότητας (αναγκαία πρώτη ύλη των προϊό-
ντων MISKO),   η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των παραγωγών προς την βιο-
μηχανία με παράλληλη ελαχιστοποιήση του ρίσκου για όλους τους εμπλεκο-
μένους και της κερδοσκοπικής συμπεριφοράς των ενδιάμεσων της αλυσίδας. 

Σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί το πρόγραμμα της MISKO έναντι άλ-
λων εταιρειών είναι η σχέση της με τους παραγωγούς που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας. Είναι μία σχέση συνεχής, α-
πό τη σπορά έως και τη συγκομιδή του σιταριού, από την συγκέντρωση και 

αποθήκευση έως και την παραλαβή του. Προς την εξυπηρέτηση και την υ-
ποστήριξη αυτών, το πρόγραμμα έχει ενδυναμωθεί με εργαλεία που βοη-
θούν τους παραγωγούς να βελτιώσουν την απόδοση και τα έσοδά τους. Έ-
να από αυτά είναι το granoduro.net®, ένα λογισμικό που λειτουργεί υπο-
στηρικτικά για τους αγρότες και τους βοηθά να διαχειριστούν καλύτερα το 
σκληρό σιτάρι παρέχοντας πληροφορίες για την ορθότερη και βέλτιστη λή-
ψη αποφάσεων στη διαχείριση της καλλιέργειας. 
Η MISKO όμως δεν σταματά, γιατί ένας είναι ο κοινός στόχος: η παραγωγή 
ζυμαρικών υψηλής ποιότητας από ελληνικό σκληρό σίτο. 

Γι’ αυτό το 2017 δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO, μια 
επιπλέον δράση προς τη παραγωγική της βάση, δηλαδή τους Έλληνες αγρό-
τες. Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO χρηματοδοτεί δράσεις έρευνας 
και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών καλλιέργειας, μεταφοράς τεχνογνωσί-
ας στους Έλληνες αγρότες, εκπαίδευσης των αγροτών στις νέες καλλιεργη-
τικές πρακτικές και εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη γεωργία. Στόχος του 
προγράμματος είναι η ενίσχυση της αειφορικής παραγωγής υψηλής ποιότη-
τας σκληρού σίτου στην Ελλάδα προς όφελος της κοινωνίας, των παραγω-
γών και του κλάδου των ζυμαρικών. 

 Η ακατεργασία στο καλαμπόκι με το granoduro.net® έδωσε τη μεγαλύτερη παραγωγή 
  Το καλαμπόκι έναντι του ρεβιθιού δημιουργεί μεγαλύτερο στρώμα βιομάζας που μειώνει για 
την επόμενη καλλιέργεια τις απώλειες υγρασίας  

 Οι πρωτεΐνες στις καλλιέργειες μετά από καλαμπόκι παραμένουν φυσιολογικές.
 Οι πρωτεΐνες στις καλλιέργειες μετά από ρεβίθι είναι αυξημένες στο 14,4%.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΉ, Κ/
ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟ 
ΒΑΡΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΩΤΕΐΝΕΣ

%
ΠΟΙΟΤΉΤΑ 

ΓΛΟΥΤΕΝΉΣ ΔΕΙΚΤΉΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Καλαμπόκι, ακατεργασία, granoduro.net® 650 79,45 11,25 12,89 5,74 22,60

Καλαμπόκι, συμβατική 630 78,15 10,57 12,70 5,8 21,90

Ρεβίθι, granoduro.net® 617 79,90 9,93 14,42 5,82 22,10

Ρεβίθι, συμβατική 593 79,25 9,95 14,41 5,64 22,84

Αποτελέσματα βάσει ανάλυσης των δειγμάτων στο Μύλο της MISKO στον Βόλο

Info: Περισσότερες πληροφορίες για το  
Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου στο site 
miskoprogrammasitou.gr




