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Σε πελατολόγιο προτεραιότητας 
αναδεικνύει τους αγρότες  
το Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσεων

Ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές µε τους συµµετέχοντες  
σε επενδυτικά προγράµµατα για ευνοϊκό δανεισµό

Με επίκεντρο τον αγρότη η Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας προσφέρει εξατοµικευµένες λύσεις

Πραγµατικά οφέλη και καλύτερη τιµολόγηση 
προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Εγγυηµένο  
χαρτοφυλάκιο 
Μέχρι το 35% του χαρτοφυλακίου 
αγροτικών δανείων κάθε τράπεζας θα 
καλύπτει το νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο



Ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές 
µε αγροτικό πελατολόγιο για 
δανεισµό µε ευνοϊκούς όρους

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Βελτιώνονται το επόµενο διάστηµα οι χρηµατοδοτι-
κές συνθήκες για τους συντελεστές του αγροτικού 
χώρου καθώς µπαίνει σταδιακά σε εφαρµογή και ε-
πίσηµα η προσφορά τραπεζικών δανείων εγγυηµέ-
να στο 80% του ποσού από το Ταµείο Εγγυήσεων Α-
γροτική Ανάπτυξης. 
Ήδη οι τράπεζες που έχουν υπογράψει τη συµµετο-
χή τους στο Ταµείο ξεκίνησαν επαφές µε το αγροτι-
κό τους πελατολόγιο που συµµετέχει σε πρόγραµµα 
Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης (Μέτρα 4.1 και 
4.2) για τη χρηµατοδότηση της ίδιας συµµετοχής που 
µπορεί να φτάσει σε ποσοστό 80-90% αυτής. Παράλ-
ληλα το εργαλείο αυτό έρχεται να λύσει τα χέρια των 
τραπεζών ώστε να επαναπροσεγγίσουν περιπτώσεις 
αγροτών-επενδυτών µε ώριµα business plans, τα ο-
ποία ήθελαν µεν να χρηµατοδοτήσουν, αλλά χαρακτη-
ρίστηκαν τελικά υψηλού κινδύνου και απορρίφθηκαν. 
Άλλωστε, µε το 80% του δανείου εγγυηµένο, αν αυτό 
«χτυπήσει» θα έρθει άµεσα το Ταµείο Αγροτικών Εγ-
γυήσεων να καλύψει αυτή την απώλεια για την τρά-
πεζα, η οποία θα αναλαµβάνει το 20% του ρίσκου. 
Όλες οι αιτήσεις για το δανεισµό θα γίνονται µέσω του 
γνωστού ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών 
Ενισχύσεων), δηλαδή ηλεκτρονικά, το οποίο όµως 
ακόµα δεν έχει ανοίξει. Ο ενδιαφερόµενος αγρότης 
θα δηλώνει το ποσό που χρειάζεται, αν θα το συνδυ-
άσει µε επιδότηση (Σχέδιο Βελτίωσης κ.λπ), την τρά-
πεζα µε την οποία θέλει να συνεργαστεί και στοιχεία 
όπως ΑΦΜ, έδρα κ.λπ.. Ρεαλιστικά πάντως, η αίτη-
ση αυτή θα γίνεται σε πρώτη συνεννόηση µε την ε-
κάστοτε τράπεζα που θέλει να συνεργαστεί ο αγρό-
της και δύναται να γίνεται και από τα ίδια τα ιδρύµατα. 
Σηµειώνεται εδώ πως είναι θέµα της κάθε τράπεζες 
το διάστηµα που θα χρειαστεί ώστε να ενηµερώσει τα 
υποκαταστήµατά της για το νέο αυτό προϊόν που έχει 
διαθέσιµο, ωστόσο εκτιµάται πως µέσα στο φθινόπω-
ρο, θα µπορούν οι αγρότες να δανειστούν µε τους ευ-
νοϊκούς όρους που θα προσφέρονται.
Υπενθυµίζεται πως ο δανεισµός µπορεί να αφορά είτε 
κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ είτε επενδυτικό 
δάνειο, είτε κάλυψη της ίδιας συµµετοχής στα προ-
γράµµατα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης, µε τις 
τράπεζες να αποφασίζουν ξεχωριστά πάντως ποιες α-
νάγκες τελικά θα καλύψουν. ∆ικαιούχοι είναι όλοι οι 
επαγγελµατίες αγρότες φυσικά πρόσωπα, οι αγρο-

τικές επιχειρήσεις, τα συλλογικά σχήµατα αγροτών 
και οι µονάδες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
Το µεγάλο ερώτηµα που τίθεται εδώ, φυσικά είναι το 
ύψος του επιτοκίου και οι εγγυήσεις που θα πρέπει 
να προσφέρει ο αγρότης ή η αγροτική επιχείρηση για 
να τύχει ευνοϊκής δανειοδότησης. Η απάντηση είναι 
πως οι όροι θα πρέπει να είναι «πολύ ευνοϊκότεροι» 
σε σχέση µε εκείνους που προσέφερε η κάθε τράπε-
ζα στο παρελθόν στον αγροτικό τοµέα. 
Αυτό είναι κάτι που ελέγχει το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ε-
πενδύσεων (EIF), το οποίο είναι και ο διαχειριστής 
του εν λόγω εργαλείου, που θα λάβει 80 εκατ. ευρώ 
από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ως κεφά-
λαια για την εγγύηση των δανείων. Tο συνολικό πο-
σό που θα διατεθεί για την κάλυψη των χρηµατοδο-
τικών αναγκών του αγροτικού τοµέα δύναται να ξε-
περάσει τα 400 εκατοµµύρια ευρώ µέσω µόχλευσης.
Οι συµµετέχουσες τράπεζες στο Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης σύµφωνα µε τη µέχρι στιγµής 
ενηµέρωση είναι: Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha 
Bank, Εθνική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρ-
δίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Παγκρή-
τια Συνεταιριστική και ProCredit. 
Το ύψος του χαρτοφυλακίου αγροτικών δανείων που 
θα είναι εγγυηµένα από κονδύλια του ΠΑΑ σε κάθε 
τράπεζα, µπορεί να φτάσει µέχρι και το 35%. Αναλό-
γως θα πρέπει και η τράπεζα να αναµορφώσει καλύ-
τερους όρους για τα δάνεια, όσο υψηλότερο είναι το 
ποσοστό κάλυψης του χαρτοφυλακίου από τα Προ-
γράµµατα. Φυσικά, όπως σε κάθε χρηµατοδοτικό προ-
ϊόν, ρόλο για τους όρους εκταµίευσης θα παίζει και η 
πιστοληπτική ικανότητα του κάθε ενδιαφερόµενου. 
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΤ

Αυτή την περίοδο τρέχει ο πρώτο κύκλος 

δανειοδότησης μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας 

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που 

αφορά όλους τους κλάδους οικονομίας, μαζί και 

τον πρωτογενή τομέα. Τα δάνεια μπορούν να 

φτάσουν σε ύψος μέχρι το 25% του τζίρου του 

ενδιαφερόμενου, με τις εγγυήσεις να καλύπτουν 

το 80% του δανείου. Η δεύτερη φάση του 

προγράμματος, με την εκταμίευση 1 ακόμη δις 

ευρώ κρατικών εγγυήσεων, αναμένεται στις 

αρχές Οκτωβρίου. Στη φάση αυτή, το βάρος της 

χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

θα αυξηθεί στο 75% - 80% και το υπόλοιπο θα 

καλυφθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις (στον 

πρώτο γύρο η αναλογία ήταν 50% - 50%). 

ΑΓΡΟΤΙΚEΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ
80%

∆ΑΝΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΩΣ  200.000

∆ΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

10.000 -
5 ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΕΩΣ 35%

ΕΥΡΩ



Η  Συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας παραδοσιακά 
προσανατολισµένη στην ουσιαστική και άµεση στήριξη 
της τοπικής επιχειρηµατικότητας δεν θα µπορούσε να 
απουσιάζει  από την έµπρακτη στήριξη της αγροτικής 
οικονοµίας. Αναγνωρίζοντας την αυξηµένη σηµαντικότητα 
για το γεωγραφικό διαµέρισµα της Θεσσαλίας, προωθεί 
συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία προσαρµοσµένα στα 
εξατοµικευµένα χαρακτηριστικά των αγροτών.
Αγαπητέ Αγρότη της Θεσσαλίας,  

-Μια νέα εποχή για τους αγρότες του τόπου µας,  
από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας .
Με µια σύγχρονη δέσµη χρηµατοδοτικών προϊόντων µε 
προνοµιακούς όρους µπορεί ο αγρότης να καλύψει τις 
ανάγκες που προκύπτουν για τον εκσυγχρονισµό των 
δραστηριοτήτων του. Να εξελίξει τις καλλιέργειές του ή 
τις κτηνοτροφικές του εργασίες, να αυξήσει την γεωργική 
του παραγωγή, να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις του, 
θερµοκήπια, αποθήκες, µονάδες κ.ά, να αγοράσει τα εφόδια 
που χρειάζεται, τον εξοπλισµό και τα µηχανήµατα, να 
επεκτείνει τις ωφέλιµες εκτάσεις του δίνοντας στην επένδυση 
ζωής που έχει κάνει δυναµικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα 
µε τα ειδικά σχεδιασµένα χρηµατοδοτικά προϊόντα και την 
εγγύηση της  Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. 

-Τα πλεονεκτήµατα της συνεργασίας  
µε την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Για όποιον δραστηριοποιείσαι στον αγροτικό τοµέα η Τράπεζα 
παρέχει το ιδανικό πλαίσιο συνεργασίας, καθώς εξασφαλίζει:
● Ειδικά προνοµιακούς όρους, από µια Τράπεζα που 
γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλο τις ανάγκες και τα 
προβλήµατα των αγροτών της Θεσσαλίας.
● Ευελιξία και προσαρµοστικότητα στο ιδιαίτερο προφίλ 
του ενδιαφερόµενου, το αντικείµενο ενασχόλησής του, το 
µέγεθος των δραστηριοτήτων και τις επαγγελµατικές του 
φιλοδοξίες.
● Συνδυαστική χρήση µε ασφαλιστικά προϊόντα σε 
συνεργασία µε την Συνεταιριστική Ασφαλιστική για ασφάλιση 

αγροτικών κτηρίων, θερµοκηπίου, φυτικής παραγωγής, 
µηχανηµάτων, µεταφορών, αγροτικών οχηµάτων, γενικής 
αστικής ευθύνης κ.ά.
● ∆υνατότητα ανοίγµατος Λογαριασµού Αγροτικού 
Ταµιευτηρίου µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο. 

-Ποιες χρηµατοδοτήσεις παρέχονται  
από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
1. Χρηµατοδότηση των σχεδίων βελτίωσης  4.1.1 & 4.1.3 µε τη 
συνεργασία του Αγροτικού Ταµείου Εγγυήσεων (EIF – ESIF)
● Με προεξόφληση της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης 
ή και έκδοση εγγυητικής επιστολής για την προκαταβολική. 
λήψη έως του  50% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης   
● Με κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής.

2. Μικροπιστώσεις µέχρι 25.000 ευρώ στα πλαίσια του 
προγράµµατος EaSI
● Για αγορά πάγιου εξοπλισµού, αγροεφοδίων  και λοιπών 
καλλιεργητικών αναγκών.
● Μέγιστη διάρκεια αποπληρωµής έως 6 έτη. 
● Αποπληρωµή σε µηνιαίες ή τριµηνιαίες δόσεις.

 Από το Νοέµβριο του 2020 νέο Πρόγραµµα EaSI Covid 
– 19 µικροπιστώσεις µέχρι 50.000 ευρώ
● Για αγορά πάγιου εξοπλισµού, αγροεφοδίων  και λοιπών 
καλλιεργητικών αναγκών.
● Μέγιστη διάρκεια αποπληρωµής έως 6 έτη. 
● Αποπληρωµή σε µηνιαίες ή τριµηνιαίες δόσεις.

 Χρηµατοδότηση αγοράς αγροτικού µηχανολογικού 
εξοπλισµού

 Χρηµατοδότηση γεωργικής γης
 Χρηµατοδότηση εκσυγχρονισµού εγκαταστάσεων
 Χρηµατοδότηση ζωικού - φυτικού κεφαλαίου 
 Αγροτικά Φωτοβολταϊκά

● Χρηµατοδότηση φωτοβολταϊκών αγροτικών έργων µε 
εκχώρηση των απαιτήσεων από ΛΑΗΓΕ. 
● Ειδικό προνοµιακό επιτόκιο στους συνεταίρους πελάτες. 

 Αγροτικό Ταµιευτήριο
Ο καταθετικός λογαριασµός που καταλαβαίνει τις 
ανάγκες του σύγχρονου αγρότη
Παρέχεται η δυνατότητα να πληρώνεται ο αγρότης από τους 
πελάτες του, εταιρείες και συνεταιρισµούς, να πληρώνει 
προµηθευτές και συνεργάτες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
χωρίς εµπόδια και καθυστερήσεις.
Παρέχεται η δυνατότητα επίσης να λαµβάνει άµεσα και 
έγκαιρα τις αγροτικές ενισχύσεις που δικαιούται,  να 
µεταφέρει εµβάσµατα και να εξοφλεί λογαριασµούς κοινής 
ωφέλειας µε την ίδια ευκολία του ιδιώτη ή του επαγγελµατία. 

Το Αγροτικό Ταµιευτήριο αφορά καταθετικό λογαριασµό που 
δεν δεσµεύει µε περιορισµούς διατήρησης υπολοίπου, αλλά 
αντίθετα απελευθερώνει τις δυνατότητες του πελάτη για 
να κάνει καλύτερη τη ζωή του και ακόµα πιο σύγχρονη και 
αποδοτική την αγροτική του δραστηριότητα. 
Τα πλεονεκτήµατα του Αγροτικού Ταµιευτηρίου της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας µπορεί να τα 
αποκτήσει ο καθένας ανοίγοντας το δικό του λογαριασµό 
στο πλησιέστερο κατάστηµα του δικτύου. 

-Τι προσφέρει το Αγροτικό Ταµιευτήριο
● Επιτόκιο 0,15%  (από το πρώτο ευρώ). 
● Κανένα περιορισµό διατήρησης ελάχιστου ποσού 
κατάθεσης. 
● ∆υνατότητα δήλωσης για την λήψη αγροτικών 
ενισχύσεων.
● Έκδοση χρεωστικής κάρτας (debit). 
● ∆ιενέργεια εµβασµάτων εντός και εκτός Ελλάδας µε 
χαµηλές χρεώσεις.  
● Μεταφορές σε λογαριασµό ιδίου ή και τρίτων.    
● Εξόφληση λογαριασµών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, 
∆ΕΚΟ, συνδροµητικής τηλεόρασης  κ.λπ..
● ∆υνατότητα σύνδεσης για αυτόµατη εξόφληση δανείων.             
● ∆υνατότητα καταθέσεων κα αναλήψεων 24ωρες το 
24ώρο µέσω του δικτύου ATM.

  Νέο Εργαλείο Χρηµατοδότησης Αγροτών  
από τη συνεργασία µε το ESIF – EIF
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ολοκλήρωσε τη 
διαδικασία για την συµµετοχή της στο  νέο χρηµατοδοτικό 
εργαλείο  ESIF EAFRD Greece Fund of Funds. Στην 28η 
Αυγούστου 2020 υπεγράφη η σύµβαση µε το E. I. F για 
εγγυήσεις σε πιστώσεις προς τον Αγροτικό Τοµέα ύψους 
20.000.000 ευρώ. 
Στόχος του προγράµµατος είναι να παρέχει ευκολότερη 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τους δικαιούχους µέσω 
εγγυοδοσίας που παρέχει το EIF. 
Η Ελληνική ∆ιαχειριστική Αρχή έχει αφιερώσει µέρος των 
δηµοσιονοµικών πόρων που συγχρηµατοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη 
σύσταση του ταµείου.  
Το ταµείο  ESIF EAFRD Greece Fund of Funds στοχεύει στις 
ακόλουθες δράσεις: 
● «Μέτρα 4.1.1 & 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης»
● «4.1.4 Υποστήριξη επενδύσεων σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις» και
● «4.2.4 Υποστήριξη επενδύσεων σε µεταποίηση, εµπορία ή 
/ και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». 
Το ΕIF διοχετεύει αυτούς τους πόρους σε επιλεγµένα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα , όπως και στην Τράπεζα 
Θεσσαλίας,  µε τη µορφή εγγύησης που καλύπτει έως και το 
35% των δανείων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου προς τον 
γεωργικό τοµέα  στην Ελλάδα. 
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Με επίκεντρο τον αγρότη 
η Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας προσφέρει λύσεις
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Πραγµατικά οφέλη και καλύτερη τιµολόγηση 
προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
«Η στήριξη του πρωτογενούς τοµέα και του αγροτικού ει-
σοδήµατος δεν αποτελεί για την τράπεζα µας µια ευκαιρια-
κή ενασχόληση αλλά µια στρατηγική επιλογή, πάνω στην 
οποία µε µεθοδικότητα όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάζουµε τα 
κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες για το σύγχρονο αγρό-
τη και κτηνοτρόφο.», δήλωσε ο Τουρναβίτης Παναγιώτης, 
διευθύνων σύµβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρ-
δίτσας. «∆εν µπορεί να υπάρξει ανάταση της εθνικής οικο-
νοµίας, στήριξη της περιφέρειας, κατα-
πολέµηση της ανεργίας των νέων και κυ-
ρίως προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο 
µας χωρίς την πραγµατική στήριξη του 
πρωτογενούς τοµέα και των ευκαιριών 
µεταποιητικής δραστηριότητας που αυ-
τός προσφέρει. Κατά την άποψη µου, ο 
πολύπαθος αγροτικός κόσµος µέσω των 
επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιη-
θούν στα µέτρα των σχεδίων βελτίωσης, 
διαθέτει σήµερα µια µοναδική ευκαιρία 
να «αλλάξει ταχύτητα» και να θέσει τα θε-
µέλια για ένα καλύτερο, σύγχρονο, και-
νοτόµο και εξωστρεφές αύριο, που θα 
καταφέρει να προσδώσει υπεραξία στην αγροτική εκµετάλ-
λευση του.
Και η Τράπεζα µας θα είναι, όπως πάντα, παρούσα να στη-
ρίξει αυτή την µετάβαση». 
Σε αυτό το πνεύµα στήριξης της αγροτικής οικονοµίας ε-
ντάσσεται και η συµφωνία της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Καρδίτσας µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων στα πλαί-
σια του ταµείου χαρτοφυλακίου µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΕΑΑ)» που συστά-
θηκε µε απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΦΕΚ 2197Β 
7.6.2019). Στόχος του ταµείου δεν είναι άλλος από την δι-
ευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση για τις γεωρ-
γικές εκµεταλλεύσεις και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του 
τοµέα µεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

∆ικαιούχοι προγράµµατος
∆ικαιούχοι του προγράµµατος µπορούν να είναι:
● Επαγγελµατίες αγρότες, όπου α) για φυσικά πρόσωπα εί-
ναι ο επικεφαλής της αγροτικής εκµετάλλευσης και β) για 
νοµικά πρόσωπα θα πρέπει η κύρια δραστηριότητα να είναι 
η εξάσκηση της γεωργίας ή
● Νέοι αγρότες που έχουν εγκριθεί στο υποµέτρο 6.1 «ε-
γκατάσταση νέων αγροτών» του ΠΑΑ ή

● Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ή
● Συλλογικές αγροτικές ενώσεις όπως οι α-
γροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες παρα-
γωγών και ενώσεις οργανισµών.
Οι ωφελούµενοι που πληρούν τα 
παραπάνω κριτήρια επιλεξιµότη-
τας πρέπει να έχουν ενταχθεί :
● στη δράση 4.1.4 «Υλοποίηση ε-
πενδύσεων που συµβάλουν στην 
ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευ-
σης µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων 
(ΧΕ)» ή
● στη δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εµπορία 

και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος I 
(γεωργικό προϊόν) µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)»
των υποµέτρων 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις» και 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στην 
µεταποίηση /εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊό-
ντων», του µέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ε-
νεργητικού του ΠΑΑ 2014- 2020» του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οφέλη Προγράµµατος
Οι ωφελούµενοι που θα συνεργαστούν µε την Συνεταιριστι-
κή Τράπεζα Καρδίτσας θα έχουν µια σειρά από συµπληρω-
µατικά οφέλη όπως η καλύτερη τιµολόγηση ως προς το επι-
τόκιο και τα έξοδα, οι µειωµένες εξασφαλίσεις και η µεγα-
λύτερη διάρκεια αποπληρωµής. Σηµαντικό να τονιστεί είναι 

η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας δεν θα ζητά πρόσθε-
τες εξασφαλίσεις για χρηµατοδοτήσεις έως 250.000 (π.χ. 
προσηµείωση ακινήτου, χωραφιού κτλ).

Πρόσθετα Προϊόντα 
Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανάλογα και µε 
την πιστοληπτική διαβάθµιση του πελάτη, οι ωφελούµενοι 
του προγράµµατος µπορούν να έχουν πρόσβαση και σε επι-
πλέον προϊόντα και υπηρεσίες όπως:
● Χρηµατοδοτήσεις µε προνοµιακούς όρους, έναντι της 
κρατικής ενίσχυσης των εγκεκριµένων σχεδίων βελτίωσης 

των ωφελούµενων. 
● Χορήγηση Εγγυητικής Επιστολής µε προνοµια-

κούς όρους για την προείσπραξη της κρατικής ε-
νίσχυσης των εγκεκριµένων σχεδίων βελτίωσης 
των ωφελούµενων
● Αγροτικό Λογαριασµό, συνδεδεµένο µε τις α-

γροτικές επιδοτήσεις του αγρότη ή κτηνοτρόφου, 
µε προνοµιακό επιτόκιο, δωρεάν χρεωστική κάρτα 

και ψηφιακές υπηρεσίες όπως e-banking, ειδοποιήσεις 
κίνησης στους λογαριασµούς του µέσω e-mail ή/και sms.
● Επιδοτούµενο ∆άνειο Αγοράς Αγρού, όπου ανάλογα µε 
την ηλικία του επαγγελµατία αγρότη η επιδότηση των τό-
κων της χρηµατοδότησης µπορεί να φτάσει το 100%.
● Συµβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Η Συνεταιριστι-
κή Τράπεζα Καρδίτσας διαθέτει ένα ευρύ πλαίσιο συνεργα-
σίας µε επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς που καλύπτουν 
πλήθος προϊόντων, όπως βαµβάκι, µέλι, γάλα, ψυχανθή 
κ.α., εξασφαλίζοντας την διάθεση της παραγωγής και δια-
σφαλίζοντας το αγροτικό εισόδηµα.
«Το σηµαντικότερο είναι πως στην Συνεταιριστική Τράπεζα 
Καρδίτσας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι µπορούν να βρουν 
έναν αξιόπιστο σύµµαχο για την στήριξη και ανάπτυξη της 
δραστηριότητας τους. Έναν σύµβουλο για την επίτευξη των 
στόχων τους και έναν έµπιστο συνεργάτη για την ολοκλή-
ρωση των επενδυτικών τους σχεδίων.»
Περισσότερες πληροφορίες στο www.bankofkarditsa.gr
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