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Διπλό κίνητρο για αγροτικές 
επενδύσεις από προγράμματα  
και εγγυοδοσία χρηματοδότησης

Με σύγχρονα εργαλεία για τον αγροτικό τομέα η Τράπεζα 
Πειραιώς επενδύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη

Άμεσα η διαδικασία εκταμίευσης με εγγυημένα 
δάνεια από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας στηρίζει 
έγκαιρα και με πολλαπλές λύσεις τον αγρότη

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών και 
προϊόντων Eurobank για τον αγροτικό τομέα

Κεφάλαιο Κίνησης 
Δύο πηγές ρευστότητας είναι ανοιχτές 
αυτό το διάστημα για τον αγροτικό τομέα 
που προσφέρουν εγγυημένο δανεισμό 
με εγγυήσεις Δημοσίου και Ευρώπης. 
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Προγράμματα και λύσεις 
για αγορά γης, μηχανήματα, 
net-metering και αρδευτικά
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 

kontonis@agronews.gr

Αγορά γης: Υπάρχει πολύ περιορισμένη ζήτηση χρημα-
τοδότησης για αγορά γης, παρόλο που αυτό αλλάζει αργά, 
με το ποσοστό των δανείων που ζητούνται να μην ξεπερ-
νά το 6% στην Ελλάδα για αυτό το σκοπό. Ένας από τους 
λόγους, είναι πως οι τιμές πώλησης είναι υψηλότερες από 
την αγοραία αξία που υπολογίζουν οι τράπεζες που ούτως 
ή άλλως δεν χρηματοδοτούν το πλήρες κεφάλαιο που α-
παιτείται. Για παράδειγμα, εάν κάποιος θέλει να αγοράσει 
γη που πωλείται 20.000 ευρώ, ο μηχανικός μπορεί να το 
εκτιμήσει 10.000 ευρώ και από αυτά, η τράπεζα να προ-
σφέρει να καλύψει μέσω δανείου τα 5.000 ευρώ. Προφα-
νώς, βάζοντας μέσα έξοδα και τόκους, τα 5.000 ευρώ δά-
νειο για μια γη 20.000 ευρώ δεν δείχνει συμφέρουσα επι-
λογή. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως δεν υπάρχει διαθέσι-
μο επενδυτικό εργαλείο μέσω Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης που να επιδοτεί την αγορά γης, αλλά ούτε και 
ο Αναπτυξιακός Νόμος καλύπτει τέτοια δαπάνη. Από το 
Ταμείο Εγγυήσεων, καλύπτει η αγορά γης, εφόσον η δα-
πάνη δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής επένδυσης. 

Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού: Η ζήτηση για χρημα-
τοδότηση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως είναι τρακτέρ 
και παρελκόμενα αφορά περίπου το 20-25% των δανείων 
που ζητούνται ετησίως από τις τράπεζες. Προφανώς, τα Σχέ-
δια Βελτίωσης που ήδη υλοποιούνται έχουν δώσει ώθηση 
σε αυτό το νούμερο, ενώ αναμένεται μέσα στο έτος ακόμα 
μία προκήρυξη. Οι δικαιούχοι, μπορούν να προχωρήσουν 
σε μία σύμβαση δανείου με την τράπεζα, με το ποσό της ε-
γκεκριμένης δημόσιας δαπάνης να μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως εγγύηση ολική ή εν μέρει για το ποσό του δανείου 
που λαμβάνει ο δικαιούχος, διευκολύνοντας αρκετά τη δια-
δικασία. Δεύτερη επιλογή που έχουν οι δικαιούχοι των Σχε-
δίων Βελτίωσης είναι η ένταξή τους στο Ταμείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί το δάνειο θα έχει μικρότερο ε-
πιτόκιο και λιγότερες εξασφαλίσεις σε σχέση με την πρώτη 
επιλογή, ωστόσο ο δικαιούχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η 
τελική επιδότηση που θα λάβει από το Σχέδιο Βελτίωσης θα 
είναι μικρότερη από την εγκεκριμένη. Να σημειωθεί εδώ 
ανοικτές για αιτήσεις είναι αυτή την εποχή και οι προκηρύ-
ξεις του Αναπτυξιακού Νόμου για τις ανάγκες επένδυσης 
σε αγροτικό μηχανολογικό εξοπλισμό. Για όσους τώρα δεν 
έχουν ενταχθεί σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα, η αγο-
ρά μηχανολογικού εξοπλισμού (και μεταχειρισμένου) μπο-
ρεί επίσης να γίνει με δανειοδοτικό προϊόν που προέρχεται 
από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Νέες φυτεύσεις ή αναδιάρθρωση καλλιεργειών: Αρ-
κετά απαιτητικό σε κεφάλαια είναι το πεδίο που αφορά τις 
νέες φυτεύσεις πολυετών καλλιεργειών, καθώς δεν υ-
πάρχει κάποιο πρόγραμμα που να καλύπτει τουλάχιστον 
το χρηματοοικονομικό έλλειμμα που έχουν οι πολυετείς 
φυτείες, μέχρι να φθάσουν στην οικονομική αυτοδυναμία. 
Ιδιαίτερα αν θα πρέπει ο αγρότης να «χαλάσει» κάποια άλ-
λη καλλιέργεια, τότε εδώ μιλάμε και για «διαφυγόν εισό-
δημα» για αυτά τα 3-4 χρόνια μέχρι να βγάλει παραγωγή 
το δέντρο, το οποίο επίσης κανένα πρόγραμμα δεν καλύ-
πτει. Παρόλα αυτά το ενδιαφέρον παραμένει μεγάλο. Προς 
το παρόν, ως επενδυτικό πρόγραμμα για τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες (νέες φυτεύσεις) τρέχει μονάχα ο Αναπτυξι-
ακός Νόμος. Όσον αφορά τα οινάμπελα, αυτά έχουν το δι-
κό τους πρόγραμμα, την Αναδιάρθρωση Αμπελώνων, που 
θα ανοίξει ξανά για αιτήσεις την 1η Μαρτίου. Όσον αφορά 
τη δανειοδότηση και αυτή τη δαπάνη μπορεί να καλύψει 
το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα: Η επιλογή 
αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος σε συνδυασμό με 
υδατοδεξαμενές για τις ανάγκες άρδευσης απομακρυσμέ-
νων αγροτεμαχίων από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, θεωρείται 
υπό προϋποθέσεις μία καλή εναλλακτική λύση έναντι της 
εγκατάστασης γεννήτριας πετρελαίου.Το κόστος για την ε-
γκατάστασης ενός τέτοιου «πακέτου» ξεκινά περίπου α-
πό τα 3.000 ευρώ. Επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με 
την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές γίνονται 
δεκτά αυτή την περίοδο στο πλαίσιο του νέου κύκλου του 
Αναπτυξιακού Νόμου που λήγει στο τέλος Μαρτίου, με ε-
πιδότηση έως 50%. Παράλληλα, αναμένεται μέσα στο έ-
τος η πρόσκληση του Μέτρου 4.1.2 για όσους θέλουν να 
καλύψουν τις ανάγκες ενέργειας σε αρδευτικά δίκτυα. Η 
επιδοτούμενη δαπάνη μπορεί να φτάσει τα 30.000 ευρώ 

Αρδευτικά Δίκτυα: Ένα σύστημα στάγδην άρδευσης για 
δέντρα συνήθως παίζει στο εύρος μεταξύ 150 και 350 ευ-
ρώ ανά στρέμμα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει το 
κάθε χωράφι (κλίση, με μεγάλες γραμμές, καταλληλότητα 
νερού). Και αυτό το κόστος έχει να κάνει μόνο με ορισμένα 
στοιχεία του εξοπλισμού (π.χ σταλάκτες), ενώ απαιτούνται 
και άλλα όπως το σύστημα φιλτραρίσματος που μπορεί να 
προσθέσει ένα ποσό που ξεκινά από τα 300 και μπορεί να 
φτάσει τα 5.000 ευρώ για την εκμετάλλευση. Για την κάλυ-
ψη των παραπάνω εξόδων ανοιχτή είναι η προκήρυξη του 
Αναπτυξιακού Νόμου. Επιπλέον, αναμένεται και η πρόσκλη-
ση του Μέτρου 4.1.2 του ΠΑΑ που επιδοτεί τα αρδευτικά συ-
στήματα, μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

Αυτή την περίοδο οι αγρότες έχουν διαθέσιμες 

δύο πηγές ρευστότητας. Kεφάλαια κίνησης 

ύψους έως 200.000 ευρώ ή έως το 30% του 

ύψους του δανείου που αφορά σε επενδύσεις, 

είναι σε θέση να καλύψει το Ταμείο Εγγυήσεων 

Αγροτικής Ανάπτυξης είναι σε θέση να καλύψει 

τέτοιες επενδύσεις μέσω του δανεισμού. Η 

δεύτερη πηγή είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας 

Covid-19, για δάνεια που μπορούν να ανέρχονται 

στο 25% του τζίρου μιας επιχείρησης και εν 

προκειμένω ενός αυτοαπασχολούμενου αγρότη 

και τα οποία συνοδεύονται από εγγύηση του 

Ταμείου Εγγυοδοσίας (Ελληνική Τράπεζα 

Επενδύσεων) της τάξεως του 80%. 
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Με σύγχρονα εργαλεία η Τράπεζα Πειραιώς  
επενδύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη

Ο αγροτικός τομέας συμβαδίζει με τη σύγχρονη τε-
χνολογία, προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστικός 
σε μια περιβαλοντικά ασφαλή και βιώσιμη οικονομία.
Οι αγρότες, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ομάδες 
και οι οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις, κατά την ανάπτυξη των επενδυ-
τικών τους σχεδίων προϋπολογισμού από 10.000 
ευρώ και μέχρι 5 εκατ. ευρώ, έχουν τη στήριξη της 
Τράπεζας Πειραιώς.
Η Τράπεζα Πειραιώς, με χαρτοφυλάκιο συνολικού ύ-
ψους 200 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, στηρίζει με προνομιακούς ό-
ρους και μειωμένες εξασφαλίσεις τους αγρότες, τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ομάδες και τις οργα-
νώσεις παραγωγών, καθώς και τις ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίη-
σης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, που πραγ-
ματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις. Σημειώνεται ό-
τι το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγ-
χρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓ-
ΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων (EFSI).
Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται με τη μορφή μακροπρο-
θέσμου δανείου, για την κάλυψη των παγίων δαπα-
νών και των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσε-
ων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης ή υλοποιούν συναφείς ε-
πενδύσεις, καθώς και με τη μορφή κεφαλαίου κίνη-
σης για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Κάθε δικαιούχος μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ποσά 
που ξεκινούν από 10.000 ευρώ και μπορεί να φθά-
σουν ακόμα και τα 5 εκατ. ευρώ.
Ο αγροτικός τομέας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις της εποχής, καλείται να είναι έτοιμος, 
δηλαδή να εκσυγχρονιστεί και να γίνει πιο ανταγωνι-
στικός. Να υιοθετήσει λύσεις, όπως την ευφυή γεωρ-
γία, την ορθολογική χρήση γεωργικών εισροών, την 
ορθολογική επιλογή μηχανημάτων, τη χρηστή χρή-
ση κεφαλαίου, την πλήρη αξιοποίηση της καλλιερ-
γήσιμης γης. Παράλληλα, να διατηρήσει τους εδα-
φικούς πόρους και να αξιοποιήσει τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Η σύγχρονη γεωργία απαιτείται να 
προσαρμοστεί στη σύγχρονη τεχνολογία, να διατηρή-
σει τους εδαφικούς πόρους και να αξιοποιήσει τις α-
νανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι κοινή πεποίθηση 
πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο πως η σύγχρονη οικο-

νομία συνδέεται άμεσα με ένα ασφαλές περιβάλλον. 
Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις 
της για την ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027, ορίζει ό-
τι τουλάχιστον το 40 % του συνολικού προϋπολογι-
σμού της κοινής γεωργικής πολιτικής θα συμβάλει 
στη δράση για το κλίμα.
Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Εγ-
γυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο συμμετέ-
χει η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα στον 
αγροτικό κόσμο να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί 
βιώσιμος στο σημερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό δι-
εθνές οικονομικό περιβάλλον. 

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα 
που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και 
έχουν ενταχθεί:
■ στη δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευ-
σης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων», που περι-
λαμβάνει επενδυτικά σχέδια αγροτών που είτε έχουν 
ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 (π.χ. Σχέ-
δια Βελτίωσης) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις.
■ στη δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανά-
πτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I 
μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων», που περιλαμ-
βάνει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, που έχουν 
ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 (π.χ. Με-
ταποίηση Αγροτικών Προϊόντων) ή υλοποιούν συ-
ναφείς επενδύσεις.
Οι δυο συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται αντίστοι-
χα στα υπομέτρα 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γε-
ωργικές εκμεταλλεύσεις» και 4.2 «Στήριξη για επεν-

δύσεις στην μεταποίηση /εμπορία και/ή ανάπτυξη γε-
ωργικών προϊόντων», του μέτρου 4 «Επενδύσεις σε 
υλικά στοιχεία του ενεργητικού του ΠΑΑ 2014- 2020» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Σημειώνεται ότι η εγγύηση από το Ταμείο Εγγυή-
σεων Αγροτικής Ανάπτυξης φθάνει στο 80% της ε-
πενδυτικής δαπάνης. Στην Τράπεζα Πειραιώς, η εγ-
γύηση παρέχεται με οφέλη για το δικαιούχο, όπως 
η καλύτερη τιμολόγηση ως προς το επιτόκιο, οι μει-
ωμένες εξασφαλίσεις. 
Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτείται η ιδιωτι-
κή συμμετοχή των επενδυτικών σχεδίων δικαιού-
χων των δράσεων 4.1.4 και 4.2.4. Στο χαρτοφυλά-
κιο εντάσσονται και χρηματοδοτήσεις κεφαλαίων κί-
νησης, οι οποίες αποτελούν μέρος του επιχειρηματι-
κού σχεδίου της επένδυσης. Το οικονομικό μέγεθος 
της εκμετάλλευσης του τελικού δικαιούχου (εκτός 
των συλλογικών ενώσεων αγροτών) πρέπει να εί-
ναι μεγαλύτερο από 8.000 ευρώ (σ.σ. σε όρους τυ-
πικής απόδοσης).
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Ταμείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης
Στην Τράπεζα Πειραιώς, η 

εγγύηση παρέχεται με οφέλη 
για το δικαιούχο, όπως η 
καλύτερη τιμολόγηση ως 

προς το επιτόκιο, οι μειωμένες 
εξασφαλίσεις. 

Χρηματοδότηση
Κάθε δικαιούχος μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί με ποσά που 
ξεκινούν από 10.000 ευρώ 

και μπορεί να φθάσουν ακόμα 
και τα 5 εκατ. ευρώ μέσω του 

Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Δράση 4.1.4
Περιλαμβάνει επενδυτικά 
σχέδια αγροτών που είτε 

έχουν ενταχθεί σε δράσεις του 
ΠΑΑ 2014 - 2020 (π.χ. Σχέδια 

Βελτίωσης) ή υλοποιούν 
συναφείς επενδύσεις.

Δράση 4.2.4
Περιλαμβάνει επενδυτικά 

σχέδια επιχειρήσεων, που έχουν 
ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 

2014 - 2020 (π.χ. Μεταποίηση 
Αγροτικών Προϊόντων) 
ή υλοποιούν συναφείς 

επενδύσεις.



Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  
Άμεσα η διαδικασία εκταμίευσης 
με εγγυημένα δάνεια από το ΠΑΑ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναγνωρί-
ζοντας τη σημαντική συνεισφορά του πρωτογε-
νούς τομέα στην τοπική οικονομία υπέγραψε την 
31/08/2020 συμφωνία λήψης εγγυήσεων από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ - EIF) ύψους 
20 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια σύστασης του «Ταμεί-
ου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρα-
τία , την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( EFSI ). Στόχος 
της ανωτέρω συμφωνίας είναι η παροχή ευκολό-
τερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση επενδύσε-
ων του γεωργικού τομέα και της μεταποίησης γε-
ωργικών προϊόντων.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται είναι οι :
■ 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν 
στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω 
χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» και 
■ η 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με 
τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργι-
κό προϊόν) μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» 
και η διαδικασία των αιτήσεων υλοποιείται μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.ependyseis.
gr) του ΠΣΚΕ (Πληροφοριακού Συστήματος Κρα-
τικών Ενισχύσεων) .
Το επιλέξιμο πελατολόγιο αφορά επαγγελματίες α-
γρότες, νέους αγρότες, ομάδες παραγωγών, αγρο-
τικούς συνεταιρισμούς και μεταποιητικές επιχειρή-
σεις γεωργικών προϊόντων συγκεκριμένων κλά-
δων, ενδεικτικά : κρέατος, επεξεργασίας γάλακτος, 
αυγών, δημητριακών, οίνου, προϊόντων ελαιόλα-
δου, φρούτων, λαχανικών, φαρμακευτικών και α-
ρωματικών φυτών κλπ. 
Οι κυριότερες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν την α-
γορά ενσώματων ή ασώματων στοιχείων ενεργη-
τικού, την απόκτηση μεταχειρισμένου εξοπλισμού 
(εφόσον τεκμηριώνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο), 
τον ΦΠΑ, την αγορά ζώντων ζώων, φυτών, τις δα-
πάνες φύτευσης κλπ. 

Τα δανειακά προϊόντα που προσφέρει η Συνεταιρι-
στική Τράπεζα Θεσσαλίας είναι:
Α) μακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο ποσού : α-
πό 10.000 έως 5 εκατ. ευρώ και,
Β) δάνεια κεφαλαίου κίνησης άμεσα συνδεδεμένα 
με τη στήριξη της επένδυσης ποσού : έως το 30% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο 
200.000 ευρώ. 

Τα οφέλη που θα αποκομίσει το πελατολόγιο που θα 
πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, περιλαμβάνουν : 
α) χαμηλότερο επιτόκιο κατά 20% σε σχέση με α-
ντίστοιχες χρηματοδοτήσεις και όχι μεγαλύτερο α-
πό 6,50% .

β) μειωμένες απαιτήσεις για λήψη εμπράγματων ε-
ξασφαλίσεων και όχι μεγαλύτερες από το 40% των 
συνολικών χρηματοδοτήσεων.
γ) μεγαλύτερη διάρκεια δανείων (έως 15 έτη για τα 
μακροπρόθεσμα δάνεια και έως 5 έτη για τα δάνεια 
κεφαλαίου κίνησης). 
δ) έκπτωση 20% επί του τιμολογίου της τράπε-
ζας για τις δαπάνες– προμήθειες της επιχειρημα-
τικής πίστης και,
ε) άμεση και ευέλικτη διαδικασία αξιολόγησης και 
έγκρισης με την δυνατότητα Συμβουλευτικής Τρα-
πεζικής. Η  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας με 
την εμφάνιση της αίτησης στο ΠΣΚΕ θα φροντίσει 
για την άμεση επικοινωνία του αρμόδιου account 
officer, με τον δυνητικό επενδυτή και άμεσα θα ορ-
γανώσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του. Στην συ-
νέχεια και μετά την διάγνωση των πραγματικών ε-
πιχειρηματικών αναγκών του επενδυτή και αξιο-
λογώντας την πιστωτική του κατάσταση, θα ολο-
κληρωθεί η διαδικασία έγκρισης και αξιολόγησης 
με άμεση διαδικασία εκταμίευσης. 
Τονίζεται ότι η βασική διαφορά σε σχέση με υφι-
στάμενα προγράμματα είναι η δυνατότητα παρο-
χή εγγύησης από τo «Ευρωπαϊκό Ταμείο Επεν-
δύσεων ( European Investment Fund – EIF )» και 
συγκεκριμένα μέσω του μηχανισμού εγγυοδοσί-
ας «European Structural and Investment Fund - 
European Agricultural Fund for Rural Development 
( ESIF – EAFRD ) ». 
Ο μηχανισμός αυτός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, όπως και στην χώρα μας, στοχεύει στην δυ-
νατότητα πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότη-
ση παραγωγών και αγροτών του ευρύτερου αγρο-
τοδιατροφικού τομέα, προς ενίσχυση της υλοποί-

ησης των επενδυτικών τους σχεδίων. 
Απευθύνεται σε επενδυτές, οι οποίοι δεν έχουν την 
δυνατότητα παροχής επαρκών εξασφαλίσεων, α-
πολαμβάνοντας παράλληλα χαμηλότερο χρηματο-
οικονομικό κόστος. 
Η περίοδος διαθεσιμότητας είναι μέχρι τον Αύγου-
στο 2023 ή μέχρι την πλήρη εξάντληση του προ-
ϋπολογισμού.
Οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις μέσω του Τα-
μείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν 
να είναι και ανεξάρτητες από την υπαγωγή τους σε 
κάποιο αναπτυξιακό ή επιδοτούμενο πρόγραμμα, 
αρκεί να πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότη-
τας. Υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιείται παράλλη-
λα και με άλλο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού με 
επιχορηγούμενα προγράμματα, όπως τα Σχέδια 
Βελτίωσης (4.1.1 και 4.1.3), η δράση 4.2.1, ο Α-
ναπτυξιακός Νόμος κ.α., υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν υπερβαίνουν τα μέγιστα όρια ενισχύσεων και 
δεν θα χρησιμοποιούνται για την προεξόφληση ε-
πιχορήγησης ή για την κάλυψη του αναλογούσας 
επιχορήγησης των υπολοίπων μορφών στήριξης.
Προς αποφυγή αμφιβολιών, η συνολική χρημα-
τοδότηση θα μπορεί να συνδυαστεί με επιχορη-
γήσεις, μόνο για τις περιπτώσεις που το ποσό της 
δανειοδότησης μέσω ESIF υπολογίζοντας και τις 
άλλες μορφές στήριξης δεν θα υπερβαίνει το συ-
νολικό ποσό της επένδυσης και με την επιφύλαξη 
βέβαια, των εφαρμοστέων κανόνων που ισχύουν 
για τις κρατικές ενισχύσεις.
Από την σύντομη εμπειρία του προγράμματος το 
ενδιαφέρον των δανειοληπτών μέχρι στιγμής επι-
κεντρώνεται στη δράση 4.1.4. και υπάρχει σημα-
ντικό και πραγματικό ενδιαφέρον. 
Εκτιμάται ότι υπάρχει υψηλή και πραγματική ανά-
γκη για νέες επενδύσεις, οι οποίες δεν έχουν πρό-
σβαση στο τραπεζικό σύστημα για χρηματοδότη-
ση με σχετικά χαμηλό και βιώσιμο χρηματοοικο-
νομικό κόστος. 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προγραμμα-
τίζει να διαθέσει το σύνολο του προϋπολογισμού 
που της αναλογεί, σύμφωνα με την σύμβαση που 
έχει υπογράψει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύ-
σεων (ΕΤαΕ - EIF) ύψους 20 εκατ. ευρώ, σε υγιείς 
και βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητας του 
ευρύτερου αγροτοδιατροφικού τομέα. 

Δημήτριος Γάτος/ Διευθυντής Εργασιών  
& Πιστοδοτήσεων – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ   

Οι επενδύσεις που 
χρηματοδοτούνται 
μέσω του Ταμείου 
Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης μπορούν να 
είναι και ανεξάρτητες 
από την υπαγωγή τους 
σε κάποιο αναπτυξιακό 
ή επιδοτούμενο 
πρόγραμμα, αρκεί να 
πληρούνται όλα τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας. 
Υπάρχει η δυνατότητα να 
υλοποιείται παράλληλα 
και με άλλο πρόγραμμα 
κρατικών ενισχύσεων.

Μέσω του Ταμείου 
Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
προσφέρεται χαμηλότερο 
επιτόκιο κατά 20% σε 
σχέση με αντίστοιχες 
χρηματοδοτήσεις και όχι 
μεγαλύτερο από 6,50%. 
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας στηρίζει 
έγκαιρα και με πολλαπλές λύσεις τον αγρότη
«Ο αγροτικός τομέας αποτελεί την ραχοκοκαλιά της 
οικονομικής ζωής της επαρχίας και η διαρκής στή-
ριξη του είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυ-
ξη της περιφέρειας και της υπαίθρου. Για όλους ε-
μάς στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας αυτό 
δεν αποτελεί μια ευκαιριακή ενασχόληση αλλά μια 
στρατηγική επιλογή, πάνω στην οποία με μεθοδι-
κότητα όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάζουμε τα κατάλ-
ληλα προϊόντα και υπηρεσίες για το σύγχρονο α-
γρότη και κτηνοτρόφο.», δήλωσε ο κ. Τουρναβίτης 
Παναγιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιρι-
στικής Τράπεζας Καρδίτσας. «Τώρα, ιδιαίτερα μετά 
τις εκτεταμένες καταστροφές που επέφερε  
ο ΙΑΝΟΣ στην ευρύτερη περιοχή μας, είναι περισ-
σότερο από ποτέ αναγκαίο να στηριχθούν οι αγρό-
τες και οι κτηνοτρόφοι και να βοηθηθούν ουσιαστι-
κά όλοι εκείνοι που σχεδιάζουν το αύριο της εκμε-
τάλλευσης τους, που τολμούν την μετάβαση σε ένα 
νέο μοντέλο καλλιέργειας και μεταποίησης, σύγ-
χρονο και καινοτόμο.
Δεν μπορεί να υπάρξει ανάταση της εθνικής οικο-
νομίας, στήριξη της περιφέρειας, καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων και κυρίως προοπτικές ανάπτυ-
ξης για τον τόπο μας χωρίς την πραγματική στήριξη 
του πρωτογενούς τομέα και των ευκαιριών μεταποι-
ητικής δραστηριότητας που αυτός προσφέρει.  
Ο πολύπαθος αγροτικός κόσμος μέσω των επενδυτι-
κών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του 
Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, διαθέτει 
σήμερα μια μοναδική ευκαιρία να «αλλάξει ταχύτη-
τα» και να θέσει τα θεμέλια για ένα καλύτερο, σύγ-
χρονο, καινοτόμο και εξωστρεφές αύριο, που θα κα-
ταφέρει να προσδώσει υπεραξία στην αγροτική εκ-
μετάλλευση του. Και η Τράπεζα μας είναι, όπως πά-

ντα, παρούσα να στηρίξει αυτή την μετάβαση, μιας 
και από την πρώτη στιγμή μετέχοντας στο Ταμείο 
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στόχος του Ταμείου δεν είναι άλλος από την διευ-
κόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊ-
όντων και συνεπώς καλούμε τους δικαιούχους του 
προγράμματος, της ευρύτερης περιοχής της 
Θεσσαλίας, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτηση τους μέσω του Πληροφορια-
κού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(Π.Σ.Κ.Ε.), επιλέγοντας ως Τράπεζα Συ-
νεργασίας την Συνεταιριστική Τράπεζα 
Καρδίτσας.»
Οι ωφελούμενοι που θα συνεργαστούν με 
την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα έ-
χουν μια σειρά από συμπληρωματικά οφέλη όπως η 
καλύτερη τιμολόγηση ως προς το επιτόκιο και τα έ-
ξοδα, οι μειωμένες εξασφαλίσεις και η μεγαλύτερη 
διάρκεια αποπληρωμής. Σημαντικό να τονιστεί πως 
δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις για χρη-
ματοδοτήσεις έως 250.000 ευρώ (π.χ. προσημείωση 
ακινήτου, χωραφιού κτλ).
Επιπλέον, στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 
ανάλογα και με την πιστοληπτική διαβάθμιση του 
πελάτη, οι ωφελούμενοι του προγράμματος μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση και σε επιπλέον προϊόντα 
και υπηρεσίες όπως:
■ 1. Χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους, έ-
ναντι της κρατικής ενίσχυσης των εγκεκριμένων 
σχεδίων βελτίωσης των ωφελούμενων. 
■ 2. Χορήγηση Εγγυητικής Επιστολής με προνομι-
ακούς όρους για την προείσπραξη της κρατικής ενί-

σχυσης των εγκεκριμένων σχεδίων βελτίωσης των 
ωφελούμενων
■ 3. Αγροτικό Λογαριασμό, συνδεδεμένο με τις α-
γροτικές επιδοτήσεις του αγρότη ή κτηνοτρόφου, 
με προνομιακό επιτόκιο, δωρεάν χρεωστική κάρτα 
και ψηφιακές υπηρεσίες όπως e-banking, ειδοποιή-
σεις κίνησης στους λογαριασμούς του μέσω e-mail 
ή/και sms.

■ 4. Επιδοτούμενο Άτοκο Δάνειο Αγοράς Αγρού, 
όπου ανάλογα με την ηλικία του επαγγελμα-

τία αγρότη η επιδότηση των τόκων της χρη-
ματοδότησης μπορεί να φτάσει το 100%.
■ 5. Συμβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτρο-
φία. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 

διαθέτει ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας με 
επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς που καλύ-

πτουν πλήθος προϊόντων, όπως βαμβάκι, μέλι, 
γάλα, ψυχανθή κ.α., εξασφαλίζοντας την διάθεση 
της παραγωγής και διασφαλίζοντας το αγροτικό ει-
σόδημα.
■ 6. EaSI Αγροτικό Δάνειο. Αφορά δάνεια έως 50.000 
ευρώ για την υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων ή 
την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, με την εγ-
γύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. «Το ση-
μαντικότερο είναι πως στην Συνεταιριστική Τράπεζα 
Καρδίτσας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης 
περιοχής της Θεσσαλίας, μπορούν να βρουν έναν αξι-
όπιστο σύμμαχο για την στήριξη και ανάπτυξη της δρα-
στηριότητας τους. Έναν σύμβουλο για την επίτευξη 
των στόχων τους και έναν έμπιστο συνεργάτη για την 
ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων.»

Περισσότερες πληροφορίες  
στο www.bankofkarditsa.gr
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Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών 
και προϊόντων για τον αγροτικό τομέα 
Αναγνωρίζοντας τη συμβολή του αγροτικού τομέα στην ανάπτυ-
ξη της ελληνικής οικονομίας, η Eurobank υποστηρίζει την ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται στον κλάδο και αξιοποιεί κάθε δυνατότητα και χρημα-
τοδοτικό εργαλείο που συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η Τράπεζα στα τέλη του 2020 υπέγραψε νέα συμφωνία με το 
European Investment Fund (EIF) και συμμετέχει στο «Ταμείο 
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», στηρίζοντας τη χρημα-
τοδότηση επενδυτικών έργων στον πρωτογενή τομέα και τη 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, μέσω του νέου εγγυοδο-
τικού εργαλείου «EIF AGRI».   
Η Eurobank συμμετέχει στο νέο Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα με 
ανώτατο ύψος χαρτοφυλακίου τα €150εκ., ενώ η εγγύηση 
που παρέχεται από το EIF ανέρχεται στο 80% του κάθε δανείου. 
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή χρηματοδότησης με  
ευνοϊκούς όρους προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον αγροτικό κλάδο (αγροτική παραγωγή και  
αγροδιατροφή) τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στον τομέα της 
μεταποίησης για την υλοποίηση επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων.

Σκοπός είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επι-
χειρήσεων, μέσω:
● της κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής επενδυτικών προτά-
σεων που έχουν υπαχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης (υπομέτρο 4.1) 
ή στη Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων (υπομέτρο 
4.2) του ΠΑΑ 2014 – 2020 ή 
● της χρηματοδότησης συναφών επενδυτικών προτάσεων (για 
τις οποίες δεν έχει γίνει αίτηση υπαγωγής).
Οι χρηματοδοτήσεις θα χορηγούνται με τη μορφή μακροπρόθε-
σμων δανείων και θα αφορούν την υλοποίηση των επενδυτικών 
σχεδίων (Επαγγελματικός Εξοπλισμός / Επαγγελματική Στέγη)  
ενώ συμπληρωματικά, μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση και  
Κεφαλαίου Κίνησης, για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται 
με το επενδυτικό σχέδιο.

Στήριξη κατά την πανδημία
Στην απροσδόκητη συγκυρία της πανδημίας, η Τράπεζα κινήθη-
κε έγκαιρα λαμβάνοντας μέτρα ουσιαστικής στήριξης των επιχει-
ρήσεων -και δη των πιο ευάλωτων, όπως οι μικρομεσαίες και οι  
αγροτικές- ειδικά σχεδιασμένα με την επιδίωξη να αποτραπεί στο 
μέτρο του δυνατού η δημιουργία νέου χρέους και μακροπρόθε-
σμα να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν την επόμενη 
ημέρα μια βιώσιμη ανάπτυξη.  Αξιοποιώντας τόσο τους πόρους  
από τα ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα στήριξης, όσο και 
ίδια κεφάλαια, τεχνογνωσία και συμβουλευτική καθοδήγηση, η 

Eurobank προσφέρει ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα στήρι-
ξης στον επαγγελματία αγρότη.
Μέσω του Cosme Covid 19 
παρέχει Κεφάλαιο Κίνησης για 
την παροχή ρευστότητας για 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την επιδημική έκρηξη του 
Covid-19. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων που 
είναι ΜμΕ (< 250 άτομα προσωπικό, < 50εκ€ ετήσιος κύκλος ερ-
γασιών) και δεν είναι προβληματικές και θα διατίθεται μέχρι την 
30/6/2021. Το πρόγραμμα  παρέχεται με μειωμένες εξασφαλίσεις 
από την επιχείρηση, προνομιακή τιμολόγηση καθώς και μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα αποπληρωμής (έως 10 έτη). 
Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της Πολιτείας να καλυ-
φθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που προέκυψαν λόγω της υγειονομικής κρίσης, 
ενεργοποιείται πρόγραμμα εγγυημένης χρηματοδότησης πο-
λύ μικρών επιχειρήσεων από τον Γ’ κύκλο του Ταμείου Εγγυ-
οδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας. Σημαντική καινοτομία του νέου προγράμματος είναι η  
αποκλειστική στόχευση του στη στήριξη των πολύ μικρών επι-
χειρήσεων της χώρας με εγγύηση ύψους 80% σε δάνειο κεφα-
λαίου κίνησης για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 
ευρώ κατά την 31.12.2019.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών και προϊόντων 
Η Τράπεζα Eurobank ανέπτυξε και υλοποιεί το πρόγραμμα 

Business Banking Αγροτικός Τομέας, 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τρα-
πεζικών και μη τραπεζικών προνομί-
ων και υπηρεσιών το οποίο στηρίζει 
τον αγρότη στα δύσκολα και τον βοη-
θά να ενισχύσει την ανταγωνιστικότη-

τα της επιχείρησής του. 
Προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο και για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση,  
ενώ για την απόκτηση ή ανανέωση αγροτικού εξοπλισμού, συνερ-
γάζεται με κορυφαίες εταιρείες του χώρου προσφέροντας πλή-
ρη πακέτα χρηματοδοτικών προγραμμάτων και συμβουλευτική  
υποστήριξη με προνομιακούς όρους. 
Ειδικά για νέους αγρότες, και όσους θα ήταν τυπικά αποκλει-
σμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, η Eurobank σε συνεργασία 
με την αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία AFI είναι η μόνη τρά-
πεζα στην Ελλάδα που προσφέρει μικροπιστώσεις έως 12.500 
ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού  
Ταμείου Επενδύσεων.
Τα χρηματοδοτικά προγράμματα για αγρότες συμπληρώνονται 
και από την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης από εξειδι-
κευμένα στελέχη καθώς και μέσω υπηρεσιών όπως το Business 
Check Up, το v-Banking, το Exportgate.gr, μεγιστοποιώντας έτσι 
τα οφέλη που αποκομίζει ο επαγγελματίας αγρότης από τη σχέση 
του με την τράπεζα ενώ συνεχίζουν να παρέχονται και τα κλασι-
κά εξειδικευμένα προϊόντα που διαθέτει για τον κλάδο, όπως ο 
Λογαριασμός Αγροτικών Ενισχύσεων και η Κάρτα του Αγρότη.

Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα EIF AGRI
Η Eurobank συμμετέχει στο νέο 
Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα με ανώτατο ύψος 
χαρτοφυλακίου τα 150 εκατ. ευρώ.  

Business Banking Αγροτικός Τομέας
Το πρόγραμμα Business Banking Αγροτικός 
Τομέας, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
προνομίων και υπηρεσιών για τον αγρότη.

Cosme Covid 19
Μέσω του Cosme Covid 19 παρέχεται κεφάλαιο 
κίνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
από την επιδημική έκρηξη του Covid-19.

Συμβουλευτική καθοδήγηση
Τα χρηματοδοτικά προγράμματα για αγρότες 
συμπληρώνονται και από την παροχή 
συμβουλευτικής καθοδήγησης.


