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Μικροπιστώσεις
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Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  
Δανειακά προϊόντα με σύντομη 
αξιολόγηση και ευνοϊκούς όρους

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναγνωρίζοντας 
το σημαντικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα, στηρίζει 
ενεργά τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις παρέχοντας 
ευρεία γκάμα τραπεζικών δανειακών προϊόντων που 
καλύπτουν επενδυτικές μακροπρόθεσμες ανάγκες 
και χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης. 
Από το 2020 παρέχονται χρηματοδοτήσεις εγγυημέ-
νες από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δη-
μοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευ-
ρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ESIF).
Οι δράσεις του ΤΕΑΑ είναι η 4.1.4 και η 4.2.4. Το επι-
λέξιμο πελατολόγιο αφορά επαγγελματίες αγρότες, 
νέους αγρότες, ομάδες παραγωγών, αγροτικούς συ-
νεταιρισμούς και μεταποιητικές επιχειρήσεις που ε-
πενδύουν στους κλάδους κρέατος, επεξεργασίας γά-
λακτος, αυγών, δημητριακών, οίνου, προϊόντων ε-
λαιόλαδου, φρούτων, λαχανικών κλπ. Οι επιλέξιμες 
δαπάνες αφορούν ενσώματα και άυλα περιουσιακά 
στοιχεία, καινούριο ή μεταχειρισμένο εξοπλισμό κλπ.

Τα δανειακά προϊόντα ΤΕΑΑ είνα:
Α) μακροπρόθεσμο επενδυτικό δάνειο από 10.000 
ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ, 
Β) δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ συν-
δεδεμένα με τη στήριξη επένδυσης και 
Γ) δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ στα 
πλαίσια στήριξης COVID 19, ανεξαρτήτου επενδυτι-
κού σχεδίου ( διάθεση έως 31/12/2022 ). 

Τα οφέλη που αποκομίζει το επιλέξιμο πελα-
τολόγιο της τράπεζας είναι: 
■ ευνοϊκή τιμολόγηση (όχι μεγαλύτερη από 5,50%) 
και μειωμένα έξοδα δανείου, 
■ προνόμιο εγγύησης στο 80 % του δανείου από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( ESIF ).
■ παροχή περιορισμένων εξασφαλίσεων, 
■ αυξημένη διάρκεια δανείων και 
■ σύντομη και ευέλικτη εγκριτική διαδικασία με πα-
ροχή Συμβουλευτικής Τραπεζικής. 
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα τεθεί σε εφαρμο-
γή το Ταμείο Μικροπιστώσεων Αγροτών με διαχει-
ριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Πρόκει-
ται για χρηματοδοτικό εργαλείο που θα παρέχει μι-
κρό-δάνεια στους αγρότες από 3.000 ευρώ έως και 
25.000 ευρώ με ευνοϊκή τιμολόγηση. 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας παρέχει ήδη μι-
κροχρηματοδοτήσεις μέχρι 25.000 ευρώ στο πλαί-
σιο του προγράμματος EaSI με σκοπό την ενίσχυση 
της απασχόλησης και της κοινωνικής καινοτομίας, 
με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύ-
σεων (EIF), με στόχευση το σύνολο της επιχειρημα-

τικότητας των μικρών επιχειρήσεων. 
Tα πλεονεκτήματα των δανείων EaSI είναι οι περιορι-
σμένες εξασφαλίσεις και η ανταγωνιστική τιμολόγη-
ση. Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις (σύσταση Επιτροπής 2003/361/
ΕΚ) και οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δα-
πάνες αφορούν επενδυτικές και ανάγκες κεφαλαίου 
κίνησης με την προϋπόθεση ότι έχουν αναπτυξιακό 
χαρακτήρα. Η περίοδος διαθεσιμότητας δανείων εί-
ναι μέχρι το τέλος του 2023 ή και μέχρι εξαντλήσεως 
του προϋπολογισμού, που έχει αναλάβει η Τράπεζα. 
Η ζήτηση δανείων EaSI είναι αυξημένη καθώς μέχρι 
σήμερα έχει καλυφθεί άνω του 70% του προϋπολο-
γισμού της Τράπεζας. 
Επίσης, παρέχονται δάνεια σε συνεργασία με την Ελ-
ληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) όπως το τρέχον 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει δάνεια επενδυτικού 
σκοπού από 25.000 ευρώ έως και 1,5 εκατ. ευρώ, 
διάρκειας 5-10 έτη, με επιλέξιμες επενδυτικές δαπά-
νες που έχουν υπαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα κρα-
τικής ενίσχυσης ή αφορούν ανεξάρτητο επενδυτικό 
σχέδιο. Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελ-
ληνικής επικράτειας.
Τα τελευταία 2,5ετη, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έ-
χουν διατεθεί στο πελατολόγιο της τράπεζας δανεια-
κά προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
άνω των 32 εκατ. ευρώ (ΕΑΤ - ΤΜΕΔΕ, Ταμείο Εγ-
γυοδοσίας COVID 19, ΤΕΠΙΧ II κλπ). 
 Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας χρηματοδο-

τεί επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στα σχέδια βελτί-
ωσης (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) με ευνοϊκούς όρους, 
καλύπτοντας τόσο την ιδιωτική συμμετοχή όσο και 
την προεξόφληση της επιχορήγησης. Συνεργάζεται 
με αντιπροσωπείες γνωστών οίκων αγροτικών μη-
χανημάτων και με αξιόλογα τοπικά γραφεία συμβού-
λων, ενώ με το ίδιο σθένος θα στηριχθούν και τα νέα 
σχέδια βελτίωσης που αναμένεται να προκηρυχθούν. 
Επίσης, παρέχει χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων LEADER, των δράσεων 4.2 καθώς και 
του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ο οποίος είναι προσα-
νατολισμένος στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. 
Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της τράπεζας είναι 
η άμεση ανταπόκριση, η σύντομη διάρκεια αξιολο-
γήσεων και η ευελιξία εξατομικευμένης προσαρμο-
γής των δανειακών προϊόντων.
Επιπρόσθετα, παρέχονται καταθετικά προϊόντα με α-
νταγωνιστικό επιτόκιο και ασφαλιστικά προϊόντα σε 
συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική, όπως 
ασφάλιση αγροτικών κτιρίων, θερμοκηπίου, φυτικής 
παραγωγής, μηχανημάτων, μεταφορών, αγροτικών 
οχημάτων και γενικής αστικής ευθύνης.

Δημήτριος Γάτος
Γενικός Διευθυντής – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Μέσω της 
τράπεζας παρέχονται 
καταθετικά προϊόντα 
με ανταγωνιστικό 
επιτόκιο και ασφαλιστικά 
προϊόντα σε συνεργασία 
με την Συνεταιριστική 
Ασφαλιστική, όπως 
ασφάλιση αγροτικών 
κτιρίων, θερμοκηπίου, 
φυτικής παραγωγής, 
μηχανημάτων, 
μεταφορών, αγροτικών 
οχημάτων και γενικής 
αστικής ευθύνης.

Ορισμένα από τα 
πλεονεκτήματα 
της τράπεζας είναι η 
άμεση ανταπόκριση, 
η σύντομη διάρκεια 
αξιολογήσεων και η 
ευελιξία εξατομικευμένης 
προσαρμογής των 
δανειακών προϊόντων.
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Ρευστότητα επιβίωσης και ανάπτυξης  
για τον αγρότη από την Τράπεζα Πειραιώς
Ο Έλληνας γεωργός, ο Έλληνας κτηνοτρόφος α-
ντιμετωπίζουν σήμερα μια από τις πιο δύσκολες 
οικονομικές συγκυρίες των τελευταίων δεκαετι-
ών. Μετά από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης και 
μια διετία υγειονομικής κρίσης βρίσκονται αντιμέ-
τωποι με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Βορει-
οανατολική Ευρώπη. Η επιβίωσή τους είναι άμε-
σα συνδεδεμένη με τον εκσυγχρονισμό της εκμε-
τάλλευσής τους, προκειμένου να καταστούν αντα-
γωνιστικοί στις διεθνείς αγορές.
Η χρηματοδότησή τους είναι εκ των ων ουκ ά-
νευ. Την αρχή αυτή υπηρετεί και η Τράπεζα Πει-
ραιώς, η οποία έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυ-
ξη του αγροτικού τομέα και ως εκ τούτου την α-
νάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, στελέχη του Αγροτικού Τομέα της Τράπε-
ζας βρέθηκαν 13 Μαΐου στο Ηράκλειο, 19 Μαΐ-
ου στη Σητεία, 14 Ιουνίου στο Ρέθυμνο και 15 Ι-
ουνίου στη Στυλίδα, για να απαντήσουν σε δύο 
καίρια ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη των: ΕΑΣ 
Ηρακλείου και ΕΑΣ Πεζών, ΕΑΣ Σητείας, ΑΣ Ρε-
θύμνου και Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρι-
σμού Στυλίδας, αντίστοιχα. 

1) Πώς μπορώ να καλύψω καθημερινές 
ανάγκες ρευστότητας;
Η καθημερινή ανάγκη σε ρευστό καλύπτεται από 
τα «4» προϊόντα της Τράπεζας και συγκεκριμένα:

■Κάρτα Αγρότη. Μέχρι την είσπραξη της αγρο-
τικής επιδότησης, ο αγρότης-δικαιούχος προει-
σπράττει μέρος αυτής μέσω της Κάρτας που του 
παρέχει η Τράπεζα σε συνεργασία με το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Κάρτα χρη-
σιμοποιείται μόνο για ανάγκες της εκμετάλλευσης 
(π.χ. αγροεφόδια, καύσιμα, πληρωμή αγροτικού 
ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.) και εξοφλείται αυτό-
ματα με την είσπραξη της επιδότησης. 

■Κάρτα Συμβολαιακής Τραπεζικής. Το πλέον 
«καινοτόμο» χρηματοδοτικό μοντέλο που προ-
σφέρει η Τράπεζα από το 2013 σε αγρότες που 
είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Συμβολαιακής 
Τραπεζικής, για διασφάλιση ρευστότητας, από τον 
παραγωγό μέχρι τη μεταποίηση και την εμπορία 
αγροτικών προϊόντων. Με την Κάρτα ο αγρότης 
αγοράζει σε τιμές μετρητοίς (π.χ. αγροεφόδια) 
και πληρώνει άμεσα τους λογαριασμούς (π.χ. η-
λεκτρικό ρεύμα).

■Μικροχρηματοδότηση. Ο αγρότης που εισπράτ-
τει την αγροτική επιδότηση μέσω της Τράπεζας Πει-
ραιώς μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτα προβλή-
ματα ρευστότητας, με ένα δάνειο μέχρι 5.000€, για 
κάλυψη αγροτικών αναγκών, ό-
πως: αποκατάσταση ζημιάς γε-
ωργικού εξοπλισμού, τοποθέ-
τηση inverter για καλύτερη α-
πόδοση ηλεκτροκινητήρα γε-
ώτρησης κ.ά.

■Ανοικτό Δάνειο Αγροτών 
(ΑΔΑ). Για κάλυψη αναγκών 
της εκμετάλλευσης, ο παραγω-
γός έχει ένα ετήσιο πιστοδοτικό όριο συνδεδεμέ-
νο με είδος καλλιέργειας ή εκτροφή και μέγεθος 
εκμετάλλευσης.

2)Πού μπορώ να βρω χρήματα για μια 
επένδυση;
Από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και συγκεκριμένα:

■Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, με 
χαρτοφυλάκιο έως 200 εκατ. ευρώ, συγχρηματο-
δοτούμενο από Ελληνική Δημοκρατία και Ευρω-
παϊκή Ένωση. Η Τράπεζα χρηματοδοτεί (10.000€ 
έως 5 εκατ. €) με προνομιακούς όρους και μειω-
μένες εξασφαλίσεις αγρότες, αγροτικούς συνεται-

ρισμούς, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κα-
θώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις για υλοποίηση ε-
πενδυτικών σχεδίων σε πρωτογενή παραγωγή ή 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 

■Ταμείο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας. Με συνολικό προ-
ϋπολογισμό 520 εκατ. ευρώ, 
χρηματοδοτούνται επενδύσεις 
σε: καινοτομία και μεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων, εκσυγ-
χρονισμό πρωτογενούς τομέα, 
αναδιάρθρωση καλλιεργειών,  
αγροτουρισμό, γενετική βελτί-

ωση ζώων, υδατοκαλλιέργειες, εθνικό δίκτυο άρ-
δευσης και ψηφιακό μετασχηματισμό. 

■Νέοι Αγρότες. Το μεγάλο στοίχημα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης είναι η ηλικιακή ανανέωση ανθρώ-
πινου δυναμικού στη γεωργία, για την ανάπτυξη 
της αγροτικής οικονομίας. Εν αναμονή των απο-
τελεσμάτων αξιολόγησης του Υπομέτρου 6.1 του 
ΠΑΑ, ο αγρότης μπορεί να αναζητήσει στην Τρά-
πεζα το εξειδικευμένο «Δάνειο Υποστήριξης Νέ-
ων/ Νεοεισερχομένων Αγροτών», προκειμένου 
να έχει ρευστότητα κατά την αρχική εγκατάστα-
ση ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης γεωργικής 
εκμετάλλευσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς 
στηρίζει τους αγρότες 
παρέχοντάς τους κεφάλαια 

για τις καθημερινές ανάγκες 
τους, αλλά και την υλοποίηση 

των επενδυτικών σχεδίων 
εκσυγχρονισμού τους.

Κάρτα Αγρότη, 
Κάρτα Συμβολαιακής 
Τραπεζικής, Μικρο-
χρηματοδότηση και 

Ανοικτό Δάνειο Αγροτών 
για να καλύψουν τις 

καθημερινές ανάγκες τους σε 
ρευστότητα.

Μέσα από τα προγράμματα 
του Ταμείου Εγγυήσεων 

Αγροτικής Ανάπτυξης και 
του Ταμείου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας 
μπορούν να υλοποιήσουν τα 

επενδυτικά τους σχέδια.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το 

εξειδικευμένο «Δάνειο 
Υποστήριξης Νέων/ 
Νεοεισερχομένων 

Αγροτών», με στόχο την 
ηλικιακή ανανέωση του 

ανθρώπινου δυναμικού στη 
γεωργία.


