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Σε φάση εξομάλυνσης εισέρχεται η κατάσταση στις χρη-
ματοδοτήσεις των αγροτών, μετά το αρχικό σοκ που προ-
κάλεσε ο κορωνοϊός, ενώ πολύπλευρη είναι πλέον η υ-
ποστήριξη που λαμβάνει το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
από το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας.  
Στα τρέχοντα πάντως, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν πλέον 
με αμεσότητα τα αιτήματα ανανέωσης των χρηματοδοτι-
κών ορίων για Κάρτα Αγρότη, Ανοικτό Δάνειο Αγρότη (Α-
ΔΑ) και Κάρτα Συμβολαιακής σε υπάρχοντα και νέα σχή-
ματα αυτής της μορφής. Οι εγκριτικές αποφάσεις των τρα-
πεζών διευκολύνονται και από την προ μηνός κυβερνητι-
κή απόφαση να γίνεται επιτρεπτή η έγκριση μικροδανείων 
(μέχρι 25.000 ευρώ) αλλά και δανείων της παραπάνω κα-
τηγορίας (Κάρτα Αγρότη, Κάρτα Συμβολαιακής και ΑΔΑ), 
χωρίς την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από 
τους αιτούντες χρηματοδότηση αγρότες. Πέραν αυτού, η 
κατάσταση έχει διευκολυνθεί και από την επαναλειτουρ-
γία του ΟΣΔΕ. Να διευκρινισθεί εδώ ότι οι Αιτήσεις Εναι-
αίας Ενίσχυσης, αποτελούν τον «καθρέφτη» της δραστη-
ριότητας του κάθε αγρότη στη διάρκειας χρονιάς και είναι 
η βάση επί της οποίας «εξατομικεύονται» τα χρηματοδο-
τικά εργαλεία με τα οποία κινούνται κατά βάση οι τράπε-
ζες και συγκεκριμένα:
● η Κάρτα του Αγρότη βασίζεται αποκλειστικά στο χρημα-
τοδοτικό όριο που μπορεί να προσεγγίσει ο κάθε αγρότης 
με βάση το προβλεπόμενο ποσό ενιαίας ενίσχυσης που 
πηγάζει από τη δήλωση
● το Ανοιχτό Δάνειο Αγρότη με το οποίο δουλεύει κατά βά-
ση η Τράπεζα Πειραιώς, θα μπορούσαμε να αναφερθεί ότι 
έχει ως βάση αφενός το προβλεπόμενο ποσό δικαιωμά-
των ενιαίας ενίσχυσης, αφετέρου και ειδικά σε περιπτώ-
σεις μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων- το αντικείμενο του 
τζίρου από τα προϊόντα που προβλέπεται να διακινηθούν
●  η Κάρτα Συμβολαιακής έρχεται να καλύψει συγκεκριμέ-
να σχήματα που αποτελούν συνήθως την τριγωνική σχέ-
ση (παραγωγός -μεταποιητής – τράπεζα) και βασίζεται α-
ποκλειστικά στο αντικείμενο του προϊόντος που πρόκει-
ται να διακινηθεί κατά τη διάρκεια του έτους
Εκεί που υπάρχει μια καθυστέρηση αυτή τη στιγμή, είναι 
στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για το Αγροτικό Ταμείο 
Εγγυήσεων, κυρίως από πλευράς European Investment 
Fund (EIF), έτσι ώστε να φθάσει στις τράπεζες το προϊόν 
των εγγυήσεων που απαιτείται για να τεθούν σε εφαρμο-
γή διανειοδοτήσεις που σχετίζονται τόσο με τα επενδυτι-
κά προγράμματα τα οποία τρέχουν στον αγροτικό τομέα 

(Σχέδια Βελτιωσης, Μεταποίηση κ.α.) όσο και με χορηγή-
σεις κεφαλαίων κίνησης μέχρι 200.000 ευρώ για φυσικά 
πρόσωπα και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.
Να αναφερθεί εδώ ότι η διεύρυνση του ταμείου εγγυήσε-
ων προς τους παραγωγούς που αιτούνται άντληση ρευ-
στότητας μέχρι 200.000 ευρώ -πάντα με βάση και τα υ-
πόλοιπα στοιχεία της δραστηριότητάς τους- είναι κάτι για 
το οποίο έχουν δώσει κατεύθυνση οι Βρυξέλλες. Σχετι-
κή ενημέρωση υπάρχει αυτή τη στιγμή και στις τράπεζες.
Οι πληροφορίες θέλουν την συγκρότηση του Αγροτικού 
Ταμείου Εγγυήσεων, όπως και τις λεπτομέρειες συνεργα-
σίας με τις τράπεζες να μην αργούν, ήδη έχει δοθεί σχετι-
κή ενημέρωση, έτσι ώστε μέσα στον Ιούνιο να αρχίσουν 
να αντιμετωπίζονται και αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις.
Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα, με το ισχύον καθεστώς, 
κεφάλαια από αυτό το ταμείο, μπορούσαν να ζητήσουν μό-
νο οι παραγωγικοί συντελεστές που τρέχουν επενδυτικό 
πλάνο είτε εντός διαρθρωτικού προγράμματος (π.χ Σχέ-
διο Βελτίωσης ή Μεταποίησης) είτε εκτός. Στο εξής το δά-
νειο αυτό δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένο με επένδυ-
ση: «Συνήθως αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να συν-
δέονται με επενδύσεις· στο πλαίσιο αυτού του νέου μέτρου, 
μπορούν να βοηθήσουν γεωργούς να ανταποκριθούν στις 
ταμειακές ροές τους για τη χρηματοδότηση δαπανών ή την 
αντιστάθμιση προσωρινών απωλειών», αναφέρει συγκε-
κριμένα στη σχετική ανακοίνωσή της η Κομισιόν.

Πού βρισκόμαστε με το ελληνικό  
Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων
Στη χώρα μας το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων έχει ι-
δρυθεί (ΦΕΚ 2197/B’/2019) με ορισμένες τράπεζες να 
έχουν κάνει γνωστό πως θα συμμετέχουν και η πρώ-
τη δόση 20 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 80 εκατ. έχει 
εκταμιευθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
ως κεφάλαιο στο Ταμείο αυτό. Αλλά, ακόμα δεν έχουν 
βγει τα αντίστοιχα τραπεζικά προϊόντα που αξιοποιούν 
αυτά τα κεφάλαια, που θεωρείται ότι θα μοχλεύσουν 
στο σύνολό τους ένα χαρτοφυλάκιο δανείων 400 εκατ. 
ευρώ. Το ΠΑΑ θα εγγυάται το 80% του δανείου κάθε 
αγρότη, ώστε οι όροι δανεισμού να είναι πιο ευνοϊκοί.
Παράλληλα εντός του Μαΐου αναμένεται να τρέξει το 
δανειακό πρόγραμμα «Γεωργία και Βιοοικονομία» από 
τις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), που θα είναι ι-
διαίτερα στοχευμένο στους νέους αγρότες.  Παράλλη-
λα, η Eurobank προσφέρει σε συνεργασία με το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για πρώτη φορά και στον α-
γροτικό τομέα, το πρόγραμμα COSME.
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ΤΑμΕιο ΕγγυΗσΕων covid-19

Κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της 

μορφή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα 

(αυτοαπασχολούμενα άτομα, οικογενειακές 

επιχειρήσεις κ.α) καθίστανται δικαιούχοι 

του Ταμείου Εγγυήσεων Covid-19 σύμφωνα 

με την προκήρυξη που εξέδωσε προς τις 

τράπεζες η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

(πρώην ΕΤΕΑΝ).  Σε αυτούς τους κλάδους 

συμπεριλαμβάνεται και ο πρωτογενής αναφέρει 

η πρόσκληση για εγγυήσεις 80% νέων δανειών 

κεφαλαίου κίνησης ίσο με το 25% του ετήσιου 

τζίρου. Το εγγυημένο χαρτοφυλάκιο δανείων 

που μπορεί να εκδώσει η κάθε τράπεζα θα είναι 

περιορισμένο και έτσι μένει να φανεί πόσοι 

αγρότες τελικά θα δουν το χρώμα του χρήματος.



Ανοιχτός λογαριασμός πιστώσεων μέσω 
Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Κεφάλαιο κίνησης με τη μορφή δανείου μέσω «Ανοιχτού 
Αλληλόχρεου Λογαριασμού», έτσι ώστε να «τρέχουν» τόκοι 
μόνο για το ποσό του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται, 
θα μπορεί να καλύψει το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία 
του στην Ελλάδα εντός του Ιουνίου σε συνεργασία με το 
European Investment Fund (EIF). Η νέα αυτή πρόβλεψη 
έρχεται σε συνέχεια της δυνατότητας παροχής εγγυημένων 
δάνειων σε ποσοστό 80% από το συγκεκριμένο Ταμείο για 
ενίσχυση της ρευστότητας και με ανώτατο όριο τα 200.000 
ευρώ ανά εκμετάλλευση. Mέχρι πρόσφατα, ουσιαστικά 
εγγυήσεις θα μπορούσαν να ζητήσουν μόνο οι παραγωγικοί 
συντελεστές που τρέχουν επενδυτικό πλάνο, είτε εντός 
διαρθρωτικού προγράμματος (π.χ Σχέδιο Βελτίωσης 
ή Μεταποίησης) είτε εκτός. Ως γνωστόν, ο Ανοιχτός 
Αλληλόχρεος Λογαριασμός, αποτελεί ουσιαστικά έναν 
τρεχούμενο λογαριασμό τον οποίο ο καθένας μπορεί να 
τον χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του, με βάση 
συνήθως ένα ετήσιο πιστωτικό όριο που είναι ανάλογο για 
παράδειγμα των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνει, της 
καλλιεργητικής έκτασης κ.λπ. Ο ωφελούμενος καταβάλει 
τόκους ανάλογα το ποσό που έχει χρησιμοποιήσει και το 
κεφάλαιο που επιστρέφει είναι ξανά διαθέσιμο προς χρήση.
Παράλληλα οι τράπεζες φαίνεται να έχουν αναπροσαρμόσει 
τις απαιτήσεις τους όσον αφορά το «σπάσιμο» των δανείων 
για επενδύσεις που θα γίνουν μέσω Σχεδίου Βελτίωσης, 
ώστε οι αγρότες-δικαιούχοι να πληρώνουν τόκο μόνο για 
το κεφάλαιο που χρησιμοποιούν και να μην «τρέχουν» οι 
απαιτήσεις από την πρώτη στιγμή για το σύνολο του δανείου. 
Για παράδειγμα, για ένα σχέδιο 100.000 ευρώ, ο αγρότης 

θέλει να λάβει μία πρώτη δόση για να υλοποιήσει σε πρώτη 
φάση το 30% του σχεδίου του, δηλαδή 30.000 ευρώ. Οι τόκοι 
που θα πληρώνει θα αφορούν αυτά τα 30.000 ευρώ. Μετά 
το πρώτο αίτημα πληρωμής θα λάβει το 50% των επιλέξιμων 
δαπανών, δηλαδή 15.000 ευρώ, τα οποία θα εκχωρηθούν στο 
λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα προς αποπληρωμή 
του δανείου. Οι τόκοι σταματάνε να μετράνε προφανώς όταν 
επιστραφεί στο σύνολό του το κεφάλαιο για κάθε δόση. 
Σημειώνεται εδώ πως οι αγρότες - επενδυτές μπορούν να 
προχωρούν μέχρι σε τέσσερις αιτήσεις μερικής πληρωμής, 
με κάθε αίτηση να μην έχει κατώτατο όριο κάλυψης του 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση 
του μέτρου. Ένα παράδειγμα για το πώς θα λειτουργήσει το 
Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, παρέχει η Εθνική 
Τράπεζα που θα συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα:

Ποσό χρηματοδότησης
● Έως 200.000 ευρώ ή μέχρι το 30% του ύψους ενός 
επενδυτικού σχεδίου για κεφάλαιο κίνησης
● Έως 5 εκατ. ευρώ για επενδυτική χρηματοδότηση.

Τι ανάγκες καλύπτει
● Κεφάλαιο κίνησης.
● Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία.

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης & Προϋποθέσεις
● 80% εγγύηση χρηματοδότησης από το EIF εφάπαξ ή μέσω 
ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
● Χωρίς προμήθεια εγγύησης
● Διάρκεια χρηματοδότησης: Από 1 έως 15 χρόνια

Tο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης έχει ουσιαστικά «μετόχους» 
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) που θα βάλει σε πρώτη φάση 
80 εκατ. ευρώ και τις συνεπενδύτριες 
τράπεζες, με την κυβέρνηση να φιλοδοξεί 
οι μοχλεύσεις δανειακών κεφαλαίων να 
φθάσουν τα 700 εκατ. ευρώ.

Tο χαρτοφυλάκιο των δανείων 
θα χτίζεται με προσοχή από τα τραπεζικά 
ιδρύματα, καθώς το Ταμείο μπορεί μεν να 
καλύπτει ανά δάνειο το 80% των απωλειών, 
αλλά στο σύνολο όλων των δανείων θα 
μπορεί να καλύψει έως το 20%.  

Τα επενδυτικά δάνεια θα κυμαίνονται 
μεταξύ 10.000 ευρώ και 5 εκατ. ευρώ 
θα είναι έως 80% εγγυημένα από 
τα Προγράμματα και θα αφορούν 
επενδυτικά σχέδια όλων των αγροτών 
και όχι μόνο όσων είναι ενταγμένοι στα 
Σχέδια Βελτίωσης και στη Μεταποίηση.



Δέσμη εργαλείων για άμεση ρευστότητα 
στην αγροτική επιχείρηση από την Eurobank

Προτεραιότητα σε κάθε αγρότη, αγροτική επιχείρηση και δικαιούχο αγροτικών ενισχύ-
σεων δίνει η Eurobank, παρέχοντας άμεση ρευστότητα και τις κατάλληλες προϋποθέ-
σεις για ανάπτυξη στις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου. Το πρόγραμμα Business 
Banking Αγροτικός Τομέας που σχεδίασε και υλοποιεί η τράπεζα τα τελευταία χρόνια, 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη δέσμη χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την εγκατά-
σταση νέων αγροτών αλλά και την παροχή ρευστότητας σε όλα τα στάδια της παραγω-
γικής διαδικασίας. Παράλληλα η Eurobank επιστρατεύει χρηματοδοτικά εργαλεία για τη 
στήριξη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν την κρίση λόγω covid19, στα οποία πρόσβα-
ση θα έχουν και οι αγρότες. Συνοπτικά η τράπεζα παρέχει τα εξής προϊόντα και χρημα-
τοδοτικά προγράμματα στους αγρότες:

Λογαριασμός Αγροτικών Ενισχύσεων 
Ένας ειδικός έντοκος λογαριασμός για την πίστωση των αγροτικών ενισχύσεων που 
εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση και ευκολία στις καθημερινές συναλλα-
γές της επιχείρησης. 

Κάρτα του Αγρότη 
Μια ξεχωριστή κάρτα που εξασφαλίζει άμεση ρευστότητα στους δικαιούχους αγρότες, 
για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων συναλλακτικών αναγκών τους, δίνοντας 
τη δυνατότητα προείσπραξης του 80% της Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης για ό-
λο το εύρος παραγωγικών δαπανών.

Χρηματοδότηση νέων αγροτών 
Σημαντικό πλεονέκτημα για τον αγροτικό τομέα, αποτελεί η συνεργασία της Eurobank 
με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία AFI, για την παροχή μικροπιστώσεων  και σε 
νέους αγρότες. Από το 2016 η τράπεζα παρέχει μικροπιστώσεις σε συνεργασία με το  
ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων (EIF), μέσω της δράσης EaSI  (programme for Employment 
and Social Innovation).  Συγκεκριμένα για τους νέους αγρότες, προσφέρονται μικροπιστώ-
σεις ύψους 12.500 ευρώ για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων χωρίς να ζη-
τούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα είναι εξασφαλισμένο από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Σχέδια Βελτίωσης
Για τους αγρότες που ήδη έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα και επιθυμούν να αξιοποι-
ήσουν τα μέτρα του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τα Σχέδια Βελ-

τίωσης, η Eurobank έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο περιλαμ-
βάνει χρηματοδότηση έως και το 100% της ιδιωτικής συμμετοχής μέσα από εγγυοδοτικά 
προγράμματα καθώς και μέσω της προεξόφλησης της Επιχορήγησης.  
Η Eurobank έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή για συμμετοχή στο νέο 
χρηματοδοτικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) που θα δημιουρ-
γηθεί με τα κεφάλαια του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα δάνεια θα έχουν 
χαμηλά επιτόκια, θα είναι έως 80% εγγυημένα και θα αφορούν επενδυτικά σχέδια όλων 
των αγροτών και όχι μόνο όσων έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης. 
Αυτό το διάστημα τρέχει η πρόσκληση προς τις τράπεζες και το πρόγραμμα αναμένεται να 
είναι διαθέσιμο στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020.

Aγορά αγροτικού εξοπλισμού 
Για τη χρηματοδότηση της απόκτησης ή ανανέωσης Αγροτικού Εξοπλισμού, η Eurobank 
έχει συνάψει συνεργασία με κορυφαίες εταιρίες του χώρου, προσφέροντας εξειδικευμένα 
χρηματοδοτικά προγράμματα με προνομιακούς όρους κι ευέλικτες διαδικασίες.  

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Για χρηματοδοτήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, η Eurobank συνεργάζεται με όλους 
τους κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, διοχετεύοντας σημαντικό μέρος των δεσμευμέ-
νων κεφαλαίων στον αγροτικό τομέα.  Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρει σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για πρώτη φορά και στον αγροτικό τομέα, το πρόγραμ-
μα COSME.  Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που καλύπτει ανάγκες για Κεφά-
λαιο Κίνησης, αγορά γης, αγορά εξοπλισμού, κατασκευή εγκαταστάσεων και προσφέρε-
ται με μειωμένες εξασφαλίσεις και ελκυστική τιμολόγηση, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων εγγυάται για το 50% του δανείου. 

Πρόσβαση σε αγρότες στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Eπιχειρήσεων Covid-19 
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πρόσφατα ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέ-
ου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, στο οποίο συμμετέχει η Eurobank. Μέ-
σω του Προγράμματος  θα παρέχεται  χρηματοδότηση με σημαντικές εγγυήσεις σε επιχει-
ρήσεις κάθε μεγέθους από όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων 
και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχεί-
ρησης θα ανέρχεται σε 80% και θα αφορά σε νέες χρηματοδοτήσεις που θα χορηγηθούν  
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, τακτής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη. 

στο νέο Ταμείο 
Εγγυοδοσίας 

Επιχειρήσεων 
covid-19 θα 

συμμετέχει  
η Eurobank

Η Eurobank 
προσφέρει σε 

συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων, για 
πρώτη φορά και στον 

αγροτικό τομέα, το 
πρόγραμμα COSME

ΓΕρΜΑνίΑ

Ανάπτυξη εταιρείας απευθείας 
πώλησης βιολογικών τροφίμων
Από τον Απρίλιο του 2018, η εταιρεία LunchVegaz GmbH 
με την επωνυμία LunchVegaz παράγει γκουρμέ, βιολογικά, 
vegan έτοιμα γεύματα που πλασάρονται ως υγιεινά fast 
food. Μάλιστα προγραμματίζει να κυκλοφορήσει επίσης 
υγιεινά πιάτα κατάλληλα για όσους κάνουν γυμναστική, 
όπως σούπες, καθώς και «κέικ σε βάζο». Τα προϊόντα τους 
μπορούν να αγοραστούν από εμπόρους λιανικής καθώς 
και μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της εταιρείας. 
Οι επιχειρήσεις, καντίνες ή τα νηπιαγωγεία μπορούν να 
εγκαταστήσουν μηχανήματα αυτόματης πώλησης ή ψυγεία 
και μπορούν να προμηθεύονται απευθείας. Όσον αφορά 
την παραγωγή, η εταιρεία συνεργάζεται με βιοκαλλιεργητές 
της περιοχής για να συμβάλει στη βιώσιμη γεωργία. Το 
πρώτο έτος λειτουργίας της όμως αντιμετώπισε μεγάλες 
προκλήσεις. Οι εκτιμήσεις στο επιχειρηματικό σχέδιο έπρεπε 
να προσαρμόζονται συνεχώς, καθώς οι διαδικασίες όπως η 
απόκτηση πελατών και η ανάπτυξη προϊόντων χρειάστηκαν 
περισσότερο χρόνο από το προγραμματισμένο.
Αυτή η φάση χρηματοδοτήθηκε από το ταμείο δανείων 
μέσω ΠΑΑ. Η αίτηση υποβλήθηκε χωρίς δυσκολίες ενώ 
η Bürgschaftsbank από την οποία έλαβε το δάνειο ήταν 
διαθέσιμη για την εταιρεία ανά πάσα στιγμή με συμβουλές 
και βοήθεια. Έτσι, σε ένα έτος, η εταιρεία παρακολούθησε 
56 εκδηλώσεις και εμπορικές εκθέσεις για να απευθυνθεί σε 
πιθανούς καταναλωτές και εμπορικούς πελάτες (π.χ. λιανικό 
εμπόριο) και να βελτιώσει το προφίλ της εταιρείας. Επιπλέον, 
το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για την αγορά αυτόματων 
πωλητών και ψυγείων για άμεσες πωλήσεις στον εμπορικό 

τομέα, καθώς και για καταψύκτες και άλλα μηχανήματα 
παραγωγής. Η απόκτηση δέκα μηχανημάτων αυτόματης 
πώλησης και ψυγείων έδωσε μια καλή βάση για άμεσες 
εμπορικές πωλήσεις. 

ΓΑΛΛίΑ

Πλήρης καθετοποίηση 
οικογενειακής μονάδας 
οπωροκηπευτικών
Η «Le Jardin de la Clairette» είναι μια οικογενειακή 
επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1998 στη Roubia (Aude) 
της Γαλλίας και διαχειρίζεται ολόκληρη τη διαδικασία 
παραγωγής, από το χωράφι έως το ράφι. Τα φρούτα και 
τα λαχανικά είναι εποχιακά, καλλιεργούνται στο «Culture 
Raisonnée» και συλλέγονται σε πλήρη ωριμότητα. Οι 
γονείς του τελικού αποδέκτη του δανείου είναι επί του 
παρόντος αγρότες και έχουν αναπτύξει μια εγκατάσταση 
μικρής κλίμακας για την επεξεργασία των δικών τους 
οπωροκηπευτικών. Ο γιος τους ήθελε να διερευνήσει 
καινοτόμους τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας 
που θα οδηγούσαν σε μια νέα πηγή ανάπτυξης για 
την οικογενειακή εκμετάλλευση. Με την εμπειρία 
του και το δίπλωμα της ζαχαροπλαστικής, ήθελε να 
αναπτύξει περαιτέρω τα αγροτικά προϊόντα των γονιών 
του επενδύοντας σε νέες εγκαταστάσεις και υλικά 
επεξεργασίας και κονσερβοποίησης. Ο στόχος αυτού 
του έργου είναι διπλός: η ενίσχυση της οικογενειακής 
επιχείρησης και της παραγωγής και η ανταπόκριση σε 
νέες αγορές όπου παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση για 
προϊόντα όπως τάρτες, σούπες, κέικ, χυμοί φρούτων 
και παγωτό. Το εγγυημένο δάνειο που έλαβε ανέρχεται 
σε 150.000 ευρώ με διάρκεια 7 ετών και συνολικό ποσό 
επένδυσης 180.000 ευρώ. Τα πλεονεκτήματα για τον 
δικαιούχο περιλαμβάνουν ένα επιτόκιο μειωμένο σε 1,89% 
αντί για 2,30% και μια προσωπική εγγύηση μειωμένη σε 
20% του δανείου αντί για το συνηθισμένο 130%.

ΛίθουΑνίΑ
Ξηραντήριο σιτηρών και ανάπτυξη 
αγροτικής εκμετάλλευσης

Ο καλλιεργητής σιτηρών Ando Mägi ήθελε να αυξήσει την 
απόδοση του ξηραντηρίου σιτηρών της εκμετάλλευσής 
του με εξοπλισμό και εγκαταστάσεις όπως συστήματα 
φόρτωσης, σιλό σιτηρών και αποθήκευση. Η συνολική 
επένδυση ήταν περίπου 150.000 ευρώ. Τα 50.000 
ευρώ χορηγήθηκαν από επιχορήγηση προγράμματος 
αγροτικής ανάπτυξης και 85.000 ευρώ καλύφθηκαν από 
δάνειο εγγυημένο από τα Προγράμματα και το υπόλοιπο 
μέρος από ίδια κεφάλαια. Με αυτήν την επένδυση, 
ο αγρότης θα μπορούσε ουσιαστικά να βελτιώσει 
τις συνθήκες αποθήκευσης των σιτηρών του και να 

δημιουργήσει μια βάση για την αύξηση της παραγωγής 
σιτηρών στις τρέχουσες εκτάσεις του. Το δάνειο από 
το χρηματοοικονομικό μέσο παρείχε πολύ καλύτερες 
προϋποθέσεις, ειδικά όσον αφορά την εξασφάλιση. Οι 
τραπεζικές απαιτήσεις για εξασφάλιση ήταν πολύ πιο 
αυστηρές, και χωρίς τις εγγυήσεις από το ΠΑΑ ο Ando δεν 
θα είχε σε καμία περίπτωση χρηματοδοτηθεί. Επιπλέον, 
ως νέος αγρότης, ο Ando θα μπορούσε να επωφεληθεί 
από χαμηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς μέσω του 
χρηματοοικονομικού εργαλείου που διάλεξε. 

 ρουΜΑνίΑ

Το πτηνοτροφείο ενός σπουδαστή
Ο Alexander Graffius είναι ένας νεαρός σπουδαστής 
που πρόσφατα δημιούργησε και τώρα διαχειρίζεται 
μια αυγοπαραγωγική μονάδα με την ονομασία OVOSIB 
Farms στην περιοχή του Sibiu (Τρανσυλβανία). Ήθελε να 
εφαρμόσει τις γνώσεις του για την αγροτική οικονομία, 
έχοντας δει πολλές πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
στη χώρα του και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα 
μπορούσε να βελτιώσει τη διαδικασία παραγωγής και να 
εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες στον τομέα. Το έργο ύψους 
περίπου 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, έλαβε 1 εκατομμύριο 
ευρώ ως επιχορήγηση από το ΠΑΑ, ενώ τα υπόλοιπα ήταν 
δική του εισφορά. Για να ξεκινήσει το έργο, η εταιρεία 
χρησιμοποίησε δάνειο με εγγύηση χρηματοδοτούμενη από 
τα Προγράμματα για να αρχίσει τις εργασίες. Δεδομένου 
ότι η συνεισφορά της επιχορήγησης θα φτάσει μόνο σε 
μεταγενέστερο στάδιο, και δεδομένου ότι οι εξασφαλίσεις 
της OVISIB Farms δεν ήταν αρκετές, η εγγύηση βοήθησε 
σημαντικά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης. Ο Ρουμάνος 
πτηνοτρόφος ισχυρίζεται ότι το έργο δεν θα ήταν εφικτό 
χωρίς τη βοήθεια της εγγύησης 80% και πως χωρίς αυτό 
το σύστημα θα έπρεπε να παρέχει εγγυήσεις περίπου 
600.000 ευρώ, δεδομένου ότι οι τράπεζες συνήθως ζητούν 
120-140% εγγυήσεις για αγροτικές επενδύσεις.

Τα Success Stories των 
Αγροτικών Εγγυήσεων 



Χείρα βοηθείας σε επιχειρήσεις και 
αυτοαπασχολούμενους εν μέσω πανδημίας 

Ανάσα σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους δίνουν οι τράπεζες, 
προκειμένου να περιοριστούν οι βαριές συνέπειες από την πανδημία
Επιδότηση επιτοκίου και παροχή εγγυήσεων για νέα δάνεια, κα-
θώς και επιδότηση τόκων για υφιστάμενα δάνεια των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για την 
παροχή των οποίων συνεργάζονται η Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα (ΕΤΑ), το υπουργείο Ανάπτυξης και κατά κύριο λόγο οι 
τράπεζες που αναλαμβάνουν και το βάρος της υλοποίησης. Η 
στήριξη των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων πα-
ρέχεται μέσω «3» εργαλείων:

1)Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης χωρίς 
καταβολή
τόκων για δυο χρόνια. 
Αφορά  μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, και σε 
οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας, βάση πληγέντων Κωδικών Α-
ριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΠ), όπως ανακοινώθηκαν από το 
υπουργείο Οικονομικών. Η χρηματοδότηση καλύπτει τις  ανά-
γκες τους σε κεφάλαιο κίνησης. Το εργαλείο αυτό υλοποιείται 
μέσω του νέου υποπρογράμματος της Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας (ΕΤΑ). Η χρηματοδότηση γίνεται είτε με δάνειο 
για κεφάλαιο κίνησης ή με δάνειο επανεπένδυσης με λόγο συ-
νεπένδυσης (40% ΤΕΠΙΧ ΙΙ και 60% Τράπεζα). Ας δούμε τους ό-
ρους δανεισμού:
● Ποσό: Μπορεί να φθάσει στα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση 
και εκταμιεύεται εφάπαξ ή σταδιακά. Οι επιχειρήσεις μπορούν 
να συμμετέχουν και στα υφιστάμενα υποπρογράμματα του ΤΕ-
ΠΙΧ ΙΙ, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους χρηματοδότη-
σης δεν θα υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.
● Επιτόκιο: Ανέρχεται έως 8%, με επιδότηση από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ 
στο 100% για την πρώτη διετία και είναι σταθερό.
● Επιδότηση και κόστος: Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ χρηματοδοτεί το 60% της 
συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς και επιπλέον προστίθεται 
η εισφορά του ν.128 για το 60% του δανείου, η οποία επιβαρύ-
νει τον πελάτη από την αρχή του δανείου. Το ποσό της επιδό-
τησης καταβάλλεται από την ΕΑΤ, με προκαταβολή των τόκων 
για 6 μήνες σε ένα καταθετικό λογαριασμό και επιτόκιο 0,25%

● Διάρκεια δανείου: Από 2 έως 5 χρόνια, με περίοδο χάριτος 
από 6 έως 12 μήνες.
● Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση της επιδότησης είναι η 
επιχείρηση να διατηρήσει τον αριθμό εργαζομένων της για την 
πρώτη διετία του δανείου. ΄Ετερη προϋπόθεση είναι το δάνειο 
να καλύπτει δαπάνες, που σχετίζονται με λειτουργικά έξοδα και 
συναλλακτικό κύκλωμα, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκό-
μιση σχετικών παραστατικών. 

2) Εγγυήσεις για παροχή νέων 
δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
αυτοαπασχολούμενους και μεγάλες 
επιχειρήσεις.
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ παρέχει τις εγγυήσεις, οι οποίες 
μπορεί να αξιοποιηθούν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτο-
απασχολούμενους αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις για νέο δα-
νεισμό. Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων για όλες τις τράπε-
ζες ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ και η περίοδος παροχής της εγγύ-
ησης ορίστηκε για το εννεάμηνο Απριλίου –Δεκεμβρίου 2020.
Ο μηχανισμός αυτός έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς προ-
ϋποθέτει μειωμένες εξασφαλίσεις, με και ταυτόχρονη προνομι-
ακή τιμολόγηση. Οι όροι δανεισμού είναι οι εξής:
● Ποσό: Μπορεί να ανέλθει στο διπλάσιο του μισθολογικού κό-
στους της επιχείρησης για το 2019 ή στο 25% του συνολικού κύ-
κλου εργασιών για το 2019 ή να αντιστοιχεί στις τεκμηριωμένες 
ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση  δεν 
μπορεί να ξεπεράσει τα ανωτέρω όρια.
● σκοπός του δανείου: Κάλυψη αναγκών ρευστότητας.
● Εγγύηση: Καλύπτει μέχρι το  80% του δανείου. Η προμήθεια 
της παρεχόμενης εγγύησης διαμορφώνεται ανάλογα με το μέ-
γεθος της επιχείρησης και τη διάρκεια του δανείου. Η εγγύηση 
είναι ετήσια και προκαταβάλλεται εφάπαξ. 
● Επιτόκιο: Διαμορφώνεται από την κάθε τράπεζα ανάλογα με 
την πιστοδοτική της πολιτική. 
● Διάρκεια δανείου: Ορίζεται ανάλογα με το αίτημα για τις α-
νάγκες της επιχείρησης και μπορεί να φθάνει έως 5 χρόνια.
● Βασική προϋπόθεση: Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εμφα-

νίζονταν προβληματικές στις 31.12.2019 και κατά το χρόνο ε-
ξέτασης του αιτήματος για δανεισμό δεν πρέπει να εμφανίζουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην τράπεζα, η οποία προχω-
ράει στις αναγκαίες διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης. Εφό-
σον πληρούνται οι προϋποθέσεις στέλνει τα στοιχεία στο ΕΤΑ, το 
οποίο εγκρίνει την παροχή της εγγύησης. Η προμήθεια καταβάλ-
λεται από τον πελάτη στην Τράπεζα που την αποδίδει στο ΕΤΑ.

3) Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
Η δράση υλοποιείται από το υπουργείο Ανάπτυξης. Δίνει τη 
δυνατότητα σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που 
έχουν πληγεί από την κρίση και συμπεριλαμβάνονται στις ΚΑΔ 
του υπουργείου Οικονομικών, να επιδοτηθούν σε ότι αφορά 
στους τόκους και την εισφορά του ν. 128 για τα δάνεια που ή-
δη έχουν. 
Τη διευκόλυνση δικαιούνται πληγείσες βάση ΚΑΔ μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, που δεν είχαν χαρακτηριστεί προβληματικές 
έως 31.12.2019, καθώς και όσες στις 31.12.2020 δεν έχουν 
προχωρήσει σε μείωση του αριθμού του προσωπικού που α-
πασχολούσαν έως 19.3.2020. Η επιδότηση αφορά σε: 

● δάνεια τακτής λήξης, αλληλόχρεους λογαριασμούς ή ομο-
λογιακά δάνεια, που ήταν ενήμερα 31.12.2019 ή έγιναν ενή-
μερα έως 29.2.2020, καθώς και δανειακές συμβάσεις που υ-
πεγράφησαν πριν από 1.4.2020.

● Χρηματοδότηση τόκων που θα δημιουργηθούν από 1.4 – 
30.6.2020.

● Το συνολικό ύψους των επιχορηγούμενων τόκων ανά επι-
χείρηση δεν πρέπει να ξεπερνά τις €800.000.
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το αίτημά του ηλεκτρονικά μέ-
σω του συστήματος του υπουργείου Ανάπτυξης από τις 15 Α-
πριλίου 2020. Η δράση θα διαρκέσει μέχρι το Δεκέμβριο του 
2020.



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.  

μια νέα εποχή για τους αγρότες,  
από τη συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Με μια σύγχρονη δέσμη χρηματοδοτικών προϊόντων 
με προνομιακούς όρους ο αγρότης της Θεσσαλίας 
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν για τον 
εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων του. Μπορεί 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, να εξοπλιστεί με μηχανήματα, να επεκτείνει τις 
ωφέλιμες εκτάσεις του και να δώσει 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 όσους δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα η 
Τράπεζά 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 το αντικείμενο ενασχόλησής, το μέγεθος των 
δραστηριοτήτων και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες του 
κάθε αγρότη.
● 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.
● Δυνατότητα ανοίγματος Λογαριασμού Αγροτικού 
Ταμιευτηρίου με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο. 

Ποιες χρηματοδοτήσεις παρέχονται από  
την συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
1. Χρηματοδότηση σχεδίων Βελτίωσης  4.1.1 & 4.1.3
● 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.
3. Χρηματοδότηση αγοράς αγροτικού μηχανολογικού 
εξοπλισμού
4. Χρηματοδότηση γεωργικής γης
5. Χρηματοδότηση εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων
6. Χρηματοδότηση ζωικού - φυτικού κεφαλαίου 
7. Αγροτικά Φωτοβολταϊκά
● Χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών αγροτικών έργων με 
εκχώρηση των απαιτήσεων από ΛΑΗΓΕ. 
● Ειδικό προνομιακό επιτόκιο στους συνεταίρους πελάτες. 
8. 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 του, στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις.
 Παρέχεται η δυνατότητα  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 
δυνατότητές του ωφελούμενου για να κάνεις καλύτερη 
τη ζωή του και ακόμα πιο σύγχρονη και αποδοτική την 
αγροτική του δραστηριότητα.

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

9.νέο Εργαλείο Χρηματοδότησης Αγροτών από τη 
μελλοντική συνεργασία με το ESiF – EiF
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ξεκίνησε την 
διαδικασία για την συμμετοχή της στο  νέο χρηματοδοτικό 
εργαλείο  ESIF EAFRD Greece Fund of Funds. 
Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει ευκολότερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους δικαιούχους μέσω 
εγγυοδοσίας που παρέχει το EIF. 
Η Ελληνική Διαχειριστική 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 δύο δράσεις: 
● «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 προς τον γεωργικό τομέα  
στην Ελλάδα. 

- 32 -

Με αγροτικό προφίλ  
οι λύσεις της Συνεταιριστικής  
Τράπεζας θεσσαλίας 
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Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει ενεργά τον πρωτογενή τομέα, χρηματοδοτώντας 
στοχευμένα βιώσιμες παραγωγικές μονάδες, αλλά και μεμονωμένους παρα-
γωγούς αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
 
Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων προς 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του covid 19

Η Εθνική Τράπεζα εφαρμόζει διευρυμένο σχέδιο δράσης που αποσκοπεί  
στην οικονομική ανάπτυξη των παραγωγών και των επιχειρήσεων του ευ-
ρύτερου αγροδιατροφικού τομέα. Ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα συγκυρία 
που η οικονομία πλήττεται από την πανδημία του Covid 19, υλοποιεί πλή-
θος παράλληλων ενεργειών με κύριο στόχο την ενίσχυση της ρευστότη-
τας των επιχειρήσεων αυτών και την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουρ-
γία της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα:
● χρηματοδοτεί παραγωγούς και μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις για 
την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την απόκτηση παγίων στοιχείων
● προσφέρει χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων στο πλαίσιο των επιχορηγούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 : παροχή  χρηματοδότησης 
για την κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής ή έναντι επιχορήγησης, καθώς και 
τη χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών για  λήψη προκαταβολής της επιχορήγη-
σης (σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε προγράμματος)
● διαθέτει την «Κάρτα του Αγρότη» σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αποτελεί πρωτοποριακό τραπεζικό προϊόν 
που συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της ρευστότητας των παραγωγών (πα-
ρέχεται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους)

● έχει αναπτύξει εξειδικευμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Συμ-
βολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, το οποίο εκσυγχρονίζει το παρα-
γωγικό και συναλλακτικό κύκλωμα παραγωγών, προμηθευτών και α-
γοραστών αγροτικών προϊόντων
● προσφέρει μια ολοκληρωμένη δέσμη τραπεζικών προϊόντων και υ-
πηρεσιών (καταθέσεις, κίνηση κεφαλαίων, εναλλακτικά δίκτυα) που κα-
λύπτουν τις συναλλακτικές ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρή-
σεων του αγροτικού τομέα
● στηρίζει τους παραγωγούς στην επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών 
εργαλείων και μεθόδων δράσης, με στόχο τη διασφάλιση της ανάπτυξης και 
της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, 
καθιστώντας παράλληλα ανταγωνιστική την παραγωγική τους διαδικασία.

συμμετοχή στα προγράμματα εγγυήσεων EaSi

Με στόχο να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της απασχόλησης και 
στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των πολύ μικρών και των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων η Εθνική  συμμετέχει στα προγράμματα εγ-
γυήσεων EaSI (Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινω-
νική Καινοτομία) και COSME (Loan Guarantee Facility) με κύριο χαρα-
κτηριστικό τις σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλί-
σεων εκ μέρους των επιχειρήσεων, ώστε να στηριχθούν περισσότερες 
ΜμΕ που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν 
επαρκή χρηματοδότηση.
 
συνεργασία με την ΕΤΕπ για προνομιακές αγροτικές 
χρηματοδοτήσεις

Επιπλέον ενισχύοντας την προσέλκυση της νέας γενιάς στον τομέα της γε-
ωργίας και της βιοοικονομίας και τη διευκόλυνση της τραπεζικής  χρημα-
τοδότησης των επιχειρήσεων αυτών, προχώρησε σε συμφωνία με την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείου ποσού 
100.000.000 ευρώ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρη-
ματοδότηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων αγροτών και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του Προγράμματος «NBG Loan for 
Αgriculture and Bioeconomy». Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει στις επιχει-
ρήσεις μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος, ιδιαιτέρως για τους νέους α-
γρότες που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και  απαλλαγή 
από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75.
 
νέες δράσεις

Τέλος η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις νέες δράσεις 
στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα που πρόκειται να υλοποιηθούν α-
πό την Πολιτεία κατά το προσεχές διάστημα, λόγω της τρέχουσας συ-
γκυρίας, οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ρευ-
στότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή 
τομέα της οικονομίας και την άμβλυνση των επιπτώσεων που απορρέ-
ουν από την εμφάνιση και διασπορά του Covid 19.
Με τις δράσεις της βρίσκεται έμπρακτα και θα συνεχίσει να στέκεται με 
υπευθυνότητα και συνέπεια στο πλευρό του Έλληνα αγρότη, ιδιαιτέρως 
κατά την δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσί-
ες της Εθνικής Τράπεζας παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τα αρμόδια 
τμήματα του Δικτύου Καταστημάτων της και την ιστοσελίδα www.nbg.gr.»

Η Εθνική Τράπεζα σταθερά 
δίπλα στον Έλληνα αγρότη

Το Πρόγραμμα 
«NBG Loan for 
Αgriculture and 
Bioeconomy». παρέχει 
στις επιχειρήσεις μειωμένο 
χρηματοοικονομικό 
κόστος, ιδιαιτέρως για 
τους νέους αγρότες που 
ικανοποιούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, καθώς 
και  απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής της 
εισφοράς του Ν 128/75.

Η Εθνική συμμετέχει στα 
προγράμματα εγγυήσεων 
EaSI (Πρόγραμμα της ΕΕ 
για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτομία) και 
COSME (Loan Guarantee 
Facility).


