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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Eurobank συμμετέχει στο «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» 
 

H Eurobank υπέγραψε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στο πλαίσιο του 
«Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», στηρίζοντας τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων 
στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων μέσω χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων με ευνοϊκούς όρους. 
 

Η Eurobank συμμετέχει στο νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο με ανώτατο ύψος χαρτοφυλακίου τα 
150 εκατ. ευρώ. Το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική 
Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη 
επενδύει σε αγροτικές περιοχές. 
 

Με την εγγύηση που παρέχεται στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, αγρότες, 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 
συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, που πραγματοποιούν 
επιλέξιμες επενδύσεις, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους, ήτοι 
μειωμένο κόστος χρηματοδότησης και μειωμένες εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το ποσό 
χρηματοδότησης ανά δικαιούχο κυμαίνεται από €10.000 έως και €5.000.000. Oι χρηματοδοτήσεις 
θα χορηγούνται με τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων, με στόχο την κάλυψη παγίων δαπανών και 
επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Σχέδια 
Βελτίωσης και Μεταποίησης) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και με τη μορφή κεφαλαίου 
κίνησης, για δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 
 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός, αναφερόμενος στη 
συμμετοχή της Eurobank στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε: «Η συμμετοχή της 
Eurobank στο «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», προσθέτει σε αξιοπιστία και αποτελεί μια 
σημαντική ασφαλιστική δικλείδα στην προσπάθεια που κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τον 
εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, στο σύνολο 
της παραγωγής, στον πρωτογενή τομέα. Ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι διττός: Πρώτον, να 
καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος του χρηματοδοτικού κενού που υπήρχε στην αγροτική οικονομία 
κατά τα προηγούμενα χρόνια. Και δεύτερον, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις ζωτικής σημασίας 
ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και να 
προσδώσουμε σε αυτά προστιθέμενη αξία. Είμαι βέβαιος ότι μέσω του Ταμείου θα πετύχουμε το στόχο 
μας και η συμβολή του αγροτικού τομέα στην ελληνική οικονομία θα γίνει ακόμα πιο σημαντική. Θέλω 
να ευχαριστήσω την Eurobank, γιατί, με τη συμμετοχή της σε αυτήν την προσπάθεια, θα διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο.». 
 

Ο Γενικός Διευθυντής Retail Banking της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, δήλωσε: «Η Eurobank 
αναγνωρίζει τη συμβολή του αγροτικού τομέα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και 
υποστηρίζει, με κάθε δυνατό τρόπο, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ενθαρρύνοντας δράσεις που προάγουν την καινοτομία, την 
εξωστρέφεια και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής. Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα και 
χρηματοδοτικό εργαλείο που συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, 
συμμετέχουμε στο νέο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, μια σημαντική πρωτοβουλία για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, ζωτικής σημασίας, στον ελληνικό, πρωτογενή τομέα, με στόχο την 
επίσπευση του μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας.». 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δίκτυο 
Καταστημάτων Eurobank._ 


