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Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Το Πρόγραμμα «Business Banking Αγροτικός Τομέας» που σχεδίασε και υλοποιεί η 

Eurobank  βρίσκεται στο επίκεντρο της πρώτης συμμετοχής της Τράπεζας  στην Πανελλήνια 

Έκθεση «Agrothessaly» για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, που πραγματοποιείται 9-12 

Μαρτίου στη Λάρισα και αποτελεί πόλο έλξης για τους επαγγελματίες του κλάδου.  

 

Κλιμάκιο ανώτατων στελεχών της Eurobank με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Λιανικής 

Τραπεζικής κ. Ιάκωβο Γιαννακλή, συνοδευόμενο από τους κ.κ. Γιώργο Τσιτσίλια και 

Παναγιώτη Θεοδώρου και άλλα στελέχη της Τράπεζας, θα επισκεφθεί το περίπτερο της 

Τράπεζας στην έκθεση. Στο πλαίσιο της έκθεσης  έχει προγραμματισθεί  επίσης σειρά επαφών 

και συναντήσεων κατά το διήμερο 9 & 10 Μαρτίου με εκπροσώπους των νευραλγικών για την 

οικονομία κλάδων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι 

η αναλυτική παρουσίαση της ολοκληρωμένης στρατηγικής του προγράμματος «Business 

Banking Αγροτικός Τομέας». 

 

Στόχος της Eurobank είναι, μέσω του νέου αυτού προγράμματος, να απευθυνθεί σε όλους τους 

αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις ώστε μέσα σε κλίμα συνεργασίας και ασφάλειας και όχι 

αποσπασματικά και με κριτήριο το κέρδος  να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αναγκών και 

των προκλήσεων της παρούσας ιδιαιτέρως ανταγωνιστικής περιόδου.  

 

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:  

 

- Λογαριασμό Αγροτικών Ενισχύσεων με την καλύτερη δυνατή απόδοση.  

 

-  Την Κάρτα του Αγρότη με την δέσμευση της Eurobank για την πλέον ανταγωνιστική 

πρόταση της αγοράς.  

 

- Εξειδικευμένα Προγράμματα Χρηματοδότησης Αγοράς Αγροτικού Εξοπλισμού. 

Ενδεικτικά, με τη συνεργασία κορυφαίων εταιρειών της αγοράς  η πρόβλεψη για το 

2017 είναι ότι η Eurobank θα χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό αιτημάτων για την 

αγορά νέων τρακτέρ.  

- Προγράμματα χρηματοδότησης σε συνεργασία με Κρατικούς Φορείς και 

Ευρωπαϊκούς Θεσμούς που εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος δανεισμού, παρέχοντας 

πρόσθετες εγγυήσεις. 

 

- Υποστήριξη εξαγωγών, όπου η Eurobank προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία και την 

τεχνογνωσία για το κτίσιμο επωφελών σχέσεων συνεργασίας με προμηθευτές και 

πελάτες στο εξωτερικό. Επιπλέον μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.exportgate.gr) οι 

πελάτες της Eurobank θα έχουν πιο εύκολη πρόσβαση σε υποψήφιους πελάτες τους από 

όλο τον κόσμο, ενισχύοντας την εξαγωγική τους δραστηριότητα. 

 

http://www.exportgate.gr/
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- Δημιουργία διακριτής οργανωτικής μονάδας Αγροτικού Τομέα της Eurobank , 

στελεχωμένη από έμπειρα στελέχη με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για 

αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις.   

 

- Δημιουργία Αγροτικών Κέντρων, μία πραγματική καινοτομία που θα εξελιχθεί σε 

προνόμιο για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καθώς θα παρέχονται συμβουλές για την 

ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και για τη συμμετοχή σε όλα τα 

επιδοτούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το πρώτο αγροτικό κέντρο θα γίνει στη 

Λάρισα και αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες του, λίγο μετά το Πάσχα.  

 

Τη στρατηγική της Τράπεζας για τη στήριξη και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και των 

επαγγελματιών του κλάδου, θα έχει  επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσει ο κ. Γιαννακλής, την 

Παρασκευή 10 Μαρτίου από το βήμα του 3
ου 

Συνεδρίου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: 

«Συγκομιδή για την ανάπτυξη» που διοργανώνει το περιοδικό “The Economist” στη 

Θεσσαλονίκη, παρουσία του αρμόδιου για τη γεωργία Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Phil Hogan.-  

 


