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Η ΕΤΕπ, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς εγκαινιάζουν 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα για επενδύσεις ύψους 560 εκατ. ευρώ στον 
αγροτικό τομέα 

 
 Αποτελεί την πρώτη στοχευμένη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ ειδικά για επενδύσεις στη γεωργία 

και τη βιοοικονομία στην Ελλάδα 

 Η Ελλάδα λαμβάνει το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στήριξης στο πλαίσιο πανευρωπαϊκού 

προγράμματος της ΕΤΕπ για την αγροτική ανάπτυξη  

 Η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η ΕΤΕπ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να 

κινητοποιήσουν νέες επενδύσεις από αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις  

 Το πρόγραμμα στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, την αύξηση των εξαγωγών και 

τη βελτίωσης της ποιότητας της ελληνικής γεωργίας  

 Επίσης, περιλαμβάνει χρηματοδότηση ειδικά για νέους αγρότες ώστε να τους ενθαρρύνει να 

επενδύσουν στον μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα συνεργαστεί με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα 
Πειραιώς, για τον μετασχηματισμό των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα. Το νέο 
πρόγραμμα αναμένεται να στηρίξει νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 560 εκατ. ευρώ 
πραγματοποιούμενες από αγρότες και επιχειρήσεις στον γεωργικό και αγροδιατροφικό τομέα και στον 
τομέα της βιοοικονομίας σε όλη τη χώρα.  
 
Ο γεωργικός και ο αγροδιατροφικός τομέας είναι καίριας σημασίας για την ελληνική οικονομία και βασική 
πηγή απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και τις επαρχιακές πόλεις. Η νέα χρηματοδοτική 
πρωτοβουλία για αγροτικές επενδύσεις αναμένεται να επιταχύνει τη χρήση νέων τεχνολογιών, να 
συμβάλει στη βελτίωση των αγροτικών προϊόντων και να βοηθήσει τον ελληνικό γεωργικό και 
αγροδιατροφικό τομέα να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες της εγχώριας και των διεθνών αγορών. 
 

Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού 
Το μέλλον της γεωργίας στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απειλείται από 
τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και την έλλειψη επιθυμίας εκ μέρους των νέων να εργαστούν στον 
τομέα αυτόν. Στην Ελλάδα περισσότερο από το 30% των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα είναι 
ηλικίας άνω των 64 ετών και μόνο το 5% είναι κάτω των 35 ετών. 
 
Για τη συμβολή στην αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής, ένα μέρος του νέου χρηματοδοτικού 
προγράμματος θα διατεθεί για τη στήριξη νέων αγροτών ηλικίας κάτω των 41 ετών. 
 
Ο Υπουργός Οικονομικών και Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Χρήστος 
Σταϊκούρας δήλωσε σχετικά: «Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων είναι καίριας σημασίας για την 
πλήρη αξιοποίηση του αγροτικού δυναμικού και τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
στην Ελλάδα. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer στην Αθήνα και 
χαιρετίζω την ισχυρή δέσμευση της ΕΤΕπ να στηρίξει τις επενδύσεις στον γεωργικό και αγροδιατροφικό 
τομέα στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Αυτή η σημαντική 
νέα πρωτοβουλία, η δεύτερη μεγαλύτερη σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ για την αγροτική ανάπτυξη, θα συμβάλει στον μετασχηματισμό της ελληνικής 
γεωργίας, θα βοηθήσει τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και θα ενθαρρύνει τους 
νέους αγρότες να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης». 
 
Ο κ. Μάκης Βορίδης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωσε: «Η ελληνική 
γεωργία είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο και εξάγει προϊόντα υψηλής ποιότητας που είναι πολύ 
αρεστά στους καταναλωτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα 
βοηθήσει αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην παραγωγή, να καινοτομήσουν με 



 

 

νέα προϊόντα και να δημιουργήσουν εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης στη χώρα, ενώ θα συμβάλει 
επίσης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μη δραστηριοποίησης των νέων στον αγροτικό τομέα. 
Συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς για 
τη θέλησή τους να στηρίξουν τον ελληνικό γεωργικό και αγροδιατροφικό τομέα». 
 
Ο κ. Κώστας Σκρέκας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωσε: «Η υπογραφή 
των συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
ύψους 560 εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να 
στηρίξει τους Έλληνες αγρότες και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων, ενώ 
ταυτόχρονα αναδεικνύει την πολύτιμη συμβολή της ΕΤΕπ στην προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της 
αγροτικής παραγωγής, την προώθηση της γεωργίας ακριβείας και την ανασυγκρότηση των αγροτικών 
υποδομών της χώρας.» 
 
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Werner Hoyer, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων είναι πρόθυμη να στηρίξει νέες επενδύσεις στον γεωργικό και τον 
αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. Ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος αυτής της πρώτης 
χρηματοδότησης που χορηγεί η ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την 
Τράπεζα Πειραιώς, ειδικά για τη στήριξη αγροτικών επενδύσεων στη χώρα, θα ενισχυθεί χάρη στη 
γνώση των τοπικών αναγκών που διαθέτουν οι εταίροι μας και στην πείρα που διαθέτει η ΕΤΕπ σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο.  Η ειδική στήριξη που προβλέπεται για τους νέους αγρότες στοχεύει στην 
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σε όλη την Ευρώπη και αυτή η νέα 
πρωτοβουλία θα αποτελέσει υπόδειγμα για επόμενες». 
 
Η νέα πρωτοβουλία συμφωνήθηκε επίσημα σήμερα στην Αθήνα και τις σχετικές χρηματοδοτικές 
συμβάσεις υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Werner Hoyer, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Παύλος Μυλωνάς, και ο Πρόεδρος της 
Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκρέκα. 
 

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα 
Πειραιώς 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει συνολικά 200 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και 
στην Τράπεζα Πειραιώς για την ενίσχυση της χρηματοδότησης προς αγρότες και επιχειρήσεις του 
αγροτικού τομέα και της βιοοικονομίας. Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς θα συμμετάσχουν 
στην πρωτοβουλία και με δικά τους κεφάλαια, ενώ συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής από τους 
τελικούς αποδέκτες, αναμένεται να στηριχθούν νέες επενδύσεις συνολικού ύψους 560 εκατ. ευρώ. 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε: “Η 
στήριξη της γεωργίας και ιδιαίτερα της αγροβιομηχανίας αποτελεί βασικό στόχο της Εθνικής Τράπεζας. 
Η νέα συμφωνία με την ΕΤΕπ θα μας επιτρέψει να διευκολύνουμε τη χρηματοδότηση αυτού του τομέα, 
με κύριο στόχο την προσέλκυση της νέας γενιάς σε αυτό το δυναμικό κομμάτι της οικονομίας.” 
 
Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου,  δήλωσε: “Η  Τράπεζα Πειραιώς 
πρωταγωνιστεί σταθερά στην αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων, που προέρχονται από τις 
ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, παρέχοντας στους πελάτες μία ευρεία γκάμα προϊόντων και 
λύσεων. Διευρύνει συνεχώς τη μακροχρόνια συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
για την υποστήριξη της ανάπτυξης στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας. Αναγνωρίζουμε έμπρακτα εδώ και πολλά χρόνια τη σημασία του αγροδιατροφικού 
τομέα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τον υποστηρίζουμε χρηματοδοτικά και 
συμβουλευτικά προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Με τη νέα στοχευμένη 
συνεργασία μας με την ΕΤΕπ θα ενισχύσουμε περαιτέρω  την προσπάθεια για τον μετασχηματισμό της 
ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής με έμφαση στους νέους αγρότες, την καινοτομία και τον 
εκσυγχρονισμό των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι η αύξηση της 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η 
αύξηση των εισοδημάτων στον τομέα αυτό και η περαιτέρω περιφερειακή ανάπτυξη.” 
 
Μέσω του προγράμματος αυτού, οι δύο τράπεζες-εταίροι θα μπορέσουν να αυξήσουν τις 
χρηματοδοτήσεις τους στον αγροτικό τομέα και να προσφέρουν νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, καλύτερα 
προσαρμοσμένα στις επενδυτικές ανάγκες του τομέα. 
 
Μέσα στην τελευταία πενταετία η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες πάνω 
από 4 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των νέων πιστωτικών γραμμών 
που χορήγησε πέρυσι ειδικά για την ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
που στηρίζουν την απασχόληση των νέων και την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στις 
επιχειρήσεις. 
 



 

 

 

Ενημερωτική σημείωση: 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που 
χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ. Χορηγεί 
μακροπρόθεσμες πιστώσεις σε βιώσιμες επενδύσεις, με απώτερο σκοπό να συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων πολιτικής της ΕΕ.  
 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μία από τις 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και ένα από τα 
μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά ιδρύματα της χώρας που παρέχει ένα ευρύ φάσμα 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Έχει ισχυρή παρουσία σε όλη τη χώρα με ηγετικά 
μερίδια αγοράς στα περισσότερα πεδία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των δανειοδοτήσεων επιχειρήσεων. 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς με έδρα στην Αθήνα και περίπου 12,1 χιλ. εργαζόμενους, ηγείται Ομίλου 
επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού 
τομέα στην Ελλάδα (universal bank). Η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα, 
σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς 29% στα δάνεια και στις 
καταθέσεις, ενώ παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 
5,3 εκατ. πελάτες. 
 

Επικοινωνία με τον Τύπο: 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
Richard Willis, r.willis@eib.org, Τηλ.: +352 4379 82155, +352 621 555 758 
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Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Γραφείο Τύπου  
Μαρία Γούνη 
Τηλ: +30 210-3341811, e-mail: gouni.maria@nbg.gr  
 
Τράπεζα Πειραιώς 
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