
                                                    
                                                                                                                       

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ακολουθώντας με πίστη το όραμά της και την 
αποστολή της και αντιλαμβανόμενη πλήρως τις οικονομικές εξελίξεις που έχουν οδηγήσει 
στη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, στηρίζει ενεργά τον αγροτικό τομέα 
παρέχοντας εξειδικευμένες , άμεσες και ευέλικτες χρηματοδοτήσεις.  
 
Πιο συγκεκριμένα και στο πλαίσιο μικροχρηματοδοτήσεων EaSI, παρέχεται νέο 
καλλιεργητικό δάνειο με τα εξής χαρακτηριστικά  : 
         

- Μέγιστο ποσό :  € 15.000 

- Σκοπός : κάλυψη του αυξημένου κόστους αγοράς λιπασμάτων, ήτοι 

χρηματοδότηση έως το 50% της αξίας των προσκομιζόμενων τιμολογίων 

λιπασμάτων.         

- Μέγιστη διάρκεια : 2 έτη  

- Περίοδο χάριτος :  έως 6 μήνες 

- Αποπληρωμή : Μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. 

- Επιτόκιο : 8,00% πλέον εισφοράς Ν.128 

- Κάλυμμα           :  Άνευ 

- Εξασφαλίσεις  :   Ενοχικές        

- Δαπάνη εξέτασης αιτήματος  : € 50 - 100.  

- Προσκόμιση ΟΣΔΕ προηγούμενης χρήσης και υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με 

το είδος και τα καλλιεργούμενα στρέμματα της τρέχουσας καλλιεργητικής 

σεζόν.      

- Λήψη και τήρηση των παραστατικών πληρωμής λιπασμάτων  (δυνατότητα 

χρηματοδότησης και εξοφλημένων τιμολογίων λιπασμάτων των παραγωγών 

σίτου).    

    
Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω μικροχρηματοδοτήσεις επωφελούνται από την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια  του μηχανισμού εγγυήσεων που συστάθηκε 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση 
και την Κοινωνική Καινοτομία («EaSI» Employment and social innovation). Παράλληλα 
υποστηρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») που 
συστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να 
συμβάλλει στη στήριξη της χρηματοδότησης  παραγωγικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή  
Ένωση και να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.            
 
Στόχος του Μηχανισμού Εγγύησης είναι οι μικροπιστώσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση με μειωμένο 
επιτόκιο και περιορισμένες εξασφαλίσεις,  χάρη  των παρεχόμενων εγγυήσεων από το 
ΕΤαΕ.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και τις λεπτομέρειες των 
χρηματοδοτικών προϊόντων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο 
καταστημάτων της τράπεζας.  


