
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει τον αγροδιατροφικό τομέα 

 «Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει 

πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και να υποστηρίζει τη βιώσιμη 

επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Θα εξακολουθούμε να χαράσσουμε καινοτόμους δρόμους με 

προοπτική να δημιουργούμε αξία και να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας» 

επισήμανε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, κατά τον χαιρετισμό του στο 

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Μεταξύ άλλων, εστίασε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει 

η Τράπεζα και οι οποίες συμβάλλουν  στη μείωση του κόστους παραγωγής, την υποστήριξη των επενδύσεων 

των αγροτών με έμφαση στην καινοτομία που χρηματοδοτούνται και μέσω του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης, την ομαλή είσοδο των νέων αγροτών, καθώς και την  εκπαίδευση και την ενημέρωση των 

παραγωγών.  

Στον στόχο του Συνεδρίου για «Την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και τη διαμόρφωση και εφαρμογή 
μίας μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία θα απαντά στις προκλήσεις της εποχής και στις 
ανάγκες του παραγωγικού κόσμου της χώρας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα και 
αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας» αναφέρθηκε ο κ. Χριστόδουλος 
Αντωνιάδης, Σύμβουλος Εμπορικής και Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος ΔΣ της 
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, κηρύσσοντας την επίσημη έναρξη των εργασιών του.  

«Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και σχεδιάζει πολιτικές, με το βλέμμα πάντα στο μέλλον 
και ειδικότερα στην υπό διαμόρφωση Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027. Ανοίγουμε δρόμους και 
προοπτικές ανάπτυξης για τους αγρότες, τις Ομάδες Παραγωγών,  τους Συνεταιρισμούς και τις συναφείς 
μορφές έκφρασης του κλάδου, καλύπτοντας άμεσα ζητήματα ρευστότητας και τις επενδυτικές τους ανάγκες 
με πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών, που προσαρμόζονται στις ανάγκες του αγρότη», επισήμανε ο κ. 
Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς. 

 
Η «Καινοτομία για Βιώσιμη Αγροδιατροφή: Το Παρόν & το Μέλλον της ΚΑΠ», ήταν το αντικείμενο συζήτησης 
του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
(ΚΠΙΣΝ).  
 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2019 

 


