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Η Τράπεζα Πειραιώς με κίνητρο την προσφορά ολοκληρωμένων τραπεζικών λύσεων στους
πελάτες της αγρότες, την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά των γεωργικών
μηχανημάτων και τη χρηματοδότηση των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
ανακοινώνει μια ακόμα συνεργασία της στον κλάδο του γεωργικού εξοπλισμού, με την
εταιρεία «Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», αλλά και την εταιρεία «ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ
Α.Ε.».

Σκοπός του προγράμματος, είναι η χρηματοδότηση των αγροτών με ευνοϊκούς όρους για
την αγορά γεωργικού εξοπλισμού, τόσο στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 του Π.Α.Α.
2014-2020 όσο και εκτός. Η χρηματοδότηση θα γίνεται με επενδυτικό δάνειο, για την αγορά
μηχανολογικού εξοπλισμού νέου ή μεταχειρισμένου (γεωργικοί ελκυστήρες και
παρελκόμενα) με ευνοϊκούς όρους, αλλά και σημαντικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες. Η
νέα αυτή συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς, αφορά σε ολοκληρωμένη χρηματοδοτική
πρόταση και πιστοποιεί τη σταθερή βούλησή της για την υποστήριξη του αγροτικού
επιχειρείν και την ενθάρρυνση κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή
τομέα της οικονομίας.

Η εταιρεία Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι γνωστή στην αγορά των
γεωργικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων, για τα επώνυμα ευρωπαϊκά εργοστάσια που
αντιπροσωπεύει και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει
στους αγρότες και κτηνοτρόφους τις τελευταίες έξι δεκαετίες.
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Από το Νοέμβριο δε του 2012, η εταιρεία Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί τον αποκλειστικό
αντιπρόσωπο του ομίλου CLAAS στην Ελλάδα και στην Κύπρο, συνεχίζοντας την
προσπάθειά της για ανάπτυξη και εδραίωση στο χώρο της γεωργίας.

Παράλληλα, στον Όμιλο ΧΙΓΚΑ ανήκει και η εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας βρώσιμης
ελιάς «ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε 24 χώρες,
με την οποία η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται στον τομέα της Συμβολαιακής Γεωργίας.

Η AgrotechS.A. κορυφαία εταιρεία εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων στην Ελλάδα και την
Κύπρο ανήκει στον όμιλο «AGROGROUP ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ». Η AgrotechS.A.
ξεκίνησε τη συνεργασία της με την JohnDeere το 2012. Από τότε μέχρι και σήμερα
φροντίζει για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της με το άριστα εκπαιδευμένο
προσωπικό που διαθέτει. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των γεωργικών
μηχανημάτων και των ανταλλακτικών τους από το 1984, απασχολεί 190 άτομα, και κατέχει
ηγετική θέση στον κλάδο των γεωργικών μηχανημάτων. Ο Όμιλος έχει την αποκλειστική
αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και την Κύπρο των μηχανημάτων και ανταλλακτικών
μεγάλων οίκων κατασκευαστών, όπως: John Deere, Pellenc, Geringhoff, Fantini, Italmix,
Hardi, MerloGroup, Pichon, MaschioGaspardo κ.ά.

Ο Όμιλος διαθέτει ολοκληρωμένες μονάδες, στη Θεσσαλονίκη στο 8ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αθηνών, στη Λάρισα στο 6οχλμ. Λάρισας – Φαρσάλων, στην Ορεστιάδα στο 1ο χλμ.
Ορεστιάδας – Διδυμοτείχου, καθώς και στην Κύπρο με ανταλλακτικά, service και έκθεση
μηχανημάτων.
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