
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  ΑΡΣΑ 

   

Αγροτικός  Χειροτετνικός  σνεταιρισμός Γσναικών Πέτας  Άρτας 

 

Αμηνπνηώληαο ηηο παξαδνζηαθέο 

ηνπο γλώζεηο θαη δίλνληαο δηέμνδν ζηηο 

θαιιηηερληθέο ηνπο αλεζπρίεο, ηα κέιε 

ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε 

νηθνηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

δεκηνπξγνύλ όκνξθα ρεηξνηερλήκαηα 

όπσο θεληήκαηα, πιεθηά θαη 

παξαδνζηαθέο δαληέιεο κε βεινλάθη. 

Με ην κεξάθη πνπ ηηο δηαθξίλεη 

επεθηείλνληαη θαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο όπσο ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ γιπθώλ, καξκειάδσλ θαη 

δπκαξηθώλ (ρπινπίηεο, ηξαραλά).  

 

Σηλ. επικοινωνίας:  26810 – 83234,– 82063 

Σαχ. Γ/νση: Πέηα, Τ.Κ. 47200 

  

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΠΡΩΣΗΑ 

 

Αγροτικός Γσναικείος σνεταιρισμός Παραποτάμοσ 

 

Ο ζπλεηαηξηζκόο γπλαηθώλ «Παξαπνηάκνπ» θεκίδεηαη γηα ηηο παξαδνζηαθέο πίηεο 

ηνπ (ρνξηόπηηα, ηπξόπηηα), ηα γεπζηηθόηαηα γιπθά ηαςηνύ (θαξπδόπηηα, 

ακπγδαιόπηηα, ξαβαλί, θ.ά.) θαζώο θαη γηα ηα λνζηηκόηαηα εδέζκαηα πνπ 

παξαζθεπάδεη θαη παξέρεη κε ηε κνξθή νξγαλσκέλσλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο (catering).     

Σηλ. επικοινωνίας: 26650 – 92055  

Σαχ. Γ/νση: Παξαπόηακνο, Τ.Κ. 46100 

  



Γσναικείος Αγροτικός Βιοτετνικός και Οικοτετνικός σνεταιρισμός Παραμσθιάς 

«Οι οσλιώτισσες» 

 

Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ 

Σπλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη 

ηόζν κε ηελ παξαζθεπή 

παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ 

όπσο δπκαξηθά (ρπινπίηεο, 

ηξαραλά), γιπθά θνπηα-

ιηνύ (θεξάζη, πνξηνθάιη), 

νξεθηηθά όζν θαη κε ηελ 

θαηαζθεπή ζπνπδαίσλ 

εηδώλ ρεηξνηερλίαο θαη  

νηθνηερλίαο, αλαβηώ-

λνληαο ηελ ηνπηθή παξάδνζε. 

 

Σηλ. επικοινωνίας:   26660 – 24207 

Σαχ. Γ/νση: Παξακπζηά, Τ.Κ. 46200  

 

 

 

σνεταιριστική Γσναικών Παραποτάμοσ Παπαγεωργίοσ και ία ΟΕ 

 

 Σε έλαλ επράξηζην παξαδνζηαθό ρώξν θνληά ζηελ Ηγνπκελίηζα νη γπλαίθεο ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο ππνδέρνληαη κε θηιόμελε δηάζεζε ηνπο επηζθέπηεο ηεο 

πεξηνρήο, νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δνθηκάζνπλ ραξαθηεξηζηηθέο γεύζεηο ηεο 

Ηπείξνπ όπσο πίηεο θαη παξαδνζηαθά γιπθά ηαςηνύ θαη θνπηαιηνύ. 

 

Σηλ. επικοινωνίας: 6977694725 

Σαχ. Γ/νση: Μαπξνύδη, Τ.Κ. 46 100 

                    

  



                 ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 

                              

Αγροτικός Γσναικείος Ηπειρωτικός σνεταιρισμός «Η ΓΗ» 

Σηελ πεξηνρή Καηζηθά νη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΓΗΣ», εκπλεόκελεο από ηελ 

ηνπηθή γαζηξνλνκηθή θιεξνλνκηά θαη κε κεξάθη γηα ην θαιό θαγεηό, παξάγνπλ θαη 

πξνσζνύλ ζηελ αγνξά ηηο πεξίθεκεο επεηξώηηθεο πίηεο, δπκαξηθά (ηξαραλά, 

ρπινπίηεο), γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο. Επίζεο ζπιιέγνπλ θαη ζπζθεπάδνπλ 

αξσκαηηθά θπηά από ηα βνπλά ηεο πεξηνρήο.  

Σηλ. επικοινωνίας:   26510 –91180  

Σαχ. Γ/νση: Εζλ. Αληίζηαζεο 127, Καηζηθάο, Ισάλληλα 45500 

 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  ΠΡΔΒΔΕΑ 

  

Αγροτικός Γσναικείος σνεταιρισμός «ΜΙΚΡΗ ΛΑΚΚΑ ΟΥΛΙ» 

Σηελ ηζηνξηθή πεξηνρή ηνπ 

Σνπιίνπ κε ηελ άγξηα νξεηλή 

νκνξθηά, νη γπλαίθεο ησλ νηθηζκώλ 

ηεο πεξηνρήο Μηθξήο Λάθθαο 

Σνπιίνπ έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο 

ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαδείμνπλ 

ηελ πνιηηηζηηθή γαζηξνλνκηθή 

θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο. 

Σηεξηδόκελεο ζηηο ζπληαγέο ησλ 

γηαγηάδσλ ηνπο, παξαζθεπάδνπλ ηηο 

πεξίθεκεο ρσξηάηηθεο πίηεο 

(θνινθπζόπηηα, ιαραλόπηηα, ηπξό-

πηηα, θξεαηόπηηα, δπκαξόπηηα), 

δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), 

γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο 

(θαξπδάθη, ζύθν, θαξόην, θνινθύζη, 

δακάζθελν, θπδώλη, ζηαθύιη θ.ά.) 

θαζώο θαη κεινκαθάξνλα, θνπξακπηέδεο θαη δίπιεο. 

Σηλ. επικοινωνίας: 26830 – 32686, – 32131 

Σαχ. Γ/νση: Θεζπξσηηθό, Τ.Κ.48300 



 

Αγροτικός Γσναικείος σνεταιρισμός Γσμνοτόποσ  

 Με πνιύ κεξάθη θαη δεκηνπξγηθή δηάζεζε νη γπλαίθεο ηνπ Γπκλνηόπνπ 

αλαβηώλνπλ ηελ παξαδνζηαθή γαζηξνλνκηθή ηνπο θιεξνλνκηά παξαζθεπάδνληαο 

παξαδνζηαθά ηνπηθά πξντόληα. 

Σηλ. επικοινωνίας: 26830 – 81224, – 81266  

Σαχ. Γιεύθυνση: Τ.Θ. 132, Γπκλόηνπνο Φηιηππηάδαο, ΤΚ. 48200 

 


