
ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ 

 

                       Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας  

 

 

Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο 

Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ 

Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε 

δεμηνηερλία παξαζθεπάδνπλ πνηθηιία 

παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ, όπσο 

δηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα, ακπγδαισηά, 

ηνπηθά γιπθά ηαςηνύ θαη θνπηαιηνύ, ιηθέξ 

από ηνπηθά θξνύηα, αξσκαηηθό μύδη θαη 

δηαηεξνύλ ειηέο κε πνιινύο ηξόπνπο. 

Ιδηαίηεξα επηηπρήο είλαη ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ νηθνηερλία – 

ρεηξνηερλία. Καηαζθεπάδνπλ όκνξθα εξγόρεηξα θαη πθαίλνπλ κνλαδηθά ζε ζρέδηα θαη 

ρξώκαηα πθαληά.  

Σηλ. επικοινωνίας: 22510 – 84211  – 31637 

Σαχ. Γ/νση: Παπάδνο, Τ.Κ. 811 06 

 

Αγροτοσριστικός   αγροβιοτετνικός σσνεταιρισμός γσναικών Πολιτνίτοσ 

Οη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ, ζέινληαο λα θάλνπλ ηηο παηδηθέο γεύζεηο ηνπο 

θηήκα ησλ θαινθαγάδσλ, παξαζθεπάδνπλ κε πνιύ θέθη θαη κεξάθη, αληηγξάθνληαο 

ηηο ζπληαγέο ησλ γηαγηάδσλ ηνπο, κνλαδηθά ζε γεύζε θαη άξσκα ηνπηθά πξντόληα 

όπσο ιαδνηύξη, δπκαξηθά (ρεηξνπνίεην καλεζηξάθη, ρπινπίηεο), δηάθνξα 

αξηνζθεπάζκαηα (παμηκαδάθηα, θνπινπξάθηα), γεκηζηά ακπγδαισηά, γιπθά ηαςηνύ 

(κπαθιαβά), θνπηαιηνύ, καξκειάδεο, ιηθέξ, ηνπξζηά, δηαηεξνύλ ειηέο ελώ ζπιιέγνπλ 

θαη ζπζθεπάδνπλ αξσκαηηθά θπηά.  

 

Σηλ. επικοινωνίας:   

22520 – 42260 – 42175   

Σαχ. Γ/νση: Πνιηρλίηνο, Τ.Κ. 81 300  

  



 

Αγροτοσριστικός μεταποιητικός σσνεταιρισμός γσναικών Αγιάσοσ Λέσβοσ 

 

Σηε γξαθηθή Αγηάζν, κε ηελ πινύζηα πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ιεηηνπξγεί ν 

γπλαηθείνο αγξνηνπξηζηηθόο Σπλεηαηξηζκόο πνπ κέλνληαο πηζηόο ζηελ ηνπηθή 

πθαληηθή ηέρλε θαηαζθεπάδεη πνηθηιία 

πθαληώλ ζε ζρέδηα θαη ρξώκαηα ηα νπνία, 

καδί κε ηα παξαδνζηαθά πξντόληα πνπ 

παξάγεη, αξηνζθεπάζκαηα, δπκαξηθά, 

γιπθά ηαςηνύ θαη θνπηαιηνύ (θπζηίθη 

αηγίλεο, θαξύδη, ζύθν, θεξάζη, θάζηαλν), 

ππέξνρα ζε άξσκα ακπγδαισηά, ηα 

πξνσζεί ζηελ ηδηαίηεξα  αλεπηπγκέλε 

ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο πεξηνρήο.  

Σηλ. επικοινωνίας: 22520 – 23318   

Σαχ. Γ/νση: Αγηάζνο, Τ.Κ. 811 01 

 

 

Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Φίλιας «Δρμοπύλαια» 

 

 Σην Σπλεηαηξηζκό «Εξκνπύιαηα» νη γπλαίθεο παξαζθεπάδνπλ ην παξαδνζηαθό 

ηπξί «θεθαιάθη Λέζβνπ», ηνπηθά δπκαξηθά (ηξαραλάο, ράριεο), γιπθά ηαςηνύ 

(πιαηζέληα, κπαθιαβά, θπδσλόπαζην, ζάκαιη, γαιαηόπηηα) θαη θνπηαιηνύ (θνινθύζη 

βίδα, ληνκαηάθη, θαξόην, ζπθαιάθη, αριάδη), ιηθέξ, ηα παηξνπαξάδνηα ακπγδαισηά 

θνύξλνπ θαη άιια κηθξά γιπθά (εξγνιάβνη, δίπιεο, θαξπδάηα), ηζνπξέθηα, πίηεο, 

ιηθέξ (νύδνπ, ηξηαληάθπιιν), βνπηήκαηα  (θνπξακπηέδεο, ζνπζακνθνύ-ινπξα, 

ηπξνθνύινπξα) θαη δηαηεξνύλ ειηέο κε ηελ πξνζζήθε αξσκαηηθώλ θπηώλ.  

 

Σηλ. επικοινωνίας: 22530 – 98051, – 98245 

Σαχ. Γ/νση: Φίιηα, Τ.Κ. 81 107 

  



 

Αγροτοσριστικός σσνεταιρισμός γσναικών  Μεσότοποσ  Λέσβοσ 

 

Σηελ εζραηηά ηεο Λέζβνπ, 

θνληά ζην εθαηζηηνγελέο 

Σίγξη, νη  γπλαίθεο ηνπ 

Σπλεηαηξηζκνύ μαλαδσληα-

λεύνπλ μεραζκέλεο γεύζεηο. 

Με παξαδνζηαθέο ζπληαγέο 

παξάγνπλ πνηνηηθά πξντόληα 

όπσο γιπθά θνπηαιηνύ θαη 

καξκειάδεο (βύζζηλν, 

ζηαθύιη, θαξπνύδη, ζύθν, θνινθύζη, θπδώλη, κήιν, λεξάληδη, ηνκαηάθη, ειηέο), γιπθά 

ηαςηνύ, ακπγδαισηά, παζηέιηα, θπδσλόπαζηα, ζπθόπαζηα, δπκαξηθά (καθαξνλάθη 

θνθηό, ηξαραλά, ρπινπίηεο), αξηνζθεπάζκαηα (θνπινπξάθηα, παμηκάδηα), ππέξνρα 

εδύπνηα (βαλίιηα, βαηόκνπξν, βύζζηλν, βεξίθνθν, δπόζκν, ξόδη, θξάνπια, 

πηθξακύγδαιν, καζηίρα), ελώ δηαηεξνύλ ιαδνηύξη, ειηέο (πξάζηλεο, καύξεο) θαη 

ακπειόθπιια. Δηαζέηνληαο ζύγρξνλν εμνπιηζκό πξνζθέξνπλ άξηζηεο ππεξεζίεο 

εζηίαζεο (catering) κε ππέξνρα ηνπηθά παξαδνζηαθά εδέζκαηα.   

Σηλ. επικοινωνίας: 22530 –96390, – 96490  

Σαχ. Γ/νση: Μεζόηνπνο, Τ.Κ. 811 05 

Ηλεκτρονική Γ/νση: http://www.mesotoposwomen.com   

 

 

Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός γσναικών Ασωμάτοσ Λέσβοσ 

«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» 

Με έδξα ην θαηαπξάζηλν παξαδνζηαθό ρσξηό ηνπ Αζώκαηνπ, νη γπλαίθεο ηνπ 

Σπλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά γιπθά θνπηαιηνύ (θεξάζη, 

θνινθύζη, κήιν, θάζηαλν, αριάδη θ.ά.) θαη ζπιιέγνπλ αξσκαηηθά θπηά (όπσο 

θαζθόκειν, ξίγαλε, δπόζκν, ηίιην θ.ά.). Αζρνινύληαη, κε ηελ ηέρλε ηεο 

θαιαζνπιεθηηθήο θαη θαηαζθεπάδνπλ όκνξθα παλέξηα θαη θαιάζηα ζε δηάθνξα 

ζρέδηα θαη κεγέζε θαζώο θαη κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ εζηίαζεο (catering).  

Σηλ. Δπικοινωνίας: 22510 – 42265  

Σαχ. Γ/νση: Αζώκαηνο, Τ.Κ. 811 01  

http://www.mesotoposwomen.com/


                   σνεταιρισμός γσναικών καλοτωρίοσ Λέσβοσ   

 

Οη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ ζην Σθαινρώξη, αλαβηώλνληαο ηελ ηνπηθή 

παξάδνζε, παξαζθεπάδνπλ, ακπγδαισηά, «γεκηζηά» (πνπγθηά κε θαξύδη), γιπθά 

ηαςηνύ (γιπθόπηηα, κπαθιαβά θ.ά.), πίηεο θαη πηηάθηα, δπκαξηθά (ρπινπίηεο, 

ηξαραλά), γιπθά θνπηαιηνύ (ιεκόλη, πνξηνθάιη, βύζζηλν), ιηθέξ θαη καξκειάδεο θαη 

παξάιιεια πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering).  

Σηλ. επικοινωνίας: 22530 – 98887, – 98358 

Σαχ. Γ/νση: Σθαινρώξη, Τ.Κ. 811 01 

 

σνεταιρισμός γσναικών Ανεμώτιας «Η ΚΑΛΗ ΛΑΓΚΑΓΑ» 

 

Οη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ 

παξαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά 

δπκαξηθά (ράριεο - ηνπηθόο 

ηξαραλάο, ρπινπίηεο), αξην-

ζθεπάζκαηα (ηα κνλαδηθά 

παμηκάδηα Αλεκώηηαο θαη ηα 

«κεζπζκέλα» θνπινπξάθηα), γιπθά 

θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο 

(ζηαθύιη, πνξηνθάιη, βεξίθνθν, 

ζύθν, θνινθύζη, θαξπνύδη), ακπγδαισηά θαη γιπθά ηαςηνύ (κπαθιαβά, θαληαΐθη). 

Σηλ. επικοινωνίας: 22530 – 98981 

Σαχ. Γ/νση: Αλεκώηηα, Τ.Κ. 811 07 

 

Αγροτοσριστικός σσνεταιρισμός γσναικών Αγίας Παρασκεσής 

 «Η ΔΛΑΓΑ»  Λέσβοσ 

Σηελ Αγία Παξαζθεπή κε ηα πέηξηλα δξνκάθηα, νη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ, 

αμηνπνηώληαο ηηο δνθηκαζκέλεο από ρξόληα ληόπηεο ζπληαγέο, παξαζθεπάδνπλ πνιιά 

θαη πνηθίια παξαδνζηαθά πξντόληα, όπσο δπκαξηθά (ρεηξνπνίεην θξηζαξάθη, 

ρπινπίηεο, ηξαραλά), δηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα, γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο, 

γιπθά ηαςηνύ (πιαηζέληα), ιαδνηύξη, αξσκαηηθό ειαηόιαδν θαη ζπληεξνύλ ειηέο.   

Σηλ. επικοινωνίας: 22530 – 31196, – 31292  

Σαχ. Γ/νση: Αγία Παξαζθεπή, Τ.Κ. 811 02 



                        σνεταιρισμός γσναικών Μήθσμνας (Μόλσβος) 

 

Σηελ δηαηεξεηέα παξαδνζηαθή πεξηνρή ηεο Μήζπκλαο κε ην κνλαδηθό 

ειηνβαζίιεκα, ν Σπλεηαηξηζκόο 

ησλ γπλαηθώλ ζην όκνξθν 

εθζεηήξηό ηνπ πξνζθέξεη ζηνλ 

επηζθέπηε παξαδνζηαθέο λνζηηκηέο 

όπσο ακπγδαισηά (θνύξλνπ θαη 

θαηζαξόιαο), δπκαξηθά 

(ρεηξνπνίεην θξηζαξάθη, ρπινπίηεο), 

αξηνζθεπάζκαηα (θνπινπξάθηα), 

γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο 

(ζύθν, πνξηνθάιη, λεξάηδη, ιεκόλη, 

βύζζηλν, ηνκαηάθη, θνινθύζη 

θαξύδη, ηξηαληάθπιιν), ιηθέξ (ξόδη, 

ακπαξόξηδα, ιεκόλη, πνξηνθάιη, δαθλνθνύθνπηζν, δακάζθελν) θαη γιπθά ηαςηνύ 

(πιαηζέληα, κπαθιαβά, ακύγδαιν θαη θαξύδη, θαξπδάηα, ζαξαγιί, ακπγδαιόπηηα 

θ.ά.).   

Σηλ. επικοινωνίας: 22530 – 71258  

Σαχ. Γ/νση: Μήζπκλα, Τ.Κ. 811 08 

  

Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Παρακοίλων Λέσβοσ 

Οη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ 

πξντόλησλ όπσο δπκαξηθά (ηξαραλά, θζαξέιηα, ρπινπίηεο, ράριεο), γιπθά ηαςηνύ 

(γεκηζηή πιαηζέδα, κπαθιαβάο, δίπιεο, ηξηγσλάθηα), θνπηαιηνύ (θίηξν, λεξαηδάθη 

πξάζηλν, αηδνύξη, ζηαθύιη, ειηά, κήιν, θπζηίθη, ξεβύζη, θαζόιη, παηάηα, ηζάγαιν), 

ιηθέξ (δάθλε, κνύξν, θξάλν, βύζζηλν, ξόδη), καξκειάδεο (κήιν, θνξόκειν,  

ξνδάθηλν, ζύθν), αλζόλεξν (κε παξαδνζηαθή απόζηαμε), θνπινύξηα (κε ιηαζηή 

ηνκάηα θαη ειηά, γιπθάληζζνπ, ιαδηνύ), ακπγδαισηά, ειηόςσκν, ιαδνηύξη Μπηηιήλεο 

θαη δηαηεξνύλ ειηέο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο.   

 

Σηλ. επικοινωνίας: 22530 – 94441 

Σαχ. Γ/νση: Παξάθνηια, Τ.Κ. 811 07, Λέζβνο  

Ηλεκτρονική Γ/νση: www.parakilawomencoop.com  

http://www.parakilawomencoop.com/


Γσναικείος σνεταιρισμός Άγρας «ΠΑΛΔΤΚΑ»  

 

 Σηελ παλέκνξθε Άγξα ηεο Λέζβνπ νη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «ΠΑΛΕΥΚΑ», 

θαη κε κεξάθη θαη θαληαζία παξαζθεπάδνπλ λόζηηκα παξαδνζηαθά πξντόληα, όπσο 

δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο, καλεζηξάθη), αξηνζθεπάζκαηα, γιπθά θνπηαιηνύ 

(κειηηδαλάθη, βύζζηλν, ζύθν, θαξύδη, θεξάζη), γιπθά ηαςηνύ (θαληαΐθη, κπαθιαβά), 

ππέξνρα θαξπδάηα, δίπιεο, θνπξακπηέδεο, κεινκαθάξνλα θ.ά. Από ην Σπλεηαηξηζκό 

κπνξεί θαλείο λα πξνκεζεπηεί θαη αξσκαηηθά θπηά ηεο πεξηνρήο.  

Σηλ. επικοινωνίας: 22530 – 95568 

Σαχ. Γ/νση: Άγξα Λέζβνπ, Τ.Κ. 81 105  

 

Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Πέτρας 

 

 

 Σην παξαδνζηαθό πεηξό-

ρηηζην ρσξηό Πέηξα κε ηελ 

ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά νη 

γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ 

πξνζθέξνπλ απιόρεξα δεζηή 

ζπηηηθή θηινμελία ζηα 

ελνηθηαδόκελα δσκάηηά ηνπο, 

είηε ζε ρσξηζηηθέο νηθίεο είηε 

καδί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

Σηλ. επικοινωνίας: 25230 – 41238 

Σαχ. Γ/νση: Πέηξα, Τ.Κ. 811 09 

 

Αγροτοσριστικός Μεταποιητικός σνεταιρισμός Γσναικών Πλωμαρίοσ 

 Σην καγεπηηθό Πισκάξη , νη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ 

αζρνινύληαη κε ηελ δαραξνπιαζηηθή θαη ηελ αξηνπνηία, ελώ 

ζην θαηάζηεκά ηνπο δηαζέηνπλ επίζεο ειαηόιαδν απιό αιιά θαη 

κε γεύζεηο, ζαπνύληα θαη θνζκήκαηα. Παξέρνπλ, επίζεο, ππεξεζίαο 

ηξνθνδνζίαο. 

Σηλ. επικοινωνίας: 697 8811636  

Σαχ. Γ/νση: Πισκάξη, Τ.Κ. 81200 



 

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΜΟΤ 

  

Αγροτικός σνεταιρισμός Καρλοβασίοσ «Νύμυη Ωκσρρόη» 

Οη γπλαίθεο ηεο Νύκθεο Ωθπξξόεο αζρνινύληαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ 

πξντόλησλ. 

Σηλ. επικοινωνίας: 6946040700 

Σαχ. Γ/νση: Καξιόβαζη, Τ.Κ. 832 000 

 

 

Αγροτικός Βιοτετνικός και Οικοτετνικός σνεταιρισμός Γσναικών Ράτων 

Ικαρίας «Γεύση και Σέτνη Ικαρίας» 

 

Σην εξγαζηήξην ηνπ 

Σπλεηαηξηζκνύ ζηελ Πιαηεία ηνπ 

ρσξηνύ Φξηζηόο ν επηζθέπηεο 

κπνξεί λα βξεη κεγάιε πνηθηιία 

από καξκειάδεο, γιπθά ηνπ 

θνπηαιηνύ, ιηθέξ, ηνπξζηά, πθαληά, 

μπιόγιππηα, όια δεκηνπξγεκέλα 

κε πνιύ κεξάθη θαη ππνκνλή, από 

ηνπηθά πξντόληα θαη βαζηζκέλα ζε 

έλα αξκνληθό κείγκα παιηώλ 

ζπληαγώλ θαη λέσλ γεύζεσλ. 

 

Σηλ. επικοινωνίας: 22750 – 41076  

Σαχ. Γ.νση: Φξηζηόο, Τ.Κ. 833 01 

 


