
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

 

Σσνεταιρισμός Γσναικών Νασπάκτοσ Π.Δ. 

 

Σηε γραθηθή Ναύπαθηο κε ηο 

περίθεκο θάζηρο δραζηε-

ρηοποηείηαη ο Σσλεηαηρηζκός, 

ποσ αζτοιείηαη κε ηελ 

παραζθεσή παραδοζηαθώλ 

προϊόληωλ όπως δσκαρηθά 

(τσιοπίηες, ηραταλά), γισ-

θά θοσηαιηού, καρκειάδες 

από δηάθορα θρούηα θαη κέιη.  

 

            Σηλ. επικοινωνίας: 26340 – 24254 

Σαχ. Δ/νση: Νόηε Μπόηζαρε 1, 

Πιαηεία Ληκαληού, Τ.Κ. 

30300, Ναύπαθηος 

 

 

Αγροτοσριστικός Βιοτετνικός Οικοτοσριστικός Σσνεταιρισμός 

 «Η Αιτωλική Γη» 

 

Σε έλα ηοπίο κολαδηθής θσζηθής οκορθηάς, οη γσλαίθες ηοσ Σσλεηαηρηζκού 

δηαζώδοσλ ηελ πιούζηα γαζηρολοκηθή παράδοζε ηες περηοτής θαη παραζθεσάδοσλ 

παραδοζηαθά προϊόληα πιούζηα ζε γεύζε θαη άρωκα όπως γισθά θοσηαιηού, 

καρκειάδες (δακάζθελο, βερίθοθο, αλάκεηθηε ροδάθηλο – βερίθοθο, πεπόλη) θαη 

δσκαρηθά (ηραταλά, τσιοπίηες). 

 

Σηλ. επικοινωνίας: 2644300308  

Σαχ. Διεύθυνση: Θέρκο, Τ.Κ. 30008 

 



Αγροτοσριστικός, Βιοτετνικός και Οικοτετνικός Σσνεταιρισμός Γσναικών 

Χρσσοβεργίοσ    «Χρσσή Βέργα» 

 Σηης πιαγηές ηοσ όροσς Αράθηλζοσ ζηα ζηελά ηες Κιεηζούρας θαη κε ζέα ζε έλα 

γεκάηο ειηές θάκπο, οη γσλαίθες ηοσ ζσλεηαηρηζκού δραζηερηοποηήζεθαλ 

επαγγεικαηηθά κε ζθοπό λα προωζήζοσλ έλα ζεκαληηθό αγροηηθό προϊόλ ηοσ ηόποσ 

ηοσς, ηελ ειηά Καιακώλ. Οη πρώηες ύιες προέρτοληαη από ηε δηθή ηοσς προζωπηθή 

παραγωγή θαη δηαηίζεληαη ζε επηιεγκέλα θαηαζηήκαηα ζε όιε ηελ Ειιάδα. 

 

Σηλ. Επικοινωνίας:  6970668797  

Σαχ Δ/νση:  Χρσζοβέργη, Τ.Κ. 30 400 

 

Αγροτικός Γσναικείος Σσνεταιρισμός Γήμοσ Θεστιέων «Αιτωλίας Ποιήματα» 

 

Σε έλα ηοπίο 

κολαδηθής 

θσζηθής 

οκορθηάς, οη 

γσλαίθες ηοσ 

Σσλεηαηρηζκού 

δηαζώδοσλ ηελ 

πιούζηα 

γαζηρολοκηθή 

παρά-δοζε ηες 

περηοτής θαη 

παραζθεσάδοσλ 

παρα-δοζηαθά 

προϊόληα 

πιούζηα ζε γεύζε θαη άρωκα όπως γισθά θοσηαιηού (περγακόληο, κειηηδαλάθη), 

καρκειάδες (δακάζθελο, βερίθοθο, αλάκεηθηε ροδάθηλο – βερίθοθο, πεπόλη), ιηθέρ 

(θαρσδάθη, περγακόληο, βερίθοθο, θράοσια) θαη δσκαρηθά (ηραταλά, τσιοπίηες). 

 

Σηλ. επικοινωνίας: 26410 – 51660 

Σαχ. Διεύθυνση: Ακπάρηα Παλαηηωιίοσ, Τ.Κ. 3000 

 



ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΥΑΪΑ 

  

Γσναικείος Σσνεταιρισμός Γήμοσ Αιγείρας 

 

Σηοσς Ακπειόθεποσς Αταΐας οη γσλαίθες ηοσ ζσλεηαηρηζκού Αηγείρα προζθέροσλ 

αγλά ποηοηηθά προϊόληα κε βάζε παραδοζηαθές ζσληαγές. Αζτοιούληαη κε ηελ 

παραζθεσή γισθώλ θοσηαιηού (αρθαρέηθο θεράζη, βύζζηλο, περγακόληο, λεράληδη, 

θηρίθη, ατιάδη), καρκειάδωλ, πειηέ θσδωληού, πεηηκεδηού, κειοκαθάρολωλ, 

θοσρακπηέδωλ, θοσιοσρηώλ θαη δηπιώλ. Ο ζσλεηαηρηζκός προζθέρεη επίζες 

σπερεζίες ηροθοδοζίας εθδειώζεωλ.  

 
Σηλ. επικοινωνίας:  26960 – 32565  

Σαχ. Δ/νση: Ακπειόθεποη, Τ.Κ. 250 10 

 


