
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

Αγροηικός Βιοηετνικός σνεηαιριζμός Γσναικών Αγ. Γεωργίοσ Γρεβενών 

Σηνλ Άγην Γεώξγην Γξεβελώλ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν Σπλεηαη-

ξηζκόο, πνπ ζηεξηδόκελνο ζηελ 

παξαδνζηαθή γαζηξνλνκηθή θιε-

ξνλνκηά ηεο πεξηνρήο, παξα-

ζθεπάδεη θαη πξνωζεί ζηελ αγνξά 

παξαδνζηαθά ηξόθηκα όπωο 

δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο, 

επξηζηόλ, πέηνπξα), αμην-

πνηώληαο ηελ ηνπηθή παξαγωγή.  

Σηλ. επικοινωνίας: 24620 – 41615 

Σαχ. Γ/νση: Άγηνο Γεώξγηνο, Τ.Κ. 51030 

 

Αγροηικός Βιοηετνικός σνεηαιριζμός Γσναικών Καρπερού Γρεβενών 

Τα λεζηίζηκα πνληηαθά δπκαξηθά ηνπ, όπωο ην επξηζηόλ, είλαη απηά πνπ θάλνπλ ην 

Σπλεηαηξηζκό Καξπεξνύ μερωξηζηό. Σηα πξνϊόληα ηνπ πεξηιακβάλνληαη αθόκα 

ρπινπίηεο, ηξαραλάο γιπθόο θαη μηλόο θαη γιπθά θνπηαιηνύ από θαξόην, αθηηλίδην, 

θνινθύζα, θπδώλη, ζύθν θ.ά.  

Σηλ. επικοινωνίας:  24620 – 34230 

Σαχ. Γ/νση: Καξπεξό Τ.Κ. 51 100 Γεζθάηε Γξεβελώλ 

 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ  ΚΑΣΟΡΗΑ 

σνεηαιριζμός Γσναικών Περιοτής  Γήμοσ Αγίων Αναργύρων 

Σηνλ Μειηζζόηνπν Βαζηιεηάδαο δξαζηεξηνπνηείηαη ν Σπλεηαηξηζκόο πνπ 

παξαζθεπάδεη  ηνπηθά πξνϊόληα όπωο πίηεο (ηπξόπηηα, πξαζόπηηα, ζπαλαθόπηηα, 

θνινθπζόπηηα, θξεαηόπηηα, ρνξηόπηηα, αξκπόπηηα, πίηα κε ιάραλν ηνπξζί, 

θξεκκπδόπηηα κε καληηάξηα), δπκαξηθά (γηνράδεο, ηξαραλά, ρπινπίηεο), γιπθά 

θνπηαιηνύ (θνινθύζη, δακάζθελν, θεξάζη), καξκειάδεο από ηνπηθά θξνύηα ελώ 

πξνζθέξεη θαη  ππεξεζίεο εζηίαζεο (catering).  

Σηλ. επικοινωνίας: 24670 – 98438, – 98403 

Σαχ. Γ/νση:  Μειηζόηνπνο Βαζηιεηάδαο, Τ.Κ. 52 052     

   



σνεηαιριζμός Γσναικών  Κωζηαραδίοσ .Π.Δ. 

  

Οη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ παξαγωγή 

παξαδνζηαθώλ πξνϊόληωλ όπωο ην 

ηνπηθό ηπξί κπάηδην, δπκαξηθά 

(ηξαραλάο, ρπινπίηεο), γιπθά θνπηαιηνύ 

(θνινθύζα, βύζζηλν, πνξηνθάιη, 

θπδώλη, θαξύδη, ζύθν), ραιβάο θαη 

ινπθνύκηα (κε καζηίρα, ηξηαληάθπιιν 

θαη μεξνύο θαξπνύο). 

Σηλ. επικοινωνίας: 24670– 52002  

Σαχ. Γ/νση: Κωζηαξάδη, Καζηνξηά 

Τ.Κ. 52200  

 

 

Αγροηικός Γσναικείος σνεηαιριζμός «ΓΔΤΔΙ ΑΚΡΙΣΩΝ» 

 

Σην ζπλνξηαθό ρωξηό Γηπνηακία κε ηελ πινύζηα πνληηαθή παξάδνζε νη 

δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ εηνηκάδνπλ πξαγκαηηθά κνλαδηθά γεπζηηθά 

πξνϊόληα όπωο δηάθνξεο πνηθηιίεο ηξαραλά, καθαξόληα, επξηζηόλ, γηράδεο, πίηεο, 

ρηινπίηεο, θνξθόηα θαη πιεγνύξη αιεζκέλα ζε ρεηξνθίλεηε πέηξα, ινπθνπκάδεο, 

καξκειάδεο θαη πνηά.  

Σηλ. επικοινωνίας: 24670 – 91213 

Σαχ. Γ/νση: Γηπνηακία, Τ.Κ. 520 50  

 

 

  



ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ   ΚΟΕΑΝΖ 

Αγροηικός Βιοηετνικός σνεηαιριζμός Βελβενδού 

 

Οη γπλαίθεο ηνπ 

Σπλεηαηξηζκνύ, εζηεξληδόκελεο 

ηελ ηδέα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζε, 

ίδξπζαλ έλαλ από ηνπο 

πξώηνπο Σπλεηαηξηζκνύο ζηελ 

Διιάδα, κε θύξηεο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ηελ 

παξαζθεπή γιπθώλ θνπηαιηνύ 

θαη καξκειάδωλ, αμηνπνηώληαο 

ηελ πινύζηα ηνπηθή παξαγωγή 

ζε θξνύηα (ξνδάθη, θεξάζηα, 

θαξύδη, ζύθν θ.ά.). 

Σηλ. επικοινωνίας: 24640 –31993  

Σαχ. Γ/νση: Βειβελδόο, Τ.Κ. 50400 

 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΛΩΡΗΝΑ 

Γσναικείος Αγροηοσριζηικός σνεηαιριζμός  Άνω Καλλινίκες Φλώρινας 

«ΠΔΛΑΓΟΝΙΑ» 

 

Οη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «Πειαγνλία», 

αμηνπνηώληαο ηελ ηνπηθή παξάδνζε ζηελ ηέρλε ηνπ 

αξγαιεηνύ, πθαίλνπλ θαη ξάβνπλ ηνπηθέο θνξεζηέο 

κε παξαδνζηαθά ζρέδηα, θεληεκέλεο ζην ρέξη, όπωο 

ηνπ Αληαξηηθνύ, ηωλ Αιώλωλ, ηνπ Κξαηεξνύ, ηελ 

εληππωζηαθή ζηνιή ηνπ Αθξίηα, ζηνιέο ηνπ  

θάκπνπ (ρεηκεξηλή θαη θαινθαηξηλή) θαη 

θαηαζθεπάδνπλ εξγόρεηξα θαη ιεπθά είδε ζε κεγάιε 

πνηθηιία.    

Σηλ. επικοινωνίας: 23850 – 46048, – 23318 &     

                                    23957 

Σαχ. Γ/νση: Ταγκαηάξρνπ Σωηεξίνπ 6, Τ.Κ. 53100, Φιώξηλα 



 

Αζηικός σνεηαιριζμός Π.Δ. Γσναικών Νσμθαίοσ «Η ΝΤΜΦΗ» 

Πνιππνίθηιε είλαη ε δξάζε ηωλ γπλαηθώλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ «Η ΝΥΜΦΗ» πνπ 

αζρνινύληαη ηόζν κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξνϊόληωλ, όπωο δπκαξηθά 

(ρπινπίηεο, ηξαραλά μηλό θαη γιπθό), καξκειάδεο, γιπθά θνπηαιηνύ από θξνύηα θαη 

άλζε ηεο πεξηνρήο (θπδώλη, ηξηαληάθπιιν, θνξόκειν, θξαγθνζηάθπιν), ιηθέξ 

(ηξηαληάθπιιν, θαλέια) όζν θαη κε ηε ζπιινγή αξωκαηηθώλ θπηώλ θαζώο θαη κε ηελ 

απνμήξαλζε ληνκάηαο θαη πηπεξηάο. Μηα άιιε ηδηαίηεξε δξαζηεξηόηεηα ηωλ 

γπλαηθώλ είλαη νη μπινθαηαζθεπέο.          

Σηλ. επικοινωνίας: 23860 – 31 117         

Σαχ. Γ/νση: Νπκθαίν, Τ.Κ. 53 078     

 

 

 


