
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Αγροηικός Σσνεηαιριζμός Γσναικών Αργολίδας «ΚΥΑΝΩΝ ΔΡΓΑ» 

 

Ο Σπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί ζηε 

γξαθηθή Νέα Κίν. Οη γπλαίθεο 

πηζηέο ζηε γαζηξνλνκηθή 

παξάδνζε πνπ θιεξνλόκεζαλ 

από ηνπο Μηθξαζηάηεο 

πξνγόλνπο ηνπο, 

παξαζθεπάδνπλ ππέξνρα 

πξντόληα αμηνπνηώληαο ηελ 

ηνπηθή γεσξγηθή παξαγσγή, 

όπσο δπκαξηθά (ρπινπίηεο, 

ηξαραλά), γιπθά θνπηαιηνύ από 

θξνύηα θαη όζπξηα (θαζόιηα 

γίγαληεο), ιηθέξ, ελώ ζπιιέγνπλ 

θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά 

αξσκαηηθά θπηά ηεο πεξηνρήο.  

 

Σηλ. επικοινωνίας: 27510 – 52330 

Σαχ. Δ/νση: Πιαηεία Δεκάξρνπ Καηξηιηόηε, Νέα Κίνο, Τ.Κ. 210 53 

 

 

Αγροηοσριζηικός Βιοηετνικός και Οικοηετνικός Σσνεηαιριζμός  

Γσναικών Λιμνών Αργολίδας 

 

Οη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε ηελ νηθνηερλία θαη ξάβνπλ 

παξαδνζηαθέο ζηνιέο. 

 

Σηλ. επικοινωνίας: 27510 – 76810  

Σαχ. Δ.νση: 212 000 

 

  



ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑ 

 

Αγροηικός Σσνεηαιριζμός Γσναικών Λεωνιδίοσ 

Σηελ ηζηνξηθή πεξηνρή ηεο Τζαθσληάο, ζην γξαθηθό Λεσλίδην, δξαζηεξηνπνηείηαη 

ν Σπλεηαηξηζκόο πνπ αμηνπνηώληαο ηελ πινύζηα αγξνηηθή παξαγσγή παξαζθεπάδεη 

πνηνηηθά πξντόληα όπσο δπκαξηθά (ρπινπίηεο, ηξαραλά), αξηνζθεπάζκαηα (πνηθηιία 

ζε βνπηήκαηα θαη παμηκάδηα), δίπιεο, ακπγδαισηά, γιπθά ηαςηνύ, θνπηαιηνύ θαη 

καξκειάδεο (κειηηδαλάθη, πνξηνθάιηα, βύζζηλν, ζύθν), ιηθέξ από δηάθνξα θξνύηα 

ελώ αλαιακβάλεη ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering).  

 

Σηλ. επικοινωνίας: 27570 – 23507 

Σαχ. Διεύθυνση: Λεσλίδην – Θέζε ΣΙΟΣ, Τ.Κ. 22300 

 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΛΑΚΩΝΙΑ 

 

Αγροηικός    ζσνεηαιριζμός  οικοηετνίας – τειροηετνίας «Η ΔΡΓΑΝΗ» 

 

Σην ηζηνξηθό Γεξάθη νη γπλαίθεο ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ ζε όξζηνπο αξγαιεηνύο 

θαηαζθεπάδνπλ κνλαδηθά ζε ζρέδηα θαη ρξώκαηα πθαληά (θηιίκηα, καμηιάξεο, ραιηά), 

όια εκπλεπζκέλα από ηε Βπδαληηλή πεξίνδν θαζώο θαη ππέξνρα ρεηξνηερλήκαηα 

(αζπξνθεληήκαηα, θνθηά, πιεθηά κε βεινλάθη) θ.ά. 

Σηλ. επικοινωνίας:  27310 – 71210, –71382       

Σαχ. Δ/νση: Γεξάθη, Τ.Κ. 23058  



Αγροηικός ζσνεηαιριζμός γσναικών  Κροκεών  Λακωνίας  «Η ΚΥΝΙΣΚΑ» 

 

 Οη δξαζηήξηεο 

γπλαίθεο ηνπ 

Σπλεηαηξηζκνύ 

ρξεζηκνπνηώληαο 

παξαδνζηαθέο ζπληαγέο 

αζρνινύληαη κε ηελ 

παξαγσγή ζαπνπληνύ 

από ειαηόιαδν θαη κε 

ηελ επεμεξγαζία 

πξντόλησλ ειηάο θαη 

ειαηνιάδνπ, 

αμηνπνηώληαο ηελ 

κεγάιε ηνπηθή 

παξαγσγή. Μηα άιιε 

ηδηαίηεξε 

δξαζηεξηόηεηα ησλ 

γπλαηθώλ είλαη ε θαηαζθεπή ηνπηθώλ  παξαδνζηαθώλ θνξεζηώλ (βιάρηθε, καληάηηθε) 

θαζώο θαη απνθξηάηηθσλ ζηνιώλ κε πξσηόηππα ζρέδηα θαη πνηθηιία ρξσκάησλ, 

δίλνληαο θάζε ρξόλν κηα μερσξηζηή λόηα ζην ηνπηθό θαξλαβάιη. 

Σηλ. επικοινωνίας: 27350 – 71910, –71909     

Σαχ. Δ/νση: Κξνθεέο, Τ.Κ. 230 57  

 

 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΜΕΗΝΙΑ 

 

Αγροηοσριζηικός Σσνεηαιριζμός Γσναικών Γ.Κ. Γωρίοσ Μεζζηνίας  

«Γωριέων Γεύζεις» 

Οη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ 

πξντόλησλ όπσο γιπθά θνπηαιηνύ, αξηνζθεπάζκαηα, δπκαξηθά, ιηθέξ θαζώο επίζεο 

θαη κε ηε ρεηξνηερλία. 

Σηλ. επικοινωνίας: 27650 – 31145  

Σαχ. Δ/νση: Δώξην, Τ.Κ. 24 500 



Αγροηοσριζηικός Αγροβιοηετνικός Σσνεηαιριζμός Κσπαριζζίας «ΝΔΓΑ» 

 

 

Οη γπλαίθεο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνύ 

αζρνινύληαη κε ηελ 

παξαζθεπή 

γιπθηζκάησλ από 

θξνύηα θαη θεπεπηηθά. 

 

 

 

Σηλ. επικοινωνίας: 

27610 – 23271  

Σαχ. Δ/νση: Φάξκαθα 

Κππαξηζζίαο, Τ.Κ. 24 

011 


