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Η επίσκεψη σε μια έκθεση τροφίμων και ποτών δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για να
γνωρίσεις τον πλούτο των προϊόντων που παράγονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι
μια ευκαιρία να συναντήσεις και να γνωρίσεις όλους εκείνους τους ανθρώπους που δεν
έχουν πάψει ούτε μια στιγμή να πιστεύουν στις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η
ελληνική γη και να τις αξιοποιούν. Είτε ο καθένας μόνος του, είτε μέσα από συλλογικά
σχήματα.
Αυτά τα συλλογικά σχήματα είχαμε στο νου μας να συναντήσουμε κατά τις επισκέψεις
μας στις εκθέσεις τροφίμων και ποτών που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Και να
γνωρίσουμε τα προϊόντα τους. Προϊόντα που όχι μόνο δεν υπολείπονται από τα
προϊόντα μικρών και μεγάλων ιδιωτικών εταιριών αλλά πολλές φορές τα ξεπερνούν: σε
αυθεντικότητα, σε ποιότητα ακόμα και σε αισθητική.
Πολλά από τα προϊόντα αυτών των συλλογικών σχημάτων (συνεταιρισμοί και
ομάδες/οργανώσεις παραγωγών) είναι ήδη γνωστά στο πανελλήνιο αλλά και σε αγορές
του εξωτερικού. Ορισμένα έχουν μια ιδιαίτερη μοναδικότητα. Άλλα έχουν από πίσω τους
μια συνεχή προσπάθεια που αν δεν ξεπερνά τον έναν αιώνα τον πλησιάζει. Άλλα
κρύβουν καινοτομίες για ενίσχυση της διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν
όμως και εκείνα τα οποία χαρακτηρίζουμε ως μικρούς τοπικούς θησαυρούς όχι μόνο για
την ποιότητά τους αλλά και για την ταύτισή τους με τον τόπο παραγωγής τους. Προϊόντα
που δεν μπορούν να αγγίξουν ποσότητες παραγωγής ώστε να τοποθετηθούν σε μεγάλες
αλυσίδες λιανικής αλλά είναι γνωστά σε τοπικές αγορές, σε delicatessen καταστήματα
και σε εξειδικευμένα παντοπωλεία.
Αν δεν είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά στις πρόσφατες εκθέσεις τα
συλλογικά αυτά σχήματα, εδώ θα βρείτε μερικά λόγια για κάθε ένα από αυτά ως μια
ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσπάθειάς τους.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ιδρύθηκε το 1971. Απαρτίζεται από 1.000 μέλη και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής,
συσκευασίας και διακίνησης του κρόκου Κοζάνης. Η ίδρυση του Συνεταιρισμού δημιούργησε ένα
φορέα που έχει τη συνολική ευθύνη της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης του
προϊόντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά του και να αποφεύγεται η νοθεία που γινόταν στο
παρελθόν, από τους εμπορομεσίτες, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την αρνητική εικόνα του
προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ZOINOS WINERY
Στον κατάλογο με τις μεγάλες οινικές επιχειρήσεις του αμπελοοινικού κλάδου, μια διακριτή θέση
κατέχει η ZOINOS WINERY. Παράγοντας εκλεκτά οινικά προϊόντα, αναγνωρίσιμα στην εγχώρια αγορά
αλλά σταδιακά και στη διεθνή όπου πλέον έχει έναν σταθερό προσανατολισμό, η ZOINOS WINERY,
γνωστή παλαιότερα ως Ζίτσα, από το όνομα της περιοχής με τις σπάνιες ποικιλίες αμπελιών (Ντεμπίνα,
Βλάχικο, Μπεκάρι), όπου είναι άλλωστε και η έδρα της, θεωρείται μια από τις σύγχρονες μονάδες του
κλάδου αλλά ταυτόχρονα και από τις πιο μεγάλες με το ευρύ δίκτυο συνεργασιών που αναπτύσσει.
Πίσω από την δημιουργία της ZOINOS WINERY βρίσκεται το ανήσυχο και φιλοπρόοδο πνεύμα των
αμπελουργών της περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Ο Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου ιδρύθηκε το 1961 από τους αμπελουργούς της επαρχίας
Τυρνάβου με σκοπό την αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού της σταφυλικής παραγωγής της περιοχής
Με περίπου 500 αμπελουργούς μέλη που καλλιεργούν περισσότερα από 8.000 στρέμματα
οινοποιήσιμων σταφυλιών επεξεργάζεται στο οινοποιείο του κάθε χρόνο 10 με 13 χιλιάδες τόνους
σταφυλιών. Τα προϊόντα του συνεταιρισμού, ούζο, τσίπουρο και κρασί έχουν τύχει πολλαπλών
βραβεύσεων και διακρίσεων και κυκλοφορούν σε πάνω από 60 ετικέτες,. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε εδώ

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
Ιδρύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1933, και αρχικά λειτούργησε ως «Αναγκαστικός Αμπελουργικός
Συνεταιρισμός Σπάτων». Λόγω της σταδιακής καταστροφής των αμπελιών της περιοχής από την
φυλλοξήρα μειώθηκε δραματικά η παραγωγή σταφυλιών και ο Συνεταιρισμός παρήκμασε. Μετά την
αναμπέλωση, όμως, περίπου το έτος 1962 δημιουργήθηκαν πάλι οι ανάγκες για έναν Συνεταιρισμό που
θα ανταποκρινόταν στις νέες απαιτήσεις. Τον Ιούνιο του 1971 αρχίζει η επαναλειτουργία του με
καινούργιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και δημιουργία καινούργιων υπερσύγχρονων
αποθηκευτικών χώρων για μούστο και κρασί. Από το έτος 1986 έπαψε να είναι αναγκαστικός. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΣΚΗΤΗΣ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ποταμιάς – Σκήτης «το Μαυροβούνι» ιδρύθηκε το 2017 από μια ομάδα 23
παραγωγών, κατοίκων των δυο γειτονικών χωριών, της Ποταμιάς και της Σκήτης. Η κύρια ενασχόληση
των μελών του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή κάστανων αλλά και άλλων φρούτων όπως κερασιών,
μήλων κλπ. Η ποιότητα τους είναι εξαιρετική όπως επίσης και η διατηρησιμότητα τους σε ψυκτικούς
θαλάμους είναι εξαιρετικά μεγάλη. Η περίοδος συγκομιδής είναι από 15 Σεπτεμβρίου έως 20
Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΩΛΕΝΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός δεν είναι τίποτα άλλο από μια ένωση ελαιοκαλλιεργητών που καλλιεργούν
με αγάπη και υπευθυνότητα το ευλογημένο προϊόν της ελιάς. Το αρχαίο ρητό που ταιριάζει στο
εγχείρημα είναι «Η ισχύς εν τη ενώσει». Όμως φτάνει αυτό; Όλα τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού
είναι παραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου από επιλογή και όχι από ανάγκη. Το πρώτο
συναίσθημα που τους ένωσε είναι η αγάπη τους για την ελιά και κατ’ επέκταση μέσα από το δέντρο της
ελιάς και η αγάπη τους για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας ιδρύθηκε το έτος 1949 με την επωνυμία «Ένωση
Ελαιουργικών Συνεταιρισμών Μαλιακού-Ευβοϊκού-Παγασητικού». Η εμπορική δραστηριότητα του
συνεταιρισμού έχει ήδη αρχίσει από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, στο πρώτο του εργοστάσιο στην
περιοχή “Καλόγηρος” της Στυλίδας. Τα προϊόντα που παράγονται από τον συνεταιρισµό είναι ελιές
πράσινες, πράσινες βιολογικές, µαύρες, µαύρες βιολογικές, εκπυρηνωµένες, γεµιστές, κοµµένες σε
φέτες και µισές. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Mε ιστορία που ξεκινά από το 1934 είναι μια κοινωνική επιχείρηση που την αποτελούν κορωπιώτικες
οικογένειες με κουλτούρα και παράδοση στην καλλιέργεια του αμπελιού. Με σεβασμό στην παράδοση,
και σε πείσμα των καιρών, οι συνεταίροι συνεχίζουν με πολύ ελληνικό φιλότιμο και με επαχθείς
οικονομικές συνθήκες να καλλιεργούν τα αμπέλια τους διατηρώντας το παραδοσιακό Αττικό τοπίο των
Mεσογείων. Από την φιλότιμη αυτή προσπάθεια παράγονται ετησίως κατά μέσο όρο 900 τόννοι
εξαιρετικού λευκού οίνου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΜΕΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο ΑΣ Ιμέρων του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού Κοζάνης ιδρύθηκε το 1933 από τοπικούς παραγωγούς με
σκοπό την οργάνωση και προώθηση των αγροτικών προϊόντων τους. Το 2005 ξεκίνησε η κατασκευή του
σύγχρονου ελαιοτριβείου το οποίο ολοκληρώθηκε το 2006 και εμπλουτίζεται κάθε χρόνο μέχρι και
σήμερα με μηχανήματα νέας τεχνολογίας. Μέχρι και σήμερα καλλιεργούνται περίπου 2000 στρέμματα
που αναλογούν σε 50.000 ελαιόδενδρα. Tο Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Ιμέρων έχει έντονη φρουτώδη
γεύση και άρωμα φρεσκοκομμένου καρπού ελιάς και οι Πράσινες Ελιές Ιμέρων προέρχονται
αποκλειστικά από τις ποικιλίες «Χονδρολιά Χαλκιδικής» και «Χαλκιδικής» Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ «Ο ΕΝΙΠΕΑΣ»
Ιδρύθηκε το 2017 με έδρα το Μικρό Ευύδριο και δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της
επαρχίας Φαρσάλων. Σήμερα απαριθμεί 70 και πλέον μέλη. Υπό τη σκέπη του λειτουργούν τέσσερις
ομάδες παραγωγών (βάμβακος, σιτηρών, αγελαδινού γάλακτος και οσπρίων). Ο ΕΝΙΠΕΑΣ έχει συνάψει
συμβάσεις συνεργασίας με άλλους υγιείς συνεταιρισμούς, φορείς, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, και
έχει θέση τις βάσεις για ακόμα περισσότερες μελλοντικές συνεργασίες. Έχει αποτελέσει ιδρυτικό μέλος
της ΚΟΙΝΣΕΠ για την παραγωγή και διάθεση του Φαρσαλινού χαμομηλιού. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΒΙΑΣ
Το ταξίδι της La Mia Stevia ξεκινά το 2011 όταν μια ομάδα έμπειρων παραγωγών στην Στερεά Ελλάδα
αποφασίζει να αλλάξει το μέλλον του τόπου της, καλλιεργώντας το φυτό στέβια. Η στέβια, μια
καλλιέργεια νέα για την Ευρώπη, ήταν αυτή στην οποία οι παραγωγοί μας επένδυσαν για να
δημιουργήσουν μόνοι τους την ευκαιρία που έψαχναν. Μια καλλιέργεια που θα άλλαζε τα έως τότε
δεδομένα, αφού συγκέντρωνε χαρακτηριστικά που οι καταναλωτές αποζητούσαν. Η στέβια είναι
υγιεινό προϊόν, χωρίς θερμίδες, με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με μεγάλη απόδοση ανά
στρέμμα ενώ έχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ A’
Στη Χαλάστρα, στη μεγαλύτερη ορυζοπαραγωγό περιοχή της Ελλάδος, ιδρύθηκε το 1917 από μια
ομάδα παραγωγών ο Α’ Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας. Ο Συνεταιρισμός έχει
δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες δομές και πλέον συγκεντρώνει και διαχειρίζεται ετησίως περί τους
40.000 τόνους ρυζιού. Από το 2014 ο Συνεταιρισμός θέλοντας να διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων
πρόσθεσε εκλεκτά όσπρια Ελλήνων παραγωγών ή άλλων Συνεταιρισμών. Ο Συνεταιρισμός διαθέτει
προς πώληση έμφλοιο ρύζι υψηλής απόδοσης και ποιότητας τύπου Indica αλλά και Japonica (Ronaldo,
Luna, Gloria). Εκτός από το ρύζι το οποίο είναι το κύριο προϊόν, ο Συνεταιρισμός διαθέτει προς πώληση
κτηνοτροφικό αραβόσιτο υψηλής διατροφικής αξίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Πρόκειται για μια ομάδα νέων και μικρών παραγωγών που εδρεύει στο νοτιοδυτικό τμήμα της
Μεσσηνίας Πελοποννήσου και προσπαθεί να συνδυάσει παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους
καλλιέργειας αλλά πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Τα προϊόντα που παράγουν είναι το εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο που λαμβάνεται απευθείας από ελιές και αποκλειστικά με ψυχρή εκχύλιση, οι
ελιές καλαμών διατηρημένες σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και επεξεργασμένες με την
παραδοσιακή συνταγή, ρίγανη και θυμάρι συλλεγμένα με το χέρι, αποξηραμένα και τριμμένα φυσικά,
η σταφίδα από σταφύλια μαζεμένα στο χέρι, στεγνωμένα φυσικά κάτω από τον ήλιο και πλυμένα στη
Μεσόγειο θάλασσα και το χειροποίητο σαπούνι από ελαιόλαδο με την παραδοσιακή ελληνική
συνταγή. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΑΣΟΠ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΔΙ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Αθανασίου Δράμας ιδρύθηκε το 2005 και είναι αναγνωρισμένος ως
Οργάνωση (Ομάδα) Παραγωγών (Ο.Π.). Βασική δραστηριότητα είναι η καθετοποιημένη καλλιέργεια
της Ροδιάς, με την ορθολογική διαχείριση των φυτειών, με τη διαλογή, συσκευασία, αποσπύρωση
φρέσκων καρπών και με την παραγωγή χυμού στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις καθώς και η εμπορική
αξιοποίηση των προϊόντων, προς όφελος της Ομάδας Παραγωγών. Τα ρόδια είναι ελληνικής
παραγωγής της ποικιλίας wonderful που καλλιεργούνται με ιδιαίτερη φροντίδα από τους καλλιεργητές
ροδιάς της ομάδας του ΑΣΟΠ σε όλη την Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
Ο Γεωργικός Συνεταιρισμός Χάλκης Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ιδρύθηκε το 1947 και από τότε μέχρι σήμερα έχει
μία συνεχώς αναπτυσσόμενη δράση. Βασική φιλοσοφία του ήταν και είναι η αλληλεγγύη των
συνεταίρων. Δηλαδή, η πίστωση των αναγκαίων εφοδίων στους παραγωγούς, με εγγύηση το
παραγόμενο προϊόν του. Τα προϊόντα που παράγει ο Συνεταιρισμός είναι Δημητριακά (Σκληρό σιτάρι,
κριθάρι, καλαμπόκι), Βιομηχανική Τομάτα και φυλλώδη λαχανικά τα οποία καλλιεργεί ο Γεωργικός
Συνεταιρισμός Χάλκης για την εταιρεία Μπαρμπα Στάθης (πιο συγκεκριμένα νωπά λαχανικά, σπανάκι,
αρακά, φασολάκι, συμβατικά και βιολογικά.) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ / ΠΗΛΙΟ
Ζαγορά, σ’ αυτόν τον τόπο, το Νοέμβριο του 1993, ιδρύθηκε ο Γυναικείος Αγροτουριστικός
Συνεταιρισμός Ζαγοράς, ο μοναδικός Γυναικείος Συνεταιρισμός της Μαγνησίας, από 50 γυναίκες που
θέλησαν να αξιοποιήσουν τις παραδόσεις τους και να προσφέρουν υπηρεσίες όχι στεγνά τουριστικές,
αλλά δουλειά με κέφι, μεράκι και ποιότητα. Σήμερα, ο Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός
Ζαγοράς έχει δικό του κατάστημα στην κεντρική πλατεία του χωριού στον Αη Γιώργη. Στο
“καφεγλυκοπωλείο” ο επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει μια μεγάλη ποικιλία από γλυκά κουταλιού,
μαρμελάδες, παραδοσιακά γλυκά ταψιού, σπιτικά λικέρ, σπιτικούς μεζέδες που συνοδεύουν το ντόπιο
τσίπουρο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ.
Ο ΕΟΣ Σάμου είναι ένας από τους παλαιότερους συνεταιρισμούς της Ελλάδας και συγκαταλέγεται
μεταξύ των 10 μεγαλύτερων οινοποιείων της χώρας μας! Το σαμιώτικο κρασί αποτελεί βασικό οινικό
πρεσβευτή της Ελλάδας στο εξωτερικό, με εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, στο Συνεταιριστικό
σχήμα συμμετέχουν 2.200 φυσικά μέλη. Ο ΕΟΣ Σάμου συγκεντρώνει, οινοποιεί και εμπορεύεται το
σύνολο σχεδόν της οινικής παραγωγής του νησιού. Τα κρασιά της Σάμου συγκεντρώνουν εκατοντάδες
διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς και εκθέσεις. Το Μοσχάτο Σάμου έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα
σε όλο τον κόσμο και έχει ταυτίσει απόλυτα το όνομά του με τη γεωγραφική του προέλευση, όπως
συμβαίνει με τις πιο εκλεκτές διεθνώς ποικιλίες. Για αυτούς τους λόγους, το σαμιώτικο κρασί διαθέτει
μια από τις παλαιότερες κατοχυρώσεις ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης της Ευρώπης (ΠΟΠ) και
δικαιούται να κυκλοφορεί διεθνώς μόνο με το όνομα «Samos». Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
εδώ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕΣ Α.Ε.
H Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας ιδρύθηκε το 1919 με σκοπό την ανάδειξη, μέσα από την
συνεταιριστική ιδέα των ποιοτικών κορινθιακών προϊόντων. Δημιούργησε το 2007 ένα υπερσύγχρονο
τυποποιητήριο στο οποίο με πολύ αυστηρές προδιαγραφές συγκεντρώνουμε το ελαιόλαδο από την
ποικιλία ελιάς μανάκι. Τα προϊόντα που παράγει η Ένωση ονομάζονται KOΡΙΝΘΙΑ ΧΩΡΑ (πρόκειται για
ένα Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο με λαμπερό πράσινο χρώμα με χρυσολεμονί ανταύγειες και
διακριτικά αρώματα φρέσκων φρούτων, ισοροπημένη βοτανικότητα με γλυκές νότες ελιάς) και ΛΑΪΣ
(Ένα εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο με έντονο πράσινο χρώμα με χρυσές και ιώδες ανταύγειες και
αρμονικό μυνίσκο με διακριτικά αρώματα βοτανικότητας, νεαρού ανθικού χαρακτήρα και πολύπλοκες
νότες φρεσκοκομμένης ελιάς). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΘΕΣΤΟ – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλών Τοματοπαραγωγών «ΘΕΣΤΟ», ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2012
στη Λάρισα, από 331 ιδρυτικά μέλη. Αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια της Ομάδας Παραγωγών
Βιομηχανικής Τομάτας της ΕΑΣ Λάρισας, σε ένα θεσσαλικό, ανεξάρτητο, κλαδικό, συνεταιριστικό
σχήμα. Οι δράσεις της Οργάνωσης Παραγωγών Βιομηχανικής Τομάτας «ΘΕΣΤΟ» επεκτείνονται σε όλο
το φάσμα των δραστηριοτήτων της καλλιέργειας της Βιομηχανικής Τομάτας καθώς και των Οσπρίων
όπως τα Ρεβίθια, τα Φασόλια, οι Φακές και το Λαθούρι. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ
Η ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ είναι η πρώην Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών της Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας,
σε συντομογραφία Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ., η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2002. Η εταιρία παράγει,
συσκευάζει και διακινεί εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο εκλεκτής ποιότητας. Στόχος της ΚΑΣΕΛΛ είναι η
προώθηση του ποιοτικού εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου «Φίλαιος» & «9» στα κανάλια διανομής
των αγορών του εξωτερικού. Επίσης η ΚΑΣΕΛΛ δημιούργησε συσκευασίες για το ελληνικό DORY το νέο
αυτό προϊόν με όλες τις αξίες του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου προς τιμή της θεάς Αθηνάς. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Ο Συνεταιρισμός Αιγοπροβατοτροφίας περιοχής Αμυνταίου δημιουργήθηκε το 2010. Στόχος του
Συνεταιρισμού, εξαρχής, αποτέλεσε η προσπάθεια για προώθηση των πρακτικών επεξεργασίας των
προϊόντων με την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και όχι απλά η πώληση τους σε
μεταπράτες. Οι δραστηριότητες αφορούν τη παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία κτηνοτροφικών,
καταναλωτικών προϊόντων καθώς και τη κατασκευή, προμήθεια και την εμπορία μέσων παραγωγής
και παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΜΕΛΙΤΤΕΑΣ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Δώδεκα ανεξάρτητοι μελισσουργοί με κοινό όραμα για την μελισσοκομία, δημιούργησαν τον
Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Λαμίας «Μελιττέας». Ο Συνεταιρισμός έχει δημιουργήσει μια απόλυτα
ελεγχόμενη μελισσοκομική μονάδα για την παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών μελισσοκομικών
προϊόντων. Φορέας πιστοποίησής είναι η BioHellas και τα πιστοποιημένα βιολογικά μελισσοκομικά
προϊόντα είναι ήδη διαθέσιμα στον καταναλωτή. Τα προϊόντα του Συνεταιρισμού είναι το ελληνικό μέλι
Ελάτης, το ελληνικό μέλι Ερείκης, το ελληνικό μέλι Καστανιάς και το ελληνικό μέλι Πεύκης. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Η ιστορία του Συνεταιρισμού ξεκινά από το 1929 όταν ιδρύθηκε ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός
Μανταμάδου η Αθηνά. Ο Συνεταιρισμός έχει σκοπό την έκθλιψη του ελαιοκάρπου και την εμπορική
διακίνηση του πολύτιμου ελαιολάδου. Μετά από 30 χρόνια ιδρύθηκε ο Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός
Μανταμάδου και μέχρι και σήμερα ο Συνεταιρισμός διαθέτει το Εργοστάσιο έκθλιψης ελαιοκάρπου, το
εργοστάσιο επεξεργασίας Γάλακτος και την αποθήκη εμπορίας Ζωοτροφών. Τα τυροκομικά προϊόντα
που παράγει ο Συνεταιρισμός είναι το Λαδοτύρι Μυτιλήνης ΠΟΠ, η παραδοσιακή Φέτα ΠΟΠ, η
Γραβιέρα, το νωπό βούτυρο, το αγνό βούτυρο, η νωπή αλλά και ξερή μυζήθρα. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε εδώ.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ "ΑΙΓΕΣ"
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοπαραγωγών 'Αιγές' εδρεύει στην Κρύα Βρύση του Δήμου Πέλλας της
περιφερειακής ενότητας Πέλλας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου και είναι και
εγκατεστημένη η διοίκησή του. Η Ομάδα Παραγωγών ιδρύθηκε το 2017. Το φιλόδοξο ξεκίνημα έγινε
από 21 παραγωγούς οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ορθές πρακτικές καλλιέργειας. Τα
προϊόντα παραγωγής είναι τα σταφύλια SUPERIOR και GRIMSON, τα μήλα ΦΟΥΤΖΙ και ΤΖΙ ΕΦ, τα
ροδάκινα και τα Νεκταρίνια. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ VAENI- ΝΑΟΥΣΑ
Το 1983, 330 αμπελουργοί - παραγωγοί της ζώνης ΟΠΑΠ Νάουσα, αποφάσισαν την ίδρυση του
συνεταιρισμού που θα αξιοποιούσε την παραγωγή τους. Αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της
παραγωγής στην περιοχή της Νάουσας, φημισμένης για το καλό κόκκινο κρασί της. Η αγάπη για το
καλό κρασί, η πείρα και το μεράκι των αμπελουργών - μελών του VAENI-Νάουσα, «παντρεμένα» με την
πιο προηγμένη τεχνολογία, εγγυώνται για την ποιότητα των κρασιών του που προέρχονται κυρίως από
την κατ' εξοχήν Ελληνική ποικιλία του Βορειοελλαδίτικου χώρου, το «Ξινόμαυρο». Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Λιβανατών ιδρύθηκε το 2010 για να εκπροσωπήσει τους
αγρότες μας στο κομμάτι της διακίνησης και πώλησης των προϊόντων τους. Για την πιο ομαλή
επεξεργασία των ελιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών ο Συνεταιρισμός αγόρασε και
εγκατέστησε ένα Σύστήμα Υδρομεταφοράς Ελαιών και Χρωματοδιαλογέα για την εξασφάλιση της
βέλτιστης ποιότητας της αποθηκευμένης παραγωγής. Για την KYNOS, η ενασχόληση με τις ελιές είναι
τόσο παραδοσιακή όσο και οικογενειακή υπόθεση. Η καλλιέργεια, η συγκομιδή, η διαλογή και η
επεξεργασία της ελιάς, γίνεται με απόλυτο σεβασμό προς την ελληνική φύση. Τα προϊόντα παραγωγής
είναι η ελιά καλαμών ολόκληρη, φυσική μαύρη σε άλμη και ξίδι, η ελιά καλαμών εκπυρυνωμένη
(pitted), μαύρη φυσική σε άλμη και ξίδι και η πάστα ελιάς καλαμών. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε εδώ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΤΟΥ Α.Σ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1932 ως Γεωργικός Πιστωτικός και Προμηθευτικός Συνεταιρισμός
Πετρομαγούλας, από αγρότες του χωριού Πετρομαγούλα. Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει ο
Συνεταιρισμός μέχρι σήμερα είναι η συμβουλευτική αγροτών, σεμινάρια και εκπαίδευση αγροτών,
σπορόκεντρο σίτου, πιστοποίηση αγροτών για ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων, πιστοποίηση καλής
λειτουργίας ψεκαστικών, ομάδες παραγωγών βάμβακος, σίτου και ντομάτας, προμηθευτική δράση,
πιστοποίηση του εταιρικού σχήματος που συμμετέχει ως φορέας B για την υποβολή της ενιαίας
δήλωσης καλλιέργειας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΓΡ. ΚΤΗΝ. ΣΥΝ. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟ
Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Μεσοτόπου Λέσβου ιδρύθηκε το 1923 και λειτουργεί
αδιάκοπα έως σήμερα. Δραστηριοποιείται στo χωριό Μεσοτόπος νοτιοδυτικά της Λέσβου. Το 2017 ο
Συνεταιρισμός εντάχθηκε σε Πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης προβάτων Λεσβιακής φυλής δίνοντας
έμφαση στη συνεχή βελτίωση των αποδόσεων σε γάλα και κρέας. Το 2018 ο Συνεταιρισμός ξεκίνησε
την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων όπως Φέτα Π.Ο.Π συμβατική και βιολογική – Λαδοτύρι Π.Ο.Π
συμβατικό και βιολογικό – Γραβιέρα συμβατική και βιολογική – Παραδοσιακό Γιαούρτι συμβατικό και
βιολογικό – Μυζήθρα. Τα προϊόντα είναι εξαιρετικής ποιότητας γιατί παράγονται από 100% φρέσκο
αιγοπρόβειο γάλα που συλλέγουμε καθημερινά από τα χωριά Μεσότοπος – Άγρα – Ερεσός – Άντισσα –
Σίγρι, που βρίσκονται στη Δυτική Λέσβο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Φαρσάλων
Παρά την μακρόχρονη παράδοση της κτηνοτροφίας στην περιοχή των Φαρσάλων, η Οργάνωση συνιστά
την πρώτη Ο.Π. γάλακτος της περιοχής, η οποία προέρχεται αντίστοιχα από τον πρώτο κτηνοτροφικό
συνεταιρισμό που ιδρύθηκε και λειτούργησε στα Φάρσαλα. Σήμερα, η Οργάνωσή μας αριθμεί σαράντα
τέσσερα (44) μέλη και φιλοδοξεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε εδώ

ΠΙΝΔΟΣ ΑΠΣΙ
Ο Συνεταιρισμός ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, έμελλε να σφραγίσει με το όνομά του την πορεία της ελληνικής
πτηνοτροφίας. Η ίδρυσή του ξεκίνησε από τα 7 μέλη τα οποία αργότερα αυξήθηκαν σε περισσότερα
από 500, οι 2 εργαζόμενοι ξεπερνούν πλέον τους 1.200, ενώ η παραγωγή των 5000 κοτόπουλων την
εβδομάδα ανέρχεται σε 850.000 κοτόπουλα εβδομαδιαίως. Τα προϊόντα παραγωγής του
Συνεταιρισμού είναι τα νωπά κοτόπουλα (ολόκληρα ή τεμαχισμένα), τα κατεψυγμένα αλλά και έτοιμα
ψημένα κοτόπουλα, τα βιολογικής εκτροφής και ελευθέρας βοσκής , διάφορα αλλαντικά και αυγά,
γύρος κοτόπουλο, κιμάς κοτόπουλο και γιαννιώτικη παραδοσιακή κοτόπιτα. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε εδώ.

Οργάνωση Παραγωγών γάλακτος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Νάπης
Η Οργάνωση Παραγωγών γάλακτος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Νάπης ιδρύθηκε
στις 30/05/2018 με πρωτοβουλία των παραγωγών – μελών του Συνεταιρισμού, αποτελείται από 19
μέλη που παραδίδουν το γάλα τους, γάλα το οποίο προέρχεται από πρόβατα ελευθέρας βοσκής που
βόσκουν σε βοσκοτοπικές εκτάσεις της περιοχής, γάλα το οποίο λόγω του τρόπου βόσκησης αλλά και
του νησιωτικού χαρακτήρα έχει ιδιαίτερα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στόχος της
Οργάνωση Παραγωγών γάλακτος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Νάπης είναι να
αυξάνει και να βελτιώνει καθημερινά την παραγωγή γάλακτος της δίνοντας μεγάλη σημασία στην
ποιότητα του γάλακτος που συλλέγει. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στους τομείς
παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών και καταναλωτικών γενικά προϊόντων όπως και στην
παραγωγή και αποθήκευση ζωοτροφών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ
Στην καρδιά της Αμπελουργικής Ζώνης Ρομπόλας, δεκάδες αμπελουργοί από τα Ομαλά και τις γύρω
περιοχές δημιούργησαν το 1982 τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Ρομπόλας
Κεφαλληνίας, σε μια προσπάθεια να προστατέψουν αλλά και να αναδείξουν τη δυναμική του
Κεφαλλονίτικου αμπελώνα. Μετά από 36 χρόνια επιτυχημένης πορείας ο Συνεταιρισμός συνεχίζει να
εξελίσσεται και να προοδεύει και με αφοσίωση να παράγει οίνους εξαιρετικής ποιότητας που τιμούν τη
φήμη της ποικιλίας και διαδίδουν το όνομα της Κεφαλονιάς σε όλο τον κόσμο. Σήμερα αποτελείται από
300 αμπελουργούς με ιδιόκτητους αμπελώνες που καταλαμβάνουν περίπου το 80% της Ζώνης
Ρομπόλα. Οι καλλιεργητικές μέθοδοι που εφαρμόζουν σήμερα οι αμπελουργοί της «ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ»
ακολουθούν κατά κύριο λόγο την τοπική παράδοση κι αυτό γιατί η μορφή εκμετάλλευσης των εδαφών
παραμένει η ίδια επί δεκαετίες. Ο πολύτιμος καρπός του Κεφαλοννίτικου αμπελώνα φθάνει στο
οινοποιείο της «ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ» για να μετουσιωθεί σε πλούσιους απολαυστικούς οίνους. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

GERANIA WINES - A.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
Ο Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Μεγάρων - Gerania Wines ιδρύθηκε το 1908 και είναι ο πρώτος
συνεταιρισμός που συστήθηκε στην Ελλάδα. Ο αμπελώνας των Μεγάρων εκτείνεται από τους
πρόποδες του όρους Γεράνεια και ανεβαίνει σε ένα υψόμετρο περίπου στα 350 μέτρα. Σήμερα, το
οινοποιείο είναι εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και στελεχωμένο με
εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, παντρεύοντας την παράδοση με την σύγχρονη τεχνολογία. Τα
προϊόντα παραγωγής είναι οίνοι ONAR Μοσχοφίλερο και Αγιωργίτικο, ALKION (Λευκός, Ροζέ, Ερυθρός),
ΑΛΚΑΘΟΣ (Λευκός και Ερυθρός), ΕΝ ΠΑΧΕΙ (Λευκός και Ερυθρός Ξηρός, Ρετσίνα), ΑΣΚΟΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ
(Λευκός, Ροζέ και Ερυθρός Ξηρός και Ρ.Ε.Τ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

LIMNOS WINES
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λήμνου – Η Ένωση, αποτελεί τη φυσική και νομική συνέχεια της μέχρι και
το 2012 Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου, υπό την αιγίδα της οποίας δραστηριοποιούνταν
όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Λήμνου. Το μικροκλίμα του νησιού αλλά κυρίως τα εύφορα
ηφαιστιογενή εδάφη της Λήμνου, αποτέλεσε και εξακολουθεί να θεωρείται ο κορυφαίος τόπος όπου
ξεδιπλώνονται τα χαρίσματα των ποικιλιών, δίνοντας κρασιά Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (Π.Ο.Π.). Η νέα σειρά premium των Limnos Wines αντλεί την έμπνευσή της από την ποίηση
και το ίδιο το νησί της Λήμνου. Τα προϊόντα παραγωγής είναι ΘΥΜΙΣΕΣ, ΔΡΥΪΝΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ, ΑΡΩΜΑ
ΛΗΜΝΟΥ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ, LIASTOS, ΑΕΛΙΟΣ ΟΙΝΟΣ, ΥΨΙΠΥΛΗ, ΛΗΜΝΙΟ, ΑΓΙΟΧΩΜΑ, KRAMA,
TERRAZZO WHITE, ΡΕΤΣΙΝΑ *ΕΝΩΣΙΣ*, ΡΕΤΣΙΝΑ *ΜΥΡΙΝΑ*, POUCH 2.5 LT, BAG IN BOX 5,10,20 LT και
συσκευασίες PET. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ .

Ομάδα Παραγωγών προβατοτρόφων & αιγοτρόφων του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού
Ιωαννίνων ”ΕΝΩΣΗ αγροτών”
Στον Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων συστάθηκε και λειτουργεί από τις 31/7/2018, η Ομάδα
Παραγωγών προβατοτρόφων & αιγοτρόφων του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων “ΕΝΩΣΗ
αγροτών”, με προϊόν το αιγοπρόβειο γάλα με κωδικό 0401 ”γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που
δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή αλλα γλυκαντικά”. Έδρα της Ομάδας Παραγωγών
είναι τα Ιωάννινα στην Περιφέρεια Ηπείρου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

SANTO WINES
Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, Santo, ιδρύθηκε το 1947. Σήμερα αποτελεί έναν από
τους δυναμικότερους Συνεταιρισμούς της Ελλάδας με 1200 -μέλη. Δέσμευση της Santo είναι η
διαφύλαξη της τοπικής παράδοσης και ιστορίας, η προστασία των παραδοσιακών καλλιεργειών, η
παραγωγή οίνων και παραδοσιακών τοπικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
Σαντορίνη (ΠΟΠ) υψηλής ποιότητας και η αειφόρος γεωργική ανάπτυξη του νησιού. Οι εγκαταστάσεις
της Santo, περιλαμβάνουν το οινοποιείο SANTOWINES που είναι από τα πιο σύγχρονα όχι μόνο της
Σαντορίνης αλλά ολόκληρης της Ελλάδας, το μοναδικό πλέον στο νησί εργοστάσιο επεξεργασίας για το
Τοματάκι Σαντορίνης «SANTO», και το Κέντρο Οινοτουρισμού SantoWines, τον επισκέψιμο χώρο του
οινοποιείου, το οποίο με την εκπληκτική θέα στην Καλντέρα και τις άρτιες υποδομές φιλοξενίας, έχει
καθιερωθεί ανάμεσα στους πιο σημαντικούς προορισμούς οινοτουρισμού της χώρας με 400.000
επισκέπτες κάθε χρόνο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΜΥΡΩΔΑΤΟ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΜΥΡΩΔΑΤΟ δημιουργήθηκε με σκοπό την παραγωγή γευστικών, υγιεινών και φυσικών
προϊόντων με αγνά υλικά, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά δημιουργήσαμε μια εξαιρετική γκάμα
προϊόντων με γεύση και ποιότητα αλλά και απαιτητική νοστιμιά. Τα προϊόντα που παράγουν είναι
πάστες (ταχίνι, φυστικοβούτυρο, πάστα από ηλιόσπορους, κολοκυθόσπορους, κλπ.), μαρμελάδες με
διάφορες γεύσεις (ακτινίδιο με πορτοκάλι, φρούτα του δάσους, βατόμουρο, κλπ), διάφορα έλαια και
καλλυντικά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταξιάρχη είναι από τους παλαιότερους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα με την
λειτουργία του να ξεκινά το 1928 με την καλλιέργεια καπνού. Γρήγορα ωστόσο αντιλήφθηκε τις ανάγκες
της ελληνικής εσωτερικής αγοράς για φρέσκα και μεταποιημένα τρόφιμα, εστιάζοντας τις
δραστηριότητές του στην παραγωγή ξηρών και νωπών φρούτων – λαχανικών και ιδιαίτερα ξηρών
σύκων. Ο συνεταιρισμός βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια, στο ομώνυμο χωριό Ταξιάρχης όπου είναι η
ζώνη παραγωγής για τα ΠΟΠ Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του καλύπτει όλο το
φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των ξηρών σύκων που καλλιεργούνται από τα μέλη
του.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ ΜΩΛΟΥ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
Δημιουργήθηκε το 2011 από 45 παραγωγούς, τα κτήματα των οποίων βρίσκονται στην ευρύτερη
περιοχή του Δημ. Διαμερίσματος Μώλου και την ιστορική περιοχή των Θερμοπυλών. Πλέον αριθμεί 70
παραγωγούς οι οποίοι καλλιεργούν περί τα 2.000 στρέμματα με 40.000 φιστικόδεντρα σε μια έκταση
που εκτείνεται από την παραλιακή ζώνη μέχρι και σε υψόμετρο περίπου 400-500 μέτρων. Ο
συνεταιρισμός εκτός από την μεγάλη παρουσία του στην Ελληνική αγορά εξάγει τα προϊόντα του σε
Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Τα προϊόντα του διατίθενται σε συσκευασίες των 25κιλ., 1κιλ. , 500 γρ.,
250γρ. και 35γρ., και περιλαμβάνουν κελυφωτό φιστίκι ωμό, κελυφωτό φιστίκι ψημένο, αλατισμένο ή
μη αλατισμένο και ψίχα φιστικιού (καθαρό ενδοκάρπιο).

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαμίας με παρουσία πάνω από 90 χρόνια στην Φθιώτιδα έχει εξελιχθεί σε
ένα σημαντικό πυλώνα της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Μια εκ των δραστηριοτήτων του
συνεταιρισμού είναι η συλλογή βάμβακος, διαθέτοντας σύγχρονο εκκοκκιστήριο, παρεμβαίνοντας έτσι
σημαντικά στον χώρο του βαμβακιού. Επίσης διαθέτει στην αγορά ρύζι Ανθήλης με την ονομασία
«Κοιλάδα Σπερχειού» από την Ομάδα Παραγώγων Ρυζιού, που δραστηριοποιείται στον Συνεταιρισμό.
Ταυτόχρονα, διαθέτει ξηραντήριο καθώς και σιλό για τη συλλογή σιταριού & καλαμποκιού. Από τα πιο
εμβληματικά και ιδιαίτερα γνωστά του προϊόντα είναι τα γαλακτοκομικά με την ονομασία L’ami.
Παράγονται στη μοναδική βιομηχανία γάλακτος που διαθέτει ο ΑΣ όπου συγκεντρώνεται ντόπιο γάλα
από κτηνοτρόφους της περιοχής και διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας αλλά και στην
περιοχή της Αττικής μέσω ευρύτατου δικτύου διανομής που απαριθμεί 60 σημεία πώλησης. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ. Α.Ε.
Δημιουργήθηκε το 1935, ως το αποτέλεσμα της συγχώνευσης της Ένωσης Σταφιδικών Συνεταιρισμών
που ιδρύθηκε με το ξεκίνημα της αγροτικής συνεταιριστικής ιδέας και δραστηριότητας στην Ελλάδα, το
1918 και της Σταφιδικής Τράπεζας Βοστίτσης με έτος ίδρυσης το 1923. Η ΠΕΣ εξυπηρετεί περισσότερους
από 6.000 παραγωγούς σταφίδας και ελαιολάδου, στους οποίους παρέχει όλα τα εφόδια που
χρειάζονται, μαζί με την απαραίτητη καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας. Τα κύρια προϊόντα του Συνεταιρισμού, η Κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα ΠΟΠ και το
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τις επωνυμίες ΕΛΙΚΗ & Farmers Union κυκλοφορούν στην εγχώρια
αγορά και εξάγονται σε περισσότερες από 40 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1920 και οι κύριες δραστηριότητες που
αναπτύσσει είναι η συγκέντρωση, τυποποίηση και εμπορία των βασικών αγροτικών προϊόντων της
Ζακύνθου. Για το σκοπό αυτό διαθέτει Σταφιδεργοστάσιο, Τυποποιητήριο ελαιολάδου, Οινοποιείο και
πρατήριο πώλησης γεωργικών εφοδίων, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων. Στα προϊόντα του
περιλαμβάνονται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ‘Ζάκυνθος’ (ΠΓΕ) καθώς και Βιολογικό εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο ‘Ζάκυνθος’ που παράγονται από ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας, η ΠΟΠ Σταφίδα
Ζακύνθου και μια μεγάλη ποικιλία λευκών, ροζέ και ερυθρών οίνων. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΟΜΙΟΥ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρίτσας Στομίου «Καρποί Κισσάβου» ιδρύθηκε τo 2014 στην Καρίτσα
Λάρισας από 55 μέλη, τα οποία αποφάσισαν να συνεταιριστούν ώστε να δώσουν τη μεγαλύτερη
δυνατή αξία και ώθηση στα προϊόντα της περιοχής. Πλέον απαριθμεί 62 μέλη, όλοι τους παραγωγοί
της Καρίτσας και του Στομίου. Κύρια ενασχόληση του Συνεταιρισμού είναι από το 2014 η συγκέντρωση
και η διάθεση των καστάνων και από το 2016 και των ακτινιδίων. Κύριο χαρακτηριστικό του κάστανου
Κισσάβου είναι το λαμπερό σκούρο καφέ χρώμα και η γλυκιά του γεύση. Μπορεί να καταναλωθεί
βραστό ή ψητό. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΥΨΗΣ
Ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στύψης ιδρύθηκε το 1925 και από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του
έως σήμερα προσφέρει, με μεγάλη επιτυχία, ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών,
αξιοπιστίας και σεβασμού προς τους πελάτες του. Στη διάρκεια του ενός αιώνα περίπου που λειτουργεί
έχει αναπτύξει σταδιακά δραστηριότητα από την έκθλιψη και την αποθήκευση του ελαιολάδου στην
τυποποίηση του αλλά και στην υλοποίηση σημαντικών καινοτόμων έργων σε συνεργασία με
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για την παραγωγή βιολειτουργικών παραγώγων ελαιόλαδου με ισχυρή
αντιοξειδωτική δράση, και κατά συνέπεια με ιδιαίτερες διατροφικές και λειτουργικές ιδιότητες! Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΙΧΩΡ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μια νεοσύσταστη ΚΟΙΝΣΕΠ που έχει ως στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου. Τα
μέλη της ΙΧΩΡ ασχολούνται με την καλλιέργεια και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό, αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών της Ηπείρου. Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται τσάι σιδερίτη, μαλοτήρα,
ρίγανη, θυμάρι και άλλα βότανα. Και για όσους δεν το γνωρίζουν Ιχώρ κατά την ελληνική μυθολογία
είναι το αιθέριο χρυσό υγρό που είναι το αίμα των θεών αλλά και των αθανάτων. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε εδώ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Κ.Σ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
O Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βοΐου ιδρύθηκε το 2005 στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και αριθμεί 150 μέλη αγροκτηνοτρόφων από την ευρύτερη περιοχή του Βοΐου. Επιπλέον, ο
Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται και στον τομέα των δημητριακών. O Α.Σ., διαθέτει οργανωμένο
τυροκομείο με προδιαγραφές Ε.Ε., το οποίο παράγει φέτα Π.Ο.Π. εξαιρετικής ποιότητας. Ακόμη,
παράγει τυρί μπάτζο Π.Ο.Π., κατσικίσιο τυρί, καπνιστό τυρί, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο και κρέμα.
Δεδομένης της αξιοσημείωτης πορείας του Συνεταιρισμού στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων,
το 2018, με πρωτοβουλία των παραγωγών- μελών του Α.Κ.Σ. Βοΐου Κοζάνης συστάθηκε η Ομάδα
Παραγωγών ΟΠ γαλακτοκομικών ΑΚΣ Βοΐου Κοζάνης στον τομέα του αιγοπρόβειου γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Γ.Σ. ΕΡΕΣΟΥ
Ο Αγροτικός Γεωργοκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ερεσού ιδρύθηκε το 1925 από μία ομάδα
παραγωγών που επέλεξαν να ασχοληθούν με την παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων
αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδίδει στο προϊόν το νησί τους. Μάλιστα από το
1930 ο Συνεταιρισμός ξεκίνησε να παρασκευάζει κασέρι με την γνωστή επωνυμία “κασέρι Ερεσού”. Η
Οργάνωση Παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος του ΑΓΣ Ερεσού ιδρύθηκε το 2018 με πρωτοβουλία των
παραγωγών-μελών του Συνεταιρισμού, αποτελείται από 21 μέλη που παραδίδουν το γάλα τους, γάλα
το οποίο προέρχεται από πρόβατα ελευθέρας βοσκής που βόσκουν σε ορεινές βοσκοτοπικές εκτάσεις
που κάποιες συνορεύουν με την θάλασσα, το οποίο λόγω του τρόπου βόσκησης αλλά και του
νησιωτικού χαρακτήρα έχει ιδιαίτερα οργανοληπτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε εδώ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε.
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου ιδρύθηκε το 1926 από έναν πολύ μικρό αριθμό
πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιρισμών για την εξυπηρέτηση των μελών τους και την τυροκόμηση
μικρών ποσοτήτων γάλακτος. Σήμερα, η Ε.Α.Σ. Νάξου έχει καταστεί κινητήριος δύναμη και μοχλός
ανάπτυξης για τον αγροτικό κόσμο της Νάξου αλλά και ευρύτερα για την οικονομία του συνόλου του
νησιού, διατηρώντας πάντα την προσήλωσή της στην ποιότητα και τις παραδοσιακές αξίες και
λειτουργώντας απρόσκοπτα με σκοπό την εξυπηρέτηση των συνεταιρισμών-μελών της. Μια Ένωση,
που αναγνωρίζεται από όλους (μέλη, ανταγωνιστές, καταναλωτές, εργαζόμενους) ως πρωτοπόρος
ηγέτης της αγροτικής οικονομίας του νησιού της Νάξου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Η παρουσία του Δικτύου στην έκθεση είχε σκοπό την προώθηση και προβολή των εξαιρετικών
προϊόντων που έχουν παραχθεί από οικοτέχνες απ’ όλη την Κρήτη, βάσει του μοντέλου παραγωγής.
Έτσι δίνεται μια άλλη διάσταση στον όρο «Οικοτεχνία» και στοχεύει στη παραγωγή τοπικών προϊόντων
με σεβασμό στο περιβάλλον και με μεγάλη διατροφική αξία για τον άνθρωπο.

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Ο Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας “Ηφαίστειο Ανεμώτιας”, ξεκίνησε τη λειτουργία του στο
χωριό Ανεμώτια του Δήμου Δυτικής Λέσβου το φθινόπωρο του 2017, όταν μία ομάδα νέων ανθρώπων
οργανώθηκε αναλαμβάνοντας συλλογικά τη διαχείριση των αμπελοοινικών προϊόντων της. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ . Για πληροφορίες εδώ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ Α.Σ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ -Η ΝΕΑ
ΕΝΩΣΗ. Για πληροφορίες εδώ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ. Για πληροφορίες εδώ

