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Σε τρεις νέες συνεργασίες Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς με 

τον ΑΓΡΟTΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚO ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (σιτηρά παραγωγών του νομού Αρκαδίας), με 

τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΕΛΥΦΩΤΟΥ ΦΥΣΤΙΚΙΟΥ ΜΩΛΟΥ (φιστίκι της περιοχής 

Μώλου Φθιώτιδας) και με την εταιρεία ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΑΧΤΙΑΤΗΣ ΑΒΕΕ (γαλακτοκομικά προϊόντα 

παραγωγών των νομών Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας). 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ-«Η ΕΝΩΣΗ»  ιδρύθηκε το 1938 με έδρα την Τρίπολη και λειτουργεί ένα εργοστάσιο 

παραγωγής ζωοτροφών και 7 υποκαταστήματα από τα οποία διατίθενται γεωργικά εφόδια, φάρμακα, 

ζωοτροφές και λιπάσματα. Συγκεκριμένα, ο Συνεταιρισμός λειτουργεί τέσσερα υποκαταστήματα 

εμπορίας ζωοτροφών, λιπασμάτων και φαρμάκων στην περιοχή της Τρίπολης και ένα στη Δάφνη 

Γορτυνίας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ένα υποκατάστημα όπου συντηρεί συσκευάζει και εμπορεύεται 

προϊόντα των μελών του (μήλα, πατάτες, αχλάδια, βύσσινα, κεράσια κ.λ.π.)  στην Τεγέα και ένα 

υποκατάστημα συγκέντρωσης και εμπορίας δημητριακών στο Λεβίδι. Ο ρόλος του Συνεταιρισμού είναι 

καίριας σημασίας καθώς συνεισφέρει στην υποστήριξη των αγροτών και στην ανάπτυξη της αγροτικής 

οικονομίας της περιοχής. 

 

Ο  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΕΛΥΦΩΤΟΥ ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ ΜΩΛΟΥ ιδρύθηκε το 2011 με έδρα 

τον Μώλο Φθιώτιδας από μία μικρή ομάδα παραγωγών με σκοπό την προώθηση του κελυφωτού 

φιστικιού στον Έλληνα καταναλωτή. Σήμερα ο συνεταιρισμός απαρτίζεται από 68 μέλη, διαθέτει 

έκταση 2.000 περίπου στρέμματα όπου καλλιεργούνται 40.000 φιστικόδεντρα με την παραγωγή να 

κυμαίνεται μεταξύ 150-300 τόνους προϊόντος. Στόχος του Συνεταιρισμού είναι να προωθήσει 

τυποποιημένο και πιστοποιημένο το προϊόν του, μέσω καταστημάτων τροφίμων, εντός και εκτός 

Ελλάδας, ανοίγοντας έτσι μια νέα δυναμική προοπτική για την τοπική οικονομία της περιοχής και την 

αναβάθμιση του εισοδήματος των αγροτών της. 

 

Η εταιρεία ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα την Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας, ξεκίνησε την 

δραστηριοποίησή της στην παραγωγή και εμπορία φέτας ως οικογενειακή επιχείρηση. Το 1962, ίδρυσε 

το πρώτο τυροκομείο στην Πάλαιρο Βόνιτσας και ξεκίνησε τη παραγωγή βαρελίσιας φέτας από 

πρόβειο και γίδινο γάλα των κτηνοτρόφων της περιοχής, ακολουθώντας πάντα τις πατροπαράδοτες 

συνταγές και διαδικασίες τυροκόμησης. Σήμερα η εταιρεία ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΑΒΕΕ, σε νέες 

σύγχρονες εγκαταστάσεις, παραμένοντας αφοσιωμένη στη παραγωγή φέτας με παραδοσιακές 

μεθόδους, έχει επεκτείνει την παραγωγή της και πλέον το προϊόν της προωθείται πέρα από την 

Ελληνική αγορά και στις αγορές της Αμερικής και της Αυστραλίας. 

 

Όπως αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω των συμφωνιών αυτών οι παραγωγοί έχουν στη διάθεσή 

τους την απαιτούμενη ρευστότητα για την αγορά των απαραίτητων, για την καλλιέργειά τους εφοδίων, 

με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζονται, αλλά και εγγυημένη τη διάθεση και 

πληρωμή της παραγωγής τους. 

 

Οι τρεις αυτές συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας αφορούν σε ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές 

προτάσεις και πιστοποιούν την σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και 

ενθάρρυνση κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. 
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