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ΘΕΜΑ: «Αγξνδηαηξνθηθή ύκπξαμε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». 

 

 

ην πιαίζην ίδξπζεο ηεο Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο Εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Αγξνδηαηξνθηθή 

ύκπξαμε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Δήκνπ 

Μεγαξέσλ, θαιεί ηις Ομάδες και Οργανώζεις Παραγωγών, ηοσς Σσνεηαιριζμούς, ηις επιτειρήζεις  

παραγωγής, ησποποίηζης, μεηαποίηζης, οικοηετνίας & εμπορίας   ηοπικών αγροηικών προϊόνηων  

θαζώο θαη ινηπνύο πηζαλνύο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο (επηρεηξήζεηο εζηίαζεο, ηνπξηζκνύ, μελνδνρεία), 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζην εγρείξεκα σο κέιε ηεο.   

Η «Αγξνδηαηξνθηθή ύκπξαμε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» είλαη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν:  

✓ Τπνζηήξημεο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα θαη ηνπ θαιαζηνύ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

✓ Αλάπηπμεο ζπλεξγεηώλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα κε ηελ εζηίαζε, ηνλ ηνπξηζκό θαη ηνλ πνιηηηζκό.  

✓ Πξνάζπηζεο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο κε ηε δηαθύιαμε ησλ παξαδνζηαθώλ θαη 

θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ θαη ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηώλ.  

✓ πκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη πξνώζεζεο πξνο όθεινο ησλ κειώλ ηεο.  

✓ Δηκεξώλ επαθώλ ζε εζληθό, επξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδν κε άιιεο πεξηθέξεηεο θαη ππεξεζληθνύο 

νξγαληζκνύο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηεο.  

✓ πλεξγαζίαο κε θνξείο (Παλεπηζηήκηα, Επηκειεηήξηα, Πνιηηηζηηθνύο Φνξείο θ.ιπ.) γηα ηελ 

πξνώζεζε θνηλώλ ζηόρσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθνξηώλ.  

✓ πκβνπιεπηηθνύ θαη ππνζηεξηθηηθνύ κεραληζκνύ ζηε Δηαρεηξηζηηθή Αξρή, ζηα Τπνπξγεία, 

Επηκειεηήξηα θ.ιπ.  

Λόγνη ζπκκεηνρήο ζηελ «Αγξνδηαηξνθηθή ύκπξαμε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» ζεηηθά «πξνλόκηα»- 

θίλεηξα: 

1. πλέξγεηα κεηαμύ ησλ εηαίξσλ ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο 

2. «πλέηαηξνο» κε ηελ Πεξηθεξεηαθή αξρή ζηε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ 

3. πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πξνώζεζεο- εθζέζεηο 

4. πκκεηνρή ζε clusters γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία 

 

ηνλ επίζεκν ηζηόηνπν www.agroattica.gr  ηεο Αγξνδηαηξνθηθήο ύκπξαμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 

παξέρνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη ε ηλεκηρονική θόρμα εγγραθής (έως 31/12/2022) 

γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο. 

Επηπιένλ πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηελ αξκόδηα Οκάδα Έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (θ. Όιγα 

Ζαινύκε, πληνλίζηξηα Οκάδαο Έξγνπ, ηει. 2132065769, 6945418810) θαζώο θαη από ηελ ππεξεζία 

καο (ηει. 2296022318).       

                                                                                 
                                                                                   Από ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο  

                                                                                                                 & Αιηείαο  

 

http://www.agroattica.gr/

