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ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με την απόφαση 159/29.07.2020 και μετά από εισήγηση των αρμόδιων 
υπηρεσιών, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση της 

Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία 
“Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής”

Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα αποκτήσει η Περιφέρεια 
Αττικής, υποστήριξης και υλοποίησης της:

✓ Οριζόντιας διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα της Αττικής 
με την εστίαση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό 

✓ Προώθησης και προβολής των αγροδιατροφικών προϊόντων της 
Ελλάδας μέσω των συνεργειών που θα αναπτυχθούν με τις άλλες 
Περιφέρειες.
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

✓ Θα έχει εξασφαλισμένη οικονομική βιωσιμότητα

✓ Θα διαθέτει ευέλικτη δομή και λειτουργική λογική
«Bλέπω, σκέφτομαι, ενεργώ»

✓ Θα λειτουργεί με τα υψηλότερα standard στην ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών
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ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ;

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η Περιφέρεια θα κατέχει εκπροσωπώντας και τους δήμους το 49%, 
5 στις 9 θέσεις στο ΔΣ και θα ασκεί και τη διοίκηση.

Οι άλλοι εταίροι -επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, πανεπιστήμια κ.ά.-
θα κατέχουν συνολικά το 51% και 4 στις 9 θέσεις στο ΔΣ, συμπληρώνοντας 
τη σύμπραξη με κοινούς όμως καταστατικούς σκοπούς.

Η αξία του εταιρικού μεριδίου θα είναι 300€ άπαξ με δυνατότητα αγοράς 
περισσότερων μεριδίων, ενώ η ετήσια συνδρομή θα αποφασιστεί από την 
πρώτη γενική συνέλευση κατόπιν εισήγησης του προσωρινού Δ.Σ.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣYΝΘΕΣΗ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

www.agroattica.gr

*Θα προβλέπεται καταστατικά η σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης για την υποστήριξη 
του έργου της.

Περιφέρεια   49% 5 
έδρες*

Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισμοί 
και οι καθετοποιημένες τους δομές πρώτης μεταποίησης 4 έδρες

Επιχειρήσεις εστίασης, φούρνοι, street food, καφέ κ.λπ.

Μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, πρώτη και δεύτερη μεταποίηση

Έμποροι λιανικής/ χονδρικής

Επιχειρήσεις τουρισμού, ξενοδοχεία, κρουαζιέρες                                                              

Εκπαιδευτικά ιδρύματα/ Επιστημονικοί φορείς

Επιμελητήρια, Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία, Σύλλογοι

51%



ΣΚΟΠΟΙ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

✓ Υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα και του καλαθιού 
της Περιφέρειας Αττικής.

✓ Ανάπτυξη συνεργειών του αγροδιατροφικού τομέα με την εστίαση, τον τουρισμό 
και τον πολιτισμό.

✓ Προάσπιση της Αττικής και της ελληνικής κουζίνας με τη διαφύλαξη των παραδοσιακών 
και καταναλωτικών προτύπων και τη δημιουργία καινοτομιών.

✓ Συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης και προώθησης προς όφελος των μελών της.

✓ Διμερείς επαφές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με άλλες περιφέρειες
και υπερεθνικούς οργανισμούς για την προώθηση των σκοπών της.

✓ Συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Πολιτιστικούς Φορείς κ.λπ.) 
για την προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
και πληροφοριών.

✓ Συμβουλευτικός και υποστηρικτικός μηχανισμός στη διαχειριστική αρχή, 
στο Υπουργείο, Επιμελητήρια κ.λπ.www.agroattica.gr



ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

✓ Συνέργεια μεταξύ των εταίρων της αγροδιατροφικής αλυσίδας 

✓ Συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης - εκθέσεις

✓ Συνέταιρος με την Περιφερειακή αρχή στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων

✓ Συμμετοχή σε clusters για έρευνα και καινοτομία

✓ Προτιμησιακή σχέση στα προγράμματα της περιφέρειας
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ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
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