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• Κλουβάτος Κωνσταντίνος 

• Κορρές Ιωάννης 
• Κόττη Βασιλική 

• Κουρνούτος Χρήστος 
• Κουτάκος Θωμάς 

• Λαζάρου  Νικόλαος 
• Λάμκο Αγγελική 

• Λειβησιανός Αλέξανδρος 
• Μαγκρίδης Θεοχάρης 

• Μανιού Ειρήνη 
• Μαρκοπουλιώτης Γεώργιος 
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Πρόλογος 
 
 

    Στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος της 
Τεχνολογίας, στο δεύτερο τρίμηνο, η ομάδα μας ιδρύει 
μια επιχείρηση, που ανήκει στον τριτογενή τομέα 
παραγωγής και πιο συγκεκριμένα στην υποομάδα του 
επισιτισμού. 
    Στόχος μας είναι να δημιουργούμε πρωτότυπα 
γεύματα, εύκολα, υγιεινά, με προϊόντα Ελληνικά και να 
τα προτείνουμε στους σεφ μεγάλων εστιατορίων και 
ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας μας. 
 

    
 
 



 
 
Ο καθένας ανάλογα με την ειδικότητά του στην 
επιχείρηση εργάζεται για να έχουμε και παραγωγή αλλά 
και προβολή της δουλειάς μας στο χώρο του σχολείου. 
     Ονομάσαμε την επιχείρησή μας “DELICATESSEN 
B3A” . 
    Ομολογούμε πως απολαμβάνουμε τις σπεσιαλιτέ μας!  
Αν και πάντα πρώτη ώρα, πριν καλά -καλά ξυπνήσουμε 
τα λαχανικά, που συνήθως χρησιμοποιούμε για τα μενού 
μας, μιας φτιάχνουν τη διάθεση. 
    Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας αποτελεί 
ουσιαστική πηγή πληροφόρησης για την υλοποίηση της 
επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. 
 

Η ομάδα. 
 
 

 
 



 
 
 

Τρόπος εργασίας 
 
 

    Αφού προσεγγίσαμε θεωρητικά το τι είναι Οικονομία, 
τομείς παραγωγής, παραγωγικές μονάδες, επιχείρηση και 
πως οργανώνεται μια επιχειρηματική δραστηριότητα, 
περάσαμε στην υλοποίηση. 

• Προτείναμε επιχειρήσεις 
• Επιλέξαμε 
• Πήραμε ρόλους και ξεκινήσαμε 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

    Πρέπει να πούμε ότι δεν είμαστε οι καλύτεροι, αλλά 
καταλάβαμε πόσο δύσκολο είναι να μεταφέρεις στην 
πράξη αυτά που διαβάζεις στα βιβλία. 
    Το να είσαι επίσης συνεπής ακόμα και αν κάποιο 
αντικείμενο σου αρέσει είναι πάλι δύσκολο. 



 
 
   Στον εργαστηριακό χώρο της Τεχνολογίας, φέραμε 
υλικά, ο καθένας πάντα από κάτι που είχε συμφωνηθεί 
από την προηγούμενη φορά. 
    Η επιχείρησή μας θέλει να τονίσει ότι η Ελληνική γη, 
έχει τις δυνατότητες να παράγει προϊόντα που θα είναι 
ανταγωνιστικά με τα ξένα γιατί θα υπερτερούν σε 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 
    Μπορούμε να παράγουμε βιολογικά, να προωθήσουμε 
τα προϊόντα μας και να προτείνουμε ολοκληρωμένα 
μενού. Έλληνες επιστήμονες, γεωπόνοι, διαιτολόγοι, 
διατροφολόγοι, ερευνητές αγοράς, οικονομολόγοι 
στελεχώνουν την επιχείρησή μας. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
    Με την ευκαιρία να ενημερώσουμε ότι η Τεχνολογία 
σαν μάθημα μας έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε 
την αξία όλων των διδασκομένων μαθημάτων, τη 
δυσκολία της συνεργατικότητας αλλά και την ευφορία του 
τελικού δημιουργήματος, όταν αυτό επιτέλους προκύπτει. 
 


