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Σν ζρνιηθφ έηνο 2014-2015 νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο Β3 ηνπ 3νπ 

Γπκλαζίνπ Σξηθάισλ απνθάζηζαλ λα ηδξχζνπλ κηα δηθή ηνπο βηνκεραλία. 

Απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο απηήο είλαη ε Γαιαθηνβηνκεραλία ΜΟΤΤ κε 

έδξα ηα Σξίθαια. 

         Φέηνο, ην κάζεκα ηεο ηερλνινγίαο έρεη ζθνπφ λα κάζνπλ ηα παηδηά 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο βηνκεραλίαο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, 

αθνινπζείηαη εηδηθή δηαδηθαζία. Αξρηθά νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο 

ησλ 10-13 αηφκσλ πεξίπνπ. Κάζε νκάδα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα θηηάμεη 

ηελ νκαδηθή ηεο εξγαζία, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηελ γξαπηή εξγαζία 

θαη ηελ θαηαζθεπή. Καη ηα δχν έρνπλ ζέκα κηα παξαγσγηθή κνλάδα, φπσο 

βηνκεραλία ή επηρείξεζε. Έπεηηα, κειεηήζακε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη 

νξγάλσζεο κηαο βηνκεραλίαο. πγθεθξηκέλα, είδακε πνηεο είλαη νη εηζξνέο 

θαη νη εθξνέο ηεο, πψο νξγαλψλεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο, πνηνη είλαη νη 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη κε πνηα ζρέζε εθθξάδεηαη ην θέξδνο. 

         Παξάιιεια, δεκηνπξγήζακε, ζε ζπλεξγαζία ζηελ ηάμε, έλα ζχλνιν 

θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη ηηο πνηλέο γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ 

θαλφλσλ. ηε ζπλέρεηα, ην θάζε άηνκν πξφηεηλε δχν βηνκεραλίεο κε ηηο 

νπνίεο ζα ήζειε λα αζρνιεζεί, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

ηηο επέιεμε. Οη βηνκεραλίεο πνπ πξνηάζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

 

 Βηνκεραλία παξαγσγήο ζαιάηαο 

 νθνιαηνβηνκεραλία 

 Βηνκεραλία παξαγσγήο θξαζηνχ 

 Γαιαθηνβηνκεραλία 

 Βηνκεραλία παξαγσγήο δπκαξηθψλ 

 Βηνκεραλία παγσηνχ 

 

 Απφ απηέο, χζηεξα απφ ςεθνθνξία, επηιέρηεθε ε 

γαιαθηνβηνκεραλία. Μεηά, κνηξάζηεθαλ νη δηεπζπληηθνί ξφινη. 

Καηφπηλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ν θάζε καζεηήο πξφηεηλε έλα 

ινγφηππν κε ζιφγθαλ. Οη πξνηάζεηο ήηαλ νη παξαθάησ: 

 

1.Όλνκα: 3ΚΑΛΑ 

    ιφγθαλ: Γάια θαιφ, πνηφηεηα 3θαιε 

    Δηθφλα: κηα κηθξή αγειαδίηζα  



 

2. Όλνκα: ΜΟΤΟΤΟΤ 

    ιφγθαλ: Απφιαπζε… 

    Δηθφλα:  

 
 

3. Όλνκα: Γαιαθηνπαξαγσγεχο 

    ιφγθαλ: Γάια θαιφ, θφθθαια δπλαηά 

    Δηθφλα: κηα αγειάδα ζην ρνξηάξη 

 

4. Όλνκα: Γάιαμ 

    ιφγθαλ: Πην πάλσ θη απ’ ηελ επηζηεκνληθή θαληαζία 

    Δηθφλα: Σν φλνκα ηνπ ζιφγθαλ ρξσκαηηζκέλν πνιχρξσκα 

 

5. Όλνκα: ΜΟΤΤ 

    ιφγθαλ: Σψξα πηα δελ ζα θάλεη κφλν ε αγειάδα «κνππ», αιιά θη  

    εζείο απφ απφιαπζε     

    Δηθφλα:         

 
 

 

 



 

6. Όλνκα: Σξηθαιηψηηθν 

    ιφγθαλ: Σν Σξηθαιηψηηθν είλαη αιιηψηηθν 

    Δηθφλα: Σν φλνκα δσγξαθηζκέλν ηξηζδηάζηαηα κε κπιε θαη 

    θφθθηλν, ην «Ρ» είλαη ζην ζρήκα ηνπ ξνινγηνχ ησλ Σξηθάισλ, ζην  

    θφλην είλαη δσγξαθηζκέλνο ν Λεζαίνο 

 

7. Όλνκα: ΓΑΛΑFARM 

    ιφγθαλ: Πλίγνκαη ζε κηα θνπηαιηά γάια 

    Δηθφλα: Έλα θνπηάιη 

 

8. Όλνκα: Milk4ever 

    ιφγθαλ: Γάια… ε αηψληα απφιαπζε 

    Δηθφλα: 

 
 

9. Όλνκα: Kidyγαι 

    ιφγθαλ: Σν πνηφ ησλ παηδηψλ 

    Δηθφλα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Όλνκα: Πηεο γάια 

      ιφγθαλ: Πηεο γάια γηα λα ληψζεηο αγειάδα 

      Δηθφλα: Μηα αγειάδα πνπ θξαηάεη έλα πνηήξη γάια 
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11. Όλνκα: Θξέςε 

      ιφγθαλ: Ζ δχλακε ζην πνηήξη ζαο 

      Δηθφλα:  

 

 
 

12. Όλνκα: Γαιαθηνθφξνο 

      ιφγθαλ: Ο Δξκήο δελ ήηαλ αγγειηνθφξνο, ήηαλε γαιαθηνθφξνο 

      Δηθφλα: 

 
 

 

Μεηά απφ ςεθνθνξία ζηελ ηάμε επηιέρηεθε ην ινγφηππν κε ην 

φλνκα ΜΟΤΤ θαη ηελ εηθφλα 

 



 
ηελ νπνία ηειηθά κεηαηξέςακε γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο ζε 

 . 

   Γηα ζιφγθαλ επηιέμακε « Σν πνηφ ησλ παηδηψλ». 

 

 

 
 

 

Σν γάια θαη ε γαιαθηνβηνκεραλία 
 

 

Σν γάια είλαη έλα ιεπθφ ή ειαθξψο θηηξηλσπφ ζξεπηηθφ πγξφ πνπ 

εθθξίλεηαη απφ ηα ζειαζηηθά γηα ηελ αλαηξνθή ησλ λενγλψλ ηνπο. Δίλαη 

έλα κείγκα δηάθνξσλ νξγαληθψλ νπζηψλ θαη απνηειείηαη απφ λεξφ, ιίπνο, 

πδαηάλζξαθεο, πξσηεΐλεο, έλδπκα, άιαηα θαη βηηακίλεο. Δπίζεο, έρεη 

αξθεηή πεξηεθηηθφηεηα θσζθφξνπ θαη αζβεζηίνπ, γη’ απηφ ηα παηδηά θαη 

νη έθεβνηπξέπεη λα πίλνπλ γάια γηα ηελ πγεία ησλ νζηψλ ηνπο. 

 



 
 

          Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη γάιαθηνο είλαη ην αγειαδηλφ, ην 

θαηζηθίζην θαη ην πξφβεην. Μεξηθά απφ ηα πξντφληα ηνπ είλαη ην γηανχξηη, 

ην ηπξί, ην μηλφγαιν θαη ην βνχηπξν. 

Ζ ηζηνξία ηνπ γάιαθηνο αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο 

εμεκέξσζε ηελ θαηζίθα θαη ην πξφβαην πξηλ απφ 9.000 ρξφληα, ζηα 

νξνπέδηα ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ Αθγαληζηάλ. Αξγφηεξα, ζηε Μέζε Αλαηνιή 

θαη ζηελ Αθξηθή εμεκεξψζεθαλ θαη νη αγειάδεο. 

 

 
 

 

 Πξηλ ηνλ 19ν αηψλα, νη ζπλζήθεο αξκέγκαηνο ήηαλ αλζπγηεηλέο. Γη’ απηφλ 

ηνλ ιφγν κέζσ ηνπ γάιαθηνο κεηαδίδνληαλ πνιιέο αξξψζηηεο, φπσο ε 

θπκαηίσζε. Σα πξάγκαηα άιιαμαλ φηαλ ην 1863 ν Γάιινο ρεκηθφο Λ. 

Παζηέξ αλαθάιπςε ηελ δηαδηθαζία αδξαλνπνίεζεο ησλ βαθηεξηδίσλ, ε 

νπνία νλνκάζηεθε παζηεξίσζε. Απηή ε αλαθάιπςε ζπλέβαιε ζηελ 

παξαγσγή, δηαθίλεζε θαη ηππνπνίεζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, αθνχ 

ην γάια έγηλε πιένλ αζθαιέο. ήκεξα ην πνηφ απηφ είλαη έλα απφ ηα πην 

ζπρλά θαηαλαιψκελα ζηνλ θφζκν. 

 

 

Ο Παστέρ στο εργαστήριό του 



 

           Ζ γαιαθηνβηνκεραλία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ  επεμεξγαζία 

ηνπ γάιαθηνο. ηα εξγνζηάζηα αθαηξείηαη ην ιίπνο θη χζηεξα, ζε εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο,αξρίδεη ε δηαδηθαζία ηεο παζηεξίσζεο. θνπφο ηεο είλαη ε 

θαηαζηξνθή ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ πεξηέρεη ην λσπφ γάια. Όκσο, 

φηαλ ην γάια δεζηαίλεηαη, θαηαζηξέθνληαη θαη νη ρξήζηκνη 

κηθξννξγαληζκνί θαη ράλνληαη πνιιά ζξεπηηθά ζηνηρεία ηνπ. Δπηπιένλ, ην 

γάια ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαζθεπή θη άιισλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 

 

 

 

 
 

ΔΡΓΑΙΔ  ΜΔΛΩΝ  ΟΜΑΓΑ 

 

Γηεπζχληξηα Μάξθεηηλγθ θαη ρεδηαζκνχ Πξντφλησλ: 

α. Καθθέ Μαξθέιια 

Ζ Γηεπζχληξηα Μάξθεηηλγθ Καθθέ Μαξθέιια δεκηνχξγεζε ζε κνξθή 

mp4 ηελ παξαθάησ δηαθήκηζε γηα ην γάια ΜΟΤΤ: 



 

Διαφήμιση.mp4  

 

 

 

 

β. Υαηδή Μαξία 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΔ ΟΚΟΛΑΣΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ  

 

 Βηνκεραλία ζνθνιάηαο 

Θα ήζεια λα αζρνιεζψ κε ηελ κειέηε κίαο βηνκεραλίαο ζνθνιάηαο, 

δηφηη είλαη έλα πξντφλ πνπ ιαηξεχνπλ ηα παηδηά θαη νη κεγάινη. 

Δπίζεο έλαο ιφγνο πνπ κε παξαθηλεί ζε απηήλ είλαη ε εχθνιε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο. Σέινο, πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε ζνθνιάηα θάλεη θαιφ ζηελ κλήκε. Λνηπφλ, ζα ήζεια λα κάζσ 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη απηφ. 

 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗ ΟΚΟΛΑΣΑ 

1. πγθνκηδή θαξπψλ θαθάν 

ηηο ρψξεο ησλ Σξνπηθψλ νη θαξπνί θαθάν κεηά ηε ζπγθνκηδή 

θφβνληαη θαη αλνίγνληαη γηα λα απνθαιπθζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο 

νη θξέζθνη θφθθνη θαθάν 

2. Αθνινπζεί ε δύκωζή ηνπο ζε θαιάζηα θαηά ηελ νπνία ράλνπλ ηε 

βιαζηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ πηθξή γεχζε ηνπο 

3. Καβνύξληηζκα 



4. Άιεζε 

Οη θαβνπξληηζκέλνη θαη ηεκαρηζκέλνη θαθανβάιαλνη απφ δηάθνξεο 

πνηθηιίεο αλακεηγλχνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα αιέζνληαη 

5. Αλάκεημε 

Ο θαθανπνιηφο κε απηφκαηνπο κεραληζκνχο κεηαθέξεηαη ζηνπο 

αλακηθηήξεο ηνπ εξγνζηαζίνπ, φπνπ πξνζηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

επηζπκεηή ζπληαγή, ηα αλάινγα πνζνζηά δάραξεο, γάιαθηνο θαη 

βνπηχξνπ ηνπ θαθάν θαη αλακεηγλχνληαη θαιά κέρξη λα απνηειέζνπλ 

έλα νκνηνγελέο κείγκα 

6. Ραθηλάξηζκα 

Σν νκνηνγελέο απηφ κείγκα κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζε εηδηθά 

κεραλήκαηα πνπ νλνκάδνληαη πεληαθχιηλδξνη, φπνπ επηηπγράλεηαη ε 

ιέπηπλζε ηνπ κείγκαηνο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ιεπηή ζθφλε. 

7. Κνλζάξηζκα 

Απνηειεί ην πην βαζηθφ ηκήκα φιεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

ιεπηή ζθφλε κεηά ην ξαθηλάξηζκα κεηαθέξεηαη ζε εηδηθά 

κεραλήκαηα πνπ νλνκάδνληαη «θφλζεο», ηα νπνία έρνπλ 

ζεξκαηλφκελεο πιεπξέο. Δθεί ε ζθφλε ξεπζηνπνηείηαη θαη 

αλαδεχεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα, γίλνληαη αληηδξάζεηο πνπ δίλνπλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα ζε θάζε είδνο ζνθνιάηαο 

8. Σειηθό ηάδην 

Σν ξεπζηφ κείγκα ηεο ζνθνιάηαο, αθνχ κεηξηαζζεί ε ζεξκνθξαζία 

ηνπ, κεηαθέξεηαη απηφκαηα κε ηηο θαηάιιειεο ζσιελψζεηο ζε εηδηθά 

κεραλήκαηα φπνπ ρχλεηαη ζηηο θφξκεο πιαθηδίσλ. ην ζεκείν απηφ 

κπνξεί λα πξνζηεζνχλ θαη επηπιένλ ζπζηαηηθά, φπσο ακχγδαια, 

θνπληνχθηα, γέκηζε, θ.ιπ. Οη θφξκεο κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζηα 

ςπγεία θη έπεηηα απφ νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ζνθνιάηα 

ζηεξενπνηείηαη. ηε ζπλέρεηα, νη πιάθεο κεηαθέξνληαη ζηηο 

ζπζθεπαζηηθέο κεραλέο, ηπιίγνληαη ζε θχιια θαζζίηεξνπ γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε δηαηήξεζή ηνπο θαη απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιεινπο, 

θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο, κέρξη λα θηάζνπλ ζηα ζεκεία πψιεζεο . 

 

 



 

 

 

 Βηνκεραλία γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληνο  

  

Θα ήζεια λα αζρνιεζψ  κε ηελ βηνκεραλία παξαγσγήο 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, δηφηη ην γάια είλαη έλα πξντφλ πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηνλ νξγαληζκφ καο, αθνχ πεξηέρεη πνιιέο πξσηεΐλεο 

θαη γηα απηφ ζέισ λα κάζσ πψο παξαζθεπάδεηαη.  

 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ 

Όιε ε παξαγωγηθή δηαδηθαζία γίλεηαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

Βηνκεραλνζηαζίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εμήο επηκέξνπο 

παξαγωγηθέο κνλάδεο :  

 

1. Γξακκή παξαιαβήο πξψηεο χιεο (αγειαδηλνχ θαη αηγνπξφβεηνπ 

γάιαθηνο).  

2. Γξακκή παζηεξίσζεο-εκθηάισζεο αγειαδηλνχ γάιαθηνο 

(3.5%,1.5% θαη 0% ιηπαξά).  

3. Γξακκή παξαγσγήο-εκθηάισζεο γάιαθηνο κε θαθάν. Γξακκή 

παξαγσγήο-εκθηάισζεο μηλνγάιαθηνο.  

4. Γξακκή παξαγσγήο-ζπζθεπαζίαο παξαδνζηαθήο γηανχξηεο 

(αγειαδηλνχ, πξφβεηνπ). 

5. Γξακκή παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο επξσπατθήο (setyogurt). 

Γξακκή παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ζηξαγγηζηήο γηανχξηεο.  

6. Γξακκή παξαγσγήο-ζπζθεπαζίαο βνπηχξνπ (250 γξακ. θαη 3 

θηιψλ).  

7. Γξακκή παξαγσγήο θέηαο.  

8. Γξακκή παξαγσγήο εκίζθιεξνπ ηπξηνχ. πζθεπαζία πξντφλησλ 

ηπξνθνκίαο.  
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9. Γξακκή παξαγσγήο παγσηνχ.  

 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη 

ελέξγεηα κε ηελ κνξθή ηεο ςπθηηθήο θαη ζεξκηθήο πνπ παξάγνληαη 

αληίζηνηρα ζην ςπρξνζηάζην θαη ιεβεηνζηάζην ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο 

ε ρξήζε θπζηθνχ λεξνχ πνπ ε επηρείξεζε ηξνθνδνηείηαη απφ 

ηδηφθηεηεο γεσηξήζεηο. 

 

 

 

 

ΓΑΛΑΚΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

Μαξία Υαηδή  

Γηεπζχληξηα Μάξθεηηλγθ θαη ρεδηαζκνχ Πξντφλησλ  

 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ! 

Αγαπεηνί ζπκκαζεηέο, σο δηεπζχληξηα κάξθεηηλγθ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

ζπκκαζήηξηά κνπ Μαξθέιια Καθθέ, ζα πξνζπαζήζνπκε πάξα πνιχ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ην φθεινο  ηεο επηρείξεζήο καο. πγθεθξηκέλα: 

 ζα πξνβάιισ ηελ επηρείξεζή καο κε δηαθήκηζε ζηελ ηνπηθή 

εθεκεξίδα, αιιά θαη ζην δηαδίθηπν, δηαθεκίδνληαο ηα πξντφληα καο.  
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 Αθφκα, φζνλ αλαθνξά ηελ έξεπλα αγνξάο, ζα θάλσ κία έξεπλα 

αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο κε ζέκα ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα πνπ πξνηηκνχλ λα θαηαλαιψλνπλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Έηζη ζα δηαπηζηψζνπκε πνηα είλαη ηα πξντφληα 

πνπ θαηαλαιψλνληαη πεξηζζφηεξν θαη έηζη παξάγνληάο ηα ζα 

απμήζνπκε ηα θέξδε καο. 

 Θα εξγαζηψ ζθιεξά γηα λα πεηχρσ ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία ηεο 

βηνκεραλίαο καο. 

 Σέινο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπκκαζήηξηα κνπ Μαξθέιια, ζα 

βξνχκε ηα θαηάιιεια πιηθά ψζηε ε θαηαζθεπή ηεο καθέηαο καο λα 

είλαη πνιχ σξαία. 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ!  

Αγαπεηνί ζπκκαζεηέο, σο δηεπζχληξηα κάξθεηηλγθ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

ζπκκαζήηξηά κνπ Μαξθέιια Καθθέ, ζα πξνζπαζήζνπκε πάξα πνιχ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ην φθεινο  ηεο επηρείξεζήο καο. πγθεθξηκέλα: 

 Θα δξνκνινγήζσ ηε ζρεδίαζε θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ  ψζηε λα είλαη πην ειθπζηηθά. 

 

 

ΕΙΚΟΝΕ ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ 
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 ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Σέινο, ε δηεπζχληξηα Μάξθεηηλγθ θαη ρεδηαζκνχ Πξντφλησλ Υαηδή 

Μαξία έθαλε κηα έξεπλα κνηξάδνληαο ζε παηδηά Β’ Γπκλαζίνπ ην 

παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην: 
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Πνην γαιαθηνθνκηθό πξντόλ πξνηηκάηε λα θαηαλαιώλεηε ζε 
θαζεκεξηλή βάζε; 

ΕΙΔΟ ΝΑΙ ΟΥΙ αλαγξάςηε ιεπηνκέξεηεο ηνπ είδνπο 

ηπξί    

γάια    

γηανύξηη    

άιιν πνην άιιν 
είδνο;………… 
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Γηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ: 

Σζηιηψλε Δπθξνζχλε 

 



ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΟΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΠΟΟ

Σακείν 10.000,00 € Κεθάιαην 80.000,00 €

Απαηηήζεηο Πειαηώλ 60.000,00 € Κέξδε 20.000,00 €

Κηίξηα 100.000,00 € Πξνκεζεπηέο 70.000,00 €

Απνζέκαηα 50.000,00 € Σξάπεδεο 30.000,00 €

Φόξνη 20.000,00 €

ΤΝΟΛΟ 220.000,00 € 220.000,00 €

ΙΟΛΟΓΙΜΟ 2015

 

 

 

 



ΔΟΓΑ

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΓΩΝ ΠΟΟ

1 . Από πσιήζεηο ρνλδξηθήο γάιαθηνο 150.000,00 €

2 . Από πσιήζεηο ιηαληθήο γάιαθηνο 63.000,00 €

3 . Από πσιήζεηο ρνλδξηθήο βνύηπξνπ 100.000,00 €

4 . Από πσιήζεηο ιηαληθήο βνύηπξνπ 45.000,00 €

5 . Από πσιήζεηο ρνλδξηθήο γηανπξηηνύ 75.000,00 €

6 . Από πσιήζεηο ιηαληθήο γηανπξηηνύ 36.000,00 €

7 . Από πσιήζεηο ρνλδξηθήο ηπξηνύ 200.000,00 €

8 . Από πσιήζεηο ιηαληθήο ηπξηνύ 125.000,00 €

9 . Από ελνίθηα 7.000,00 €

10 . Από ηόθνπο θαηαζέζεσλ 5.000,00 €

ΤΝΟΛΟ 806.000,00 €

ΔΞΟΓΑ

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΞΟΓΩΝ ΠΟΟ

1 . Πξώηεο ύιεο 500.000,00 €

2 . Μηζζνδνζία 100.000,00 €

3 . Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 25.000,00 €

4 . Καύζηκα- έμνδα θίλεζεο 35.000,00 €

5 . ΔΕΗ - ΟΣΕ 15.000,00 €

6 . Ελνίθηα Απνζεθώλ 10.000,00 €

7 . Σόθνη δαλείσλ 4.000,00 €

ΤΝΟΛΟ 689.000,00 €

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΩΣΗ ΤΛΗ  (ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΠΌ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ - ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΟΤ) 0,30 €

ΑΜΟΙΒΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΟΙΚΗΗ,ΟΔΗΓΟΙ,MARKETING) 0,20 €

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ  (ΚΑΤΙΜΑ , ΦΘΟΡΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ) 0,10 €

ΦΟΡΟΙ 0,10 €

ΔΝΟΙΚΙΑ  (ΚΣΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ - ΔΙΟΙΚΗΗ) 0,05 €

ΤΚΔΤΑΙΑ  (ΓΙΑ ΠΩΛΗΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΝΔΡΙΚΗ) 0,05 €

ΓΙΑΘΔΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ  (ΠΑΡΑΔΟΗ Ε ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΠΩΛΗΗ) 0,20 €

ΓΙΑΦΗΜΙΗ  (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΗΛΕΟΡΑΗ) 0,10 €

ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΝΌ ΛΙΣΡΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΣΗ ΤΛΗ  (ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΠΌ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ - ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΟΤ) 0,30 €

ΑΜΟΙΒΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΟΙΚΗΗ,ΟΔΗΓΟΙ,MARKETING) 0,20 €

ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ  (ΚΑΤΙΜΑ , ΦΘΟΡΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ) 0,10 €

ΦΟΡΟΙ 0,10 €

ΔΝΟΙΚΙΑ  (ΚΣΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ - ΔΙΟΙΚΗΗ) 0,05 €

ΤΚΔΤΑΙΑ  (ΓΙΑ ΠΩΛΗΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΝΔΡΙΚΗ) 0,05 €

ΓΙΑΘΔΗ ΠΡΟΙΟΝΣΟ  (ΠΑΡΑΔΟΗ Ε ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΠΩΛΗΗ) 0,20 €

ΓΙΑΦΗΜΙΗ  (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΗΛΕΟΡΑΗ) 0,10 €

ΚΔΡΓΟ 0,20 €

ΣΔΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ 1,30 €

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ ΔΝΌ ΛΙΣΡΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ 

ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ

 

 

 

 



Γηεπζπληήο Παξαγσγήο: 

Νηανχιαο Δπζηάζηνο 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηεπζχληξηα Πξνζσπηθνχ: 

Μάλνπ σηεξία 

         Ζ δηεπζχληξηα Πξνζσπηθνχ Μάλνπ σηεξία εηνίκαζε ηελ 

παξαθάησ αγγειία πξφζιεςεο εξγαδνκέλσλ: 

 
 

Η ‘ΜΟΤ’ Α.Δ δεηά:  

Δξεπλεηή γηα ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

Απαξαίηεηα πξνζόληα:  

Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο  θαη ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο, ε γλψζε ηεο Ηηαιηθήο ζα ζεσξεζεί πξφζζεην πξνζφλ. 

Άξηζηε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ (MsOffice) 

Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε ηκήκα Έξεπλαο-Αλάπηπμεο  

Ηθαλφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ 

Δμαηξεηηθή επηθνηλσλία  

Ζ Δηαηξία πξνζθέξεη αληαγσληζηηθή ακνηβή, πξφζζεηε Οκαδηθή Αζθάιηζεο θαη εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο 

ζε έλα δπλακηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

Οη  ελδηαθεξόκελνη/εο παξαθαινύληαη λα ζηείινπλ βηνγξαθηθό ζεκείωκα, ζηε παξαθάηω δηεύζπλζε: 

Γεωξγίνπ 27, 105 59 ΣΡΙΚΑΛΑ 

Τπφςε Γ/ληξηαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

e-mail : 3kl@mou.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σν νξγαλφγξακκα ηεο βηνκεραλίαο:  

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΜΟΤ   Α.Ε 

1.   Γενικόσ  Διευθυντήσ:  τόκα  ταυριανι 

2.  Διευθυντζσ  Μάρκετινγκ:Καφφζ Μαρκζλλα, Χατηι Μαρία 

3.  Διευθυντήσ  Οικονομικών:Σςιλιώνθ Ευφροςφνθ 

4.  Διευθυντήσ  Προςωπικοφ:     Μάνου ωτθρία  

5.   Διευθυντήσ  Εκπαίδευςησ:  Παπαδθμθτρίου Ειρινθ 

6.   Διευθυντήσ   Πληροφοριακών  υςτημάτων:  Μιχαθλίδου Μαρία 

7.   Διευθυντζσ  χεδιαςμοφ  Προϊόντων:Καφφζ  Μαρκζλλα , Χατηι Μαρία  

8.   Διευθυντήσ  Δημοςίων   χζςεων:Γιαννάκασ  ωτιρθσ  

9.   Διευθυντήσ  Ζρευνασ και Ανάπτυξησ:  - 

10.  Διευθυντήσ  Ποιοτικοφ  Ελζγχου: Ορζςτθ Ειρινθ 

11.  Διευθυντήσ  Προμηθειών:Ζάμπρα Ρεβζκκα, Καραμπίνασ Παντελισ  

12.  Διευθυντήσ Αςφάλειασ: Μποφκασ Λάηαροσ 

13.  Διευθυντήσ  Παραγωγήσ:Νταοφλασ Ευςτάκιοσ, ΚογιάννθσΠερςζασ 

 

 

 

 

 

Σύζηημα ελέγτοσ απόδοζης εργαζομένων 

ηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ κέγηζηε απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο θαη έκκεζα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Απηφο ν ζηφρνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ απφδνζεο εξγαδνκέλσλ ή ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Ζ 



αμηνιφγεζε είλαη κηα απαξαίηεηε δηαδηθαζία ε νπνία ζα δψζεη θίλεηξν 

ζηνπο εξγαδφκελνπο λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο. 

Δλδεηθηηθά, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κπνξεί λα είλαη ηα εμήο: 

 Ζ πνηφηεηα εξγαζίαο 

 Ζ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ 

 Ζ ζρέζε κε ηνπο πθηζηακέλνπο 

 Ζ πξσηνβνπιία 

 Ζ ζπλεξγαζία 

 Ζ αμηνπηζηία  

 

Όπνηνο εξγαδφκελνο ηεξεί ηα παξαπάλσ ζα επηβξαβεχεηαη κε αχμεζε ηνπ 

κηζζνχ ή κε πξναγσγή. 

Όπνηνο φκσο εξγαδφκελνο δελ ηεξεί ηα παξαπάλσ ζα επηβαξχλεηαη κε 

κείσζε ηνπ κηζζνχ ηνπ ή κε αχμεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. 

 

 

 

ΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο είηε επίζεκα 

είηε αλεπίζεκα. 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 

 πλέπεηα κε ηηο εξγαζίεο 

 πλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδνκέλνπο 

 Δπηκέιεηα 

 Πξσηνβνπιία 

 πκπεξηθνξά 

 



Ευυροσύνη Τσιλιώνη 

Έρεη νινθιεξψζεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί,             

(πξνυπνινγηζκφ, ηζνινγηζκφ, θνζηνιφγεζε, θαηαζηαηηθφ). Δίλαη πνιχ 

επηκειήο θαη ζπλεξγάδεηαη εμαηξεηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο δηεπζπληέο ηεο 

βηνκεραλίαο κε άξηζηε απφδνζε. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηεπζπληψλ ηεο επηρείξεζεο ζα ειέγμσ ηνπο 

αηνκηθνχο ηνπο θαθέινπο. Γηα παξάδεηγκα ν δηεπζπληήο νηθνλνκηθψλ ζα 

πξέπεη λα έρεη πηπρίν νηθνλνκηθψλ θαη  λα έρεη γλψζε αγγιηθψλ θαη 

ηηαιηθψλ. Θα πξέπεη επίζεο, λα έρεη  3-4 ρξφληα πξνυπεξεζίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηεπζχληξηα Πξνκεζεηψλ: 

Εάκπξα Ρεβέθθα 

 

 

Ωο Γηεπζχληξηα Πξνκεζεηψλ απηφ πνπ ζα πξέπεη λα θάλσ είλαη: 

 

 ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Παξαγσγήο ζα θαζνξίδνπκε ηηο 

πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ ρσξίο λα ππάξρνπλ απνζέκαηα 

 πγθεληξψλσ ζηνηρεία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ αγνξά, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ππάξρνπλ 

απφ ηα ηκήκαηα επηρείξεζεο 

 Εεηψ πξνζθνξέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε θξηηήξηα  

    α) ηελ ηηκή 

    β) ηελ πνηφηεηα 

    γ) ην ρξφλν παξάδνζεο  

θαη επηιέγνπκε απηνχο πνπ ηα πιεξψλνπλ 

 Κάλνπκε έιεγρν ζηα πξντφληα γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο ηελ ψξα ηεο 

παξαιαβήο 

 Φξνληίδνπκε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ (πξνκεζεηψλ) θαη 

ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηα άιια ηκήκαηα 

 Δλεκεξψλσ ηνλ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ πνζφηεηα θαη ην 

θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ καο 

 Γηαηεξνχκε αξρείν κε ηηο παιηέο παξαγγειίεο 

 

 

 

 



Γηεπζχληξηα Πνηνηηθνχ Διέγρνπ: 

Οξέζηε Δηξήλε 

 

 

ΓΡΑΠΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΡΟΛΟΤ: 

Για να διαςφαλιςκεί θ ποιότθτα ενόσ προϊόντοσ ςχεδιάηονται 

ςυςτιματα ελζγχου για τισ φάςεισ τθσ παραγωγισ. 

Ο ΠΟΙΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΣΑΙ: 

Α) τθν πιςτοποίθςθ καταλλθλότθτασ των πρώτων υλών για τθν 

δθμιουργία των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Β) τθν παρακολοφκθςθ και τθ διαδικαςία παραγωγισ για το 

βάροσ, τθν ποιότθτα, και το χρόνο αναμονισ πριν τθ ςυςκευαςία. 

Γ)  τθ διαδικαςία ςυςκευαςίασ για τον ζλεγχο φκορών, κίνδυνο 

μόλυνςθσ, βάροσ και αεροςτεγι προςταςία του προϊόντοσ. 

Δ) τθ διαδικαςία αποκικευςθσ, για τον ζλεγχο των κιβωτίων 

όπου βρίςκονται ζτςι ώςτε να μθν υποςτοφν κάποια φκορά ζωσ 

τθ ςτιγμι τθσ αγοράσ τουσ. 

Ε) τθ ςυςκευαςία για τον ζλεγχο αναγραφισ θμερομθνίασ 

λιξεωσ ι οδθγίεσ χριςθσ. 

 

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 



Φροντίηω οι πρώτεσ φλεσ που φτάνουν ςτο χώρο παραγωγισ, να 

είναι ςε κατάλλθλεσ ποςότθτεσ, ζτςι ώςτε να μθν υπάρξει βλάβθ 

κατά τα επόμενα ςτάδια. Κακθμερινά, φροντίηω να δίνω ςτοιχεία 

ςτθ γενικι διεφκυνςθ όςο αναφορά τθν ποςότθτα και τθν 

ποιότθτα των προϊόντων μασ και ακριβι αναφορά ςε τυχόν 

φκορζσ ι απώλειεσ των πρώτων υλών. Επίςθσ, δίνω ςτοιχεία για 

τθ λειτουργία των μθχανθμάτων τθσ βιομθχανίασ, τα οποία 

παίηουν πολφ βαςικό ρόλο ςε όλα τα ςτάδια παραγωγισ του 

γαλακτοκομικοφ  προϊόντοσ, που πρόκειται να παραχκεί.  

Σζλοσ, ελζγχω αν χρειάηεται αντικατάςταςθ κάποιο από τα 

μθχανιματα παραγωγισ.  

 

 

 

Αναφορά στη Γενική Διεφθυνση 

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 

Γαλακτοβιομθχανία: ¨Μου¨: 

ιμερα, Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015, ζγινε ο απαραίτθτοσ 

κακθμερινόσ ζλεγχοσ ςτθν ποιότθτα των προϊόντων που 

παράγονται και κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ, το μθχάνθμα 

ανάμειξθσ υπζςτθ θλεκτρικι βλάβθ.  

Ο διευκυντισ αςφαλείασ Λάηαροσ Μποφκασ ςε ςυνεργαςία με 

τθν διευκφντρια πλθροφοριακών ςυςτθμάτων Μιχαθλίδου 

Μαρία κατάφεραν να διορκώςουν τθ βλάβθ. 



Αν και χάκθκε πολφτιμοσ χρόνοσ και υπιρξαν απώλειεσ, 

φροντίςαμε να μθν ξαναςυμβεί κάποιο παρόμοιο ςυμβάν.  

 

Η Διευκφντρια Ποιοτικοφ Ελζγχου 

                         Ειρινθ Ορζςτθ 

 

 

 



 

Ο ΠΟΗΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ: 

Α) ηελ πηζηνπνίεζε θαηαιιειφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

Β) ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο γηα ην βάξνο, ηελ 

πνηφηεηα, θαη ην ρξφλν αλακνλήο πξηλ ηε ζπζθεπαζία. 

Γ) ηε δηαδηθαζία ζπζθεπαζίαο γηα ηνλ έιεγρν θζνξψλ, θίλδπλν 

κφιπλζεο, βάξνο θαη αεξνζηεγή πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο. 

Γ) ηε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηβσηίσλ φπνπ 

βξίζθνληαη έηζη ψζηε λα κελ ππνζηνχλ θάπνηα θζνξά έσο ηε ζηηγκή ηεο 

αγνξάο ηνπο. 

Δ) ηε ζπζθεπαζία γηα ηνλ έιεγρν αλαγξαθήο εκεξνκελίαο ιήμεσο ή 

νδεγίεο ρξήζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηεπζπληήο Αζθάιεηαο: 

Μπνχθαο Λάδαξνο 

 

 

Τποχρεώςεισ Διευκυντι Αςφάλειασ 

 

Ο Γηεπζπληήο Αζθάιεηαο έρεη ηηο εμήο επζχλεο: 

1.Καζνξίδεη θαη εθαξκφδεη θαλφλεο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία 

2.Διέγρεη θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ 

3.Δθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο 

 

  
1.Σνπνζεηεί αθίζεο θαη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο φπνπ είλαη απαξαίηεην 

2.Δμαζθαιίδεη πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα πξνζηαζία απφ 

βηνκεραληθέο αζζέλεηεο φπνπ ρξεηάδεηαη 

3.Πξνεηνηκάδεη ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο 

 

  
1.Φξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

2.Γεκηνπξγεί θαη ηεξεί (θαηάινγν); κε φια ηα αηπρήκαηα πνπ έρνπλ 

ζπκβεί ζηελ επηρείξεζε 

3.Φξνληίδεη γηα ηελ παξνρή απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γηεπζπληήο Γεκνζίσλ ρέζεσλ: 

Γηαλλάθαο σηήξεο 

 
 
 

Ο ξφινο κνπ Γηεπζπληήο Γεκνζίσλ ρέζεσλ :  

 

1.Ζ θαιή επηθνηλσλία ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 

2.Ζ επηθνηλσλία ηεο επηρείξεζεο κε πειάηεο, θαηαλαισηέο, πξνκεζεπηέο 

θαη κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο.  

 

3.Ζ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ε επξχηεξε απνδνρή ηεο απφ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

4.Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

 

Παξαδείγκαηα ηνπ ξφινπ κνπ : 

 

1. Πξνψζεζε έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ελεκέξσζε 

ηεο  

ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο, φπνπ πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε  

πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

2 . Πξνβνιή ζηα ΜΜΔ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ  

εθαξκφδεη ε βηνκεραλία.  

 

3.  Γσξεά ηζηκέληνπ απφ κηα ηζηκεληνβηνκεραλία γηα ηελ αλέγεξζε ελφο 

θνηλσθεινχο ηδξχκαηνο θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο απηήο.  

 

4. Γηνξγάλσζε γηνξηήο γηα ηα παηδηά ησλ εξγαδφκελσλ κε ηελ επθαηξία 

ηνπ λένπ έηνπο 



 

 

 

 

Ο Γηεπζπληήο Γεκνζίσλ ρέζεσλ Γηαλλάθαο σηήξεο εηνίκαζε ηελ 

πξφζθιεζε γηα ηελ εθδήισζε ηεο βηνκεραλίαο: 

 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗΝ ΓΑΛΑΚΣΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΜΟΤΤ 

 

Η γαλακτοβιομθχανία <<ΜΟΤΤ>> ςασ προςκαλεί ςε μια βραδιά αφιερωμζνθ για 

τθν ιςτορία του γάλατοσ και φςτερα κα ακολουκιςει εορταςτικό φαγοπότι 

ζναρξθσ τθσ εταιρίασ ςτθν αίκουςα εκδθλώςεων τθσ γαλακτοβιομθχανίασ το 

άββατο 7 Μαρτίου και ώρα 19:00. Θα υπάρχει λαχειοφόροσ  

 

 

Η Γενικι Διευκφντρια              

τόκαταυριάνα 

Ο Διευκυντισ Δθμοςίων χζςεων 

Γιαννάκασ ωτιρθσ 

 

 

 

 

 

 



Γηεπζχληξηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ: 

Μηραειίδνπ Μαξία 

 

           Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ξφινπ ηεο Γηεπζχληξηαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ είλαη: 

1. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πιηθνχ 

2. Ζ δεκηνπξγία θαθέισλ γηα ηνλ θάζε Γηεπζπληή κε ηα αξρεία 

ηνπ 

3. Ζ εηνηκαζία κηαο παξνπζίαζεο ζε κνξθή PowerPoint 

4. Ζ δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ηζηφηνπνπ ηεο βηνκεραλίαο  

 

 

 
Υξήζηκνη ζύλδεζκνη 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=4DxK4yYSEZ4   Milk – how it’s made 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=CT-oKQTCEr4Where does milk come from? 

 

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XXcm_2PF5TM#t=102Raw Milk - 

History of Milk - Why We Milk - Part 1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DxK4yYSEZ4
https://www.youtube.com/watch?v=CT-oKQTCEr4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XXcm_2PF5TM#t=102

