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 ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ: ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΣΟΤΛΙΩΣΘ 

 

Πρότεινε οριςμζνα θζματα που θεωρείσ  ςημαντικά για την εκπαίδευςη 

του προςωπικοφ τησ βιομηχανίασ ςασ.  

Μερικά κζματα τα οποία κεωρώ ςθμαντικά για τθν εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ τθσ βιομθχανίασ μασ είναι: 

1. Νζεσ τεχνολογίεσ 

2. Αςφάλεια και υγιεινι 

3. Ποιοτικόσ ζλεγχοσ 

4. Προϊόντα που κυκλοφοροφν από άλλεσ βιομθχανίεσ 

5. χζςεισ ανάμεςα ςτουσ εργαηομζνουσ και τα αφεντικά τουσ                                             

 

ΕΠΙΛΟΓΘ ΛΟΓΟΣΤΠΟΤ 

Σηηο 10/12/2014 επηιέμακε όλνκα , ζήκα θαη ζιόγθαλ γηα ηε κπηζθνηνβηνκεραλία καο 

. 

Η επηινγή απηή έγηλε θαηόπηλ ςεθνθνξίαο κεηαμύ 9 πξνηάζεσλ. 

- 1η  πρόηαζη  

καζεηήο : Παπαβαζηιείνπ Δεκήηξεο  

όλνκα : Sweet Cookies 

ζήκα : ην Sweet Cookies ζε ιεπθό θόλην πάλσ ζε κπηζθόηα κε θνκκάηηα ζνθνιάηαο  

ζιόγθαλ : ηξσο έλα ζεο θαη δεύηεξν  

- 2η  πρόηαζη  

καζεηήο : Πίζζηα Μαξηιία   

όλνκα : κκκ ...κπηζθόηα 

ζήκα : ην όλνκα ησλ κπηζθόησλ ζε ξνδ θόλην 

ζιόγθαλ : ηα κπηζθόηα ησλ νλείξσλ καο 

 - 3η  πρόηαζη  

καζεηήο : Κιεηζζέλεο Πέηξνπ 



όλνκα : ην ηξαγαλό 

ζήκα : δηάθνξα κπηζθόηα 

ζιόγθαλ : πην ηξαγαλό δελ γίλεηαη 

- 4η  πρόηαζη  

καζεηήο : Παπαβαζηιείνπ Γεσξγία 

όλνκα : Cookie fun 

ζήκα : ην όλνκα κε δηαθνξεηηθνύο ραξαθηήξεο  

ζιόγθαλ : όινη ηξέρνπλ γηα λα θάλ ηα κπηζθόηα Cookie fun 

- 5η  πρόηαζη  

καζεηήο : Πέζθνπ Έιζα 

όλνκα : Dela 

ζήκα : ην όλνκα ζε ξηγέ κπηζθνηέλην ζρέδην 

ζιόγθαλ : όηη θαιύηεξν 

 

- 6η  πρόηαζη  

καζεηήο : Παπαγεσξγίνπ Ζέθε 

όλνκα : Prima 

ζήκα : ην όλνκα κε δηάθνξα κπηζθόηα 

ζιόγθαλ : απιά ...κνλαδηθά 

- 7η  πρόηαζη  

καζεηήο : Παπαδόπνπινο Σσηήξεο 

όλνκα : Τέιεην 

ζήκα : ην όλνκα κε ην ι θαη ην ε ζε κπηζθνηάθη θαη όιν ην όλνκα κέζα ζε έλα 

κεγαιύηεξν κπηζθόην   

ζιόγθαλ : θάζε ζηηγκή ζνπ πξέπεη λα είλαη ηέιεηα 

- 8η  πρόηαζη  

καζεηήο : Πάλνπ Δάθλε 

όλνκα :  

ζήκα : ην ζιόγθαλ ζε έλα νξζνγώλην θνπηάθη κε έλα κπηζθνηάθη θαη έλαλ θεξαπλό  



ζιόγθαλ : Μπηζθνηνιηρνπδηέλεο θαηαζηάζεηο 

- 9η  πρόηαζη  

καζεηήο : Παηνπιηώηε Μαξίλα 

όλνκα : STOP - CLOCK 

ζήκα : ην όλνκα κε θεθαιαία γξάκκαηα  

ζιόγθαλ : θάε έλα κπηζθόην θαη ζηακάηα ηνλ ρξόλν 

Αθνύ παξνπζηάζηεθαλ νη πξνηάζεηο ζέζακε σο όξν ηεο ςεθνθνξίαο θάζε παηδί λα 

έρεη έλαλ ςήθν γηα θάζε θαηεγνξία. Αθνύ νινθιεξώζεθε ε ςεθνθνξία ηα 

απνηειέζκαηα είλαη : 

όνομα ψήθοι 

Sweet Cookies 0 

κκκ ... κπηζθόηα 0 

ην ηξαγαλό 0 

Cookie fun 0 

Dela 3 

Prima 6 

Τέιεην 0 

  

STOP - CLOCK 0 

  

 ζλόγκαν ψήθοι 

ηξσο έλα ζεο θαη δεύηεξν 8 

ηα κπηζθόηα ησλ νλείξσλ καο 0 

πην ηξαγαλό δελ γίλεηαη 0 

όινη ηξέρνπλ γηα λα θάλ ηα κπηζθόηα Cookie fun 0 

όηη θαιύηεξν 0 

απιά ...κνλαδηθά 0 

θάζε ζηηγκή ζνπ πξέπεη λα είλαη ηέιεηα 0 

Μπηζθνηνιηρνπδηέλεο θαηαζηάζεηο  

θάε έλα κπηζθόην θαη ζηακάηα ηνλ ρξόλν 0 

 

Έηζη απνθαζίζηεθε ην όλνκα ηεο βηνκεραλίαο ζα είλαη Prima θαη ζιόγθαλ ην  '' ηρως 

ένα θες και δεύηερο''. Τν ζήκα ζα είλαη ην όλνκα κε κπηζθνηάθηα γύξσ γύξσ. 

Η δηαδηθαζία δηήξθεζε 20 ιεπηά   

Τε δηαδηθαζία δηεύζπλε ε Δηεπζύληξηα Δεκνζίσλ Σρέζεσλ, Μαξίλα Παηνπιηώηε.   

 

 

 



 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PRIMA 
Η βιομθχανία PRIMA, είναι μια καινοφρια βιομθχανία καταπλθκτικών μπιςκότων που 

ικανοποιοφν όλα τα γοφςτα. Τπάρχουν πολλά είδθ μπιςκότων PRIMA : αλμυρά, γλυκά, 

μικρά, μεγάλα, με γζμιςθ, ςκζτα… Οτιδιποτε κζλεισ μπορείσ να το βρεισ! Εκτόσ όμωσ από 

τθν υπζροχθ γεφςθ αυτών των μπιςκότων, κάτι ακόμα πολφ ςθμαντικό είναι ότι θ 

βιομθχανία μασ χρθςιμοποιεί  αγνά και πολφ υγιεινά υλικά και ςε αςφγκριτεσ  τιμζσ! Πζρα 

από τον τομζα των μπιςκότων, αξίηει να αναφερκεί ότι θ βιομθχανία PRIMA, είναι μια 

βιομθχανία που ςζβεται τον καταναλωτι και αςκεί  κοινωνικι πολιτικι όπωσ  δωρεζσ ςε 

κοινωφελι ιδρφματα. Σζλοσ, είναι μια βιομθχανία φιλικι προσ το περιβάλλον, κακώσ κάνει 

τα πάντα για εξοικονόμθςθ ενζργειασ και χρθςιμοποιεί ανακυκλωμζνα προϊόντα. Επίςθσ 

κάνει βιολογικό κακαριςμό των αποβλιτων.  

ΠΡΟΚΛΗΗ 

        Α ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΓΙΟΡΣΑΕΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

ΣΗ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΟΝ ΑΤΛΙΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΜΑ ΠΟΤ 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΕΣΟΙΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ!! ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ 

ΓΕΤΗ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΟΤ ΟΠΟΤ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΤΕΣΕ ΣΑ 

ΤΠΕΡΟΧΑ ΜΠΙΚΟΣΑ ΜΑ!! 

 

 

 

 

 



ΔΩΡΕΑ 
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PRIMA ΔΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΔΕΤΣΕΡΗ ΦΟΡΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 

SOS 50 ΚΙΛΑ ΜΠΙΚΟΣΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ!!ΤΓΧΑΡΗΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΑΤΣΗ ΠΟΤ 

ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ ΑΙΙΟΔΟΞΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΣΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΑΤΣΩΝ.  

ΓΙΑΣΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΙΜΑΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!! 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ: ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΣΟΤΛΙΩΣΗ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΜΙΑ ΟΛΟΚΑΙΝΟΤΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΣΙ ΠΤΛΕ ΣΗ ΣΗΝ 

ΠΡΩΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΜΑΡΣΙΟΤ ΚΑΙ ΘΑ ΓΕΜΙΕΙ ΣΙ ΖΩΕ ΜΑ ΜΕ ΓΕΤΗ 

ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ! Α ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PRIMA  ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΣΑΕΣΕ ΚΑΙ ΕΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑ ΣΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΗ !!!!ΕΠΙΗ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΕΣΕ ΠΡΩΣΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΤ ΣΑ 

ΜΠΙΚΟΣΑ ΜΑ ΠΟΤ ΜΕ ΣΟΗ ΔΙΑΘΕΗ ΕΣΟΙΜΑΖΟΤΜΕ ΚΑΘΕ 

ΜΕΡΑ!ΜΗΝ ΧΑΕΣΕ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΕΤΚΑΙΡΙΑ! 

 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ: ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΣΟΤΛΙΩΣΗ 

 

 



 

 

   ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ: ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΣΟΤΛΙΩΣΘ 

Πϊσ θα ςυντονίςεισ τα τμήματα ςτη δική ςασ βιομηχανία; 

τθ βιομθχανία μασ όλοι –εργαηόμενοι και διοίκθςθ- κα ζχουν 

ίςα δικαιώματα και υποχρεώςεισ. Οι διευκυντζσ κάκε τμιματοσ 

κα προςπακοφν να βοθκοφν τουσ εργαηομζνουσ δίνοντάσ τουσ 

ςυμβουλζσ και κα πρζπει να τουσ επιβλζπουν ενώ δουλεφουν 

ενώ από τθν πλευρά τουσ οι εργαηόμενοι κα πρζπει να 

υπακοφουν ςτισ εντολζσ των προϊςταμζνων τουσ και να κάνουν 

τθν δουλειά τουσ όςο καλφτερα μποροφν. Και οι δφο πλευρζσ κα 

πρζπει να ςκζφτονται το ςυμφζρον τθσ βιομθχανίασ και αυτό κα 

το επιτφχουμε μόνο αν κάκε φορά μπαίνουμε ςτθ κζςθ του 

καταναλωτι. Κάκε τμιμα κα είμαι ανεξάρτθτο, όμωσ ταυτόχρονα 

όλα τα τμιματα κα ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ πολφ ςτενά, για 

το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Ο Γενικόσ Διευκυντισ, κα 

πρζπει να επιβλζπει τθν δουλειά όλων των τμθμάτων και να 

ενκαρρφνει όλουσ τουσ εργαηόμενουσ. Επίςθσ κα πρζπει να είναι 

φιλικόσ με τουσ χορθγοφσ και με τουσ μετόχουσ τθσ εταιρίασ. Με 

όλα αυτά τα μζτρα, θ βιομθχανία μασ κα μπορεί να λειτουργεί 

ςυντονιςμζνα.                                                                                                                                        

 

Σκζψου με ποιοφσ τρόπουσ θα προβάλεισ την επιχείρηςή ςου.            

Θα κάνουμε πάρα πολλζσ δωρεζσ ςε κοινωφελείσ ιδρφματα, πολλζσ 

εκδθλώςεισ με ελεφκερθ είςοδο και κατά τθν διάρκεια των εορτών, κα  

γιορτάηουμε μαηί με τουσ καταναλωτζσ μασ. Θα είμαςτε μια βιομθχανία 

φιλικι προσ το περιβάλλον και άρα κα κερδίςουμε πολλοφσ ακόμα 

καταναλωτζσ. Θα ζχουμε καλζσ τιμζσ ςτα προιόντα μασ και κα υπάρχει 

ζντυπο κακώσ και θλεκτρονικό υλικό, που κα πλθροφορεί τον κόςμο για 

τθν βιομθχανία μασ και τισ ενζργειζσ τθσ  

Πϊσ θα πετφχεισ την καλή επικοινωνία τησ επιχείρηςήσ ςασ; 



Για τθν καλι επικοινωνία τθσ επιχείρθςισ μασ, πάνω ςτισ ςυςκευαςίεσ 

κα γράφουμε το τθλζφωνο τθσ βιομθχανίασ μασ, ςτο οποίο όλο το 

εικοςιτετράωρο κα μποροφν οι καταναλωτζσ να τθλεφωνοφν και να μασ 

δίνουν ςυμβουλζσ ι να μασ κάνουν τα παράπονά τουσ. Θα 

διοργανώνουμε εκδθλώςεισ, ςτισ οποίεσ θ είςοδοσ κα είναι δωρεάν και 

κα οργανώνουμε περιθγιςεισ ςτουσ χώρουσ του εργοςταςίου, όπου οι 

επιςκζπτεσ κα γεφονται μπιςκότα τθσ βιομθχανίασ μασ και ςυγχρόνωσ 

κα ςιγουρεφονται για τθν κακαριότθτα και τισ νζεσ τεχνολογίεσ που 

διακζτουμε. Γενικότερα, κα είμαςτε φιλικοί προσ τουσ καταναλωτζσ και 

κα τουσ υποδεχόμαςτε με το χαμόγελο ςτα χείλθ. Πάντα κα πρζπει να 

κυμόμαςτε ότι:  

«Ο ΠΕΛΑΣΗ ΕΧΕΙ ΠΑΝΣΑ ΔΙΚΙΟ» 

 

ΠΑΣΟΤΛΙΩΣΘ ΜΑΡΙΝΑ 

                                               


