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ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
Ξελνδνρεηαθό πξνϊόλ είλαη θάζε αγαζφ ή ππεξεζία πνπ πνπιάεη έλα 
μελνδνρείν γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ πειάηε θαη λα έρεη έζνδα. 
Μπνξνχκε λα πνχκε , φηη ην μελνδνρεηαθό πξνϊόλ κνηάδεη κε δπγαξηά  
 φπνπ  απφ  ηε κηα πιεπξά ηεο  «ην βάξνο» είλαη ε  ηθαλνπνίεζε ηνπ 
πειάηε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο  «ην βάξνο» είλαη ηα έζνδα (ηα 
ρξήκαηα πνπ παίξλεη απφ ηνπο πειάηεο) ηνπ μελνδνρείνπ. Όζν πην 
ηζνξξνπεκέλα είλαη ηα δπν «βάξε» ηφζν πην πεηπρεκέλε ζα είλαη ε 
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. 

 
 
 
ηθαλνπνίεζε πειάηε έζνδα μελνδνρείνπ 

 μελνδνρεηαθό πξνϊόλ 
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                                                                                                                                                                                                             ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 

ΑΚΖΔΗ 

 

 
 
1.Γξάςηε ηη είλαη ην μελνδνρεηαθφ πξντφλ. 
 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
2. Γξάςηε κεξηθά παξαδείγκαηα. 
 

……………………………………………………………………. 

‘ 

……………………………………………………………. 

 

………………………………………………                                                                                                                                                                                                             

ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΕ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ 

 
Σα πην βαζηθά είδε μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη: 

 
Ξελνδνρεία:είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ έλα θηήξην 
θαη ιεηηνπξγνχλ ηφζν ζηηο πφιεηο φζν θαη ζηελ χπαηζξν. Παξέρνπλ 
δηακνλή, δηαηξνθή θαζψο θαη άιιεο ππεξεζίεο ,φπσο δηαζθέδαζε, 
ζπνξ, μελάγεζε θαη άιια. Υσξίδνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο αζηέξσλ , 
απφ 1*- 5* ζχκθσλα κε  ηνλ ΔΟΣ (Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ) 
Όζν κεγαιχηεξνπο ρψξνπο έρνπλ θαη φζν πεξηζζφηεξεο αλέζεηο , 
έρνπλ θαη ηα αλάινγα αζηέξηα. 
Σν πξνζσπηθφ πνπ δνπιεχεη ζηα μελνδνρεία είλαη εηδηθεπκέλν. 
Δθηφο φκσο απφ ηα μελνδνρεία ππάξρνπλ θαη ηα επηπιωκέλα 
δηακεξίζκαηα πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν δσκάηηα θαη θνπδίλα. 
Αθφκε ππάξρνπλ νη μελώλεο , 

ηα bangalows δειαδή ρσξηζηά 
ζπγθξνηήκαηα δηακεξηζκάησλ θαη άιια. 
 
 
 
 
 ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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ΑΚΗΔΙ 

 
  
 
 
1.Να δηαβάζεηε θαιά ην κάζεκα. 
 
2.Γξάςηε ηη ππεξεζίεο πξνζθέξνπλ ηα μελνδνρεία ζηνπο πειάηεο. 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
3. ε πφζεο θαηεγνξίεο αζηέξσλ * ρσξίδνληαη; 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
4.Σν πξνζσπηθφ πνπ δνπιεχεη ζηα μελνδνρεία είλαη αλεηδίθεπην; 
…………………………………………………………………………… 
 
5.Γξάςηε κεξηθά νλφκαηα μελνδνρείσλ πνπ γλσξίδεηε θαη πνπ 
βξίζθνληαη απηά. 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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ΗΜΔΙΑ ΠΩΛΗΗ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

 
 

Όπσο θάζε επηρείξεζε έηζη θαη θάζε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε 
πξέπεη λα βξεη πειάηεο γηα λα δηαζέζεη ην πξντφλ ηεο. ε αληίζεζε 
φκσο κε ηηο επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ γηα ηηο μελνδνρεηαθέο 
επηρεηξήζεηο ππάξρεη έλαο πεξηνξηζκφο. Γειαδή ην μελνδνρεηαθφ 
πξντφλ πσιείηαη κφλν ζηνλ ηφπν πνπ παξάγεηαη δειαδή ζηνλ ηφπν 
πνπ βξίζθεηαη. Δίλαη ινηπόλ θαλεξό όηη ε ηνπνζεζία πνπ 
βξίζθεηαη έλα μελνδνρείν έρεη πνιύ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ  
επηηπρία ηνπ .  
Δθηφο φκσο απφ ηνλ ίδην ην ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ πνπ απνηειεί ην 
θχξην ζεκείν πψιεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο , ζεκεία 
πψιεζεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θαη ηα δηάθνξα γξαθεία ηαμηδηώλ θαη 
ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα θξαηήζεωλ. 
 
 

ΑΚΗΕΙ 

 

1.Να δηαβάζεηε θαιά ην κάζεκα. 
2. Κπθιψζηε ηε ζσζηή απάληεζε: 
εκεία πψιεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο είλαη: 
α . ηα μελνδνρεία 
β. ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία 
γ. Σα θεληξηθά ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ 
δ. Όια ηα παξαπάλσ. 
 
 
ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

  

Ανάλογα με ηα αγαθά και ηιρ ςπηπεζίερ πος πποζθέποςν ζηοςρ 

πελάηερ ηα ξενοδοσεία σωπίζονηαι ζε: 

Aπιήο  εθκεηάιιεπζεο (κφλν γηα χπλν) 
ύλζεηεο εθκεηάιιεπζεο (χπλν θαη θαγεηφ) 
 Πνιπζύλζεηεο εθκεηάιιεπζεο (χπλν θαη θαγεηφ θαη πνιιά άιια                    
αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ βιέπεηε ζηηο παξαθάησ εηθφλεο): 
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ΑΚΗΔΙ 

 
  

 
 
1.Να δηαβάζεηε θαιά ην κάζεκα. 
 
2. Να βξείηε ζην παξαθάησ θξππηφιεμν αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ 
παξέρεη  έλα μελνδνρείν πνιπζχλζεηεο εθκεηάιιεπζεο. 
 
 

 

Ν Σ Δ  Σ Η Α Σ Ρ Η Ο  Γ Χ Β 

Τ Ζ Γ Φ Α Ζ Φ Γ Φ Γ Φ Μ   Α 

Π Γ  Γ Φ  Γ Ξ Κ Κ Λ Π  Μ Γ 

Ν Κ Ο Μ Μ Χ Σ Ζ Ρ Η Α Η Α Ο Ζ 

Ο Λ Φ Τ Υ Α Γ Χ Γ Η Α Λ Ο Π Π 

Γ Α  Γ Γ Ζ Ξ Κ Κ Ξ Χ Η Τ Η Δ 

Χ Μ Ξ Α Π Λ Χ  Σ Ρ Α Α Ν Κ Γ 

Μ Π Η  Η Ν Δ  Γ Ζ Χ Ρ Α Μ Α 

Α Ν Θ Ο Π Χ Λ Δ Η Α Γ Γ Ο Τ Σ 

Σ Θ Α Λ Λ Α  Η Α  Π Ο Ρ Ζ Δ 

Η Α Η Θ Ο Τ  Δ  Χ Φ Θ Χ Τ Ν 

Α Φ Γ Ζ Ξ Κ  Τ Ν Δ Γ Ρ Η Χ Ν 

Μ Π Α Ρ Ζ Ζ Γ Φ Γ Ζ Ξ Κ Λ Τ Η 

Χ Π Α Η Γ Ο Σ Ο Π Ο  Β Μ Τ  

Φ Ε Φ Δ Κ Γ Ρ Ο Μ Δ  Χ Β Ν Μ 

 
ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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ΟΙ ΠΔΛΑΣΔ ΣΩΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ 

 
Οη πειάηεο ησλ  μελνδνρείσλ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ 
θηινμελνχκελνη έηζη ψζηε ληψζνπλ επράξηζηα θαη λα ζέινπλ λα 
μαλάξζνπλ ζην κέιινλ ή λα ηα ζπζηήζνπλ ζηνπο θίινπο ηνπο. 
΄ έλα μελνδνρείν δελ κέλνπλ  κφλν ηνπξίζηεο αιιά θαη επαγγεικαηίεο, 
θνηηεηέο θαη άιιεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ. Απηφ ινηπφλ πνπ θαζνξίδεη 
ηελ πειαηεία ελφο μελνδνρείνπ είλαη ην θφζηνο δηακνλήο. Γηα 
παξάδεηγκα, έλα αθξηβφ μελνδνρείν δελ ζα έρεη πειάηεο ηνπ θνηηεηέο, 
νχηε κηα παλζηφλ ζα έρεη πειάηεο εθνπιηζηέο. Αλεμάξηεηα απφ ην 
είδνο ηεο πειαηείαο ηνπ φκσο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηηο θαιχηεξεο 
ππεξεζίεο πνπ κπνξεί. 
 
 
 

 
 
 
 
ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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ΠΑΡΑΞΔΝΟΓΟΥΙΑ 
 

 
χκθσλα κε ηελ ηνπξηζηηθή λνκνζεζία αξκφδηνο γηα λα δψζεη άδεηα 
ιεηηνπξγίαο μελνδνρείνπ είλαη ν  Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ 
(ΔΟΣ), αθνχ ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. 
Όηαλ ιέκε  «παξαμελνδνρία»  ελλννχκε φια εθείλα ηα θαηαιχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηα απφ ηνλ ΔΟΣ. Σν θαηλφκελν απηφ έρεη 
ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο.   
 

ΑΚΗΔΙ 

 

 

1.Να δηαβάζεηε θαιά ην κάζεκα.  
2. Κπθιώζηε ηηο ζωζηέο πξνηάζεηο. 

Σν θφζηνο δηακνλήο ζ’ έλα μελνδνρείν δελ επεξεάδεη ην 
είδνο ηεο πειαηείαο ηνπ 

Οη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ 
θηινμελνχκελνη. 

Ο ΔΟΣ είλαη αξκφδηνο γηα λα δψζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

ελφο μελνδνρείνπ. 

Ζ «παξαμελνδνρία» έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ 
νηθνλνκία. 
 
 
ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ Α΄ ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2012-2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΑΘΗΣΗ:…………… …………………………. …. 

ΔΚΠ/ΚΟ: ΒΟΤΡΚΟΤ ΜΑΡΙΑ 

 
 
 
 
 
1.Γξάςηε ηη είλαη ην μελνδνρεηαθφ πξντφλ. 
 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
2.Γξάςηε ηη ππεξεζίεο πξνζθέξνπλ ηα μελνδνρεία ζηνπο πειάηεο. 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
3. ε πφζεο θαηεγνξίεο αζηέξσλ * ρσξίδνληαη; 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
4.Σν πξνζσπηθφ πνπ δνπιεχεη ζηα μελνδνρεία είλαη αλεηδίθεπην; 
…………………………………………………………………………… 
5. Κπθιψζηε ηε ζσζηή απάληεζε: 
1.εκεία πψιεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξντφληνο είλαη: 
α . ηα μελνδνρεία 
β. ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία 
γ. Σα θεληξηθά ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ 
δ. Όια ηα παξαπάλσ. 
2. 
♦H «παξαμελνδνρία» έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία. 
 

♦Οη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ 
θηινμελνχκελνη 
♦ Σν θφζηνο δηακνλήο ζ’ έλα μελνδνρείν δελ επεξεάδεη ην είδνο ηεο 
πειαηείαο ηνπ 
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Λειτοσργίες Ξενοδοτειακών Μονάδων 
 
H   μελνδνρεηαθή  κνλάδα είλαη κηα ζχλζεηε επηρείξεζε πνπ έρεη 
δηάθνξα ηκήκαηα ή θιάδνπο  φπσο: 
► Ο θιάδνο ππλνδωκαηίωλ  πνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε ησλ πειαηψλ 
γηα χπλν ζε άλεηα θαη θαζαξά δσκάηηα θαη θέξλεη ηα πεξηζζφηεξα 
έζνδα  
Ο θιάδνο απηφο πεξηιακβάλεη ην ηκήκα 

Τπνδνρήο  ην νπνίν θαλνλίδεη ηα δσκάηηα 

θαη ην ηκήκα Οξόθωλ  πνπ αλαιακβάλεη ηελ 
θαζαξηφηεηα ησλ δσκαηίσλ. 
►Ο θιάδνο επηζηζηηθώλ ηκεκάηωλ  

πνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε γηα πνηφ 
θαη θαγεηφ θαη πεξηιακβάλεη εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, κπαξ. 
►Άιινη θιάδνη πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

δηαθφξσλ εηδψλ, θαδίλν  θαη άιια. 
 

 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD+%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CF%89%CE%BD&source=web&cd=1&c
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ΑΚΗΔΙ 

 

 
 

1.Να δηαβάζεηε θαιά ην κάζεκα.  
 
2.Πνηνο θαλνλίδεη ηα δωκάηηα ηωλ πειαηώλ κηαο μελνδνρεηαθήο 
κνλάδαο; 
Α. ε δηεχζπλζε 
Β. ε ππνδνρή  
Γ. ην ηκήκα νξφθσλ 
Γ. ην εζηηαηφξην 
 
 
3. Πνηνο θιάδνο έρεη ηα πεξηζζόηεξα έζνδα; 
Α. Ο θιάδνο ππλνδσκαηίσλ   
Β. Ο θιάδνο επηζηζηηθψλ ηκεκάησλ   
Γ. Άιινο θιάδνο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 

 

 



 13 

 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΠΟΔΟΥΗ 

 

 
 

Ζ  Τπνδνρή βξίζθεηαη ζην πην θαλεξφ ζεκείν ηεο αίζνπζαο αλακνλήο 
θαη πξέπεη λα έρεη φκνξθε  δηαθφζκεζε θαη λα είλαη πεληαθάζαξε. 
Οη ππάιιεινη ηεο Τπνδνρήο πξέπεη λα είλαη θαινληπκέλνη, επγεληθνί 
θαη ππεχζπλνη απέλαληη ζηνπο πειάηεο. 
Όια απηά γηαηί είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε πξψηε εληχπσζε πνπ ζα 
ζρεκαηίζνπλ νη πειάηεο γηα ην μελνδνρείν. 
Ζ Τπνδνρή δηαρεηξίδεηαη ηα ππλνδσκάηηα θαη θξνληίδεη γηα ηελ 
εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ έηζη ψζηε λα απμάλνληαη 
ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 
Ο Πξντζηάκελνο Τπνδνρήο  πξέπεη λα είλαη κνξθσκέλνο , λα γλσξίδεη 
μέλεο  γιψζζεο, λα έρεη εκπεηξία θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο. 
Σν ηκήκα Τπνδνρήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα βηβιία θαη 
έληππα φπσο: 
Γειηία άθημεο θαη αλαρώξεζεο πειαηώλ. 
 
Βηβιίν θίλεζεο πειαηώλ αζηπλνκίαο 
 
Βηβιίν θίλεζεο πειαηώλ πόξηαο 
 
Βηβιίν εληππώζεωλ       θαη άιια. 
 

 

 

 
ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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ΑΚΗΔΙ 

 

 
 

 

 

1.Να δηαβάζεηε θαιά ην κάζεκα.  
2. Ση δνπιεηέο θάλεη ην ηκήκα Τπνδνρήο; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
3.Πνηα  πξνζόληα πξέπεη λα έρεη ν Πξνϊζηάκελνο Τπνδνρήο; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
4.Πνηα έληππα ρξεζηκνπνηεί ην ηκήκα Τπνδνρήο; 
 
1.……………………………………………………….. 
2.……………………………………………………….. 
3.…………………………………………………………… 
4.………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 
 
ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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Λεηηνπξγίεο ζπξωξείνπ 

 
 

 
Σν ζπξσξείν ζε κεγάια μελνδνρεία ιεηηνπξγεί ζαλ μερσξηζηφ 

ηκήκα θαη αλαιακβάλεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζε δεηήκαηα 
φπσο:   παξάδνζε θαη παξαιαβή θιεηδηψλ θαη αιιεινγξαθίαο, 
θχιαμε θαη κεηαθνξά ησλ απνζθεπψλ, κεηαθνξά θαη πιεξνθφξεζε  
ησλ πειαηψλ γηα δξνκνιφγηα ,αμηνζέαηα  δηαζθέδαζε θαη άιια . 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζπξσξείνπ είλαη ζπλήζσο: 
► Θπξωξόο 
► Αρζνθόξνο 
► Πνξηηέξεο 
Απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ μελνδνρείνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηξία 

εηδηθά θιεηδηά  πνπ νλνκάδνληαη παζπαξηνύ θαη αλνίγνπλ αλάινγα 
κε ην είδνο ηνπο  θάπνηα ή θαη φια ηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ γηα 
θαζαξηζκφ ή γηα έθηαθηε αλάγθε. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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ΑΚΗΔΙ 

 

 

 
 
 
1.Να δηαβάζεηε θαιά ην κάζεκα.  
2. Ση δνπιεηέο θάλεη ην ηκήκα Θπξσξείνπ; 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 
3. Πνηνη ππάιιεινη δνπιεχνπλ ζην ζπξσξείν; 
…………………………. 
…………………………. 
………………………….. 
4. Πσο ιέγνληαη ηα  εηδηθά θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξνζσπηθφ; 
………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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Tηκέο    πώιεζεο  δωκαηίωλ 
 

  
 
Η ηηκή πψιεζεο πνπ βάδεη έλα μελνδνρείν  γηα θάζε ηχπν 
δσκαηίνπ ιέγεηαη ηηκή πόξηαο. 
Οη ηηκέο ησλ δσκαηίσλ αλάινγα αλ θαιχπηνπλ ή φρη θάπνηα 
γεχκαηα ρσξίδνληαη ζε: 
(R.R) θαιχπηεη κφλν ην δσκάηην. 
(Β.Β)  ηηκή δσκαηίνπ κε πξστλφ 
(Η.Β)  ηηκή δσκαηίνπ κε πξστλφ θαη κεζεκεξηαλφ ή βξαδπλφ 
(εκηδηαηξνθή) 
(F.Β) ηηκή  δσκαηίνπ κε πξστλφ θαη κεζεκεξηαλφ θαη  βξαδπλφ 
(πιήξεο δηαηξνθή) 
Κάζε μελνδνρείν πξέπεη λα έρεη πηλαθίδεο κε ηηο ηηκέο φισλ 
ησλ ηηκψλ ησλ δσκαηίσλ. 
Γηαζέζηκν είλαη έλα δσκάηην πνπ είλαη θαζαξφ θαη ειεχζεξν 
γηα ελνηθίαζε ζε πειάηεο. 
 
 
 
 
 
 
ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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ΑΚΗΔΙ 

 
 

1.Να δηαβάζεηε θαιά ην κάζεκα.  

2. Κάληε ηελ αληηζηνίρεζε: 
 
(R.R)                              ηηκή δσκαηίνπ κε  πιήξε δηαηξνθή 
 
 
 
(F.Β)                                 ηηκή δσκαηίνπ ρσξίο θαλέλα γεχκα 
 
 
(Η.Β)                                 ηηκή  δσκαηίνπ κε πξστλφ 
 
 
 
(Β.Β)   
 ηηκή δσκαηίνπ κε εκηδηαηξνθή 
3.Πφηε έλα δσκάηην είλαη δηαζέζηκν; 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
ΒΟΤΡΚΟΤ Μ 
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