
  

 Σύμφωνα με έρευνες, o σύγχρονος 

Έλληνας/Ελληνίδα επισκέπτεται το 

super-market κατά μέσο όρο 10 

φορές το μήνα. 

 Οι καταναλωτικές συνήθειες των 

Ελλήνων έχουν αλλάξει κατά την 

περίοδο της κρίσης. 

 Τα τελευταία χρόνια, οι 

καταναλωτές προτιμούν τις 

προσφορές, συγκρίνουν τιμές, 

επιλέγουν οικονομικότερα προϊόντα 

και συσκευασίες, αλλάζουν 

«μάρκες». 

 Προκειμένου να εξοικονομούν 

χρήματα, ψάχνουν περισσότερο... 

C r e a t e d  b y :  

RAP PE R S  
Γιάννης Δάρρας, μαθητής Γ’ Γυμνασίου 

Σπύρος Τερζής, μαθητής Β’ Γυμνασίου 

 

Επιβλέπουσα Εκπαιδευτικός: 

Στυλιανή Κουκουρίκου, ΠΕ19 

 

Πειραματικό Γυμνάσιο ΠΑ.ΜΑΚ. 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής 

πραγματοποιήθηκε με το 

εργαλείου προγραμματισμού 

εφαρμογών για φορητές 

συσκευές App Inventor 

 

και εκτελείται σε φορητές 

συσκευές με ΛΣ Android. 

 

 

 

ΑΓΟΡAPP  

Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

ΑΓΟΡAPP  

Κάνετε τις αγορές σας, απλά 

με ένα «κλικ» !! 

 

 



  

Η εφαρμογή ΑΓΟΡAPP έρχεται να 

αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνατε έως τώρα τις αγορές 

σας. Πλέον, μπορείτε να συντάσσετε 

στο κινητό ή στο tablet σας τη λίστα με 

τα ψώνια σας. Ακόμη, να τσεκάρετε στο 

super-market τα προϊόντα της λίστας 

που αγοράζετε, να συγκρίνετε 

τρέχουσες τιμές με παλιότερες, να 

υπολογίζετε το συνολικό κόστος πριν 

φτάσετε στο ταμείο. Τέλος, είστε σε 

θέση, διαβάζοντας το barcode ενός 

προϊόντος, να μαθαίνετε τη χώρα 

προέλευσης και να ψάχνετε το 

συγκεκριμένο προϊόν στο διαδίκτυο. 

ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Προκειμένου να αξιοποιεί ο καταναλωτής τις παραπάνω δυνατότητες, η εφαρμογή διαθέτει 3 

βασικές λειτουργίες, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση από ένα αρχικό μενού το οποίο και 

εμφανίζεται με το άνοιγμα της εφαρμογής. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή: 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΠΙΤΙ  

Στη συγκεκριμένη λειτουργία εμφανίζεται μία έτοιμη λίστα 

με προϊόντα που καταχώρισε ο χρήστης κατά την 

προηγούμενη φορά που χρησιμοποίησε την εφαρμογή. Ο 

χρήστης τροποποιεί τα στοιχεία της λίστας είτε 

πληκτρολογώντας είτε επιλέγοντας τα προϊόντα που 

επιθυμεί και αποθηκεύει τις αλλαγές.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  SUPER-MARKET 

Στη συγκεκριμένη λειτουργία εμφανίζεται η λίστα των 

προϊόντων που ο χρήστης είχε δημιουργήσει στο σπίτι καθώς 

και οι τιμές τους όπως είχαν καταχωριστεί από προηγούμενη 

επίσκεψη στο super-market. Ο χρήστης εισάγει ποσότητες 

και τιμές για τα προϊόντα που τοποθετεί στο καλάθι του και 

η εφαρμογή υπολογίζει τη συνολική τους αξία. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ  

Στη συγκεκριμένη λειτουργία, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

σκανάρει το barcode οποιουδήποτε προϊόντος με τη χρήση της 

κάμερας της φορητής συσκευής. Στη συνέχεια, η εφαρμογή 

εμφανίζει την αριθμητική ακολουθία EAN που αντιστοιχεί 

στο barcode και τη χώρα προέλευσης του barcode. Επιπλέον, 

μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση του προϊόντος με τη 

μηχανή αναζήτησης Google με βάση το barcode. 

 

Εισαγωγή προϊόντος με 
πληκτρολόγηση 

 

Επιλογή από έτοιμη λίστα 
προϊόντων 

 

Εμφάνιση λίστας προϊόντων 
 

Εισαγωγή ποσοτήτων και 
τιμών 

 

Σκανάρισμα προϊόντος και 
εμφάνιση barcode 

 

Αναζήτηση προϊόντος στο web 
με χρήση μηχανής αναζήτησης  


