
 
      1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
 Τομέας Γεωπονίας,  
 Τροφίμων και Περιβάλλοντος  

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ : 
    ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 Γεωπονία και ανάπτυξη 
 Εισαγωγή στη γεωργική παραγωγή 
 Εισαγωγή στην τεχνολογία 

τροφίμων  
 Εισαγωγή στην γεωργική 

οικονομία  
 Περιβάλλον και γεωργία  

    Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ : 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 Αρχές επεξεργασίας τροφίμων 

 Υγιεινή και ασφάλεια 
τροφίμων 

 Μεταποίηση φυτικών προϊόντων  

 Μεταποίηση ζωικών προϊόντων  

 Συσκευασία τροφίμων  

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Μαθήματα πανελλαδικά εξεταζόμενα για την 
εισαγωγή σπουδαστών στα ΤΕΙ:  

 

• Νεοελληνική Γλώσσα 

• Μαθηματικά Ι 

• Αρχές επεξεργασίας τροφίμων 

• Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων 

 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



        Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ  
ΑΠΟΚΤΟΥΝ: 
 
  1. Θεωρητική κατάρτιση και για τους 
τέσσερις τομείς της γεωπονίας. 
 
  2. Εισαγωγικές γνώσεις για τις διατροφικές 
μας συνήθειες και την μεταποίηση των 
τροφίμων. 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Αναπτύσσουν δεξιότητες  
στο εργαστήριο γεωπονίας: 

• Στην  φροντίδα και καλλιέργεια φυτών 
 

• Ασκούμενοι στο θερμοκήπιο και στο σχολικό 
εργαστήριο χρησιμοποιώντας εργαλεία, 
μηχανές και όργανα ακριβείας. 
 

• Εκτελώντας πειράματα αναπτύσσουν 
ικανότητες όπως η παρατηρητικότητα και η 
ακρίβεια των χειρισμών. 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Εργασίες στο θερμοκήπιο  

 ΚΛΑΔΕΜΑ  
 
 

 ΦΥΤΕΜΑ  
 
 

 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ  

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Χρήση διαφόρων γεωργικών εργαλείων 
και μηχανημάτων 

 
 

 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ 
 
 
 

 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ 
 
 
 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Αναπτύσσουν δεξιότητες στο 
εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων: 

• στις βασικές αρχές της Τεχνολογίας Τροφίμων 
 
• στην αναγνώριση και εξοικείωση με τα 
βασικά εργαστήρια σκεύη και όργανα 
 
• στην εκτέλεση  βασικών σταδίων 
επεξεργασίας τροφίμων 
 
 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Εργαστήριο τεχνολογίας τροφίμων  
 

Ζυγοί, ph-μετρα, 
Υδατόλουτρα 

Αναγνώριση σκευών – 
εξοπλισμού χημείου 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Τι είναι η Τεχνολογία Τροφίμων 
 

•Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την 
μετατροπή των πρώτων υλών, ζωικής και φυτικής 
προέλευσης, σε νέα τρόφιμα.  
•Επίσης περιλαμβάνει την μελέτη των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των τροφίμων. 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Με τι ασχολείται η ειδικότητα μας…  

 Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 
αναφέρεται: 

 στις εφαρμογές της επιστήμης και τεχνολογίας στα τρόφιμα. 
 στη βελτίωση της παραγωγής και επεξεργασίας, διανομής, 

προετοιμασίας και ελέγχου των τροφίμων. 
  Για τον σκοπό αυτό περιλαμβάνει βιολογικές, φυσικές, χημικές 

αρχές. 
 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Μερικές εργασίες που γίνονται κατά τη διάρκεια 
των εργαστηριακών μαθημάτων είναι :  

ΧΗΜΙΚΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

 
  

 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 



 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Επεξεργασία - μεταποίηση τροφίμων : 

 
 

 ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ  
 
 
 
 

 ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 
 
 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



 
 
 ΖΕΛΕΔΕΣ  

 
 
 
 

 ΧΥΜΟΙ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



 
 
 

 ΤΟΥΡΣΙΑ 
 
 
 

 ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ  

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



 
 

 ΚΡΑΣΙΑ 
 
 
 
 

 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 
 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



 
 
 

 ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ 
 
 
 
 

 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Έλεγχος φρεσκότητας : 

 
 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

 ΨΑΡΙΟΥ 
 
 

 ΑΥΓΟΥ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Παρασκευή προϊόντων  
από αλεύρι : 

 
 

 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  
 
 
 

 ΨΩΜΙ 
 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Επεξεργασία ψαριών 
 
 

 ΠΑΣΤΑ 
 
 
 

 ΚΑΠΝΙΣΤΑ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Μεταποίηση κρεατοσκευασμάτων 

 
 

 ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 
 
 
 

 ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 



Μεταποίηση ντομάτας 

 
 ΚΕΤΣΑΠ  

 
 

 ΛΙΑΣΤΗ 
 
 

 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



 
 
Παρασκευή προϊόντων από γάλα:   

 ΓΙΑΟΥΡΤΙ  
 

 ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ ΓΑΛΑ 
 

 ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ  
 

 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ  
 

 ΜΑΛΑΚΟ ΤΥΡΙ  

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Προϊόντα αυγού: 

 
 ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ 

 
 
 

 
 ΜΑΡΕΓΚΑ 

 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
 

• Ιδιωτικός τομέας  
 
 
 

• Δημόσιος τομέας   

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



   Ιδιωτικός τομέας  
   (Τομείς απασχόλησης) 

 
•Ποιοτικός έλεγχος 
•Υπεύθυνος παραγωγής  
•Έρευνας και ανάπτυξης νέων 
προϊόντων 

•Σε όλες τις βιομηχανίες τροφίμων 
και ποτών κ.ά. 

 
 
 
 
 
 
 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Ο απόφοιτος της ειδικότητας  γνωρίζει και 
παρακολουθεί τα  διάφορα στάδια της 
παραγωγής τροφίμων 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Μπορεί να εργαστεί: 
• στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων φυτικής 

και ζωικής προέλευσης 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



• σε βιομηχανίες γαλακτοκομικών 
προϊόντων 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



• σε βιομηχανίες επεξεργασίας    φρούτων και 
λαχανικών 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



• στην επεξεργασία προϊόντων σίτου - παραγωγή 
αλευριού - σιμιγδαλιού - ζυμαρικών 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



• μπορεί να απασχοληθεί σε οινοποιεία,  
ελαιουργεία, εργοστάσια φυτικών ελαίων 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



• σε βιομηχανίες 
επεξεργασίας κρέατος 

 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Μπορεί να απασχοληθεί σε όλο το 
φάσμα μεταποίησης και διακίνησης 
τροφίμων. 
 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



Δημόσιος  τομέας  
                        ( Φορείς απασχόλησης) 

 
•  Νομαρχία  
• Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 

(ΕΦΕΤ) 
• Νοσοκομεία  
• Γενικό Χημείο του Κράτους  
• Υπουργείο Γεωργίας  
• Υπουργείο Παιδείας  
• Υπουργείο Ανάπτυξης  
• Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κ.ά. 

 
 
 
 
 
 
  
 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



έλεγχος ποιότητας τροφίμων φυτικής και ζωικής 
προέλευσης, πρώτων υλών 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ :  
 
 Διοίκησης κοινωνικών-συνεταιριστικών επιχειρήσεων και οργανώσεων 
 Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος 
 Βιοτεχνολογίας και περιβάλλοντος 
 Οικολογίας και περιβάλλοντος 
 Οινολογίας και τεχνολογίας ποτών 
 Τεχνολογίας τροφίμων 
 Διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
 Γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων 
 Ζωικής παραγωγής 
 Φυτικής παραγωγής 
 Ανθοκομίας – αρχιτεκτονικής τοπίου 
 Αρχιτεκτονικής τοπίου 
 Δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος 
 Ιχθυοκομίας – αλιείας 
 Θερμοκηπιακών καλλιεργειων και ανθοκομίας 
 Εμπορίας και ποιοτικού έλεγχου αγροτικών προϊόντων 
 Τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων 
 Τεχνολογίας γεωργικών προϊόντων 
 Βιολογικής γεωργίας 
 Τεχνολογίας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 
 Γεωργικής μηχανολογίας και υδάτινων πόρων 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 

1o ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
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