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Από το τμήμα δεν υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφήσ ςε αντίςτοιχα τμήματα. 

 

Σκοπόσ - Αντικείμενο Σπουδϊν: Το  Τμιμα Επιςτιμθσ Τροφίμων και Διατροφισ του Ανκρώπου 

προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ του το επιςτθμονικό υπόβακρο για τθν ορκολογικι αντιμετώπιςθ επιςτθμονικών 

και τεχνολογικών κεμάτων που ςχετίηονται με τον τομζα των τροφίμων.  Σκοπόσ του τμιματοσ είναι θ  

ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ νζων επιςτθμόνων με τισ απαραίτθτεσ γνώςεισ κετικών, τεχνολογικών και 

οικονομικών επιςτθμών και θ προετοιμαςία τουσ για τθ ςτελζχωςθ των βιομθχανιών τροφίμων αλλά και 

φορζων του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, όπωσ ερευνθτικά εργαςτιρια, μικροβιολογικά εργαςτιρια, 

εργαςτιρια ποιοτικοφ ελζγχου, εταιρείεσ προμικειασ πρώτων υλών για τθ βιομθχανία, 

ελεγκτικζσ/ρυκμιςτικζσ αρχζσ, εταιρείεσ παροχισ ςυμβουλευτικών υπθρεςιών για ςυςτιματα διαχείριςθσ 

τθσ αςφάλειασ τροφίμων και ποτών. Επίςθσ, θ ανάπτυξθ τθσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων μζςω τθσ 

επιςτθμονικισ ζρευνασ, κακώσ και θ δθμιουργία νζων ερευνθτών. Τζλοσ το πρόγραμμα ςπουδών του 

τμιματοσ παρζχει επιςτθμονικζσ γνώςεισ ςτθ Βιομθχανία Τροφίμων, ςτο πλαίςιο μιασ διαρκοφσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ του Πανεπιςτθμίου και τθσ Επιχειρθματικισ Κοινότθτασ. 

 



 

Για τη λήψη  πτυχίου η φοίτηςη διαρκεί  πζντε ακαδημαϊκά ζτη, 10 εξάμηνα. Η παρακολοφθηςη των 
εργαςτηριακϊν αςκήςεων και φροντιςτηρίων είναι υποχρεωτική για τουσ φοιτητζσ . Το πρόγραμμα ςπουδϊν 
εκτόσ απο τισ γενικζσ γεωπονικζσ γνϊςεισ προςφζρει ςτουσ φοιτητζσ ζνα ευρφ φάςμα ειδικϊν μαθημάτων,τα 
οποία καλφπτουν τουσ τομείσ τησ Χημείασ, Ανάλυςησ Τροφίμων, τησ Μικροβιολογίασ και Βιοτεχνολογίασ 
Τροφίμων, τησ Μηχανικήσ Επεξαργαςίασ και Συντήρηςησ Τροφίμων, του Ποιοτικοφ Ελζγχου και Υγιεινήσ 
Τροφίμων και τησ Γαλακτοκομίασ. 
 
 

Ενδεικτικά Υποχρεωτικά Μαθήματα:  
Μαθηματικά, Φυςική, Γενική και Ανόργανη Χημεία, Στατιςτική, Βιολογία Κυττάρου, Ειςαγωγή ςτην 
Επιςτήμη Τροφίμων και ςτη Διατροφή του Ανθρώπου, Ειςαγωγή ςτην Πληροφορική, Αγγλικά, Οργανική 
Χημεία , Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία, Γενική Μικροβιολογία, Μοριακή Βιολογία, Γεωργία , 
Δενδροκομία,Ενόργανη Χημική Ανάλυςη, Μικροβιολογία Τροφίμων, Αρχέσ Μηχανικήσ Τροφίμων,Γενετική , 
Βιοχημεία Τροφίμων, Ζωοτεχνία , Γενική Αμπελουργία , Γεωργικόσ Πειραματιςμόσ, Αρχέσ Βιοτεχνολογίασ 
Τροφίμων, Φυςικοχημεία, Λαχανοκομία, Μεταςυλλεκτικέσ Αςθένειεσ Οπωροκηπευτικών, Ειδική 
Αμπελουργία,  Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία. 

 
 

Το Τμήμα  Επιςτήμησ Τροφίμων και Διατροφήσ του Ανθρϊπου αποτελείται από 7 εργαςτήρια: 
1) Εργαςτήριο Γαλακτοκομίασ 
2) Εργαςτήριο Γενικήσ Χημείασ 
3) Εργαςτήριο Μηχανικήσ Τροφίμων, Επεξεργαςίασ & Συντήρηςησ Γεωργικών Προΰόντων 
4) Εργαςτήριο Μικροβιολογίασ & Βιοτεχνολογίασ Τροφίμων 
5) Εργαςτήριο Οινολογίασ 
6) Εργαςτήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινήσ Τροφίμων και Ποτών 
7) Εργαςτήριο Χημείασ & Ανάλυςησ Τροφίμων 

 
 



 

 

Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ 

 

 
     Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνϊν 

 

•  Αμπελουργία - Οινολογία  

•  Επιςτιμθ & Τεχνολογία Τροφίμων & Διατροφι του Ανκρώπου 

•  Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Παραγωγισ Γάλακτοσ και Γαλακτοκομικών Προϊόντων 

 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Οι απόφοιτοι τθσ ςχολισ μποροφν να απαςχολθκοφν: 

 Στα υπουργεία γεωργίασ και ανάπτυξθσ και ςε αγροτοβιομθχανικοφσ ςυνεταιριςμοφσ. 

 Σε οργανιςμοφσ του δθμοςίου, όπωσ π.χ. ο Οργανιςμόσ Γεωργικών Αςφαλίςεων (Ο.Γ.Α.). 

 Σε ερευνθτικά κζντρα. 

 Σε βιομθχανίεσ και επιχειριςεισ μεταποίθςθσ αγροτικών προϊόντων και άλλων δραςτθριοτιτων που 
αφοροφν ςτθ φυτικι και ηωικι παραγωγι. 

 Σε ιδιωτικά εργαςτιρια ανάλυςθσ τροφίμων, οινολογικά εργαςτιρια, εταιρίεσ πώλθςθσ πρώτων 
υλών και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθ βιομθχανία τροφίμων. 

 Σε κερμοκιπια και αγροκτιματα. 

 Σε καταςτιματα και επιχειριςεισ βιομθχανικοφ υλικοφ για τθ γεωργία. 

 Ωσ Κακθγθτζσ (ΠΕ14.04) ςτθ δθμόςια δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εφόςον διακζτουν πιςτοποιθμζνθ 
παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια 

 

 

 

 

 Επιςτήμησ Τροφίμων και Διατροφήσ του Ανθρϊπου: http://fst.aua.gr/ 
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