
1o ΕΠΑ.Λ  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΘ  &  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   







Γιατί να επιλζξω τον Σομζα 

Γεωπονίασ Σροφίμων και Περιβάλλοντοσ

•Θ γεωργικι παραγωγι καλφπτει τισ ανάγκεσ διατροφισ του 
ανκρϊπου.

•Οι άνκρωποι ςιμερα δίνουν μεγάλθ ςθμαςία ςτθν ποιότθτα και 
αςφάλεια των τροφίμων.

•Σο περιβάλλον και θ προςταςία του αποτελεί μια από τισ πρϊτεσ 
επιλογζσ των ανκρϊπων.

•Ο αγροτουριςμόσ δίνει  επαγγελματικι διζξοδο ςε πολλοφσ 
κατοίκουσ τθσ υπαίκρου.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ;

…. Θ ΦΤΘ ΔΙΝΕΙ ΣΘΝ ΛΤΘ !!!



Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α τάξθσ 
ΕΠΑ.Λ

• Μακιματα  Γενικισ Παιδείασ                24 ϊρεσ

• Ζρευνα ςτθν Σεχνολογία                          2 ϊρεσ

• Ηϊνθ Δθμιουργικϊν Δραςτθριοτιτων   3 ϊρεσ

• Μακιματα Επιλογισ                                6 ϊρεσ



ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΘ 
Α τάξθσ

1. Αρχζσ Μηχανολογίασ
2. Αρχζσ Γραμμικοφ και Αρχιτεκτονικοφ ςχεδίου
3. Βαςικζσ Αρχζσ Σφνθεςησ
4. Στοιχεία Ηλεκτριςμοφ/ Ηλεκτρονικήσ
5. Αρχζσ Οικονομίασ
6. Αρχζσ Γεωπονίασ και αειφόροσ ανάπτυξθ
7. Αγωγή Υγείασ
8. Ναυτική Τζχνη

(επιλζγουν 3 μακιματα )



τθν  Β’ τάξθ 

Οι μακθτζσ επιλζγουν τομζα



ΣΟΜΔΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Ο Σομζασ  εφοδιάηει τουσ μακθτζσ-τριεσ, ανάλογα με τθν ειδικότθτα 

που κα επιλζξουν, με γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τθν :

•Γεωργικι παραγωγι

•Επεξεργαςία, ποιότθτα και αςφάλεια των τροφίμων

•Διαμόρφωςθ του φυςικοφ τοπίου και του περιβάλλοντοσ

•Ανάπτυξθ του αγροτουριςμοφ



ΣΟΜΕΑ  ΓΕΩΠΟΝΙΑ  ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Β’ τάξθ θμεριςιου   ΕΠΑ.Λ.

Μάκθμα ϊρεσ

•Αρχζσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2 Θ 

•Περιβάλλον και Γεωργία 1 Θ+ 2 Ε

•Φυτικι Παραγωγι 2Θ + 3 Ε

•Ηωικι παραγωγι 2 Θ + 1 Ε

•τοιχεία Γεωργικϊν 
Εγκαταςτάςεων και 
Μθχανθμάτων

2 Θ + 1 Ε

•Σεχνολογία Σροφίμων 2 Θ + 2 Ε

•Αρχζσ Αρχιτεκτονικισ τοπίου 1Θ   +1 Ε

ΤΝΟΛΟ 22 

Αγγλικά ειδικότθτασ 1 Θ



τθν Γ’  Σάξθ 

• Οι μακθτζσ επιλζγουν ειδικότθτεσ 
του αντίςτοιχου τομζα τουσ



το   1ο ΕΠΑ.Λ      ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

τον τομζα ΓΕΩΠΟΝΙΑ

Λειτουργοφν  οι  ειδικότθτεσ 



1.Σεχνικός  τροφίμων και ποτών



2.Σεχνικόσ ανκοκομίασ & αρχιτεκτονικισ 
τοπίου



• να επεξεργάηεται και να ςυντθρεί τα φυτικά 
και ηωικά γεωργικά προϊόντα.

• να γνωρίηει και να χρθςιμοποιεί τουσ 
βαςικοφσ κανόνεσ τθσ γεωργικισ οικονομίασ.

Ο απόθοιηος ηης ειδικόηηηας Σεχνικός  Σροφίμων και 

Ποτών αναμένεηαι να αποκηήζει καηά ηην εκπαίδεσζη 

ηοσ, ηις ακόλοσθες γνώζεις και να εκηελεί ηα παρακάηω 

επαγγελμαηικά έργα:



• να γνωρίηει τα προβλιματα τθσ δθμόςιασ 
υγείασ που ςυνδζονται με τα τρόφιμα.

• να εφαρμόηει τα μζτρα υγιεινισ και 
αςφάλειασ τροφίμων.

• να εκτελεί εργαςίεσ ςτθν αποκικευςθ και 
διακίνθςθ ςτο χϊρο των τροφίμων.



Οι πτυχιοφχοι τθσ ειδικότθτασ
«Σεχνικός  τροφίμων και ποτών»     

τισ βιομθχανίεσ τροφίμων (ιδιωτικζσ, δθμόςιεσ, ςυνεταιριςτικζσ).

ε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ελζγχου ποιότθτασ τροφίμων
Ε.Φ.Ε.Σ (Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων)

ΕΛ.Ο.Γ (Ελληνικόσ Οργανιςμόσ Γάλακτοσ).

ε ςφαγεία και ιχκυόςκαλεσ, 
ςε υπθρεςίεσ που πραγματοποιοφν δειγματολθψίεσ και ελζγχουσ 
τροφίμων.
ε μεγάλα οφπερ Μάρκετ.
ε επιχειριςεισ catering.
ε οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ προϊόντων (Δημόςιουσ  και ιδιωτικοφσ). 

Να δθμιουργιςουν δικι τουσ επιχείρθςθ.

μποροφν να εργαςτοφν



Ο απόφοιτοσ τησ ειδικότητασ Σεχνικόσ Ανκοκομίασ και 
Αρχιτεκτονικισ Σοπίου αναμζνεται να αποκτήςει κατά την 
εκπαίδευςη του, τισ ακόλουθεσ γνϊςεισ και να εκτελεί τα 

παρακάτω επαγγελματικά ζργα:



• Να αναγνωρίηει τα φυτά που χρθςιμοποιοφνται   ςτθν 
κθποτεχνία. 

•Να γνωρίηει και να εφαρμόηει τισ κατάλλθλεσ 
καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ για δζνδρα, κάμνουσ, άνκθ και 

χλοοτάπθτεσ. 

•Να αναγνωρίηει τα υλικά άρδευςθσ.



•Να χρθςιμοποιεί τισ βαςικζσ αρχζσ αρχιτεκτονικισ του 

τοπίου. 

•Να ςχεδιάηει μικρά ζργα διαμόρφωςθσ τοπίου.  

•Να εκτελεί βαςικοφσ χειριςμοφσ ςυντιρθςθσ πραςίνου. 

•Να εγκακιςτά δίκτυα άρδευςθσ. 



Οι πτυχιοφχοι τθσ ειδικότθτασ

«ΣΕΧΝΙΚΟ  ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ –ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΣΟΠΙΟΤ»     
μποροφν να εργαςτοφν

•τισ υπθρεςίεσ πραςίνου των Διμων για τθν φροντίδα 
πάρκων και κιπων.

•το δθμόςιο, ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ 
δικαίου (νοςοκομεία, ακλθτικά κζντρα, νομαρχίεσ, 
αρχαιολογικζσ και τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ).

•ε ανκοκθπευτικζσ, φυτωριακζσ, κερμοκθπιακζσ 
επιχειριςεισ.



•Ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ, αναλαμβάνοντασ το 
ςχεδιαςμό και τθν εγκατάςταςθ κιπων, χλοοταπιτων και 

αυτόματων αρδευτικϊν ςυςτθμάτων.

•Να αναλάβουν τθ ςυντιρθςθ κιπων ςε αςτικζσ και 
εξοχικζσ κατοικίεσ κακϊσ και τον ζλεγχο και τθ ςυντιρθςθ 

των αρδευτικϊν ςυςτθμάτων.

•Να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ επιχείρθςθ 
καλλωπιςτικϊν  φυτϊν και ειδϊν κθπουρικισ και να 
αςχολθκοφν  με τθν παραγωγι και τθ διάκεςι τουσ.



Πρόςβαςθ ςτθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ
τα  ΑΣΕΙ  όλθσ τθσ Ελλάδασ 

ςτισ ςχολζσ

• Σεχνολογίασ τροφίμων

• Διατροφισ και Διαιτολογίασ

• Σεχνολόγων Γεωπονίασ (φυτικθ παραγωγθ , 
ζωικθ παραγωγθ , ιερμοκηπιακές καλλιέργειες 
αρχιτεκτονικθς τοπίου, κ.α.) 

• Σεχνολόγων περιβάλλοντοσ

• Δαςοπονίασ

• Σεχνολογίασ αλιείασ και υδατοκαλλιεργειϊν



ακόμθ

Πρόςβαςθ ςε ςχολζσ του        
ςτρατοφ, τθσ αςτυνομίασ,  

Πυροςβεςτικισ του εμπορικοφ 
ναυτικοφ και ΣΕΦΑΑ…



ε ποςοςτό 1% του αρικμοφ των ειςακτζων ςε 
Πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ ςχετικζσ με τον 

τομζα.

Πρόςβαςθ ςτθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ
τα  Α.Ε.Ι



ΣΜΘΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ/Ε ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΘ 

ΑΕΙ

•ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ΔΠΘ 

•ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (ΑΘΘΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

•ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ (ΑΘΘΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

• ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΘΝΑ) 

•ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΒΙΟΧΘΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ 

• ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΞΑΝΘΘ) ΔΠΘ



ΑΕΙ

•ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ 

•ΓΕΩΠΟΝΙΑ,  ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) 

•ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) ΔΠΘ 

•ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΠΘ

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ 

•ΕΠΙΣΘΜΘ ΗΩΪΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΘΝΑ)

• ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΘΜΘ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΑΘΘΝΑ)

•ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑ,

•ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΘΜΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ (ΑΘΘΝΑ) 

•ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΣΘ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΘΝΘ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ



ΑΕΙ

ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΘΝΘ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΟΗΑΝΘ) ΠΑΝ. ΔΤΣ.ΜΑΚ.

ΕΠΙΣΘΜΘ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΘ (ΑΘΘΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 

ΕΠΙΣΘΜΘ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΘ (ΛΘΜΝΟ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ



τθν περίπτωςθ που ο μακθτισ δεν ενδιαφζρεται για τθν 
ειςαγωγι του ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ζχει τισ εξισ 

δυνατότθτεσ :

1.Να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα «μακθτείασ» για απόκτθςθ 
εργαςιακισ εμπειρίασ και να αναβακμίςει το πτυχίο του.

2.Να εγγραφεί ςε κάποιο ΙΕΚ και να παρακολουκιςει 
παρεμφερείσ ειδικότθτεσ  όπωσ Μαγειρικισ , 

Ηαχαροπλαςτικισ , Ανκοδετικισ, Αμπελουργίασ-Οινολογίασ 
κ.α.



ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΜΑΘΘΣΩΝ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΩΝ ΑΚΘΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΣΟΠΙΟΤ







ΠΑΡΑΚΔΤΔ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΔΥΝΙΚΟ  ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ







εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ











MASTER CHEF
ΟΙ ΜΑΘΘΣΕ ΔΘΜΙΟΤΡΓΟΤΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΝΣΑΙ



ΚΟΠΗ ΒΑΙΛΟΠΙΣΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ



ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΤΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΘΣΕ



ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ



Περιςςότερα ςτισ ιςτοςελίδεσ του 
τομζα…

Περί διατροφής:   http//: blogs.sch.gr/fotraz

https://www.facebook.com/peridiatrofisgr



Ευχαριςτοφμε!


