
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

   
 
 
Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων διαθέτει σημαντικό αριθμό καλά οργανωμένων και 

εξοπλισμένων Εργαστηριακών χώρων, όπως 

• Εργαστήριο Οργανικής Χημείας  

• Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων  

• Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης  

• Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων  

• Εργαστήριο Μικροβιολογίας  

• Εργαστήριο Συσκευασίας Τροφίμων  

• Εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων  

• Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων  

• Εργαστήριο Οργανοληπτικού Ελέγχου Τροφίμων  

• Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ποιότητας Σιτηρών  

• Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ποιότητας Λιπών-Ελαίων  

• Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ποιότητας Φρούτων & Λαχανικών  

• Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ποιότητας Κρέατος & Κρεατοσκευασμάτων  

• Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ποιότητας Γάλακτος & Γαλακτοκομικών 

Προϊόντων  

• Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

Επιπλέον, διαθέτει 4 Πειραματικά Εργοστάσια (pilot plants) χυμοποίησης, 

οινοποίησης, συσκευασίας φρούτων και λαχανικών και ελαιοποίησης για την 

εκπαίδευση των φοιτητών στην παραγωγή και τον έλεγχο της ποιότητας προϊόντων 

τροφίμων. 

Τα υπάρχοντα εργαστήρια είναι επαρκώς εξοπλισμένα με σύγχρονο 

εργαστηριακό εξοπλισμό.  



Οι οκτώ εργαστηριακές αίθουσες με τον εξοπλισμό τους, που χρησιμοποιούνται 

για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του ΤΕΤΡΟ, είναι οι ακόλουθες: 

Εργαστηριακή αίθουσα 63: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα 

εργαστήρια μαθήματα: Γενική Μικροβιολογία, Μικροβιολογία Τροφίμων, 

Βιομηχανικές Ζυμώσεις, και Βιολογία. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η αίθουσα 

είναι: θάλαμος κάθετης νηματικής ροής, κλίβανος υγρής αποστείρωσης, επωαστικός 

θάλαμος, ψυχόμενος επωαστικός θάλαμος, επωαστικός κλίβανος με ανάδευση, 

υδατόλουτρο, ψυχόμενη φυγόκεντρος με τις τρεις κεφαλές της, θερμικός 

κυκλοποιητής (PCR), συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, τροφοδοτικό, δέκα 

οπτικά μικροσκόπια, στερεοσκόπιο, ζυγός ακριβείας 0.001g, ζυγός ακριβείας 

0.0001g, πέντε ζυγοί ακρίβειας 0.1g, πεχάμετρο, ομογενοποιητής τύπου Stomacher, 

μηχανή παγοτρίμματος, φωτόμετρο ορατού και υπεριώδους, σύστημα απεικόνισης 

πηκτωμάτων ηλεκτροφόρησης, διαφραγματική αντλίας πιέσεως-κενού με το 

αντίστοιχο μεταλλικό χωνί και γυάλινη φυάλη, τρεις αναδευτήρες τύπου vortex, 

στήλη απιονισμού νερού απόδοσης 1200 λίτρων, φούρνος μικροκυμάτων, 

ψυγειοκαταψύκτης, και αρκετός μικροπεξοπλισμός (αυτόματες πιπέτες γυάλινος 

εξοπλισμός κ.λπ.) 

Εργαστηριακή αίθουσα 28: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα 

εργαστηριακά μαθήματα: Γενική/Ανόργανη Χημεία και Οργανική Χημεία. Ο 

εξοπλισμός που περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: απαγωγοί, περιστροφικός 

εξατμιστήρας (rotary evaporator), συσκευή προσδιορισμού σημείου τήξεως, 

φυγόκεντρος, φούρνος θέρμανσης υπό κενό, ξηραντήριο, συλλέκτης κλασμάτων 

χρωματογραφίας (fraction collector), pHμετρα, μαγνητικοί αναδευτήρες, υάλινος 

εξοπλισμός, άλλος μικροεξοπλισμός. 

Εργαστηριακή αίθουσα 28Α: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα 

εργαστηριακό μάθημα της Φυσικής. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: 

απαγωγός, ανεμόμετρο χειρός, βαρόμετρο Fischer, εξοπλισμός μέτρησης 

ραδιενέργειας, εξοπλισμός οπτικής, ανιχνευτής φθορισμού, μαγνητικοί αναδευτήρες, 

ζυγοί ακριβείας, pHμετρο, μετρητές ιξώδους, πυκνόμετρα, υάλινος εξοπλισμός και 

άλλος μικροεξοπλισμός. 

Εργαστηριακή αίθουσα 68: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα 

εργαστηριακά μαθήματα: Μηχανική Τροφίμων, Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ, 

Τεχνολογία και Ποιότητα Φρούτων και Λαχανικών, Τεχνολογία και Ποιότητα Λιπών 

και Ελαίων. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: συσκευή υγρής 



χρωματογραφίας HPLC, αέριος χρωματογράφος-φασματογράφος μάζας GC/MS, 

κλίβανος, αντλία κενού, φούρνοι αποτέφρωσης, απαγωγός εστία, συσκευή 

παραγωγής υπερκάθαρου νερού, φασματοφωτόμετρο UV-VIS, υδατόλουτρο, 

ανακινητήρας, ιξωδόμετρο, λυοφιλιωτής, αναλυτής υφής, φυγόκεντρος, συσκευή 

προσδιορισμού λιπαρών Soxhlett, χρωματόμετρο, εναλλάκτες θερμότητας, πιλοτική 

μονάδα χυμοποίησης και πιλοτική μονάδα οινοποίησης, κ.ά. 

Εργαστηριακή αίθουσα 71: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα 

εργαστηριακά μαθήματα: Συσκευασία Τροφίμων, Μετασυλλεκτική Φυσιολογία, 

Επεξεργασία Τροφίμων Ι, Τεχνολογία και Ποιότητα Σιτηρών. Ο εξοπλισμός που 

περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: Πιλοτική μονάδα παραγωγής ελαιολάδου, 

συσκευασίας-ταξινόμησης μεγέθους ελιάς, συσκευασίας φρούτων και λαχανικών, 

πρέσσα, χρωματόμετρο, πενετρόμετρα Effegi, διαθλασίμετρα, ζυγός ακριβείας 

0.001g, φούρνος μικροκυμάτων, ηλεκτρική κουζίνα ψυγειοκαταψύκτης, στήλη 

απιονισμού νερού απόδοσης 1200 λίτρων και αρκετός μικροπεξοπλισμός (γυάλινος 

εξοπλισμός κ.λπ.) 

Εργαστηριακή αίθουσα 83Β: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα 

εργαστηριακά μαθήματα Αναλυτική Χημεία και Βιοχημεία.  Ο εξοπλισμός που 

περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: τέσσερις θερμαντικές εστίες, δύο πεχάμετρα, 

υδατόλουτρο, συσκευή ηλεκτροφόρησης, Λάμπα UV με κλοβό, καθώς και όλος ο 

απαραίτητος βοηθητικός εργαστηριακός εξοπλισμός (γυάλινα σκεύη, λαβίδες, 

σπάτουλες κ.λπ.). 

Εργαστηριακή αίθουσα 83Γ: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιούνται τα 

εργαστηριακά μαθήματα Φυσικοχημεία και Χημεία Τροφίμων. Ο εξοπλισμός που 

περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: αγωγιμόμετρο, διαθλασίμετρο, τέσσερις (04) 

θερμαντικές εστίες, τρία πεχάμετρα, πολωσίμετρο, ζυγός μέτρησης επιφανειακής 

τάσης, ιξωδόμετρα, καθώς και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εργαστηριακός 

εξοπλισμός (γυάλινα σκεύη, λαβίδες, σπάτουλες κ.λπ.). 

Εργαστηριακή αίθουσα 83Ε: στην αίθουσα αυτή πραγματοποιείται το 

εργαστηριακό μάθημα «Ενόργανη Χημική ανάλυση». Ο εξοπλισμός που 

περιλαμβάνει η αίθουσα είναι: ανοξείδωτος ομογενοποιητής, ζυγός ακρίβειας 0,01 g, 

ζυγός ακρίβειας 0,0001 g, κλίβανος ξήρανσης, κλίβανος ελεγχόμενων συνθηκών, 

φυγόκεντρος, υγρασιόμετρο, σύστημα συμπύκνωσης υπό κενό, σύστημα ανάδευσης 

vortex, πλυντήριο σκευών, δύο απαγωγούς εστίες, κλιματιστικό κιβώτιο, ψυγείο 

βαθειάς κατάψυξης, ψυγειοκαταψύκτης, ιονανταλλακτική στήλη απιονισμού  νερού 



απόδοσης 1200 λίτρων, συσκευή υπερκάθαρου νερού, αυτόματες πιπέτες (0-10 μL, 

10-100 μL, 200-1000 μL, 1000-5000 μL), μύλος άλεσης καρπών, οπτικό 

μικροσκόπιο, πρέσα, συσκευή παραγωγής όζοντος, αναλυτής όζοντος, φασματόμετρο 

ορατού – υπεριώδους διπλής δέσμης, φασματόμετρο φθορισμού, σύστημα FT/IR, 

σύστημα βολταμετρίας, γεννήτρια αζώτου, γεννήτρια υδρογόνου, αέριος 

χρωματογράφος με ανιχνευτές FID, ECD και FTD, αέριος χρωματογράφος με 

αυτόματο δειγματολήπτη και ανιχνευτές TCD, ECD και FID, σύστημα αέριας 

χρωματογραφίας / φασματομετρίας μάζας (GC/MS) με αυτόματο δειγματολήπτη και 

ανιχνευτή FPD, υγρός  χρωματογράφος  υψηλής απόδοσης (HPLC) με σύστημα 

παραγωγοποίησης μετά τη στήλη, φθορισμομετρικός ανιχνευτής (RF), ανιχνευτής 

δείκτη διάθλασης (RI), ανιχνευτής συστοιχίας διόδων (PDA), σύστημα μονοφασικής 

χρωματογραφίας πεδίου ασύμμετρης ροής (AsFlFFF), φιάλες αερίων 

χρωματογραφίας, επιτοίχιες γραμμές ροής αερίων χρωματογραφίας με ρυθμιστές 

πίεσης, σύστημα θερμικής ανάλυσης, δέκα πλήρη συστήματα Η/Υ για τη λειτουργία 

των αναλυτικών οργάνων, σταθεροποιητές τάσης καθώς και όλος ο απαραίτητος 

βοηθητικός εργαστηριακός εξοπλισμός (γυάλινα σκεύη, λαβίδες, σπάτουλες κ.λπ.). 

 

 

 

 


