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 ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Κανονισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) 

Με την υπ. αριθμ. 10/22-12-2021 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συστήνεται στο Τμήμα 5μελής 

Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board). 

Α) Σκοπός 

Σκοπός της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να παρέχει προς τη Συνέλευση του Τμήματος 

εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη και ρεαλιστικά εφαρμόσιμη εισήγηση για πιθανές 

προσαρμογές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος στις 

σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας, τη στενότερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση του 

Τμήματος με τους φορείς της αγοράς και τη διευκόλυνσης της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας του Τμήματος με τη βιομηχανία στην Ελλάδα. 

Β) Αποστολή 

Έργο της επιτροπής είναι να παρέχει στο Τμήμα πληροφορίες και καθοδήγηση σε 

επαγγελματικά και ερευνητικά θέματα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Αξιολογεί 

τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται 

στην αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές προοπτικές στον κλάδο 

των τροφίμων και ποτών και πληροφορεί και συμβουλεύει το Τμήμα  ώστε να παρέχει 

στους φοιτητές/φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της αγοράς.  

Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση και επικαιροποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος ώστε οι 

απόφοιτοι του Τμήματος να έχουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες 

που θα τους εξασφαλίζουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικό 

χαρακτήρα και οι εισηγήσεις της δε δεσμεύουν επ’ ουδενί τη Συνέλευση του Τμήματος στις 

αποφάσεις της.  

Γ) Διάρθρωση 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (05) ισοδύναμα μέλη. Η επιλογή τους 

γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Τα ελάχιστα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν 

είναι: 
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i) Να είναι εν ενεργεία εργαζόμενοι σε παραγωγική επιχείρηση του τομέα των 

Τροφίμων και Ποτών. 

ii) Να κατέχουν θέση ευθύνης στην επιχείρηση που εργάζονται. 

iii) Το γνωστικό τους αντικείμενο να αντιστοιχεί σε γνωστικό αντικείμενο που 

θεραπεύει το ΠΠΣ του Τμήματος. 

Για την επιλογή των μελών η Συνέλευση του Τμήματος αποστέλλει σχετική πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας όπως – 

ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά – η ΠΕΤΕΤ, το ΓΕΩΤΕΕ, η ΕΕΧ, ο ΣΕΒΤ, το Επιμελητήριο 

Μεσσηνίας κλπ. οι οποίοι με τη σειρά τους μέσα από εσωτερικές διαδικασίες ορίζουν τον 

εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου πρόκειται για σημαντική επιστημονική προσωπικότητα 

εγνωσμένου κύρους μπορεί να προταθεί η απευθείας συμμετοχή ενός μέλους στην 

Επιτροπή.  

Κάθε φορά η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει στην πρόσκληση που απευθύνει τα αναλυτικά 

κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα μέλη της Επιτροπής.  

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται στα 3 έτη και ξεκινά κάθε φορά την 1η Ιανουαρίου του 

έτους έναρξης και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος μαζί με την Επιτροπή Προγράμματος 

Σπουδών του Τμήματος σε χρόνο που καθορίζουν από κοινού και τα συμπεράσματα 

υποβάλλονται στην Συνέλευση του Τμήματος. Η κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών 

μπορεί να γίνει είτε δια ζώσης είτε με κάθε πρόσφορα μέσο εξ΄ αποστάσεως και θεωρείται 

έγκυρη όταν συμμετέχουν τουλάχιστον τρία από τα πέντε μέλη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής.  

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται και δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης κανενός 

είδους εξόδων. 

 Δ) Ρυθμιστικές διατάξεις 

Κατ’ εξαίρεση για τη σύσταση της πρώτης Συμβουλευτικής Επιτροπής ο ορισμός των μελών 

γίνεται απ’ ευθείας από τη Συνέλευση του Τμήματος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου Γ του παρόντος.  

 


