
 

 

«ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΦΤΙΚΟΥΗΜΔΙΑ, ΔΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ (ΒΙΟ)ΥΗΜΔΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ» 

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ έρνληαο ππόςε: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4009/2011 «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

ζπνπδώλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ» (ΦΔΚ 195/η.Α΄/ 

06-09-2011), όπσο ηζρύνπλ  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4957/2022 «Νένη Οξίδνληεο ζηα Αλώηαηα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα: Δλίζρπζε ηεο πνηόηεηαο, ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο 

ζύλδεζεο ησλ Α.Δ.Η. κε ηελ θνηλσλία θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

3. Σελ απόθαζε αξ. 44/20-06-22/217
ε
 ηεο πγθιήηνπ ηνπ  Παλεπηζηήκηνπ Πεινπνλλήζνπ 

(ΦΔΚ 3564/8-7-2022)πεξί ίδξπζεο Δξγαζηεξίνπ κε ηίηιν «Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, 

Δλόξγαλεο Αλάιπζεο θαη (Βην)ρεκείαο Σξνθίκσλ» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηεο ρνιήο Γεσπνλίαο θαη Σξνθίκσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ. 

4. Σν γεγνλόο όηη ην Δξγαζηήξην είλαη απηνδύλακν θαζώο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη 

ππεξεηνύλ ζε απηό πέληε (5) κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο 

Σξνθίκσλ.  

Προκηρύσσει 

 
εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ «Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, 

Δλόξγαλεο Αλάιπζεο θαη (Βην)ρεκείαο Σξνθίκσλ» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηεο ρνιήο Γεσπνλίαο θαη Σξνθίκσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ. 

 

Χο εκεξνκελία  δηεμαγσγήο ησλ αλσηέξσ εθινγώλ νξίδεηαη ε 25η Ιανοσαρίοσ 2022, 

ημέρα Σέταρτη και ώρα 10:00 έως 11:30. 
 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο νξίδεηαη ε 17η 

Ιανοσαρίοσ 2022, ημέρα Σρίτη και ώρα 15:00.Ζ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ππνβάιιεηαη πξνζσπηθά, κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ, ειεθηξνληθά ή 

επηζηνιηθά. Τπνβνιή ππνςεθηνηήησλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
ΥΟΛΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 

ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

 
Καιακάηα, 09-01-2023 

Αξηζ. Πξση.:1/6 

 
 
 



 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (Αληηθάιακνο, Καιακάηα, 

24100, fst-secr@uop.gr) 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ζα ειέγμεη αλ νη ππνςήθηνη πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο 

εθινγηκόηεηαο θαη ζα θαηαξηίζεη εληαίν ςεθνδέιηην κε όινπο ηνπο ππνςεθίνπο. 

 

Σελ επηκέιεηα δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ζα έρεη εθνξεπηηθή επηηξνπή, ε νπνία 

ζα ζπγθξνηεζεί, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, 

κε απόθαζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη απνηειείηαη από κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία έρνπλ κέιε Γ.Δ.Π. πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη 

ππεξεηνύλ ζην παλεπηζηεκηαθό εξγαζηήξην  

 

Χο Γηεπζπληήο παλεπηζηεκηαθνύ εξγαζηεξίνπ εθιέγεηαη κέινο Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ (Γ.Δ.Π.), πιήξνπο απαζρόιεζεο, ηεο βαζκίδαο ηνπ Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή. 

 

Γηθαίσκα ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο γηα ην αμίσκα ηνπ Γηεπζπληή έρνπλ κέιε Γ.Δ.Π. πνπ 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ππεξεηνύλ ζην παλεπηζηεκηαθό εξγαζηήξην θαη έρνπλ ίδην ή ζπλαθέο 

γλσζηηθό αληηθείκελν κε απηό ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

Ζ θαηνρή ζέζεο Γηεπζπληή παλεπηζηεκηαθνύ εξγαζηεξίνπ δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ 

θαηνρή άιινπ αμηώκαηνο κνλνκεινύο νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Αλώηαηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Ηδξύκαηνο (Α.Δ.Η.) ή κε ηελ ηδηόηεηα κέινπο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ηνπ Α.Δ.Η. 

 

Γελ επηηξέπεηαη λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή παλεπηζηεκηαθνύ 

εξγαζηεξίνπ όζνη απνρσξνύλ από ηελ ππεξεζία ιόγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ αλώηαηνπ νξίνπ 

ειηθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο γηα ηελ νπνία πξνθεξύζζεηαη ε ζέζε, 

 

Ζ εθινγηθή ζα δηελεξγεζεί απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνύ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο κε ηελ νλνκαζία «Φεθηαθή Κάιπε ΕΔΤ» ηεο αλώλπκεο 

εηαηξείαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ κε ηελ επσλπκία «Δζληθό Γίθηπν Τπνδνκώλ 

Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο Α.Δ.» (Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ.) 

 

Αλ θαλείο από ηνπο ππνςεθίνπο δελ ζπγθεληξώζεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ εηδηθνύ 

εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο ή αλ ππάξρεη ηζνςεθία, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη, νκνίσο 

κέζσ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα δειαδή ηελ Πέμπτη 26 

Ιανοσαρίοσ 2022 κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε 

ζέζε. 

 

Αλ ππάξρεη κόλν έλαο (1) ππνςήθηνο, απηόο εθιέγεηαη κόλν αλ ιάβεη ην έλα ηξίην (1/3) 

ηνπιάρηζηνλ ησλ εγθύξσλ ςήθσλ ησλ κειώλ ηνπ εηδηθνύ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο ηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ςεθνθνξία. 

 

 

Ζ πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Σκήκαηνο. 
 

 

 

 



 

Ο Πρόεδροσ του Τμήματοσ 

 

Ι.Σπηλιόπουλοσ 

Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ 

 

*Η υπογραφή ζχει τεθεί ςτο πρωτότυπο 

που βρίςκεται ςτο αρχείο τησ υπηρεςίασ μασ 

 
 

 


