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Διεύθυνση: Διοικητικού     Κηφισιά, 30/6/2021 
Πληροφορίες: Α. Ρωμαντζά   Αρ. Πρωτ. 3567 
 

Θέμα: Κήρυξη άγονης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 
2654/19.5.2021. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 2628 Β΄/29.6.2020), 
2. Την απόφαση αρ. ΙΙ/7ης Συνεδριάσεως/8.7.2020 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 

Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου» (ΦΕΚ 3559 Β/2020), 
3. Την απόφαση αρ. I/9ης Συνεδριάσεως/25.9.2020 της Διοικητικής Επιτροπής του 

Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, «Συγκρότηση σε σώμα της Διοικητικής 
Επιτροπής του Ινστιτούτου», 

4. Την απόφαση αρ. ΧΧΙI/5ης Συνεδριάσεως/22.4.2021 της Διοικητικής Επιτροπής με την 
έγκριση για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, 
ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου ή Δασολόγου ή Βιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από ανάληψη υπηρεσίας, με 
δυνατότητα παράτασης, για τις ανάγκες της Επ. Διεύθυνσης Εντομολογίας & Γεωργικής 
Ζωολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Curculio elephas: νέα εργαλεία για 
την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών στις καστανιές», Ακρωνύμιο: 
Cenotoma και τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων, 

5. Τη με Αρ. Πρωτ. 2654/19.5.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
6. Τη με Αρ. Πρωτ. 3567/30.6.2021 γνωμοδότηση της συσταθείσας για το σκοπό αυτό, 

Τριμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 
Αρ. Πρωτ. 2654/19.5.2021 κρίνεται άγονη, λόγω του ότι δεν υπεβλήθη καμία 
υποψηφιότητα για την πλήρωση της ως άνω αναφερόμενης θέσης, 

 

 
 

Αποφασίζουμε 
 
 

Την κήρυξη ως άγονης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 
2654/19.5.2021, που αφορούσε στην πρόσληψη ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου ή 
Δασολόγου ή Βιολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
χρονικό διάστημα έξι μηνών από ανάληψη υπηρεσίας, με δυνατότητα παράτασης, για τις 
ανάγκες της Επ. Διεύθυνσης Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας, στο πλαίσιο του 
προγράμματος με τίτλο «Curculio elephas: νέα εργαλεία για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
επιβλαβών οργανισμών στις καστανιές», Ακρωνύμιο: Cenotoma. 

 
 

                            Η Γενική Διευθύντρια 
  
 

                       Δρ Κ. Μαχαίρα 
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