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Τμήμα: Διοικητικού     Κηφισιά, 15.1.2018 

Πληροφορίες: Α. Ρωμαντζά   Αρ. Πρωτ. 161 
 

Θέμα: Κήρυξη άγονης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 
8092/20.11.2017 και επαναπροκήρυξη της θέσης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β΄/1998), 

2. Την απόφαση αρ. Ι/11ης Συνεδριάσεως/23.12.2014 της Διοικητικής Επιτροπής, 

«Συγκρότηση σε σώμα της Διοικητικής Επιτροπής του Μ.Φ.Ι.», 

3. Την απόφαση αρ. XXI/8ης Συνεδριάσεως/30.10.2017 της Διοικητικής Επιτροπής με την 

έγκριση για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, 

ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος 

“Towards farms with zero carbon – waste – and water – footprint – Roadmap for 

sustainable management strategies for Balkan agricultural sector – BalkanROAD”, για 

χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, 

για κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Μη Παρασιτικών Ασθενειών και τη σύσταση 

Τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων, 

4. Τη με Αρ. Πρωτ. 8092/20.11.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

5. Τη με Αρ. Πρωτ. 161/11.1.2018 γνωμοδότηση της συσταθείσας για το σκοπό αυτό, 

Τριμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 

Αρ. Πρωτ. 8092/20.11.2017 κρίνεται άγονη, λόγω του ότι υπεβλήθη μία (1) αίτηση από 

υποψήφιο ΠΕ κατηγορίας, που δεν πληρούσε όλα τα απαιτούμενα προσόντα, 
 

Αποφασίζουμε 
 

Την κήρυξη ως άγονης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 

8092/20.11.2017, που αφορούσε στην απασχόληση ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνου, 

με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος “Towards farms with zero 

carbon – waste – and water – footprint – Roadmap for sustainable management strategies for 

Balkan agricultural sector – BalkanROAD”, για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, για κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου 

Μη Παρασιτικών Ασθενειών και την επαναπροκήρυξη της θέσης με τα ίδια απαιτούμενα 

προσόντα. 

                          Η Διευθύντρια 

  
 

 

               Δρ Κ. Μαχαίρα 

Εσωτερική Διανομή:  

Δρα Μ. Ντούλα 
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