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ΑΠΟΦΑΗ αρ. 293/2011 
ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηοσ Κ.Δ.Γ.  

 
ΘΔΜΑ: Ανακοίνφζη αποηελεζμάηφν για ηην Πρόζκληζη εκδή-
λφζης ενδιαθέρονηος κφδ. 84Γ. 
 

 

Σο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηος Κ.Δ.Γ. (απ. ζςν. 204/07.10.2011) έσονηαρ ςπότη: 

 

(α) ηα άπθπα 5 παπ. 2 και 6 παπ. 3 ηος Π.Γ. 100/94 (ΦΔΚ Α' 78), Ρύθμιζη θεμάηυν ηος Κένηπος 

Δλληνικήρ Γλώζζαρ, 

(β) ηιρ ανάγκερ ςλοποίηζηρ ηηρ Ππάξηρ «Γιάλεκηοι ηηρ Απσαίαρ Δλληνικήρ με κομβική ιζηο-

πική ζημαζία για ηη ζςνέσεια ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ και πολιηιζμικήρ παπάδοζηρ - Έπ-

γο ηεκμηπίωζηρ για ηην ενίζσςζη ηων ππογπαμμάηων ζποςδών ηων ημημάηων θιλολο-

γίαρ ηων ΑΔΗ» –ΟΡΗΕΟΝΤΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηοςρ άξονερ πποηεπαιόηηηαρ 1-2-3 ηος Δπισειπη-

ζιακού Ππογπάμμαηορ "Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη (ςπ' απιθμ. 24885/30.11.2010 

Απόθαζη Ένηαξηρ ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη" ηος Υποςπ-

γείος Παιδείαρ, Για Βίος Μάθηζηρ & Θπηζκεςμάηων). 

(γ) ηη ζσεηική ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ με κφδικό 84Γ (αρ. πρφη. 2035/2011) 

(δ) ηην ειζήγηζη ηηρ απμόδιαρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ 

 

 

ε γ κ π ί ν ο ς μ ε 
 

 
ηον ακόλοςθο πίνακα καηάηαξηρ ηυν ςποτηθίυν, οι οποίοι καηέθεζαν έγκςπερ και εμππόθεζμερ 

ςποτηθιόηηηερ για ηιρ ππορ κάλςτη θέζειρ. 

 

 

ημειώνεηαι όηι ζηην παπούζα ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ με κυδικό 84Γ ςπήπξε 1 

ςποτηθιόηηηα, η οποία ήηαν έγκςπη, και αξιολογήθηκε από ηην απμόδια Δπιηποπή.  

 



 

 

Για ηη θέζη ηος ενόρ (1) απσαιολόγος με ειδίκεςζη ζηην απσαιολογία ηηρ Θενηπικήρ 

Μακεδονίαρ και ζηην καηαγπαθή απσαιολογικού ςλικού (κωδ. θέζηρ 84γ-001): 

 

 

Α/Α 

Ημερομηνία & 

αριθμός 

Πρφηοκόλλοσ 

 

Ονομαηεπώνσμο 

σνολική βαθμολογία  

σπουηθίοσ 

1 2074/5.9.2011 Καπανίκα Μαπία 91,92 

 

 

 

Λαμβάνονηαρ ςπότη ηιρ θέζειρ ππορ πλήπυζη, εγκπίνεηαι η επιλογή ηυν ακόλοςθυν ζςνεπγα-

ηών, οι οποίοι θα ζςνάτοςν ζςμβάζειρ έπγος ζηο πλαίζιο ηηρ ανυηέπυ Ππάξηρ:  

 

 

Για ηη θέζη ηος ενόρ (1) απσαιολόγος με ειδίκεςζη ζηην απσαιολογία ηηρ Θενηπικήρ 

Μακεδονίαρ και ζηην καηαγπαθή απσαιολογικού ςλικού (κωδ. θέζηρ 84γ-001): 

1. Καπανίκα Μαπία 

 

 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ : 25.10.2011  

ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΝΣΑΔΩΝ  : από 27.10.2011 έυρ και 01.11.2011. 

 

Δνζηάζειρ ςποβάλλονηαι εγγπάθυρ ζηο Κ.Δ.Γ. ενηόρ πποθεζμίαρ ηπιών (3) επγάζιμυν ημεπών 

από ηην επόμενη ηηρ ανάπηηζηρ ηυν αποηελεζμάηυν ζηην ιζηοζελίδα ηος Κ.Δ.Γ. και ζηα κενηπικά 

γπαθεία ηος θοπέα ζηη Θεζζαλονίκη. 

 

 

 

 

Με ενηολή Πποέδπος 

Ο Γπαμμαηέαρ ηος Γ.. ηος Κ.Δ.Γ.  

 

 

 

 

Γεώπγιορ Κ. Βλάσορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηζη: 

-Δπιζη. Τπεύθςνο Ππάξηρ 

-Γπαθείο Γιασείπιζηρ Έπγυν Κ.Δ.Γ. 

-Σμήμα Οικονομικήρ Γιασείπιζηρ Κ.Δ.Γ. 

 


