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ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ  
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Πληροθορίες:      
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Ηλ. Σατσδρ. centre@komvos.edu.gr  

Ιζηοζελίδα: http://www.greeklanguage.gr  

 

 
 

ΑΠΟΦΑΗ  
για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 54. 

 

Έρνληαο ππόςε: 

(α) ηα άξζξα 5 παξ. 2 θαη 6 παξ. 3 ηνπ Π.Δ. 100/94 (ΦΕΚ Α' 78), Ρύζκηζε ζεκάησλ ηνπ Κέληξνπ 

Ειιεληθήο Γιώζζαο , 

(β) ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Πιζηοποίηζη ελληνομάθειαρ: Υποζηήπιξη και ποι-

οηική ανάδειξη ηηρ διδαζκαλίαρ/εκμάθηζηρ ηηρ ελληνικήρ ωρ ξένηρ/δεύηεπηρ γλώζ-

ζαρ». 

(γ) ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε κωδικό 54. 

(δ) ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο 

 

ε γ θ ξ ί λ ν π κ ε 
 
ηνλ αθόινπζν πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη θαηέζεζαλ έγθπξεο θαη εκπξόζεζκεο 

ππνςεθηόηεηεο γηα ηηο πξνο θάιπςε ζέζεηο. 

 

εκεηώλεηαη όηη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε θσδηθό 54 ππήξμαλ 45 

ππνςεθηόηεηεο, 7 εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ έγθπξεο θαη αμηνινγήζεθαλ από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή.  

 

 
Έωσ 1 ηλεκτρονικόσ μηχανικόσ και μηχανικόσ υπολογιςτών, ειδικόσ ςτην ηλεκτρονικό/τεχνικό υπο-

ςτόριξη από απόςταςη εκπαιδευτικών προγραμμϊτων και ςτην ανϊπτυξη ειδικών εφαρμογών. (κωδι-

κόσ θϋςησ: 54Σ-002) 

 
Α/Α 

Ημερομηνύα 
και 

Αριθμόσ Πρωτοκόλλου 

 
Ονοματεπώνυμο 

Συνολικό βαθμολογύα υποψηφύου 
(ςύμφωνα με το ατομικό δελτύο 

αξιολόγηςησ) 

1 514/19-03-2015 Παυλόπουλοσ Βηςςαρύων 100 
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Έωσ 1 ειδικόσ ςυνεργϊτησ για την επιμϋλεια παρουςιϊςεων, ψηφιοπούηςη και καταχώριςη εκπαιδευτι-

κού υλικού (κωδικόσ θϋςησ: 54Σ-003) 

 
Α/Α 

Ημερομηνύα 
και 

Αριθμόσ Πρωτοκόλλου 

 
Ονοματεπώνυμο 

Συνολικό βαθμολογύα υποψη-
φύου 

(ςύμφωνα με το ατομικό δελτύο 
αξιολόγηςησ) 

1 508/20-03-2015 Χατζηγαβριόλ Αντώνιοσ 100 

 

Έωσ 1 φιλόλογοσ - ειδικόσ ςυνεργϊτησ για τον τοπικό ςυντονιςμό τησ ομϊδασ ςτόχου για τη διδαςκαλύα 

τησ ελληνικόσ ωσ ξϋνησ ςε ενόλικεσ και την ανϊπτυξη μαθηςιακού υλικού με την αξιοπούηςη νϋων τε-

χνολογιών.(κωδικόσ θϋςησ: 54Σ-004) 

 
Α/Α 

Ημερομηνύα 
και 

Αριθμόσ Πρωτοκόλλου 

 
Ονοματεπώνυμο 

Συνολικό βαθμολογύα υποψη-
φύου 

(ςύμφωνα με το ατομικό δελτύο 
αξιολόγηςησ) 

1 594/23-03-2015 Δούρη Αγγελικό 90 

 

Έωσ 4 φιλόλογοι – για την πιλοτικό εφαρμογό διδακτικού υλικού, επεξεργαςύα και τελικό διαμόρφωςη 

αυτού (κωδικόσ θϋςησ: 54Σ-005) 

 
Α/Α 

Ημερομηνύα 
και 

Αριθμόσ Πρωτοκόλλου 

 
Ονοματεπώνυμο 

Συνολικό βαθμολογύα υποψη-
φύου 

(ςύμφωνα με το ατομικό δελτύο 
αξιολόγηςησ) 

1 520/23-03-2015 Κοκκινύδου Μαρύνα 100 

2. 519/20-03-2015 Γαβριηλύδου Γεωργύα 90 

3. 518/20-03-2015 Τακούδα Χριςτύνα 90 

4. 517/20-03-2015 Τριανταφυλλύδου Μαρύα-Λόδα 85 

 

 

Επνκέλσο, θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζέζεηο πξνο πιήξσζε, εγθξίλεηαη ε επηινγή ησλ αθόινπ-

ζσλ ζπλεξγαηώλ, νη νπνίνη ζα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο έξγνπ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ Πξάμεο:  

 
 
Για τον Κωδικό Θϋςησ 001: 
Η διαδικαςία για την επιλογή προςωπικού για τη ςυγκεκριμένη θέςη κηρύςςεται άγονη. 
 
Για τον Κωδικό Θϋςησ 002: 

- Παυλόπουλοσ Βηςςαρύων 
 
Για τον Κωδικό Θϋςησ 003: 

- Χατζηγαβριόλ Αντώνιοσ 
 

ΑΔΑ: ΩΑ7Θ465ΕΦ5-ΒΑΔ



 

Για τον Κωδικό Θϋςησ 004: 
- Δούρη Αγγελικό 

 
Για τον Κωδικό Θϋςησ 005: 

- Κοκκινύδου Μαρύνα 
- Γαβριηλύδου Γεωργύα 
- Τακούδα Χριςτύνα 
- Τριανταφυλλύδου Μαρύα-Λόδα 

 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ : 27-04-2015  

ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΝΣΑΕΩΝ  : από 28-04-2015 έσο θαη 30-04-2015. 

 
 

Ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Κ.Ε.Γ. εληόο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 

από ηελ επόκελε ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Ε.Γ. θαη ζηα θεληξηθά 

γξαθεία ηνπ θνξέα ζηε Θεζζαινλίθε. 

 
 

 

Ο Πξόεδξνο θαη Γεληθόο Δηεπζπληήο ηνπ Κ.Ε.Γ. 

 

 

 

 

Καζεγεηήο Ισάλλεο Ν. Καδάδεο 

ΑΔΑ: ΩΑ7Θ465ΕΦ5-ΒΑΔ
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