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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ  
Σατ. Δ/νζη:  Καπαμαούνα 1, Πλ.κπα                             Θεζζαλονίκη, 04-06-2015 

Σατ. Κώδικας:  551 32 Θεζζαλονίκη                             Απ. Ππυη.:  1239 

Πληροθορίες:      

Σηλέθωνο: (+30) 2313331500  

FAX: (+30) 2313331502  

Ηλ. Σατσδρ. centre@komvos.edu.gr  

Ιζηοζελίδα: http://www.greeklanguage.gr  

 

 
ΑΠΟΦΑΗ  

για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 54T. 
 

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 «Πιζηοποίηζη ελληνομάθειαρ: Υποζηήπιξη και ποι-

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

ζαρ». 

(γ) ηη ζσεηική ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ με κωδικό 54T. 

(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 54T ςπήπξαν 10 

ςποτηθιόηηηερ, 2 εκ ηυν οποίυν ήηαν έγκςπερ και αξιολογήθηκαν από ηην απμόδια Δπιηποπή.  

 

 

Γ1. Έωσ φιλόλογοσ – μεταφραςτόσ, ειδικόσ επιςτόμονασ ςυνεργϊτησ για μετϊφραςη εκπαι-

δευτικού υλικού (κωδικόσ θϋςησ: 54Τ-001) 

 
Α/Α 

Ημερομηνύα 
και 

Αριθμόσ Πρωτοκόλ-
λου 

 
Ονοματεπώνυμο 

Συνολικό βαθμολογύα υπο-
ψηφύου 

(ςύμφωνα με το ατομικό 
δελτύο αξιολόγηςησ) 

1 1149/26-05-2015 Καζϊζη Ντϋμπορα 100 

 



 

Γ2. Έωσ 1 ειδικόσ ςυνεργϊτησ για τη γραμματειακό υποςτόριξη δρϊςησ ΕΣΠΑ  (κωδικόσ θϋςησ: 

54Τ-002) 

 
Α/Α 

Ημερομηνύα 
και 

Αριθμόσ Πρωτοκόλ-
λου 

 
Ονοματεπώνυμο 

Συνολικό βαθμολογύα υπο-
ψηφύου 

(ςύμφωνα με το ατομικό 
δελτύο αξιολόγηςησ) 

1 1184/28-05-2015 Χατζηγαβριόλ Αντώνιοσ 100 

 

Δπομένυρ, και λαμβάνονηαρ ςπότη ηιρ θέζειρ ππορ πλήπυζη, εγκπίνεηαι η επιλογή ηυν ακόλος-

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

 
 
Για τον Κωδικό Θϋςησ 001: 

- Καζϊζη Ντϋμπορα 
 
Για τον Κωδικό Θϋςησ 002: 

- Χατζηγαβριόλ Αντώνιοσ 
 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ : 04-06-2015  

ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΝΣΑΔΩΝ  : από 05-06-2015 έυρ και 09-06-2015. 

 
 

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 ηος Πποέδπος & Γενικού Γιεςθςνηή ηος Κ.Δ.Γ. 

 

 

 

 

Γεώπγιορ Κ. Βλάσορ 


