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ΑΠΟΦΑΗ  

για ηην Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ κυδ. 61T. 
 
 
Έρνληαο ππόςε: 
 
(α) ηα άξζξα 5 παξ. 2 θαη 6 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 100/94 (ΦΔΚ Α' 78), Ρύζκηζε ζεκάησλ ηνπ Κέληξνπ 
Διιεληθήο Γιώζζαο , 
(β) ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Δηακόρθωζε Μεζοδοιογίας Ψεθηαθής Δηακόρ-

θωζες ηωλ ζτοιηθώλ βηβιίωλ θαη έλησποσ εθπαηδεσηηθού σιηθού γηα ηα Γιωζζηθά κα-
ζήκαηα, Ψεθηαθή Δηακόρθωζε ηωλ ζτοιηθώλ βηβιίωλ γηα ηα Γιωζζηθά καζήκαηα, Αλα-
δήηεζε θαη Προζαρκογή πρόζζεηοσ Εθπαηδεσηηθού σιηθού  γηα ηα καζήκαηα ηες Ειιε-
ληθής Γιώζζας» (ππ' αξηζκ. 11736/12.08.2010 Απόθαζε Έληαμεο ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακ-
κα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπ-
κάησλ , όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 
(γ) ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε κυδικό 61T 

(δ) ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο 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 61T ππήξμαλ 8 
ππνςεθηόηεηεο, 1 εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ έγθπξε θαη αμηνινγήζεθε από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή. 
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 Γηα ηε ζέζε έως ελός (1) ζσλεργάηε θηιοιόγοσ αποθοίηοσ Τκήκαηος Φηιοιογίας (ζέζε 
κε θωδηθό 61Τ-001): 
 

 

Α/Α 

Ημεπομηνία 

και 
Απιθμόρ Ππυηοκόλλος 

 

Ονομαηεπώνςμο 

ςνολική βαθμολογία ςποτηθίος 

(ζύμθυνα με ηο αηομικό δεληίο 
αξιολόγηζηρ) 

1. 1706/25/08/2015 Μπίσμπα Άννα 92 

 
 
 
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ζέζεηο πξνο πιήξσζε, εγθξίλεηαη ε επηινγή ησλ αθόινπζσλ ζπλεξγα-
ηώλ, νη νπνίνη ζα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο έξγνπ ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ Πξάμεο: 
 
 
Θέζη 001: 
- Μπίζμπα Άννα 

 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ : 27.08.2015  
ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΝΣΑΔΩΝ  : από 28.08.2015 έσο θαη 01.09.2015. 

 
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Κ.Δ.Γ. εληόο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 
από ηελ επόκελε ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Δ.Γ. θαη ζηα θεληξηθά 
γξαθεία ηνπ θνξέα ζηε Θεζζαινλίθε. 
 

 
Ο Πξόεδξνο θαη Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Κ.Δ.Γ. 

 

 
 
 

Καζεγεηήο Ι.Ν. Καδάδεο 
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