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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 
55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ 
Σηλ.: +30 2313 331500 
Υαξ: +30 2313 331502 
e-mail: centre@komvos.edu.gr 

 
 

Θεςςαλονύκη, 03-08-2015 
  Aρ. Πρωτ.: 1620 

 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ  

ΕΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 
(κωδ.: 61Σ) 

 
Το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ (εφεξόσ: ΚΕΓ), ΝΠΙΔ του Υπουργεύου Πολιτιςμού, 
Παιδεύασ & Θρηςκευμϊτων, εύναι υπεύθυνοσ φορϋασ υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ 
«Διαμόρφωςη Μεθοδολογίασ Ψηφιακήσ Διαμόρφωςησ των ςχολικών βιβλίων και 
έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωςςικά μαθήματα, Ψηφιακή 
Διαμόρφωςη των ςχολικών βιβλίων για τα Γλωςςικά μαθήματα, Αναζήτηςη και 
Προςαρμογή πρόςθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα τησ Ελληνικήσ 
Γλώςςασ» –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, ςτουσ άξονεσ προτεραιότητασ 1-2-3 του 
Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη», ςύμφωνα με 
την υπ' αριθμ. 11736/12.08.2010 Απόφαςη Ένταξησ ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 
«Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη» του Υπουργεύου Πολιτιςμού, Παιδεύασ & 
Θρηςκευμϊτων, όπωσ τροποποιόθηκε μεταγενϋςτερα. 
 
  Η Πρϊξη ςυγχρηματοδοτεύται από την Ευρωπαώκό Ένωςη (Ευρωπαώκό 
Κοινωνικό Ταμεύο) και το Ελληνικό Δημόςιο. 
 
  Το ΚΕΓ, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν για την υλοπούηςη 
τησ ανωτϋρω Πρϊξησ, προτύθεται να απαςχολόςει εξειδικευμϋνο επιςτημονικό 
προςωπικό με ςυμβϊςεισ ανϊθεςησ ϋργου, για ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα.  
  Για το ςκοπό αυτό, καλεύ τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβϊλουν φϊκελο 
υποψηφιότητασ ςτην παρούςα πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: 

  Το ΚΕΓ ενδιαφϋρεται ςτο πλαύςιο του ϋργου «Διαμόρφωςη Μεθοδολογύασ 
Ψηφιακόσ Διαμόρφωςησ των ςχολικών βιβλύων και ϋντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα 
Γλωςςικϊ μαθόματα, Ψηφιακό Διαμόρφωςη των ςχολικών βιβλύων για τα Γλωςςικϊ 
μαθόματα, Αναζότηςη και Προςαρμογό πρόςθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα 
μαθόματα τησ Ελληνικόσ Γλώςςασ» να απαςχολόςει ϋωσ ϋναν (1) ςυνεργϊτη ςτο 
ακόλουθο παραδοτϋο: «Πρόςθετο ψηφιακό υλικό για τη διδαςκαλύα τησ Ελληνικόσ 
Γλώςςασ: Ψηφιοπούηςη Αρχεύου Γεωργακϊ» (Π4.3.7) με διϊρκεια απαςχόληςησ από 
ϋναν μόνα ϋωσ και τη λόξη τησ Πρϊξησ και με ϋργο ϋωσ τρεισ ανθρωπομόνεσ. 
Διευκρινύζεται ότι ϋνασ ανθρωπομόνασ κοςτολογεύται ςτα 1.400,00 ευρώ.  

 
Το αντικείμενο απαςχόληςησ του ςυνεργάτη που θα επιλεγεί για τον 

κωδικό θέςησ 61Τ-001 αφορά μεταξύ άλλων:  τη διαχεύριςη ηλεκτρονικών 
περιβαλλόντων για την ανϊρτηςη και επεξεργαςύα πολυμεςικού εκπαιδευτικού υλικού 
ςχετικϊ με τη διαμόρφωςη ιςτοςελύδασ για τη δημώδη ελληνικό γραμματεύα καθώσ και 
την επιμϋλεια, τεχνικό και γλωςςικό, των ψηφιακών κειμϋνων (αρχεύα όχου, εικόνασ, 
κλπ.) των περιβαλλόντων αυτών. 

 
Όποιοσ/-α επιλεγεύ θα απαςχοληθεύ με ςύμβαςη ανϊθεςησ ϋργου. Θα ϋχει την 

υποχρϋωςη να ςυνεργϊζεται με το προςωπικό του ΚΕΓ, που απαςχολεύται ςτο ύδιο ϋργο 
και με τον Επιςτημονικό Υπεύθυνο του ϋργου, του οπούου οφεύλει να ακολουθεύ τισ 
υποδεύξεισ για την καλό εκτϋλεςη του ϋργου. Το ϋργο θα υλοποιεύται ςε χώρο που θα 
υποδεύξει ο Επιςτημονικόσ Υπεύθυνοσ του ϋργου, κατϊ προτεραιότητα ςτουσ χώρουσ 
και ςτισ εγκαταςτϊςεισ του Κ.Ε.Γ. ςτη Θεςςαλονύκη. 
 

Προςοχό:  
α) Το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ δεν αναλαμβϊνει δϋςμευςη ωσ προσ τη ςύναψη 
ςύμβαςησ, για λόγουσ που ςχετύζονται με την πορεύα ανϊπτυξησ του φυςικού 
αντικειμϋνου του ϋργου. Επύςησ, ϋχει το δικαύωμα να μην προχωρόςει ςτη ςύναψη 
ςύμβαςησ αν για οποιοδόποτε λόγο διακοπεύ το πρόγραμμα ό η χρηματοδότηςό του.  
β) Για την υπογραφό ςύμβαςησ ϋργου ςτη ςυγκεκριμϋνη ςυγχρηματοδοτούμενη Πρϊξη, 
απαραύτητη προώπόθεςη εύναι η μη υπϋρβαςη των μηνιαύων ορύων αμοιβών από 
παρϊλληλη απαςχόληςη ςε ϊλλεσ ςυγχρηματοδοτούμενεσ Πρϊξεισ που υλοποιεύ το 
Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ.  

 
Η πληρωμό των ςυνεργατών καταβϊλλεται μετϊ την ϋκδοςη των 

προβλεπόμενων από τον Κώδικα Υορολογικόσ Απεικόνιςησ υναλλαγών 
παραςτατικών ςτοιχεύων.  
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ: 
Στο ϋργο θα απαςχοληθεύ:  
Έωσ ϋνασ (1) φιλόλογοσ, απόφοιτοσ Σμόματοσ Υιλολογύασ (61Τ-001). 
 
 ΠΡΟΟΝΣΑ: 
Ο ςυνεργϊτησ θα πρϋπει να πληρού ςυγκεκριμϋνα τυπικϊ και ουςιαςτικϊ προςόντα, τα 
οπούα περιγρϊφονται ακολούθωσ: 
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Υιλόλογοσ, απόφοιτοσ Σμόματοσ Υιλολογύασ (κωδικόσ θϋςησ: 61Σ-001) 
1. Πτυχύο Τμόματοσ Φιλολογύασ (ό ιςότιμοσ τύτλοσ Πανεπιςτημύου του εξωτερικού 

αναγνωριςμϋνοσ από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόςον πρόκειται για ϋλληνεσ υπηκόουσ). 
2. Μεταπτυχιακόσ τύτλοσ ςπουδών ςε ΜΠΣ Τμόματοσ Φιλολογύασ (ό ιςότιμοσ 

τύτλοσ Πανεπιςτημύου του εξωτερικού αναγνωριςμϋνοσ από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
εφόςον πρόκειται για ϋλληνεσ υπηκόουσ). 

3. Συμμετοχό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα ςχετικϊ με τη ςϊρωςη κειμϋνων τησ 
ελληνικόσ γραμματεύασ και την τεκμηρύωςό τουσ ό/και τη δημιουργύα ψηφιακών 
μαθημϊτων ςτη δευτεροβϊθμια ό/και ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη. 

4. Πιςτοποιημϋνη γνώςη χρόςησ Η/Υ. 
5. Πολύ καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ. 

 
Επιπλϋον προςόντα που θα ςυνεκτιμηθούν:  

6. Συμμετοχό ςε προγρϊμματα δημιουργύασ ό διαχεύριςησ εκπαιδευτικών 
εργαλεύων/περιβαλλόντων και υποςτόριξησ εκπαιδευτικών ςτη χρόςη τουσ. 

7. Συμμετοχό ςτα προγρϊμματα του Ψηφιακού Σχολεύου για την ψηφιακό 
διαμόρφωςη ςχολικών εγχειριδύων και την επιμϋλειϊ τουσ. 

8. Καλό γνώςη μιασ εκ των τριών γλωςςών, γερμανικόσ, γαλλικόσ ό ιταλικόσ. 
 
 
Πύνακασ μοριοδότηςησ (κωδικόσ θϋςησ 61Σ-001) 
 

α/α Κριτόριο 
Μϋγιςτη 

Βαθμολογύα 
Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ/ΠΟΤΔΕ 

30 

Α1. Πτυχύο Τμόματοσ Φιλολογύασ (ό ιςότιμοσ τύτλοσ Πανεπιςτημύου 
του εξωτερικού αναγνωριςμϋνοσ από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόςον 
πρόκειται για ϋλληνεσ υπηκόουσ) 

10 

Α2. Μεταπτυχιακόσ τύτλοσ ςπουδών ςε ΜΠΣ Τμόματοσ Φιλολογύασ (ό 
ιςότιμοσ τύτλοσ Πανεπιςτημύου του εξωτερικού αναγνωριςμϋνοσ 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόςον πρόκειται για ϋλληνεσ υπηκόουσ) 

10 

Α3. Πιςτοποιημϋνη γνώςη χρόςησ Η/Υ 10 

Β. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 40 

Β1. Συμμετοχό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα ςχετικϊ με τη ςϊρωςη 
κειμϋνων τησ ελληνικόσ γραμματεύασ και την τεκμηρύωςό τουσ 
ό/και τη δημιουργύα ψηφιακών μαθημϊτων ςτη δευτεροβϊθμια 
ό/και ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη 
(Για κϊθε ερευνητικό πρόγραμμα 10 μόρια με μϋγιςτο όριο τα 20 μόρια) 

20 

Β2. Συμμετοχό ςε προγρϊμματα δημιουργύασ ό διαχεύριςησ 
εκπαιδευτικών εργαλεύων/περιβαλλόντων και υποςτόριξησ 
εκπαιδευτικών ςτη χρόςη τουσ 

10 

Β3. Συμμετοχό ςτα προγρϊμματα του Ψηφιακού Σχολεύου για την 
ψηφιακό διαμόρφωςη ςχολικών εγχειριδύων και την επιμϋλειϊ 
τουσ 

10 

Γ. ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 18 

Γ1. Πολύ καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ 10 
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Γ2. Καλό γνώςη μιασ εκ των τριών γλωςςών, γερμανικόσ, γαλλικόσ ό 
ιταλικόσ 

8 

Δ. ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 22 

Δ1. Συνϋντευξη κατϊ την οπούα εξετϊζεται η εμπειρύα και γνώςη του 
υποψόφιου ςχετικϊ με τη διαχεύριςη περιβαλλόντων ανϊρτηςησ 
και επεξεργαςύασ πολυμεςικού εκπαιδευτικού υλικού καθώσ και 
την επιμϋλεια (τεχνικό και γλωςςικό) ψηφιακών κειμϋνων. 

22 

Σύνολο Βαθμολογύασ Κριτηρύων Ομϊδων Α-Δ 110 

 
Οι υποψόφιοι μπορούν να καταθϋτουν οποιοδόποτε ςυναφϋσ προσ το αντικεύμενο τησ 
πρόςκληςησ ςτοιχεύο που μπορεύ να βοηθόςει ςτη διαμόρφωςη ορθόσ γνώμησ για την 
εμπειρύα, τισ γνώςεισ και την καταλληλότητϊ τουσ.  

Σημειώνεται ότι εφόςον οι τύτλοι ςπουδών τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 
(προπτυχιακού και μεταπτυχιακού), οι οπούοι αποτελούν απαραύτητο τυπικό προςόν, 
ϋχουν χορηγηθεύ από Ιδρύματα του εξωτερικού, πρϋπει να ςυνοδεύονται από 
πιςτοποιητικϊ αναγνώριςησ και ιςοτιμύασ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 
  Η ςυμμετοχό ςε επιμορφωτικϊ προγρϊμματα (με την ιδιότητα του 
επιμορφωτό) και ςε ϋρευνεσ ό ερευνητικϊ προγρϊμματα αποδεικνύεται με ςχετικό 
ςύμβαςη ό πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του αρμόδιου φορϋα υλοπούηςησ. 
      Προκειμϋνου για τισ δημοςιεύςεισ βιβλύων και ϊρθρων απαιτούνται η ςελύδα 
τύτλου, η ςελύδα περιεχομϋνων ό/και η ςελύδα που φϋρει το όνομα του ςυγγραφϋα/ 
/μεταφραςτό ό ςχετικό βεβαύωςη του εκδότη-επιμελητό. Εφόςον πρόκειται για 
ψηφιακό υλικό, απαιτεύται αναφορϊ ςτο ηλεκτρονικό περιβϊλλον ςτο οπούο ϋχει 
αναρτηθεύ το υλικό (καταγραφό του URL). 
      Η ανακούνωςη ςε ςυνϋδριο ό ημερύδα αποδεικνύεται με βεβαύωςη από την 
αρμόδια οργανωτικό επιτροπό ό τον φορϋα διοργϊνωςησ (από την οπούα προκύπτει η 
ςυμμετοχό του αιτούντοσ με ανακούνωςη) ό με προςκόμιςη του προγρϊμματοσ 
εργαςιών του ςυνεδρύου / τησ ημερύδασ. 
      Η επαγγελματικό εμπειρύα αποδεικνύεται με αντύγραφο ςχετικών ςυμβϊςεων ό 
βεβαύωςη από τον εργοδότη. 

Η πιςτοποιημϋνη γνώςη χειριςμού Η/Υ αποδεικνύεται εύτε: (α) με 
πιςτοποιητικϊ Πληροφορικόσ ό γνώςησ χειριςμού Η/Υ που εκδύδονται από φορεύσ οι 
οπούοι πιςτοποιούνται από τον Οργανιςμό Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και 
Κατϊρτιςησ (Ο.Ε.Ε.Κ.), εύτε (β) με βεβαύωςη από εργοδότη/επιβλϋποντα καθηγητό. 

Η πιςτοποιημϋνη γνώςη ξϋνησ γλώςςασ αποδεικνύεται με την προςκόμιςη του 
τύτλου ςπουδών ξϋνησ γλώςςασ, εφόςον αυτόσ εύναι αναγνωριςμϋνοσ από τον ΑΣΕΠ για 
την πρόςληψη ςτο ελληνικό δημόςιο. Όςον αφορϊ ςτην ϊριςτη γνώςη μιασ ξϋνησ 
γλώςςασ (επύπεδο Γ2), (α) οι απόφοιτοι ξενόγλωςςων τμημϊτων επιςυνϊπτουν 
φωτοτυπύα του πτυχύου του ξενόγλωςςου τμόματοσ και (β) οι κϊτοχοι προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών τύτλων Ιδρυμϊτων του εξωτερικού επιςυνϊπτουν τον πρωτότυπο 
τύτλο Ιδρύματοσ του εξωτερικού ςυνοδευόμενο από την επύςημη μετϊφραςό του ςτην 
ελληνικό. 

Οι ϊρρενεσ υποψόφιοι πρϋπει να ϋχουν εκπληρώςει τισ ςτρατιωτικϋσ τουσ 
υποχρεώςεισ ό να ϋχουν απαλλαγεύ νόμιμα από αυτϋσ ό αποδεδειγμϋνα να ϋχουν 
αναβολό από τον Στρατό για χρονικό διϊςτημα ύςο ό μεγαλύτερο τησ απαςχόληςησ με 
ςύμβαςη ανϊθεςησ ϋργου. 
 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ: 
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Για την κατϊθεςη τησ πρόταςόσ τουσ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα 
ςχετικϊ ϋντυπα ("Έντυπο Πρόταςησ Υποψηφιότητασ"), εύτε από την ιςτοςελύδα του 
ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr ςτην επιλογό "Ανακοινώςεισ-Προκηρύξεισ") εύτε 
από τα γραφεύα του ΚΕΓ, Καραμαούνα 1 (Πλατεύα Σκρα), 55132 Καλαμαριϊ 
Θεςςαλονύκη. 
 
Οι υποψόφιοι/-εσ, ςτον φϊκελο που θα καταθϋςουν, υποβϊλλουν: 
(α)-Έντυπο Πρόταςησ Τποψηφιότητασ (ςύμφωνα με το υπόδειγμα που διατύθεται),  
(β)-Βιογραφικό ημεύωμα και 
(γ)-τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ (απλό φωτοτυπύα). 
   
  Σε περύπτωςη κατϊ την οπούα υπϊρχει αναντιςτοιχύα προςόντων, βαθμολογιών 
ό οποιωνδόποτε ϊλλων ςτοιχεύων μεταξύ του ςυμπληρωμϋνου Εντύπου Πρόταςησ 
Υποψηφιότητασ και του Βιογραφικού Σημειώματοσ, υπεριςχύουν και λαμβϊνονται 
υπόψη μόνο τα ςτοιχεύα που δηλώνονται ςτο Έντυπο. 
  Σε περύπτωςη κατϊ την οπούα δεν υποβϊλλονται κϊποια από τα δικαιολογητικϊ 
που επικαλεύται ςτην αύτηςό του ο/η υποψόφιοσ/-α, θεωρεύται ότι δεν υποβλόθηκαν 
και, επομϋνωσ, δεν λαμβϊνονται υπόψη. 
  Η πληρότητα των δικαιολογητικών πρϋπει να υφύςταται κατϊ την υποβολό τησ 
πρόταςησ υποψηφιότητασ. Προςόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντύςτοιχα 
πιςτοποιητικϊ δε λαμβϊνονται υπόψη. 
  Σα αντύγραφα τύτλων ςπουδών, πιςτοποιόςεων και βεβαιώςεων 
απαςχόληςησ, καθώσ και κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που θα τεκμηριώνει τα ςτοιχεύα 
τησ ϋντυπησ πρόταςησ, ςυνυποβϊλλονται (μαζύ με το Έντυπο Πρόταςησ 
Τποψηφιότητασ και το βιογραφικό ςημεύωμα) ςτον φϊκελο υποψηφιότητασ 
του κϊθε υποψηφύου. 
 
  Σα ανωτϋρω κατατύθενται ό αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ (ΕΛΣΑ ό 
courier) ςτην ακόλουθη διεύθυνςη (Προςοχό: το εξωτερικό μϋροσ του φακϋλου 
αναγρϊφεται η ϋνδειξη που ακολουθεύ): 
 
 

 
Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ 

Καραμαούνα 1 (Πλατεύα κρα) 
55132 Καλαμαριϊ, Θεςςαλονύκη 

"Για την Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ κωδ. 61Σ" 
 

 
Σε περύπτωςη κατϊ την οπούα η πρόταςη κατατύθεται ιδιοχεύρωσ από τον 

υποψόφιο ό από νόμιμα εξουςιοδοτημϋνο πρόςωπο, ο αρμόδιοσ υπϊλληλοσ παραλαβόσ 
των Προτϊςεων δεν παρϋχει οδηγύεσ (ό καθ’ οιονδόποτε τρόπο ςυμβουλϋσ) για τον 
τρόπο ςυμπλόρωςησ των εντύπων, επιμελεύται, όμωσ, τα Έντυπα Πρόταςησ 
Τποψηφιότητασ να εύναι υπογεγραμμϋνα.  

 
Δεν γίνονται δεκτέσ και απορρίπτονται: 
(α)-Προτϊςεισ που αποςτϋλλονται με FAX ό e-mail. 
(β)-Προτϊςεισ που δεν ϋχουν χρηςιμοποιόςει το προβλεπόμενο από την πρόςκληςη 
Έντυπο Πρόταςησ Υποψηφιότητασ. 
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ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ: 
Από 04 Αυγούςτου 2015 ϋωσ και  24 Αυγούςτου 2015. 
 Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτόςεισ υποψηφύων που θα κατατεθούν ό θα 
αποςταλούν ταχυδρομικϊ µε ςυςτημϋνη επιςτολό, ςτη διεύθυνςη Κϋντρο Ελληνικόσ 
Γλώςςασ, Καραμαούνα 1 (Πλατεύα Σκρα),  55132 Καλαμαριϊ, Θεςςαλονύκη. 
 Στην περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ, το εμπρόθεςμο τησ αύτηςησ κρύνεται 
από την ημερομηνύα τησ ταχυδρομικόσ ςόμανςησ (των ΕΛΤΑ ό τησ εταιρύασ courier) 
που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ. 
 Μη εμπρόθεςμη υποβολό τησ αύτηςησ επιφϋρει την ακυρότητα τησ ανωτϋρω 
υποβαλλόμενησ αύτηςησ. 
 
ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ: 

Τα αποτελϋςματα τησ παρούςασ πρόςκληςησ δημοςιοποιούνται με καταχώρηςό 
τουσ ςτην ηλεκτρονικό ςελύδα του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr ςτην επιλογό 
«Ανακοινώςεισ-Προκηρύξεισ») και παρϊλληλα γύνεται ανϊρτηςό τουσ ςτον Πύνακα 
Ανακοινώςεων ςτα γραφεύα του ΚΕΓ για διϊςτημα πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών από 
την ϋκδοςό τουσ. 
 
ΕΝΣΑΕΙ  

Τυχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτο ΚΕΓ ιδιοχεύρωσ ό με εξουςιοδοτημϋνο 
πρόςωπο ό ταχυδρομικϊ (ΕΛΤΑ ό courier).  

Στην περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ, ο φϊκελοσ θα πρϋπει να φϋρει την 
ϋνδειξη «Ένςταςη. Πρόςκληςη με Κωδικό: …..». Το εμπρόθεςμο τησ ϋνςταςησ κρύνεται 
από την ημερομηνύα τησ ταχυδρομικόσ ςόμανςησ που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ. Μη 
εμπρόθεςμη υποβολό επιφϋρει την ακυρότητα τησ ανωτϋρω υποβληθεύςησ ϋνςταςησ 
και τη μη εξϋταςη τησ. 

 Οι ενςτϊςεισ υποβϊλλονται εντόσ ςφραγιςμϋνου φακϋλου διϊςταςησ Α4 ςτη 
διεύθυνςη: Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ, Καραμαούνα 1 (Πλατεύα Σκρα), 55132 
Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ,  υπόψη τησ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων, μϋςα ςτην αποκλειςτικό 
προθεςμύα τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την επόμενη τησ ανϊρτηςησ των 
αποτελεςμϊτων ςτην ιςτοςελύδα του ΚΕΓ. Εϊν η τελευταύα ημϋρα τησ ανωτϋρω 
προθεςμύασ υποβολόσ των ενςτϊςεων εύναι Σϊββατο ό ημϋρα αργύασ των Δημοςύων 
Υπηρεςιών ςτην ϋδρα του ΚΕΓ, τότε η προθεςμύα παρατεύνεται αυτοδικαύωσ μϋχρι και 
την πρώτη εργϊςιμη ημϋρα μετϊ την αργύα.  

Ενςτϊςεισ που περιϋρχονται ςτην υπηρεςύα με οποιονδόποτε τρόπο μετϊ την 
παρϋλευςη τησ ανωτϋρω προθεςμύασ θεωρούνται εκπρόθεςμεσ, λαμβϊνουν αριθμό 
πρωτοκόλλου, αλλϊ δεν εξετϊζονται. 
 
 Επύςησ, υπενθυμύζεται το δικαύωμα πρόςβαςησ των υποψηφύων ςτουσ ατομικούσ 
φακϋλουσ και ςτα ατομικϊ φύλλα αξιολόγηςησ/βαθμολόγηςησ των υπολούπων 
υποψηφύων καθώσ και των προώποθϋςεων αςκόςεώσ του. Σημειώνεται ότι το δικαύωμα 
τησ πρόςβαςησ ςτα ατομικϊ φύλλα αξιολόγηςησ των ϊλλων υποψηφύων, αςκεύται υπϋρ 
του αιτούντοσ υπό τον όρο τόρηςησ των προβλεπομϋνων ςτο υπό ςτοιχεύα Γ/ΕΞ/4163-
1/06.07.2012 ϋγγραφο τησ Αρχόσ Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Χαρακτόρα, 
ότοι όταν ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του το ϋννομο ςυμφϋρον τησ υπερϊςπιςησ των 
δικαιωμϊτων του ενώπιον των αρμοδύων δικαςτηρύων. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ: 
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 Η παρούςα πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ θα δημοςιευθεύ ςτον 
ιςτοχώρο του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr). 
  Για αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την υποβολό υποψηφιοτότων, τη 
ςυμπλόρωςη των αιτόςεων, το επιςτημονικό περιεχόμενο του ϋργου και ϊλλεσ 
διαδικαςτικϋσ διευκρινύςεισ μπορεύτε να απευθύνεςτε ςτον κ. Βαςιλειϊδη Βαςύλη, τηλ: 
2313-331500 (και e-mail: centre@komvos.edu.gr), από τισ 12.00 μ. ϋωσ τισ 02.00 μ.μ. 
  Για περαιτϋρω πληροφορύεσ για το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Εκπαύδευςη και 
Δια Βύου Μϊθηςη», το θεςμικό πλαύςιο υλοπούηςησ των πρϊξεων που εντϊςςονται ςτο 
εν λόγω Ε.Π., τουσ νομικούσ κανόνεσ που διϋπουν το ϋργο και ϊλλα ςχετικϊ ζητόματα 
μπορεύτε να απευθύνεςτε ςτον κ. Γεώργιο Βλϊχο, τηλ: 2313-331500 (και e-mail: 
vlahos@komvos.edu.gr). 

 
 

Ο Πρόεδροσ του Κϋντρου Ελληνικόσ Γλώςςασ 
 
 
 
 

Καθηγητόσ Ι.Ν. Καζϊζησ 
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