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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 
Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 
55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ 
Σηλ.: +30 2313331 500 
Υαξ: +30 2313331 502 
e-mail: centre@komvos.edu.gr 

 
 

Θεςςαλονύκη,  15-05-2015 
Aρ. Πρωτ. 958   

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ 

EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 
(κωδ.: 62Τ) 

 

Σο Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ (εφεξόσ: ΚΕΓ), ΝΠΙΔ του Τπουργεύου 
Πολιτιςμού, Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, εύναι υπεύθυνοσ φορϋασ υλοπούηςησ τησ 
Πρϊξησ «Δημιουργία πρωτότυπησ μεθοδολογίασ εκπαιδευτικών ςεναρίων 
βαςιςμένων ςε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών ςεναρίων για τα μαθήματα 
τησ Ελληνικήσ Γλώςςασ ςτην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευςη» – 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, ςτουσ άξονεσ προτεραιότητασ 1-2-3 του Επιχειρηςιακού 
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη», ςύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
12106/30.08.2010 Απόφαςη Ένταξησ ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Εκπαύδευςη 
και Δια Βύου Μϊθηςη» του Τπουργεύου Πολιτιςμού, Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. 

  

Η Πρϊξη ςυγχρηματοδοτεύται από την Ευρωπαώκό Ένωςη (Ευρωπαώκό 
Κοινωνικό Σαμεύο) και το Ελληνικό Δημόςιο. 

 
Σο ΚΕΓ, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν για την υλοπούηςη 

τησ ανωτϋρω Πρϊξησ, προτύθεται να απαςχολόςει ϋωσ πϋντε (5) ςυνεργϊτεσ, 
εξειδικευμϋνο επιςτημονικό προςωπικό με ςυμβϊςεισ ανϊθεςησ ϋργου, για 
ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα, διϊρκειασ ϋωσ ϋξι (6) μόνεσ. 

Για τον ςκοπό αυτό, καλεύ τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβϊλουν πρόταςη 
υποψηφιότητασ ςτην παρούςα πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: 

Σο ΚΕΓ ενδιαφϋρεται ςτο πλαύςιο του ϋργου «Δημιουργύα πρωτότυπησ 
μεθοδολογύασ εκπαιδευτικών ςεναρύων βαςιςμϋνων ςε ΤΠΕ και δημιουργύα 
εκπαιδευτικών ςεναρύων για τα μαθόματα τησ Ελληνικόσ Γλώςςασ ςτην Α΄/βϊθμια και 
Β΄/βϊθμια εκπαύδευςη» να απαςχολόςει ϋωσ δύο (2) ςυνεργϊτεσ απόφοιτουσ 
τμημϊτων Υιλοςοφικόσ χολόσ [κωδικού θϋςησ 62Τ-001 & 62Τ-002] ςτο ακόλουθο 
παραδοτϋο «Αξιολόγηςη τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ ςτην πρϊξη» (Π3.3.1), ςτο 
πλαύςιο του οπούου θα αναλϊβουν, μεταξύ ϊλλων, τη ςυγκϋντρωςη δεδομϋνων για την 
αξιολόγηςη τησ Πρϊξησ, τη μελϋτη του υλικού που παρόχθη ςτο πλαύςιο τησ Πρϊξησ, 
την υλοπούηςη μϋρουσ τησ αξιολόγηςησ ςύμφωνα με τη μεθοδολογύα που θα 
ακολουθηθεύ και ανϊλογα με τισ υποδεύξεισ του επικεφαλόσ τησ ομϊδασ αξιολόγηςησ 
του ϋργου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να διαθϋτουν αποδεδειγμϋνη γνώςη τησ 
αξιολογικόσ ϋρευνασ και χρόςη: (α) ποιοτικών ερευνητικών τεχνικών ςυλλογόσ 
δεδομϋνων, κυρύωσ τησ ελεύθερησ και ημιδομημϋνησ ςυνϋντευξησ ό τησ ομϊδασ 
ςυζότηςησ, (β) τησ Δόμηςησ Περιεχομϋνου και τησ Πρότυπησ Δόμηςησ τησ Ποιοτικόσ 
Ανϊλυςησ Περιεχομϋνου, (γ) τησ επιςκόπηςησ, τησ ποςοτικόσ ανϊλυςησ ποιοτικού 
υλικού με την Ποςοτικό Ανϊλυςη Περιεχομϋνου και με το SPSS. Η απαςχόληςη αφορϊ 
ςε ϋργο ϋωσ δύο (2) ανθρωπομόνεσ. 
 
Επύςησ, το ΚΕΓ ενδιαφϋρεται, ςτο πλαύςιο του ύδιου ϋργου, να απαςχολόςει ϋωσ ϋναν 
(1) ςυνεργϊτη απόφοιτο τμόματοσ Υιλολογύασ με μεταπτυχιακϋσ ό και 
διδακτορικϋσ ςπουδϋσ [κωδικόσ θϋςησ 62Τ-003] ςτο ακόλουθο παραδοτϋο 
«Δημιουργύα εργαλεύων ανϊγνωςησ και διδαςκαλύασ τησ λογοτεχνύασ ςτη 
Δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη: πολυμεςικόσ ηλεκτρονικόσ εγκυκλοπαιδικόσ οδηγόσ» 
(Π3.2.6), ςτο πλαύςιο του οπούου θα αναλϊβει, μεταξύ ϊλλων, τη ςύνταξη ειδικών 
λημμϊτων για την ανϊγνωςη τησ λογοτεχνύασ, τη μελϋτη τησ βιβλιογραφύασ, την 
ϋρευνα και επιλογό κατϊλληλου πολυμεςικού υλικού, καθώσ και την επιλογό 
λογοτεχνικών και κριτικών κειμϋνων. Η απαςχόληςη αφορϊ ςε ϋργο ϋωσ ϋναν (1) 
ανθρωπομόνα. 
 
Ακόμη, το ΚΕΓ ενδιαφϋρεται, ςτο πλαύςιο του ύδιου ϋργου, να απαςχολόςει ϋωσ ϋναν 
(1) ςυνεργϊτη απόφοιτο τμόματοσ Υιλολογύασ με διδακτορικϋσ ςπουδϋσ 
[κωδικόσ θϋςησ 62Τ-004] ςτο ύδιο με το παραπϊνω παραδοτϋο («Δημιουργύα 
εργαλεύων ανϊγνωςησ και διδαςκαλύασ τησ λογοτεχνύασ ςτη Δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη: πολυμεςικόσ ηλεκτρονικόσ εγκυκλοπαιδικόσ οδηγόσ», Π3.2.6), ςτο 
πλαύςιο του οπούου θα αναλϊβει, μεταξύ ϊλλων, τη ςύνταξη ειδικών λημμϊτων για τισ 
ςχϋςεισ λογοτεχνικού και πρακτικού λόγου, τη μελϋτη τησ βιβλιογραφύασ, την ϋρευνα 
και επιλογό κατϊλληλου πολυμεςικού υλικού, καθώσ και την επιλογό λογοτεχνικών 
και κριτικών κειμϋνων. Η απαςχόληςη αφορϊ ςε ϋργο ϋωσ τρεισ (3) ανθρωπομόνεσ. 
 
Σϋλοσ, το ΚΕΓ ενδιαφϋρεται, ςτο πλαύςιο του ύδιου ϋργου, να απαςχολόςει ϋωσ ϋναν 
(1) ςυνεργϊτη απόφοιτο τμόματοσ Υιλολογύασ με μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ 
[κωδικόσ θϋςησ 62Τ-005] ςτο ακόλουθο παραδοτϋο «Κατηγοριοπούηςη των ςεναρύων 
ανϊλογα με τα ςχεδιαςτικϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ για την ανϊρτηςό τουσ ςτη βϊςη» 
(Π3.2.4), ςτο πλαύςιο του οπούου γύνονται ψηφιακϋσ διαμορφώςεισ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ επιμϋλειασ ςε ψηφιακό μορφό, των εκπαιδευτικών 
ςεναρύων καθώσ και η ςόμανςη και κατηγοριοπούηςό τουσ για την ανϊρτηςό τουσ ςε 
ειδικό βϊςη δεδομϋνων. Η απαςχόληςη αφορϊ ςε ϋργο ϋωσ οκτώ (8) ανθρωπομόνεσ. 
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Επιςημαύνεται ότι ϋνασ ανθρωπομόνασ κοςτολογεύται ςτα 1.400,00 ευρώ.  
 
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. 
 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΝΕΚΣΙΜΗΘΟΤΝ: 
Οι ςυνεργϊτεσ θα πρϋπει να πληρούν ςυγκεκριμϋνα τυπικϊ και ουςιαςτικϊ προςόντα, 
τα οπούα περιγρϊφονται ακολούθωσ. 
 
Α) Έωσ ϋναν (1) ςυνεργϊτη απόφοιτο τμόματοσ Υιλοςοφικόσ χολόσ (θϋςη με 
κωδικό 62 Τ-001): 

1. Πτυχύο τμόματοσ Υιλοςοφικόσ χολόσ 
2. Μεταπτυχιακό δύπλωμα ειδύκευςησ ςτο πεδύο τησ διδαςκαλύασ 
3. Διδακτορικό δύπλωμα ό υπό εκπόνηςη διδακτορικό διατριβό ςτον τομϋα τησ 

παιδαγωγικόσ 
 
Επιπλϋον προςόντα που θα ςυνεκτιμηθούν: 

1. υμμετοχό ςε προγρϊμματα (από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό θεςμούσ) με 
εργαςύα διανομόσ, ςυλλογόσ, ανϊλυςησ ερωτηματολογύων 

2. υμμετοχό ςε προγρϊμματα (από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό θεςμούσ) με 
εργαςύα την αξιολόγηςη ποιοτικού υλικού με τη Δόμηςη Περιεχομϋνου και την 
Πρότυπη Δόμηςη τησ Ποιοτικόσ Ανϊλυςησ Περιεχομϋνου 

 
Β) Έωσ ϋναν (1) ςυνεργϊτη απόφοιτο τμόματοσ Υιλολογύασ (θϋςη με κωδικό 
62 Τ-002): 

1. Πτυχύο τμόματοσ Υιλολογύασ 
2. Μεταπτυχιακό δύπλωμα ειδύκευςησ ςτο πεδύο τησ διδαςκαλύασ 
3. Διδακτορικό δύπλωμα ό υπό εκπόνηςη διδακτορικό διατριβό ςτο πεδύο τησ 

διδακτικόσ τησ νεοελληνικόσ γλώςςασ. 
 

Επιπλϋον προςόντα που θα ςυνεκτιμηθούν: 
4. υμμετοχό ςε προγρϊμματα (από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό θεςμούσ) με 

εργαςύα την ποιοτικό ϋρευνα με τη Δόμηςη Περιεχομϋνου και την Πρότυπη 
Δόμηςη τησ Ποιοτικόσ Ανϊλυςησ Περιεχομϋνου 

5. Δημοςιεύςεισ επιςτημονικών κειμϋνων ςχετικϊ με το περιεχόμενο ςχολικών 
εγχειριδύων τησ νεοελληνικόσ γλώςςασ ό/και λογοτεχνύασ 

6. Πιςτοποιημϋνη γνώςη χειριςμού Η/Τ 
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7. Καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β2 τουλϊχιςτον). 

 
Γ) Έωσ ϋναν (1) ςυνεργϊτη απόφοιτο τμόματοσ Υιλολογύασ με μεταπτυχιακϋσ 
ό και διδακτορικϋσ ςπουδϋσ (κωδικόσ θϋςησ 62Τ-003) 

1. Πτυχύο τμόματοσ Υιλολογύασ 
2. Μεταπτυχιακό δύπλωμα ειδύκευςησ ςτο πεδύο τησ διδακτικόσ τησ λογοτεχνύασ 

με ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη των αναγνωςτικών δεξιοτότων των μαθητών. 
 

Επιπλϋον προςόντα που θα ςυνεκτιμηθούν: 
4. Διδακτορικό δύπλωμα ςτο πεδύο τησ διδακτικόσ τησ λογοτεχνύασ 
5. Δημοςιεύςεισ επιςτημονικών κειμϋνων ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ 

εκπαιδευτικών. 
6. Πιςτοποιημϋνη γνώςη χειριςμού Η/Τ 
7. Καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β2 τουλϊχιςτον) και τησ γαλλικόσ 

ό γερμανικόσ ό ιταλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β2 τουλϊχιςτον) 
8. υμμετοχό ςε προγρϊμματα ςύνταξησ Προγραμμϊτων πουδών για τα 

μαθόματα γλώςςασ ό/και λογοτεχνύασ ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη. 
 
Δ) Έωσ ϋναν (1) ςυνεργϊτη απόφοιτο τμόματοσ Υιλολογύασ με διδακτορικϋσ 
ςπουδϋσ (κωδικόσ θϋςησ 62Τ-004) 

1. Πτυχύο τμόματοσ Υιλολογύασ 
2. Διδακτορικό δύπλωμα ςτο πεδύο μελϋτησ τησ νεοελληνικόσ πούηςησ. 
 

Επιπλϋον προςόντα που θα ςυνεκτιμηθούν: 
4. Διδακτικό εμπειρύα ςε ϋδρα νεοελληνικών ςπουδών. 
5. υμμετοχό ςε προγρϊμματα δημιουργύασ ό/και διαμόρφωςησ εκπαιδευτικού 

υλικού ςε ψηφιακό/ηλεκτρονικό μορφό για τη νεοελληνικό λογοτεχνύα. 
6. Δημοςιεύςεισ επιςτημονικών κειμϋνων ςτο πεδύο μελϋτησ τησ νεοελληνικόσ 

πούηςησ. 
7. Δημοςύευςη λημμϊτων ό/και κειμϋνων ειςαγωγικού χαρακτόρα για θϋματα τησ 

νεοελληνικόσ πούηςησ. 
8. Καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β2 τουλϊχιςτον) και μϋτρια ό 

καλό γνώςη τησ γαλλικόσ ό γερμανικόσ ό ιταλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β1 ό Β2 
τουλϊχιςτον) 

 
Ε) Έωσ ϋναν (1) ςυνεργϊτη απόφοιτο τμόματοσ Υιλολογύασ με μεταπτυχιακϋσ 
ςπουδϋσ (κωδικόσ θϋςησ 62Τ-005) 
 

1. Πτυχύο τμόματοσ Υιλολογύασ 
2. Μεταπτυχιακό δύπλωμα ειδύκευςησ ςτο πεδύο τησ νεοελληνικόσ γλώςςασ, τησ 

νεοελληνικόσ φιλολογύασ ό τησ γενικόσ και ςυγκριτικόσ γραμματολογύασ 
3. υμμετοχό ςε προγρϊμματα (από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό θεςμούσ) με 

εργαςύα τη γλωςςικό/φιλολογικό επιμϋλεια ηλεκτρονικών κειμϋνων ό 
κειμϋνων προσ ανϊρτηςη ςτο διαδύκτυο. 

 
Επιπλϋον προςόντα που θα ςυνεκτιμηθούν: 
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4. υμμετοχό ςε προγρϊμματα (από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό θεςμούσ) με 

εργαςύα την ψηφιοπούηςη υλικού, την κατηγοριοπούηςη ό/και την ανϊρτηςό 
του ςε βϊςεισ δεδομϋνων ό/και ηλεκτρονικϊ περιβϊλλοντα ςτο διαδύκτυο. 

5. Καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β2 τουλϊχιςτον) και τησ γαλλικόσ 
ό γερμανικόσ ό ιταλικόσ (επύπεδο Β2 τουλϊχιςτον). 

 
Πύνακασ μοριοδότηςησ για τον κωδικό θϋςησ 62 Τ-001 
 

α/α Κριτόριο 
Μϋγιςτη 

Βαθμολογύα 
 

Α 
 
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
 

50 

1 Πτυχύο τμόματοσ Υιλοςοφικόσ χολόσ 
10 

2 Μεταπτυχιακό δύπλωμα ειδύκευςησ ςτο πεδύο τησ διδαςκαλύασ 
20 

3 Διδακτορικό δύπλωμα ό υπό εκπόνηςη διδακτορικό διατριβό ςτον τομϋα 
τησ παιδαγωγικόσ 

20 

 
Β 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

40 

1 υμμετοχό ςε προγρϊμματα (από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό 
θεςμούσ) με εργαςύα διανομόσ, ςυλλογόσ, ανϊλυςησ 
ερωτηματολογύων 
[10 μονϊδεσ για κϊθε ςυμμετοχό με ανώτερο όριο τισ 20 μονϊδεσ] 

20 

2 υμμετοχό ςε προγρϊμματα (από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό 
θεςμούσ) με εργαςύα την αξιολόγηςη ποιοτικού υλικού με τη 
Δόμηςη Περιεχομϋνου και την Πρότυπη Δόμηςη τησ Ποιοτικόσ 
Ανϊλυςησ Περιεχομϋνου 
[10 μονϊδεσ για κϊθε ςυμμετοχό με ανώτερο όριο τισ 20 μονϊδεσ] 

20 

 
Γ 

 
ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 
 

40 

 υνϋντευξη κατϊ την οπούα εξετϊζεται η εμπειρύα και γνώςη του 
υποψόφιου ςχετικϊ με την αξιολογικό ϋρευνα και χρόςη: (α) 
ποιοτικών ερευνητικών τεχνικών ςυλλογόσ υλικού, κυρύωσ τησ 
ελεύθερησ και ημιδομημϋνησ ςυνϋντευξησ ό τησ ομϊδασ 
ςυζότηςησ, (β) τησ Δόμηςησ Περιεχομϋνου και τησ Πρότυπησ 
Δόμηςησ τησ Ποιοτικόσ Ανϊλυςησ Περιεχομϋνου, (γ) τησ 
αξιολόγηςησ ποιοτικού υλικού βϊςει κριτηρύων τησ ποςοτικόσ 
ανϊλυςησ ποιοτικού υλικού με την Ποςοτικό Ανϊλυςη 
Περιεχομϋνου και με το SPSS 

40 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 130 
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Πύνακασ μοριοδότηςησ για τον κωδικό θϋςησ 62 Τ-002  
 

α/α Κριτόριο 
Μϋγιςτη 

Βαθμολογύα 
 

Α 
 
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
 

45 

1 Πτυχύο τμόματοσ Υιλολογύασ με ειδύκευςη ςτουσ τομϋα τησ 
γλωςςολογύασ, ό 
με ειδύκευςη ςε ϊλλον τομϋα 

15 
10 

2 Μεταπτυχιακό δύπλωμα ειδύκευςησ ςτο πεδύο τησ διδαςκαλύασ 15 

3 Διδακτορικό δύπλωμα ό υπό εκπόνηςη διδακτορικό διατριβό ςτο 
πεδύο τησ διδακτικόσ τησ νεοελληνικόσ γλώςςασ 

15 

 
Β 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

20 

1 υμμετοχό ςε προγρϊμματα (από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό 
θεςμούσ) με εργαςύα την ποιοτικό ϋρευνα με τη Δόμηςη 
Περιεχομϋνου και την Πρότυπη Δόμηςη τησ Ποιοτικόσ Ανϊλυςησ 
Περιεχομϋνου 
[10 μονϊδεσ για κϊθε ςυμμετοχό με ανώτερο όριο τισ 20 μονϊδεσ] 

20 

 
Γ 

 
ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 
 

20 

1 Δημοςιεύςεισ επιςτημονικών κειμϋνων ςχετικϊ με το περιεχόμενο 
ςχολικών εγχειριδύων τησ νεοελληνικόσ γλώςςασ ό/και 
λογοτεχνύασ 
[10 μονϊδεσ ανϊ δημοςύευςη με ανώτερο όριο τισ 20 μονϊδεσ] 

20 

 
Δ 

 
ΝΕΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ 
 

10 

1 Πιςτοποιημϋνη γνώςη χειριςμού Η/Τ 10 

 
Ε 

 
ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 
 

10 

1 Καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β2), τουλϊχιςτον. 10 

 
Δ 

 
ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 
 

45 
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 υνϋντευξη κατϊ την οπούα εξετϊζεται η εμπειρύα και γνώςη του 

υποψόφιου ςχετικϊ με την αξιολογικό ϋρευνα και χρόςη: (α) 
ποιοτικών ερευνητικών τεχνικών ςυλλογόσ υλικού, κυρύωσ τησ 
ελεύθερησ και ημιδομημϋνησ ςυνϋντευξησ ό τησ ομϊδασ 
ςυζότηςησ, (β) τησ Δόμηςησ Περιεχομϋνου και τησ Πρότυπησ 
Δόμηςησ τησ Ποιοτικόσ Ανϊλυςησ Περιεχομϋνου, (γ) τησ 
αξιολόγηςησ ποιοτικού υλικού βϊςει κριτηρύων τησ ποςοτικόσ 
ανϊλυςησ ποιοτικού υλικού με την Ποςοτικό Ανϊλυςη 
Περιεχομϋνου και με το SPSS 

45 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 150 
 
 
Πύνακασ μοριοδότηςησ για τον κωδικό θϋςησ 62 Τ-003  
 

α/α Κριτόριο 
Μϋγιςτη 

Βαθμολογύα 
 

Α 
 
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
 

70 

1 Πτυχύο τμόματοσ Υιλολογύασ 
 

20 

2 Μεταπτυχιακό δύπλωμα ειδύκευςησ ςτο πεδύο τησ διδακτικόσ τησ 
λογοτεχνύασ με ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη των αναγνωςτικών 
δεξιοτότων των μαθητών 

30 

3 Διδακτορικό δύπλωμα ςτο πεδύο τησ διδακτικόσ τησ λογοτεχνύασ 20 

 
Β 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

 
10 

1 υμμετοχό ςε προγρϊμματα ςύνταξησ Προγραμμϊτων πουδών 
(από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό θεςμούσ) για τα μαθόματα 
γλώςςασ ό/και λογοτεχνύασ ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη 

10 

 
Γ 

 
ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 
 

10 

1 Δημοςιεύςεισ επιςτημονικών κειμϋνων ςτο πεδύο τησ εκπαύδευςησ 
εκπαιδευτικών 
[5 μονϊδεσ ανϊ δημοςύευςη με ανώτερο όριο τισ 10 μονϊδεσ] 

10 

 
Δ 

 
ΝΕΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ 
 

10 

1 Πιςτοποιημϋνη γνώςη χειριςμού Η/Τ 10 

 
Ε 

 
ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 
 

10 

1 Καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β2 τουλϊχιςτον) 5 

2 Καλό γνώςη τησ γαλλικόσ ό γερμανικόσ ό ιταλικόσ γλώςςασ 
(επύπεδο Β2 τουλϊχιςτον) 

5 

  40 
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Δ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 

 
 υνϋντευξη κατϊ την οπούα εξετϊζεται η εμπειρύα και γνώςη του 

υποψόφιου ςχετικϊ με τισ αναγνωςτικϋσ θεωρύεσ, την καλλιϋργεια 
των αναγνωςτικών δεξιοτότων των μαθητών, τον ςχεδιαςμό και 
τη διδαςκαλύα του μαθόματοσ τησ νεοελληνικόσ λογοτεχνύασ 

40 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 150 
 
 
Πύνακασ μοριοδότηςησ για τον κωδικό θϋςησ 62 Τ-004  
 

α/α Κριτόριο 
Μϋγιςτη 

Βαθμολογύα 
 

Α 
 
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
 

50 

1 Πτυχύο τμόματοσ Υιλολογύασ 
 

20 

2 Διδακτορικό δύπλωμα ςτο πεδύο μελϋτησ τησ νεοελληνικόσ 
πούηςησ 

30 

 
Β 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

 
40 

1 υμμετοχό ςε προγρϊμματα δημιουργύασ ό/και διαμόρφωςησ 
εκπαιδευτικού υλικού ςε ψηφιακό/ηλεκτρονικό μορφό για τη 
νεοελληνικό λογοτεχνύα (από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό 
θεςμούσ). 
[5 μονϊδεσ ανϊ δημοςύευςη με ανώτερο όριο τισ 20 μονϊδεσ] 

20 

2 Διδακτικό εμπειρύα ςε ϋδρα νεοελληνικών ςπουδών 
[5 μονϊδεσ ανϊ δημοςύευςη με ανώτερο όριο τισ 20 μονϊδεσ] 

20 

 
Γ 

 
ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 
 

50 

1 Δημοςιεύςεισ επιςτημονικών κειμϋνων ςτο πεδύο μελϋτησ τησ 
νεοελληνικόσ πούηςησ 
[5 μονϊδεσ ανϊ δημοςύευςη με ανώτερο όριο τισ 25 μονϊδεσ] 

25 

2 Δημοςύευςη λημμϊτων ό/και κειμϋνων ειςαγωγικού χαρακτόρα 
για θϋματα τησ νεοελληνικόσ πούηςησ 
[5 μονϊδεσ ανϊ δημοςύευςη με ανώτερο όριο τισ 25 μονϊδεσ] 

25 

 
Δ 

 
ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 
 

10 

1 Καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β2 τουλϊχιςτον) 5 

2 Μϋτρια ό καλό γνώςη τησ γαλλικόσ ό γερμανικόσ ό ιταλικόσ 
γλώςςασ (επύπεδο Β1 ό Β2 τουλϊχιςτον) 

5 

 
Ε 

 
ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 
 

40 
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 υνϋντευξη κατϊ την οπούα εξετϊζεται η εμπειρύα και γνώςη του 

υποψόφιου ςχετικϊ με τισ ςχϋςεισ μεταξύ λογοτεχνικού και 
πρακτικού λόγου 

40 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 190 
 
Πύνακασ μοριοδότηςησ για τον κωδικό θϋςησ 62 Τ-005 
 

α/α Κριτόριο 
Μϋγιςτη 

Βαθμολογύα 
 

Α 
 
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
 

50 

1 Πτυχύο τμόματοσ Υιλολογύασ 
 

20 

2 Μεταπτυχιακό δύπλωμα ειδύκευςησ ςτο πεδύο τησ νεοελληνικόσ 
γλώςςασ, τησ νεοελληνικόσ φιλολογύασ ό τησ γενικόσ και 
ςυγκριτικόσ γραμματολογύασ 

30 

 
Β 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

40 
 

1 υμμετοχό ςε προγρϊμματα (από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό 
θεςμούσ) με εργαςύα τη γλωςςικό/φιλολογικό επιμϋλεια 
ηλεκτρονικών κειμϋνων ό κειμϋνων προσ ανϊρτηςη ςτο διαδύκτυο 
[10 μονϊδεσ ανϊ δημοςύευςη με ανώτερο όριο τισ 20 μονϊδεσ] 

20 

2 υμμετοχό ςε προγρϊμματα (από αναγνωριςμϋνουσ φορεύσ ό 
θεςμούσ) με εργαςύα την ψηφιοπούηςη υλικού, την 
κατηγοριοπούηςη ό/και την ανϊρτηςό του ςε βϊςεισ δεδομϋνων 
ό/και ηλεκτρονικϊ περιβϊλλοντα ςτο διαδύκτυο 
[10 μονϊδεσ ανϊ δημοςύευςη με ανώτερο όριο τισ 20 μονϊδεσ] 

20 

 
Γ 

 
ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 
 

20 

1 Καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ (επύπεδο Β2 τουλϊχιςτον) 10 

2 Καλό γνώςη τησ γαλλικόσ ό γερμανικόσ ό ιταλικόσ γλώςςασ 
(επύπεδο Β2 τουλϊχιςτον) 

10 

 
Δ 

 
ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ-ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 
 

40 

 Πρακτικό εξϋταςη του υποψηφύου κατϊ την οπούα ελϋγχονται οι 
ικανότητεσ και δεξιότητϋσ του ςχετικϊ με την ψηφιακό 
διαμόρφωςη, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ επιμϋλειασ ςε ψηφιακό 
μορφό, εκπαιδευτικών ςεναρύων καθώσ και η ςόμανςη και 
κατηγοριοπούηςό τουσ 

40 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 150 
 
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. Επύςησ, προαιρετικϊ, μπορούν 
να γρϊψουν ϋνα ςύντομο κεύμενο ςτο οπούο θα αιτιολογούν την επιθυμύα ςυμμετοχόσ 
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τουσ ςτο ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα, ςυςχετύζοντϊσ την με την διδακτικό τουσ 
εμπειρύα.  

ημειώνεται ότι, εφόςον οι μεταπτυχιακού ό διδακτορικού τύτλοι ςπουδών ϋχουν 
χορηγηθεύ από Ιδρύματα του εξωτερικού, πρϋπει να ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικϊ 
αναγνώριςησ και ιςοτιμύασ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.). 

Η προώπηρεςύα αποδεικνύεται με ςχετικό ςύμβαςη ό πιςτοποιητικό/βεβαύωςη 
του φορϋα απαςχόληςησ ό βεβαύωςη του οικεύου αςφαλιςτικού φορϋα (προςοχό: 
ςτην περύπτωςη τησ βεβαύωςησ του αςφαλιςτικού φορϋα, αυτό θα πρϋπει να 
ςυνοδεύεται και από αντύςτοιχη βεβαύωςη του εργοδότη, μϋςω τησ οπούασ θα 
προκύπτει το αντικεύμενο τησ προώπηρεςύασ). 

Η εμπειρύα ςτην επιμϋλεια εκδόςεων αποδεικνύεται με ςχετικό ςύμβαςη ό 
πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του φορϋα απαςχόληςησ ό βεβαύωςη του οικεύου 
αςφαλιςτικού φορϋα (προςοχό: ςτην περύπτωςη τησ βεβαύωςησ του αςφαλιςτικού 
φορϋα, αυτό θα πρϋπει να ςυνοδεύεται και από αντύςτοιχη βεβαύωςη του εργοδότη, 
μϋςω τησ οπούασ θα προκύπτει το αντικεύμενο τησ προώπηρεςύασ) ό εναλλακτικϊ με 
αναφορϊ ςε ςελύδα τύτλου ό/και ςελύδα που φϋρει το όνομα του επιμελητό τησ 
ϋκδοςησ. Εφόςον πρόκειται για ψηφιακό υλικό, απαιτεύται αναφορϊ ςτο ηλεκτρονικό 
περιβϊλλον ςτο οπούο ϋχει αναρτηθεύ το υλικό (καταγραφό  του URL). 

Η ςυμμετοχό ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα αποδεικνύεται με ςχετικό ςύμβαςη 
ό πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του αρμόδιου φορϋα υλοπούηςησ. 

Η ςυγγραφό ϊρθρων, δημοςιεύςεων, μελετημϊτων αποδεικνύεται με τη 
ςελύδα τύτλου και τη ςελύδα περιεχομϋνων του επιςτημονικού περιοδικού ό των 
πρακτικών ςυνεδρύων ό του αυτοτελούσ/ςυλλογικού τόμου, όπου αυτϊ περιϋχονται. 

Η πιςτοποιημϋνη γνώςη χειριςμού Η/Τ αποδεικνύεται εύτε: (α) με 
πιςτοποιητικϊ Πληροφορικόσ ό γνώςησ χειριςμού Η/Τ 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 ΑΕΠ 
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 για όλουσ τουσ κωδικούσ θϋςεων πρϋπει να ϋχουν 
εκπληρώςει τισ ςτρατιωτικϋσ τουσ υποχρεώςεισ ό να ϋχουν απαλλαγεύ νόμιμα από 
αυτϋσ ό αποδεδειγμϋνα να ϋχουν αναβολό από τον τρατό για χρονικό διϊςτημα ύςο ό 
μεγαλύτερο τησ απαςχόληςησ με ςύμβαςη ανϊθεςησ ϋργου. 
 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ: 
Για την κατϊθεςη τησ πρόταςόσ τουσ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ μπορούν να 

προμηθεύονται τα ςχετικϊ ϋντυπα ("Έντυπο Πρόταςησ Τποψηφιότητασ"), εύτε από 
την ιςτοςελύδα του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr ςτην επιλογό "Ανακοινώςεισ-
Προκηρύξεισ") εύτε από τα γραφεύα του ΚΕΓ, Καραμαούνα 1 (Πλατεύα κρα), 55132 
Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκη. 
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Οι υποψόφιοι/εσ, ςτον φϊκελο που θα καταθϋςουν, υποβϊλλουν: 
(α)-Έντυπο Πρόταςησ Τποψηφιότητασ (ςύμφωνα με τo υπόδειγμα που 
διατύθεται),  
(β)-Βιογραφικό ημεύωμα, που θα ςυνοδεύεται, προαιρετικϊ, από ϋνα ςύντομο 
κεύμενο ςτο οπούο θα αιτιολογεύται η επιθυμύα ςυμμετοχόσ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
πρόγραμμα ςε ςχϋςη με τη διδακτικό τουσ εμπειρύα, και 
(δ)-τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ (φωτοτυπύα). 
 

ημειώνεται ότι, εφόςον κϊποιοσ/α επιθυμεύ να εύναι υποψόφιοσ/α για 
περιςςότερεσ από μύα θϋςεισ, ςυμπληρώνει αντύςτοιχο αριθμό Εντύπων Πρόταςησ 
Τποψηφιότητασ, ςημειώνοντασ τον κατϊλληλο κωδικό για κϊθε θϋςη, και επιςυνϊπτει 
ξεχωριςτϊ δικαιολογητικϊ.    

ε περύπτωςη κατϊ την οπούα υπϊρχει αναντιςτοιχύα προςόντων, βαθμολογιών 
ό οποιωνδόποτε ϊλλων ςτοιχεύων μεταξύ του ςυμπληρωμϋνου Εντύπου Πρόταςησ 
Τποψηφιότητασ και του Βιογραφικού ημειώματοσ, υπεριςχύουν και λαμβϊνονται 
υπόψη μόνο τα ςτοιχεύα που δηλώνονται ςτο Έντυπο. 

ε 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 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. 62 Τ" 
 

 
ε περύπτωςη κατϊ την οπούα η πρόταςη κατατύθεται ιδιοχεύρωσ από τον/την 

υποψόφιο/α 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 Τποψηφιότητασ. 
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ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ: 
Από 18-05-2015 μϋχρι και 27-05-2015. 

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτϊςεισ υποψηφύων που θα κατατεθούν ό θα 
αποςταλούν ταχυδρομικϊ µε ςυςτημϋνη επιςτολό, ςτη διεύθυνςη: Κϋντρο Ελληνικόσ 
Γλώςςασ, Καραμαούνα 1 (Πλατεύα κρα), 55132 Καλαμαριϊ, Θεςςαλονύκη. 

την περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ, το εμπρόθεςμο τησ πρόταςησ 
κρύνεται από την ημερομηνύα τησ ταχυδρομικόσ ςόμανςησ (των ΕΛΣΑ ό τησ εταιρύασ 
courier) που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ. 

Μη εμπρόθεςμη υποβολό τησ πρόταςησ επιφϋρει την ακυρότητα τησ ανωτϋρω 
υποβαλλόμενησ πρόταςησ. 
 
 
ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ: 

Σα 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  

Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτο ΚΕΓ ιδιοχεύρωσ ό με εξουςιοδοτημϋνο 
πρόςωπο ό ταχυδρομικϊ (ΕΛΣΑ ό courier).  

την περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ, ο φϊκελοσ θα πρϋπει να φϋρει την 
ϋνδειξη «Ένςταςη. Πρόςκληςη με Κωδικό: …..». Σο 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 κρα), 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 ϊββατο ό ημϋρα αργύασ των 
Δημοςύων Τπηρεςιών 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. ημειώνεται 
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 Φαρακτόρα, ότοι όταν ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του το ϋννομο 
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ςυμφϋρον τησ υπερϊςπιςησ των δικαιωμϊτων του ενώπιον των αρμοδύων 
δικαςτηρύων. 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ: 

Η παρούςα πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ θα δημοςιευθεύ ςτον 
ιςτοχώρο του Κ.Ε.Γ. (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 κατϊ τισ ώρεσ 12:30-14:30 ςτον 
κ. Β. Βαςιλειϊδη ό ςτην κα Α. Μανούκα, ςτα τηλϋφωνα 2313-331530 & 2313-331531 
και ηλεκτρονικϊ ςτο e-mail: info@greek-language.gr . 

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: 2313-331553, e-mail: 
vlahos@komvos.edu.gr . 

 
Ο Πρόεδροσ του Κϋντρου Ελληνικόσ Γλώςςασ 

 
 

Καθηγητόσ Ι.Ν. Καζϊζησ 
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