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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ  

ΕΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 
(κωδ.: 54Σ) 

 
Το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (εφεξισ: ΚΕΓ), ΝΡΙΔ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ,  Ραιδείασ & 
Θρθςκευμάτων είναι υπεφκυνοσ φορζασ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Πιςτοποίθςθ ελλθνομάκειασ: 
Υποςτιριξθ και ποιοτικι ανάδειξθ τθσ διδαςκαλίασ/εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ 
γλϊςςασ», ςφμφωνα με τθν υπ' αρικμ. 8730/10.06.2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ,  Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων. 
 
  Η Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το 
Ελλθνικό Δθμόςιο. 
 
  Το ΚΕΓ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν για τθν υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω 
Ρράξθσ, προτίκεται να απαςχολιςει εξειδικευμζνο επιςτθμονικό προςωπικό με ςυμβάςεισ ανάκεςθσ 
ζργου, για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.  
  Για το ςκοπό αυτό, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν φάκελο υποψθφιότθτασ ςτθν 
παροφςα πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: 
 
Το ΚΕΓ ενδιαφζρεται  ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ ««Πιςτοποίθςθ ελλθνομάκειασ: Υποςτιριξθ και ποιοτικι 
ανάδειξθ τθσ διδαςκαλίασ/εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ γλϊςςασ» να απαςχολιςει ζωσ  
ζναν (1)  ςυνεργάτθ ςτο ακόλουκο παραδοτζο «Σχεδιαςμόσ αίτθςθσ εξεταςτικοφ κζντρου- υποψθφίων» 
*Ρ2α1+ με διάρκεια απαςχόλθςθσ από ζναν ζωσ και 2 μινεσ (λιξθ του παραδοτζου) και με ζργο ζωσ και 
τρεισ ανκρωπομινεσ . Διευκρινίηεται ότι ζνασ ανκρωπομινασ κοςτολογείται ςτα 1.400, 00 ευρϊ.   
Σο αντικείμενο απαςχόλθςθσ του ςυνεργάτθ που κα επιλεγεί για τον κωδικό κζςθσ 54Σ-001 αφορά 
μεταξφ άλλων: τθ μετάφραςθ μζρουσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, των λεκτικϊν παρουςίαςθσ, των 
οδθγιϊν και των διαδικαςτικϊν κειμζνων που αφοροφν τθ διδαςκαλία, εκμάκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ 
ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ. 
 
Το ΚΕΓ ενδιαφζρεται  ςτο πλαίςιο το ζργου ««Πιςτοποίθςθ ελλθνομάκειασ: Υποςτιριξθ και ποιοτικι 
ανάδειξθ τθσ διδαςκαλίασ/εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ γλϊςςασ» να απαςχολιςει ζωσ  
ζναν (1)  ςυνεργάτθ ςτα ακόλουκα παραδοτζα «Διοργάνωςθ θμερίδασ δθμοςιοποίθςθσ» *Ρ5Γ+ με 
διάρκεια απαςχόλθςθσ από ζναν και ζωσ και 2 μινεσ (λιξθ του παραδοτζου) και με ζργο ζωσ και τρεισ 
ανκρωπομινεσ. Διευκρινίηεται ότι ζνασ ανκρωπομινασ κοςτολογείται ςτα 1.400, 00 ευρϊ.   
Σο αντικείμενο απαςχόλθςθσ του ςυνεργάτθ που κα επιλεγεί για τον κωδικό κζςθσ 54Σ-002 αφορά 
μεταξφ άλλων: τθ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ τελικισ θμερίδασ για τθν προβολι Ρράξθσ ΕΣΡΑ, τθ 
γραμματειακι ςτιριξθ για τθ διοργάνωςθ αυτισ και τθ δθμιουργία φακζλου προβολισ, δθμοςιότθτασ και 
πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθν θμερίδα μετά τθ λιξθ τθσ. 

 
Πποιοι/-εσ επιλεγοφν κα απαςχολθκοφν με ςφμβαςθ ανάκεςθσ ζργου, διάρκειασ μζχρι 8 

(θμερολογιακοφσ) μινεσ, ζχουν τθν υποχρζωςθ να ςυνεργάηονται με το προςωπικό του Κ.Ε.Γ., που 
απαςχολείται ςτο ίδιο ζργο και με τον Επιςτθμονικό Υπεφκυνο του ζργου, του οποίου οφείλει να 
ακολουκεί τισ υποδείξεισ για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου. Το ζργο κα υλοποιείται ςε χϊρο που κα 
υποδείξει ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του ζργου, κατά προτεραιότθτα ςτουσ χϊρουσ και ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Κ.Ε.Γ. ςτθ Θεςςαλονίκθ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 
 
Προςοχι:  
α) Το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ δεν αναλαμβάνει τθ δζςμευςθ ωσ προσ τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ, για λόγουσ 
που ςχετίηονται με τθν πορεία ανάπτυξθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου. Επίςθσ, ζχει το δικαίωμα 
να μθν προχωριςει ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ αν για οποιονδιποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα ι θ 
χρθματοδότθςι του. 
 
β)Για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ ζργου ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ Πράξθ, απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ είναι θ μθ υπζρβαςθ των μθναίων ορίων αμοιβϊν από παράλλθλθ απαςχόλθςθ ςε άλλεσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενεσ Πράξεισ που υλοποιεί το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ.  

 
 
Η πλθρωμι των ςυνεργατϊν καταβάλλεται μετά τθν ζκδοςθ των προβλεπόμενων από τον 

Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ υναλλαγϊν παραςτατικϊν ςτοιχείων.  
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ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ: 

 
 
(α) Ζωσ 1 φιλόλογοσ- μεταφραςτισ, ειδικόσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ για μετάφραςθ εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ 
 
(κωδικόσ κζςθσ: 54Σ-001) 

1.  Ρτυχίο ελλθνικισ φιλολογίασ 
2. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ 
3. Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςχετικό με τισ κλαςικζσ γλϊςςεσ και φιλολογίεσ 
4. Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθ μετάφραςθ κειμζνων 
ακαδθμαϊκοφ και επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ ςτο ηεφγοσ ελλθνικι-
αγγλικι 

        Επιπλζον προςόντα που κα ςυνεκτιμθκοφν: 
5. Διδακτικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ 
6. Αναγνωριςμζνθ επιμόρφωςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ 

 
 
 
 
 
    (β) Ειδικόσ ςυνεργάτθσ για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ δράςθσ ΕΠΑ  
 
(κωδικόσ κζςθσ: 54Σ-002) 
 

1. Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΤΕΙ τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ 
2. Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ χριςθσ Η/Υ. 
3. Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε γραμματειακι – διοικθτικι υποςτιριξθ ζργων ΕΣΡΑ 
4. Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν ψθφιοποίθςθ ι/και ςτθν ψθφιακι επεξεργαςία εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ 
5. Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν καταχϊριςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε βάςθ δεδομζνων 
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ΠΙΝΑΚΕ ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ: 
 
Πίνακασ μοριοδότθςθσ για τουσ κωδικοφσ κζςεων: 54Ρ-001 

α/α Κριτιριο 
Μζγιςτθ 

Βακμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 
45 

Α1. Ρτυχίο ελλθνικισ φιλολογίασ 10 

Α2. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ 15 

Α3. Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευςθσ ςχετικό με τισ κλαςικζσ γλϊςςεσ και φιλολογίεσ 20 

Β. EΡΕΤΝΗΣΙΚΗ, ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ, ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
55 

Β1. Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθ μετάφραςθ 
κειμζνων ακαδθμαϊκοφ και επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ ςτισ ανκρωπιςτικζσ 
επιςτιμεσ ςτο ηεφγοσ ελλθνικι-αγγλικι 

25 

Β2. Διδακτικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ ωσ 
ξζνθσ γλϊςςασ 

25 

Β3. Αναγνωριςμζνθ επιμόρφωςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ 
5 

 
Σφνολο Βακμολογίασ Κριτθρίων Ομάδων Α-Β 100 

 
 
Πίνακασ μοριοδότθςθσ για τον κωδικό κζςθσ: 54Σ-002 

α/α Κριτιριο 
Μζγιςτθ 

Βακμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ/ΠΟΤΔΕ 
30 

Α1.  Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΤΕΙ ςχολισ τεχνολογικϊν εφαρμογϊν 20 

Α2. Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ χριςθσ Η/Υ 10 

Β. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
50 

Β1. Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε γραμματειακι – διοικθτικι υποςτιριξθ ζργων ΕΣΡΑ 
30 

Β2. Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν ψθφιοποίθςθ ι/και ςτθν ψθφιακι επεξεργαςία 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

10 

Β3. Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν καταχϊριςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε βάςθ 
δεδομζνων 

10 

Γ. ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 20 

Γ1 Εξζταςθ του υποψθφίου κατά τθν οποία ελζγχονται οι ικανότθτεσ και δεξιότθτζσ 

του, ποιοτικά και ποςοτικά, ςτισ εργαςίεσ  γραμματειακισ υποςτιριξθσ 
20 

Σφνολο Βακμολογίασ Κριτθρίων Ομάδων Α-Γ 100 

 
 
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, οι ιςοβακμιςαντεσ κα κλθκοφν ςε προςωπικι ςυνζντευξθ. 
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Οι υποψιφιοι μποροφν να κατακζτουν οποιοδιποτε ςυναφζσ προσ το αντικείμενο τθσ 
πρόςκλθςθσ ςτοιχείο που μπορεί να βοθκιςει ςτθ διαμόρφωςθ ορκισ γνϊμθσ για τθν εμπειρία, τισ 
γνϊςεισ και τθν καταλλθλότθτά τουσ.  

Σθμειϊνεται ότι εφόςον οι τίτλοι ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (προπτυχιακοί και 
μεταπτυχιακοί), οι οποίοι αποτελοφν απαραίτθτο τυπικό προςόν, ζχουν χορθγθκεί από Ιδρφματα του 
εξωτερικοφ, πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. 
(πρϊθν ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 

Η επαγγελματικι εμπειρία αποδεικνφεται με αντίγραφο ςχετικϊν ςυμβάςεων ι ςχετικι βεβαίωςθ 
από τον εργοδότθ-υπεφκυνο προγράμματοσ. Η πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται με 
τθν προςκόμιςθ του τίτλου ςπουδϊν ξζνθσ γλϊςςασ, εφόςον αυτόσ είναι αναγνωριςμζνοσ από τον ΑΣΕΡ 
για τθν πρόςλθψθ ςτο ελλθνικό δθμόςιο. Πςον αφορά ςτθν άριςτθ γνϊςθ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ (επίπεδο 
Γ2), (α) οι απόφοιτοι ξενόγλωςςων τμθμάτων επιςυνάπτουν φωτοτυπία επικυρωμζνθ του πτυχίου του 
ξενόγλωςςου τμιματοσ και (β) οι κάτοχοι προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν τίτλων Ιδρυμάτων του 
εξωτερικοφ επιςυνάπτουν τον πρωτότυπο τίτλο Ιδρφματοσ του εξωτερικοφ ςυνοδευόμενο από τθν 
επίςθμθ μετάφραςι του ςτθν ελλθνικι. Σθμειϊνεται ότι εφόςον οι τίτλοι ςπουδϊν τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί), οι οποίοι αποτελοφν απαραίτθτο τυπικό προςόν, ζχουν 
χορθγθκεί από Ιδρφματα του εξωτερικοφ, πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και 
ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (πρϊθν ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 

Ρροκειμζνου για τισ δθμοςιεφςεισ βιβλίων και άρκρων απαιτοφνται θ ςελίδα τίτλου, θ ςελίδα 
περιεχομζνων ι/και θ ςελίδα που φζρει το όνομα του ςυγγραφζα/ /μεταφραςτι ι ςχετικι βεβαίωςθ του 
εκδότθ-επιμελθτι. Εφόςον πρόκειται για ψθφιακό υλικό, απαιτείται αναφορά ςτο θλεκτρονικό 
περιβάλλον ςτο οποίο ζχει αναρτθκεί το υλικό (καταγραφι του URL). 

Οι άρρενεσ υποψιφιοι πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να 
ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ ι αποδεδειγμζνα να ζχουν αναβολι από τον Στρατό για χρονικό 
διάςτθμα ίςο ι μεγαλφτερο τθσ απαςχόλθςθσ με ςφμβαςθ ανάκεςθσ ζργου. 
 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ: 
Για τθν κατάκεςθ τθσ πρόταςισ τουσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκεφονται τα ςχετικά ζντυπα 
("Ζντυπο Ρρόταςθσ Υποψθφιότθτασ"), είτε από τθν ιςτοςελίδα του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr 
ςτθν επιλογι "Ανακοινϊςεισ-Ρροκθρφξεισ") είτε από τα γραφεία του ΚΕΓ, Καραμαοφνα 1 (Ρλατεία Σκρα), 
55132 Καλαμαριά Θεςςαλονίκθ. 
 
  Οι υποψιφιοι/-εσ, ςτον φάκελο που κα κατακζςουν, υποβάλλουν: 
(α)-Ζντυπο Πρόταςθσ Τποψθφιότθτασ (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που διατίκεται),  
(β)-βιογραφικό θμείωμα και 
(γ)-τα απαραίτθτα επικυρωμζνα/κεωρθμζνα δικαιολογθτικά. 
 
  Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο ΔΙΑΔΡ/Β/18952/25.09.2002/ΥΡΕΣΔΔΑ "Η υπεφκυνθ διλωςθ 
χρθςιμοποιείται αυτοτελϊσ όταν για παράδειγμα ο πολίτθσ επικυμεί να βεβαιϊςει τθν ακρίβεια των 
ςτοιχείων κάποιου φωτοαντιγράφου ι όταν κάποιο ςτοιχείο τθσ ταυτότθτάσ του ζχει αλλάξει π.χ. 
οικογενειακι κατάςταςθ και ςε πλικοσ άλλων περιπτϊςεων". Επομζνωσ το κάκε ζνα δικαιολογθτικό 
ξεχωριςτά που δεν φζρει επικφρωςθ μπορεί να ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται υπεφκυνα ότι "το "Χ" δικαιολογθτικό είναι ακριβζσ αντίγραφο του πρωτοτφπου το οποίο 
ευρίςκεται ςτθν κατοχι μου". 
  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρχει αναντιςτοιχία προςόντων, βακμολογιϊν ι οποιωνδιποτε 
άλλων ςτοιχείων μεταξφ του ςυμπλθρωμζνου Εντφπου Ρρόταςθσ Υποψθφιότθτασ και του Βιογραφικοφ 
Σθμειϊματοσ, υπεριςχφουν και λαμβάνονται υπόψθ μόνο τα ςτοιχεία που δθλϊνονται ςτο Ζντυπο. 
  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν υποβάλλονται κάποια από τα δικαιολογθτικά που επικαλείται 
ςτθν αίτθςι του ο/θ υποψιφιοσ/-α, κεωρείται ότι δεν υποβλικθκαν και, επομζνωσ, δεν λαμβάνονται 
υπόψθ. 
  Η πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν πρζπει να υφίςταται κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ 
υποψθφιότθτασ. Ρροςόντα που δεν αποδεικνφονται με τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά δε λαμβάνονται 
υπόψθ. 
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  Σα κεωρθμζνα/επικυρωμζνα αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, πιςτοποιιςεων και βεβαιϊςεων 
απαςχόλθςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που κα τεκμθριϊνει τα ςτοιχεία τθσ ζντυπθσ πρόταςθσ, 
ςυνυποβάλλονται (μαηί με το Ζντυπο Πρόταςθσ Τποψθφιότθτασ και το βιογραφικό ςθμείωμα) ςτον 
φάκελο υποψθφιότθτασ του κάκε υποψθφίου. 
 
  Σα ανωτζρω κατατίκενται ι αποςτζλλονται ταχυδρομικά (ΕΛΣΑ ι courier) ςτθν ακόλουκθ 
διεφκυνςθ (Προςοχι: το εξωτερικό μζροσ του φακζλου αναγράφεται θ ζνδειξθ που ακολουκεί): 
 

 
Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ 

Καραμαοφνα 1 (Πλατεία κρα) 
55132 Καλαμαριά, Θεςςαλονίκθ 

«Για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ κωδ. 54-T» 
 

 
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ πρόταςθ κατατίκεται ιδιοχείρωσ από τον υποψιφιο ι από νόμιμα 

εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ παραλαβισ των Ρροτάςεων δεν παρζχει οδθγίεσ (ι 
κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςυμβουλζσ) για τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ των εντφπων, επιμελείται, όμωσ, τα 
Ζντυπα Πρόταςθσ Τποψθφιότθτασ να είναι υπογεγραμμζνα.  

 
Δεν γίνονται δεκτζς και απορρίπτονται: 
(α)-Ρροτάςεισ που αποςτζλλονται με FAX ι e-mail. 
(β)-Ρροτάςεισ που δεν ζχουν χρθςιμοποιιςει το προβλεπόμενο από τθν πρόςκλθςθ Ζντυπο Ρρόταςθσ 
Υποψθφιότθτασ. 
 
 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ: 
Από 19-05-2015 ζωσ και 28-05-2015  
 
Θα αξιολογθκοφν μόνο οι αιτιςεισ υποψθφίων που κα κατατεκοφν ι κα αποςταλοφν ταχυδρομικά µε 
ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτθ διεφκυνςθ Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Καραμαοφνα 1 (Ρλατεία Σκρα),  55132 
Καλαμαριά, Θεςςαλονίκθ. 
 Στθν περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, το εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ κρίνεται από τθν 
θμερομθνία τθσ ταχυδρομικισ ςιμανςθσ (των ΕΛΤΑ ι τθσ εταιρίασ courier) που φζρει ο φάκελοσ 
αποςτολισ. 
 Μθ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ αίτθςθσ επιφζρει τθν ακυρότθτα τθσ ανωτζρω υποβαλλόμενθσ 
αίτθςθσ. 
 
 
 
ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ: 

Τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ δθμοςιοποιοφνται με καταχϊρθςι τουσ ςτθν 
θλεκτρονικι ςελίδα του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr ςτθν επιλογι «Ανακοινϊςεισ-Ρροκθρφξεισ») 
και παράλλθλα γίνεται ανάρτθςι τουσ ςτον Ρίνακα Ανακοινϊςεων ςτα γραφεία του ΚΕΓ για διάςτθμα 
πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν ζκδοςι τουσ. 
 
 
ΕΝΣΑΕΙ  

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτο ΚΕΓ ιδιοχείρωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο ι ταχυδρομικά 
(ΕΛΤΑ ι courier).  

Στθν περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ, ο φάκελοσ κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Ζνςταςθ. 
Ρρόςκλθςθ με Κωδικό: …..». Το εμπρόκεςμο τθσ ζνςταςθσ κρίνεται από τθν θμερομθνία τθσ ταχυδρομικισ 
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ςιμανςθσ που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ. Μθ εμπρόκεςμθ υποβολι επιφζρει τθν ακυρότθτα τθσ 
ανωτζρω υποβλθκείςθσ ζνςταςθσ και τθ μθ εξζταςθ τθσ. 

 Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου διάςταςθσ Α4 ςτθ διεφκυνςθ: Κζντρο 
Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Καραμαοφνα 1 (Ρλατεία Σκρα), 55132 Καλαμαριά Θεςςαλονίκθσ,  υπόψθ τθσ 
Επιτροπισ Ενςτάςεων, μζςα ςτθν αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ 
τθσ ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΕΓ. Εάν θ τελευταία θμζρα τθσ ανωτζρω 
προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων είναι Σάββατο ι θμζρα αργίασ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν ςτθν ζδρα 
του ΚΕΓ, τότε θ προκεςμία παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι και τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν 
αργία.  

Ενςτάςεισ που περιζρχονται ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο μετά τθν παρζλευςθ τθσ 
ανωτζρω προκεςμίασ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ, λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου, αλλά δεν εξετάηονται. 
 Επίςθσ, υπενκυμίηεται το δικαίωμα πρόςβαςθσ των υποψθφίων ςτουσ ατομικοφσ φακζλουσ και ςτα 
ατομικά φφλλα αξιολόγθςθσ/βακμολόγθςθσ των υπολοίπων υποψθφίων κακϊσ και των προχποκζςεων 
αςκιςεϊσ του. Σθμειϊνεται ότι το δικαίωμα τθσ πρόςβαςθσ ςτα ατομικά φφλλα αξιολόγθςθσ των άλλων 
υποψθφίων, αςκείται υπζρ του αιτοφντοσ υπό τον όρο τιρθςθσ των προβλεπομζνων ςτο υπό ςτοιχεία 
Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 ζγγραφο τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, ιτοι όταν 
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του το ζννομο ςυμφζρον τθσ υπεράςπιςθσ των δικαιωμάτων του ενϊπιον των 
αρμοδίων δικαςτθρίων. 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ: 
 Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα δθμοςιευκεί ςτον ιςτοχϊρο του ΚΕΓ 
(http://www.greeklanguage.gr). 
  Για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι υποψθφιοτιτων, τθ ςυμπλιρωςθ των 
αιτιςεων, το επιςτθμονικό περιεχόμενο του ζργου και άλλεσ διαδικαςτικζσ διευκρινίςεισ μπορείτε να 
απευκφνεςτε ςτθν κ. Άννα Κοκκινίδου και ςτθν κ. ουςουλιϊτθ Θωμαι τθλ: 2310-805507 από 11:00-
13:00,  e-mail: centre@komvos.edu.gr 
  Για περαιτζρω πλθροφορίεσ για το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 
Μάκθςθ», το κεςμικό πλαίςιο υλοποίθςθσ των πράξεων που εντάςςονται ςτο εν λόγω Ε.Ρ., τουσ νομικοφσ 
κανόνεσ που διζπουν το ζργο και άλλα ςχετικά ηθτιματα μπορείτε να απευκφνεςτε ςτον κ. Γεϊργιο Βλάχο, 
τθλ: 2310-459101 και 2310-459106, e-mail: vlahos@komvos.edu.gr 
 
 
 
 
 

Ο Ρρόεδροσ του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ 
 
 
 
 

Κακθγθτισ Ι.Ν. Καηάηθσ 
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