
 

  
 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΑΜΔΙΟ ΔΝΣΑΞΗ 

 
ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

 
 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 

Καξακανύλα 1, Πιαηεία θξα 

55132 Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο 

Σει.: +30 2313 331 500 

Φαμ: +30 2313 331 502 

e-mail: centre@komvos.edu.gr 

 

 

 

 

 

 

 

Θεζζαινλίθε, 8-5-2015 

   Aξ. Πξση.:  881  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ  

ΔΩ ΓΔΚΑΔΞΙ  (16) ΤΜΒΑΔΩΝ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

(θσδ. πξόζθιεζεο: A-1/ΤΠΔ) 

 

 

Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (εθεμήο: ΚΔΓ), ΝΠΙΓ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη αλάδνρνο θαη ππεχζπλνο θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

1.3.γ/13: «πγγξαθή βηβιίνπ θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθήο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

κε ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ (π.η.ρ.) πνπ αηηνύληαη ηελ 

ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε» ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1.3/13: «Δθπαίδεπζε 

θαη επηκόξθσζε ησλ λνκίκσο δηακελόλησλ π.η.ρ.» 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Έληαμεο Τπεθφσλ Σξίησλ Υσξψλ κε 

ππεχζπλε αξρή ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

  

  Σν ΚΔΓ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

αλσηέξσ Πξάμεο, πξνηίζεηαη λα απαζρνιήζεη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε 

ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

  Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ θάθειν ππνςεθηφηεηαο 

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο. 
 

ΑΔΑ: Β5ΧΖ465ΕΦ5-5Θ9



 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ: 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-001 

Έσο 1 θηιόινγνο γηα ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ  κε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε 

δηδαζθαιία μέλεο γιώζζαο γηα επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2  κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 

00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ηνπ ζπλεξγάηε πνπ ζα επηιεγεί γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο  Α-001 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα κε βάζε ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αηηνχληαη 

πνιηηνγξάθεζεο  

 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν Ξέλεο Φηινινγίαο 

2. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηε λενειιεληθή σο δεχηεξε/μέλε γιψζζα 

3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο. 

4. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δηαθνζίσλ (200) σξψλ ζηε δηδαζθαιία  μέλεο 

γιψζζαο γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο . 

5. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 

     Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

  6. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ αμηνιφγεζε εμεηαζηηθψλ ηεηξαδίσλ        

ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο ειιελνκάζεηαο επξείαο θιίκαθαο ζε παγθφζκην επίπεδν 

      7. Δπηκφξθσζε ζηελ «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ». 

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-002 

Έσο 1 πηπρηνύρνο Ξέλεο Φηινινγίαο, εηδηθόο επηζηήκνλαο γηα ηε ζπγγξαθή 

εθπαηδεπηηθνύ  πιηθνύ 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 

00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ηνπ ζπλεξγάηε πνπ ζα επηιεγεί γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-002 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αηηνχληαη πνιηηνγξάθεζεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα δηδαθηηθφ 

πιηθφ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν Ξέλεο Φηινινγίαο 

2. Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ Φηινζνθηθήο ρνιήο ζηελ εθκάζεζε μέλεο γιψζζαο 

κε ΣΠΔ 

3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε εμεηαζηηθψλ δνθηκαζηψλ ειιελνκάζεηαο 

επξείαο θιίκαθαο ζε παγθφζκην επίπεδν 

4. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ 

5. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

6. Αλαθνηλψζεηο/εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο ή/θαη δεκνζηεχζεηο κε αληηθείκελν 

«Γηδαθηηθή ησλ γισζζψλ» 

7. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ 
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ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-003 

Έσο 1 θηιόινγνο  κε εμεηδίθεπζε ζηελ εθαξκνζκέλε γισζζνινγία γηα ηε ζπγγξαθηθή 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 

00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ηνπ ζπλεξγάηε πνπ ζα επηιεγεί γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-003 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αηηνχληαη πνιηηνγξάθεζεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα δηδαθηηθφ 

πιηθφ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν Σκήκαηνο Φηινινγίαο κε εηδίθεπζε ζηε γισζζνινγία. 

2. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ κε αληηθείκελν ηελ εθαξκνζκέλε γισζζνινγία (κε 

εηδίθεπζε ζηε δηδαθηηθή ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο). 

3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ππνζηήξημεο (moderation) ζε δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο 

δηδαζθφλησλ ηελ λενειιεληθή γιψζζα. 

4. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή ή επεμεξγαζία επηκνξθσηηθνχ/ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ κε αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο κε ΣΠΔ.  

 

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

5. Αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο ή/θαη δεκνζηεχζεηο κε αληηθείκελν: 

(α) ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο κε ΣΠΔ,  ή/θαη 

(β) ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο 

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-004 

Έσο 1 θηιόινγνο - εηδηθόο  ζύκβνπινο γηα ηνλ ζρεδηαζκό εξσηήζεσλ θαηαλόεζεο 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ,  λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο έσο έλαλ αλζξσπνκήλα θαη κε έξγν έσο θαη έλαλ 

αλζξσπνκήλα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 00 επξψ.  

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ηνπ ζπλεξγάηε πνπ ζα επηιεγεί γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-004 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηνλ ζρεδηαζκφ εξσηήζεσλ  θαηαλφεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο.  

2.  Μεηαπηπρηαθφ Σίηινο πνπδψλ ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. 

3. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζρεηηθφ κε ηελ  εθπαηδεπηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

πνιηηψλ κε δηακελφλησλ κφληκα ζηελ Διιάδα. 

 

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

4. Δξεπλεηηθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ  πέληε (5) εηψλ ζην αληηθείκελν ηεο 

ηζηνξίαο. 

5. Γεκνζηεχζεηο/ζπγγξαθηθφ έξγν ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή. 

6. Δκπεηξία ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-005 

Έσο 1 θηιόινγνο γηα ηελ εθπόλεζε δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ θαη ηε δεκηνπξγία αξρείνπ 

παξνπζηάζεσλ 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 
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έσο θαη δχν αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 00 

επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-005 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηελ εθπφλεζε δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

αξρείνπ παξνπζηάζεσλ. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν ηκήκαηνο Φηινινγίαο 

2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε ηάμεηο  ππνδνρήο  

3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε βηβιηνζεθνλνκία 

4. Απνδεδεηγκέλε θαηάξηηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο απφ θνξείο πνπ 

δηελεξγνχλ εμεηάζεηο γισζζνκάζεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν 

 

     Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

     5. Γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Β2 

     6. Πηζηνπνηεκέλε γλψζε Η/Τ 

     7. Κάξηα αλεξγίαο 

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-006 

Έσο 1 ζρεδηαζηήο νπηηθήο επηθνηλσλίαο (γξαθίζηα) κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ζρεδηαζκό 

εθπαηδεπηηθώλ πιηθώλ 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 

00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-006 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ζρεδηαζκφ νπηηθήο επηθνηλσλίαο (γξαθηζηηθή επηκέιεηα) 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Δκπεηξία ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ζρεδηαζηή νπηηθήο επηθνηλσλίαο (γξαθίζηα)  

γηα ηνπιάρηζηνλ νρηψ (8) έηε. 

2. Δκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ βηβιίσλ, εμσθχιισλ βηβιίσλ θαη πιηθνχ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

3. Δκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ ζην πεδίν ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο. 

4. Δκπεηξία ζηελ ςεθηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 

 Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

5. Δκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ ή/θαη θαηαζθεπή παηρληδηψλ, θπξίσο εθπαηδεπηηθψλ. 

6. Δκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ δηαδηθηπαθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ή/θαη ηζηνζειίδσλ γηα παηδηά κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. 

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-007 

Έσο 1 εθπαηδεπηηθόο κε εμεηδίθεπζε ζηελ ηζηνξία γηα ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ 

θαζνδήγεζε νκάδαο εξεπλεηώλ θαη ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 

00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-007 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε νκάδαο εξεπλεηψλ 

γηα ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηε ζπγγξαθή ζρεηηθνχ 

πιηθνχ. 

ΑΔΑ: Β5ΧΖ465ΕΦ5-5Θ9



Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν ηκήκαηνο Ιζηνξίαο -  Αξραηνινγίαο κε εμεηδίθεπζε ζηελ ηζηνξία 

2. Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ζηε δηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο ή, 

ειιείςεη απηνχ, Μεηαπηπρηαθφ ηίηινο ζπνπδψλ ζηελ Ιζηνξία 

3. Μεηεθπαίδεπζε ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα ηνπιάρηζηνλ δηεηνχο δηάξθεηαο 

4.Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα ή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ 10 έηε 

5. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε θαζνδήγεζε θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή εθπαηδεπηηθψλ 

6. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζχληαμε ιεμηθνγξαθηθψλ ιεκκάησλ 

7. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ επηκέιεηα βηβιίσλ 

 

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

8.Δπηκφξθσζε ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο 

9. Γεκνζηεχζεηο άξζξσλ ζρεηηθψλ κε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα  

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-008 

Έσο 1 εθπαηδεπηηθόο κε εμεηδίθεπζε ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο γηα ηε ζπγγξαθή 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 

00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-008 αθνξά κεηαμύ άιισλ:  ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ηζηνξία κε 

έκθαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ νπηηθή. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

2. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 

3. Μεηεθπαίδεπζε ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα ηνπιάρηζηνλ δηεηνχο δηάξθεηαο 

4. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ 10  έηε 

5. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

6.Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ςεθηαθψλ πφξσλ 

 

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα εθηηκεζνύλ 

7.Γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Β2 

8. Πηζηνπνηεκέλε γλψζε Η/Τ 

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-009 

Έσο 1 θηιόινγνο κε εμεηδίθεπζε ζηελ αξραία ηζηνξία  ή ηελ θιαζηθή αξραηνινγία γηα 

ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 

1.400,00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-009 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ηζηνξία κε 

έκθαζε ζηελ αξραία ηζηνξία ή ηελ θιαζηθή αξραηνινγία. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν ηκήκαηνο Ιζηνξίαο -  Αξραηνινγίαο κε εμεηδίθεπζε ζηελ ηζηνξία 

2. Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο κε αληηθείκελν ηε Μαθεδνλία 
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3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηνπιάρηζηνλ 10 

έηε 

4. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή ςεθηαθνχ ή/θαη ζπκβαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ 

5. πληνληζκφο ή/θαη ζπκκεηνρή ζε νκάδεο πνιηηηζηηθήο επηκφξθσζεο 

 

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

6. Γεκνζηεχζεηο κε αληηθείκελν ηζηνξηθά ζέκαηα 

7. Δπηκνξθψζεηο ζε ζέκαηα ηζηνξίαο 

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-010 

Έσο 1 θηιόινγνο κε εμεηδίθεπζε ζηε βπδαληηλή ηζηνξία  γηα ηε ζπγγξαθή 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 

00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-010 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ηζηνξία κε 

έκθαζε ζηε βπδαληηλή ηζηνξία. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν Σκήκαηνο Ιζηνξίαο - Αξραηνινγίαο. 

2. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηε βπδαληηλή ηζηνξία. 

3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηνπιάρηζηνλ 10  

έηε 

4. Aπνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέζεηο επζχλεο 

5. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  

 

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

6. Δπηκνξθψζεηο κε αληηθείκελν ηελ  ειιεληθή ηζηνξία  

7. Δπηκνξθψζεηο κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγηθή γξαθή  

8. Δπηκνξθψζεηο ζε καζεζηαθά θαη ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα 

9. Πηζηνπνηεκέλε γλψζε Η/Τ 

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-011  

Έσο 1 εηδηθόο ζπλεξγάηεο, πηπρηνύρνο λνκηθήο ζρνιήο κε εκπεηξία ζηελ πηζηνπνίεζε 

ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο ειιελνκάζεηαο γηα ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ελόηεηα 3 (ζεζκνί, νξγάλσζε ηεο πνιηηείαο θ.ιπ.) 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 

00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-011 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ελφηεηα πνπ αθνξά ηνπο ζεζκνχο, ηελ νξγάλσζε ηεο πνιηηείαο θ.ιπ. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν Ννκηθήο ρνιήο, Ννκηθνχ Σκήκαηνο ηεο ρνιήο Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ ρνιψλ 

2. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε δεηήκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, πηζηνπνίεζεο ησλ   

πξνζφλησλ θαη ηεο ειιελνκάζεηαο  

3. Δκπεηξία ζηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζπκκεηνρή ζε άιια    

επηζηεκνληθά/εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα  ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ 
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4.   Πηζηνπνηεκέλα θαιή γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ  

 

    Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

       5. Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-012 

Έσο 1 πηπρηνύρνο ειιεληθήο θηινινγίαο γηα ηελ εθπόλεζε δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ γηα ην 

κάζεκα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη δχν αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 00 

επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-012 αθνξά κεηαμύ άιισλ: γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα ην κάζεκα 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο, ηκήκαηνο Φηινινγίαο κε εηδίθεπζε ζηε γισζζνινγία 

2. Πηζηνπνηεκέλα θαιή γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ  

3. Παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ δηαθνζίσλ (200) σξψλ γηα 

ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε     αιιφγισζζνπο 

 

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

4.   Παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγηθή γξαθή 

5. Φνίηεζε ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκφ 

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-013 

Έσο 1 πηπρηνύρνο μέλεο θηινινγίαο γηα κεηαθξαζηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηελ εθπόλεζε δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηελ ελόηεηα ησλ ζεζκώλ 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη δχν αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 00 

επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-013 αθνξά κεηαμύ άιισλ: κεηαθξαζηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ 

εθπφλεζε δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα ηελ ελφηεηα ησλ ζεζκψλ. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1.  Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο, ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη θηινινγίαο 

2. Πηζηνπνηεκέλα θαιή γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ  

3.  Παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ δηαθνζίσλ (200) σξψλ γηα 

ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε     αιιφγισζζνπο 

 

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

4. Βεβαίσζε/πηζηνπνίεζε κεηάθξαζεο  

5. Φνίηεζε ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία μέλεο γιψζζαο 
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ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-014 

Έσο 1 Κνηλσληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ζπλαθή εκπεηξία. γηα ζπγγξαθή 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ελόηεηα 3 (ζεζκνί, νξγάλσζε ηεο 

πνιηηείαο θ.ιπ.) 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 

00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-014 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ελφηεηα πνπ αθνξά ηνπο ζεζκνχο, ηελ νξγάλσζε ηεο πνιηηείαο θ.ιπ. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν Κνηλσληνινγίαο 

2. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δμεηδίθεπζεο ζηελ Κνηλσληνινγία 

3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θνηλσληνινγία 

ή/θαη ηνλ θνηλσληθφ γξακκαηηζκφ 

4. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο θνηλσληνινγίαο 

  

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

5. Δκπεηξία ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηκφξθσζε ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο θνηλσληνινγίαο. 

 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-015 

Έσο 1 Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο θαη Μεραληθόο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηβάιινληνο 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 

00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-015 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πεξηβάιινληνο  γηα ηε κεηαθφξησζε ηνπ πιηθνχ θ.ιπ. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 

2.   Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ ζε επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

3. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. 

 

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

4. Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

 

ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ Α-016 

Έσο 1 εηδηθόο ζπλεξγάηεο, πηπρηνύρνο λνκηθήο θαη θηινζνθηθήο ζρνιήο κε εκπεηξία 

ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο ειιελνκάζεηαο θαη ηε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία/αμηνιόγεζε ηεο ειιεληθήο σο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο γηα ζπγγξαθή 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ελόηεηα 3 (ζεζκνί, νξγάλσζε ηεο 

πνιηηείαο θ.ιπ.) 

Σν ΚΔΓ ελδηαθέξεηαη, ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, λα απαζρνιήζεη έσο  έλαλ (1)  

ζπλεξγάηε κε δηάξθεηα απαζρφιεζεο απφ έλαλ έσο θαη 2 κήλεο (ιήμε ηνπ έξγνπ) θαη κε έξγν 

έσο θαη ηξεηο αλζξσπνκήλεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλαο αλζξσπνκήλαο θνζηνινγείηαη ζηα 1.400, 

00 επξψ.   

Σν αληηθείκελν απαζρόιεζεο ησλ ζπλεξγαηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηνλ θσδηθό 

ζέζεο Α-016 αθνξά κεηαμύ άιισλ: ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε νκάδαο εξεπλεηψλ 
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γηα ηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο ζεζκνχο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο  θαη ηε 

ζπγγξαθή ζρεηηθνχ πιηθνχ. 

Ο ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζόληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινύζσο: 

1. Πηπρίν Ννκηθήο ρνιήο/ Ννκηθνχ Σκήκαηνο ηεο ρνιήο Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ ρνιψλ 

2.   Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο, Σκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

4. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο ειιελνκάζεηαο θαη ζηε ζπγγξαθή 

εμεηαζηηθνχ πιηθνχ 

5. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε/ζην ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ή/θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο 

 

Επηπιένλ πξνζόληα πνπ ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

6. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δμεηδίθεπζεο ζηηο αλζξσπηζηηθέο/θνηλσληθέο επηζηήκεο. 

 

 

 

 

 

Όπνηνη/-εο επηιεγνχλ ζα απαζρνιεζνχλ κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ, έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδνληαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Κ.Δ.Γ., πνπ απαζρνιείηαη ζην ίδην έξγν θαη 

κε ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ, ηνπ νπνίνπ νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηηο ππνδείμεηο 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σν έξγν ζα πινπνηείηαη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν 

Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Κ.Δ.Γ. ζηε Θεζζαινλίθε. 

 

 

Πξνζνρή:  

Τν Κέληξν Ειιεληθήο Γιώζζαο δελ αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε σο πξνο ηε ζύλαςε ζύκβαζεο, 

γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

Επίζεο, έρεη ην δηθαίσκα λα κελ πξνρσξήζεη ζηε ζύλαςε ζύκβαζεο αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 

δηαθνπεί ην πξόγξακκα ή ε ρξεκαηνδόηεζή ηνπ. 

 

 

Η πιεξσκή ησλ ζπλεξγαηώλ θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ 

πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθόληζεο πλαιιαγώλ 

παξαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ.  
 
 

ΑΔΑ: Β5ΧΖ465ΕΦ5-5Θ9



 
ΠΙΝΑΚΔ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ: 

 

 

 

Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό της θέσης: Α-001 
 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
30 

Α1. Πηπρίν Ξέλεο Φηινινγίαο 

10 

Α2. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε λενειιεληθή σο δεύηεξε/μέλε γιώζζα 

20 

Β. EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
50 

Β1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο σο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο. 

 

20 

Β2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δηαθνζίσλ (200) σξώλ ζηε δηδαζθαιία 

μέλεο γιώζζαο γηα επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο. 
10 

Β3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 

 
20 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
20 

Γ1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ αμηνιόγεζε εμεηαζηηθώλ ηεηξαδίσλ 

ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο ειιελνκάζεηαο επξείαο θιίκαθαο ζε παγθόζκην 

επίπεδν. 

 

10 

Γ2. Δπηκόξθσζε ζηελ «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ». 

 
10 

 ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 
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Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης: Α-002 

 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. Σίτλοι σποσδών 
35 

Α1. Πηπρίν Ξέλεο Φηινινγίαο 10 

Α2. 
Γηδαθηνξηθόο ηίηινο ζπνπδώλ Φηινζνθηθήο Σρνιήο ζηελ Δθκάζεζε 

Ξέλεο Γιώζζαο κε ΤΠΔ 
25 

Β. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
45 

Β1. Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε εμεηαζηηθώλ δνθηκαζηώλ 

ειιελνκάζεηαο επξείαο θιίκαθαο ζε παγθόζκην επίπεδν 

(5 μόπια ανά εξεηαζηική πεπίοδο με μέγιζηο απιθμό μοπίων ηα 15) 15 

Β2. Δκπεηξία ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ  

(3 μόπια ανά εξάμηνο με μέγιζηο απιθμό μοπίων ηα 15) 
15 

Β3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 15 

Γ. ΛΟΙΠΑ 20 

Γ1. Αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο ή/θαη δεκνζηεύζεηο κε 

αληηθείκελν ηε «Γηδαθηηθή ησλ γισζζώλ» 

(5 μόπια ανά ειζήγηζη με μέγιζηο απιθμό μοπίων ηα 10) 

10 

Γ2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή δηδαθηηθώλ πξνηάζεσλ 10 

ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 

 

 

ΑΔΑ: Β5ΧΖ465ΕΦ5-5Θ9



 

Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης: Α-003 

 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
30 

Α1. Πηπρίν  Τκήκαηνο Φηινινγίαο κε εηδίθεπζε ζηε γισζζνινγία. 

 10 

Α2. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ κε αληηθείκελν ηελ εθαξκνζκέλε 

γισζζνινγία (κε εηδίθεπζε ζηε δηδαθηηθή ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο). 

 

20 

 EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
50 

Β1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ππνζηήξημεο (moderation) ζε δηαδηθηπαθέο 

θνηλόηεηεο δηδαζθόλησλ ηελ λενειιεληθή γιώζζα. 

 

25 

Β2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή ή επεμεξγαζία επηκνξθσηηθνύ/ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε αληηθείκελν ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο 

γιώζζαο κε ΤΠΔ.  

 

25 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
20 

Γ1. Αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο ή/και δεκνζηεύζεηο κε αληηθείκελν: 

(α) ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο κε ΤΠΔ,  

 ή/και 
(β) ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο 

 

20 

 ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 
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Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης: Α -004 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
45 

Α1. Πηπρίν Φηινζνθηθήο Σρνιήο  
10 

Α2. Μεηαπηπρηαθό Τίηινο Σπνπδώλ ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο 
15 

Α3. Γηδαθηνξηθόο ηίηινο εηδίθεπζεο ζρεηηθόο κε ηελ  εθπαηδεπηηθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνιηηώλ κε δηακελόλησλ κόληκα ζηελ Διιάδα. 20 

Β. EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
35 

Β1. Δξεπλεηηθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ  πέληε (5) εηώλ ζην 

αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο. 
20 

Β2. Δκπεηξία ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. 
15 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
20 

Γ1. Γεκνζηεύζεηο/ζπγγξαθηθό έξγν ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή. 20 

 ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 

 

Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης:  Α-005 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
        20 

Α1. Πηπρίν  Τκήκαηνο Φηινινγίαο. 

 20 

Β. EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΑ/ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ 
60 

Β1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε ηάμεηο 

ππνδνρήο  

 

20 

Β2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε βηβιηνζεθνλνκία 

 
20 

Β3. Απνδεδεηγκέλε θαηάξηηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο δεύηεξεο/μέλεο γιώζζαο από 

θνξείο πνπ δηελεξγνύλ εμεηάζεηο γισζζνκάζεηαο ζε παγθόζκην επίπεδν 

 

20 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
20 

Γ1. Πηζηνπνηεκέλε γλώζε Η/Υ 10 

Γ2. Γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Β2 5 

Γ3. Κάξηα αλεξγίαο 5 

 ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 
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Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης:  Α-006 
 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΤΠΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 10 

Α1. Απνιπηήξηνο ηίηινο ζπνπδώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 10 

Β. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
50 

Β1. Δκπεηξία ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ζρεδηαζηή νπηηθήο 

επηθνηλσλίαο (γξαθίζηα)  γηα ηνπιάρηζηνλ νρηώ (8) έηε 

20 

Β2. Δκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκό βηβιίσλ, εμσθύιισλ βηβιίσλ θαη πιηθνύ 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. 

 

15 

Β3. Δκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ ζην πεδίν ηεο γιώζζαο 

θαη ηεο ινγνηερλίαο. 

 

15 

Γ. ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΗ 15 

Γ1. Δκπεηξία ζηελ ςεθηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

(5 κόξηα αλά εμάκελν κε κέγηζην ηα 15 κόξηα) 
15 

Γ. ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΣΙΜΗΘΟΤΝ 25 

Γ1. Σρεδηαζκόο ή/θαη θαηαζθεπή παηρληδηώλ, θπξίσο εθπαηδεπηηθώλ. 10 

Γ2. Σρεδηαζκόο ειεθηξνληθώλ πεξηβαιιόλησλ δηαδηθηπαθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ή/θαη ηζηνζειίδσλ γηα παηδηά κε εθπαηδεπηηθό 

πεξηερόκελν. 

15 

ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 
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Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης:  Α-007 

 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
40 

Α1. Πηπρίν  ηκήκαηνο Ιζηνξίαο- Αξραηνινγίαο κε εμεηδίθεπζε ζηελ ηζηνξία 

 10 

Α2. Γηδαθηνξηθόο ηίηινο ζπνπδώλ Φηινζνθηθήο Σρνιήο ζηε δηδαθηηθή ηεο 

Ιζηνξίαο  ή, ειιείςεη απηνύ, 

 

20 

Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηελ Ιζηνξία 
15 

Α3. Μεηεθπαίδεπζε ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα ηνπιάρηζηνλ δηεηνύο δηάξθεηαο 
10 

Β. EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
50 

Β1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα ή ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε 
10 

Β2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε θαζνδήγεζε θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή 

εθπαηδεπηηθώλ 
20 

Β3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζύληαμε ιεμηθνγξαθηθώλ ιεκκάησλ 

 
10 

Β4. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ επηκέιεηα βηβιίσλ 
10 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
10 

Γ1. Δπηκόξθσζε ζε ζέκαηα αμηνιόγεζεο 5 

Γ2. Γεκνζηεύζεηο άξζξσλ ζρεηηθώλ κε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα 5 

 ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 
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Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης:  Α-008 
 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
40 

Α1. Πηπρίν Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 10 

Α2. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο 
20 

Α3. Μεηεθπαίδεπζε ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα ηνπιάρηζηνλ δηεηνύο δηάξθεηαο 
10 

Β. EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
40 

Β1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε 

 

10 

Β2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
20 

Β3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

θαη ςεθηαθώλ πόξσλ 
10 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
20 

Γ1. Γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Β2 

 
10 

Γ2. Πηζηνπνηεκέλε γλώζε Η/Υ 

 
10 

 ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 
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Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης:  Α-009 

 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
35 

Α1. Πηπρίν  ηκήκαηνο Ιζηνξίαο- Αξραηνινγίαο 

 10 

Α2. Γηδαθηνξηθόο ηίηινο ζπνπδώλ Φηινζνθηθήο Σρνιήο κε αληηθείκελν ηελ 

αξραία Μαθεδνλία 

 

25 

Β. EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
40 

Β1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ 10 έηε 

 

10 

Β2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή ςεθηαθνύ ή/θαη ζπκβαηηθνύ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
20 

Β3. Σπληνληζκόο ή/θαη ζπκκεηνρή ζε νκάδεο πνιηηηζηηθήο επηκόξθσζεο 
10 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
25 

Γ1. Γεκνζηεύζεηο κε αληηθείκελν ηζηνξηθά ζέκαηα 

 
15 

Γ2. Δπηκνξθώζεηο ζε ζέκαηα ηζηνξίαο 

 
10 
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Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης:  Α-010 

 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
30 

Α1. Πηπρίν  ηκήκαηνο Ιζηνξίαο- Αξραηνινγίαο 

 10 

Α2. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε βπδαληηλή ηζηνξία  

 20 

Β. EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
35 

Β1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέζεηο επζύλεο 

 
10 

Β2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία δηδαζθαιίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ 10 έηε 

 

10 

Β3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 
15 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
35 

Γ1. Δπηκνξθώζεηο κε αληηθείκελν ηελ  ειιεληθή ηζηνξία  10 

Γ2. Δπηκνξθώζεηο κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγηθή γξαθή 

 
10 

Γ3. Δπηκνξθώζεηο ζε καζεζηαθά θαη ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα 10 

Γ4. Πηζηνπνηεκέλε γλώζε Η/Υ 

 
5 

 ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 
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Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης:  Α-011 

 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
20 

Α1. Πηπρίν Ννκηθήο Σρνιήο, Ννκηθνύ Τκήκαηνο ηεο Σρνιήο Ννκηθώλ, 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Σρνιώλ 20 

Β. EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
50 

Β1. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε δεηήκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, πηζηνπνίεζεο ησλ  

πξνζόλησλ θαη ηεο ειιελνκάζεηαο  

 

30 

Β2. Δκπεηξία ζηελ εθπόλεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ζπκκεηνρή ζε άιια   

επηζηεκνληθά/εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα  ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

 

20 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
30 

Γ1. Πηζηνπνηεκέλα θαιή γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ 10 

Γ2. Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε δεκόζηα δηνίθεζε  20 

 ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 

 

 

Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης:  Α-012 

 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
20 

Α1. Πηπρίν Φηινζνθηθήο Σρνιήο, ηκήκαηνο Φηινινγίαο κε εηδίθεπζε ζηε 

γισζζνινγία 

 

20 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
80 

Γ1. Πηζηνπνηεκέλα θαιή γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ  

 
20 

Γ2. Παξαθνινύζεζε πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο ηνπιάρηζηνλ δηαθνζίσλ (200) 

σξώλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε     αιιόγισζζνπο 

 

30 

Γ3. Παξαθνινύζεζε πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγηθή γξαθή 

 15 

Γ4. Φνίηεζε ζε κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό  

 
15 
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Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης: Α-013 

 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
20 

Α1. Πηπρίν Φηινζνθηθήο Σρνιήο, ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη 

θηινινγίαο 20 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
80 

Γ1. Παξαθνινύζεζε πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο ηνπιάρηζηνλ δηαθνζίσλ 

(200) σξώλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο ζε     αιιόγισζζνπο 

 

30 

Γ2. Πηζηνπνηεκέλα θαιή γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ 20 

Γ3. Βεβαίσζε/πηζηνπνίεζε κεηάθξαζεο 15 

Γ4. Φνίηεζε ζε κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία μέλεο 

γιώζζαο 
15 

 ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 

 

 

Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης:  Α-014 
 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
30 

Α1. Πηπρίν Κνηλσληνινγίαο 
10 

Α2. Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δμεηδίθεπζεο ζηελ Κνηλσληνινγία 

 20 

Β. EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
60 

Β1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ 

θνηλσληνινγία ή/θαη ηνλ θνηλσληθό γξακκαηηζκό 

 

40 

Β2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο θνηλσληνινγίαο 

 
20 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
10 

Γ1. Δκπεηξία ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηκόξθσζε ζε ζρέζε κε ην γλσζηηθό 

αληηθείκελν ηεο θνηλσληνινγίαο. 

 

10 
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Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης:  Α-015 

 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
20 

Α1. Πηπρίν Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Ηιεθηξνληθώλ 

Υπνινγηζηώλ 

 

20 

Β. EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
70 

Β1. Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ ζε επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

 
35 

Β2. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε πνιπκεζηθώλ 

εθαξκνγώλ. 

 

35 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
10 

Γ1. Άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 10 

 ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 

 

 

 

Πίνακας μοριοδότησης για τον κωδικό θέσης:  Α-016 

 

α/α Κριτήριο 
Μέγιστη 

Βαθμολογία 

Α. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ 
30 

Α1. Πηπρίν Ννκηθήο Σρνιήο/ Ννκηθνύ Τκήκαηνο ηεο Σρνιήο Ννκηθώλ, 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Σρνιώλ 

 

20 

Α2. Πηπρίν Φηινζνθηθήο Σρνιήο, Τκήκαηνο Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο 

 10 

Β. EΡΔΤΝΗΣΙΚΗ, ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
60 

Β1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο ειιελνκάζεηαο θαη ζηε 

ζπγγξαθή εμεηαζηηθνύ πιηθνύ 
30 

Β2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε/ζην ζπληνληζκό πξνγξακκάησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ή/θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ειιεληθήο σο μέλεο γιώζζαο 

 

30 

Γ. ΛΟΙΠΑ 
10 

Γ1. Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δμεηδίθεπζεο ζηηο αλζξσπηζηηθέο/θνηλσληθέο 

επηζηήκεο. 
10 

 ύνολο Βαθμολογίας Κριτηρίων Ομάδων Α-Γ 100 
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Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ νπνηνδήπνηε ζπλαθέο πξνο ην αληηθείκελν ηεο 

πξφζθιεζεο ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε νξζήο γλψκεο γηα ηελ εκπεηξία, 

ηηο γλψζεηο θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο.  

εκεηψλεηαη φηη εθφζνλ νη ηίηινη ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθνί θαη 

κεηαπηπρηαθνί), νη νπνίνη απνηεινχλ απαξαίηεην ηππηθφ πξνζφλ, έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Ιδξχκαηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο θαη ηζνηηκίαο ηνπ 

Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πξψελ ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α.). 

  Γηα ηελ πξνζκέηξεζε κνξίσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ επηκνξθσηή) θαη ζε έξεπλεο ή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα απαηηείηαη ζρεηηθή 

ζχκβαζε ή πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα πινπνίεζεο. 

Η εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή ή/θαη επηκέιεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απνδεηθλχεηαη κε 

αληίγξαθν ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά, εθφζνλ απαηηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί 

ην αληηθείκελν εξγαζίαο, βεβαίσζε απφ ηνλ εξγνδφηε. Δλαιιαθηηθά, ε εκπεηξία κπνξεί λα 

απνδεηθλχεηαη κε αληίγξαθν ηεο ζειίδαο ηίηινπ ή ηεο ζειίδαο δήισζεο δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο θάζε έληππεο έθδνζεο. 

Η γλψζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηππηθά ή επηπιένλ 

πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ απνδεηθλχεηαη α) κε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ζρεηηθψλ 

καζεκάησλ ή αλαιπηηθή βαζκνινγία ή/θαη β) κε ηελ εθπφλεζε ζρεηηθψλ γξαπηψλ εξγαζηψλ. 

Γηα ηελ πξνζκέηξεζε κνξίσλ απφ ηε ζπγγξαθή άξζξσλ, δεκνζηεχζεσλ θαη 

κειεηεκάησλ, απαηηείηαη ε ζειίδα ηίηινπ θαη ε ζειίδα πεξηερνκέλσλ ηνπ πεξηνδηθνχ ή ηνπ 

ζπιινγηθνχ ηφκνπ, φπνπ απηά πεξηέρνληαη. 

Γηα ηελ πξνζκέηξεζε κνξίσλ απφ αλαθνίλσζε ζε ζπλέδξην ή εκεξίδα απαηηείηαη 

βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα νξγαλσηηθή επηηξνπή ή ηνλ θνξέα δηνξγάλσζεο, απ’ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη ε ζπκκεηνρή ηνπ αηηνχληνο κε αλαθνίλσζε. πκπιεξσκαηηθά, εάλ απηφ δε γίλεηαη 

ζαθέο ζηε βεβαίσζε, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ / ηεο 

εκεξίδαο. 

Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε αληίγξαθν ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ή βεβαίσζε 

απφ ηνλ εξγνδφηε. ηηο βεβαηψζεηο εκπεηξίαο ή θαη πξνυπεξεζίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε 

ζαθήλεηα ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ζε κήλεο, έηε ή εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, εθφζνλ απηφ 

απαηηείηαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε αφξηζηεο ή κε επαξθνχο απφδεημεο, ε πξνυπεξεζία δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ κνξηνδνηείηαη ε ηδηφηεηα ηνπ αλέξγνπ, απαηηείηαη βεβαίσζε/θάξηα 

αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ. 

Η πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Τ απνδεηθλχεηαη είηε: (α) κε πηζηνπνηεηηθά 

Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ 

ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), είηε (β) κε βεβαίσζε 

απφ εξγνδφηε/επηβιέπνληα θαζεγεηή.  

Η πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ μέλεο γιψζζαο, εθφζνλ απηφο είλαη αλαγλσξηζκέλνο απφ ηνλ ΑΔΠ γηα ηελ πξφζιεςε 

ζην ειιεληθφ δεκφζην. Όζνλ αθνξά ζηελ άξηζηε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο (επίπεδν Γ2), (α) νη 

απφθνηηνη μελφγισζζσλ ηκεκάησλ επηζπλάπηνπλ θσηνηππία επηθπξσκέλε ηνπ πηπρίνπ ηνπ 

μελφγισζζνπ ηκήκαηνο θαη (β) νη θάηνρνη πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ Ιδξπκάησλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ επηζπλάπηνπλ ηνλ πξσηφηππν ηίηιν Ιδξχκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλνδεπφκελν 

απφ ηελ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ ζηελ ειιεληθή. 

Οη άξξελεο ππνςήθηνη γηα φινπο ηνπο θσδηθνχο ζέζεσλ πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο ή απνδεδεηγκέλα λα 

έρνπλ αλαβνιή απφ ηνλ ηξαηφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν ή κεγαιχηεξν ηεο απαζρφιεζεο κε 

ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ. 
 
 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ: 

Γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξφηαζήο ηνπο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη ηα ζρεηηθά 

έληππα ("Έληππν Πξφηαζεο Τπνςεθηφηεηαο"), είηε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΓ 

(http://www.greeklanguage.gr ζηελ επηινγή "Αλαθνηλψζεηο-Πξνθεξχμεηο") είηε απφ ηα γξαθεία 

ηνπ ΚΔΓ, Καξακανχλα 1 (Πιαηεία θξα), 55132 Καιακαξηά Θεζζαινλίθε. 

 

Οη ππνςήθηνη/-εο, ζηνλ θάθειν πνπ ζα θαηαζέζνπλ, ππνβάιινπλ: 

(α)-Έληππν Πξόηαζεο Τπνςεθηόηεηαο (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ δηαηίζεηαη),  

(β)-Βηνγξαθηθό εκείσκα θαη 
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(γ)-ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (απιή θσηνηππία). 

   

  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη αλαληηζηνηρία πξνζφλησλ, βαζκνινγηψλ ή 

νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ Δληχπνπ Πξφηαζεο Τπνςεθηφηεηαο 

θαη ηνπ Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο, ππεξηζρχνπλ θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψλνληαη ζην Έληππν. 

  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππνβάιινληαη θάπνηα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ ν/ε ππνςήθηνο/-α, ζεσξείηαη φηη δελ ππνβιήζεθαλ θαη, επνκέλσο, 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

  Η πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 

ππνςεθηφηεηαο. Πξνζφληα πνπ δελ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά δε 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

  Σα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ, πηζηνπνηήζεσλ θαη βεβαηώζεσλ απαζρόιεζεο, 

θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα ηεθκεξηώλεη ηα ζηνηρεία ηεο έληππεο πξόηαζεο, 

ζπλππνβάιινληαη (καδί κε ην Έληππν Πξόηαζεο Τπνςεθηόηεηαο θαη ην βηνγξαθηθό 

ζεκείσκα) ζηνλ θάθειν ππνςεθηόηεηαο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. 

 

  Σα αλσηέξσ θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά (ΔΛΣΑ ή courier) ζηελ 

αθόινπζε δηεύζπλζε (Πξνζνρή: ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ θαθέινπ αλαγξάθεηαη ε 

έλδεημε πνπ αθνινπζεί): 

 

 

 

Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο 

Καξακανύλα 1 (Πιαηεία θξα) 

55132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε 

«Γηα ηελ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θσδ. Α-1/ΤΠΔ» 

 

 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε πξφηαζε θαηαηίζεηαη ηδηνρείξσο απφ ηνλ ππνςήθην ή απφ 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, ν αξκφδηνο ππάιιεινο παξαιαβήο ησλ Πξνηάζεσλ δελ 

παξέρεη νδεγίεο (ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζπκβνπιέο) γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ 

εληχπσλ, επηκειείηαη, φκσο, ηα Έληππα Πξόηαζεο Τπνςεθηόηεηαο λα είλαη ππνγεγξακκέλα.  

 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται: 

(α)-Πξνηάζεηο πνπ απνζηέιινληαη κε FAX ή e-mail. 

(β)-Πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ πξφζθιεζε Έληππν 

Πξφηαζεο Τπνςεθηφηεηαο. 

 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ: 

Απφ 8 Μαΐνπ 2015 έσο θαη 19 Μαΐνπ 2015 

 

Θα αμηνινγεζνχλ κφλν νη αηηήζεηο ππνςεθίσλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ ή ζα απνζηαινχλ 

ηαρπδξνκηθά µε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηε δηεχζπλζε Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, Καξακανχλα 

1 (Πιαηεία θξα),  55132 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε. 

 ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζήκαλζεο (ησλ ΔΛΣΑ ή ηεο εηαηξίαο courier) πνπ θέξεη ν 

θάθεινο απνζηνιήο. 

 Με εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηθέξεη ηελ αθπξφηεηα ηεο αλσηέξσ 

ππνβαιιφκελεο αίηεζεο. 

 

 

ΔΚΓΟΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ: 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δεκνζηνπνηνχληαη κε θαηαρψξεζή ηνπο 

ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ ΚΔΓ (http://www.greeklanguage.gr ζηελ επηινγή «Αλαθνηλψζεηο-

Πξνθεξχμεηο») θαη παξάιιεια γίλεηαη αλάξηεζή ηνπο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ζηα γξαθεία 

ηνπ ΚΔΓ γηα δηάζηεκα πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο. 
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ΔΝΣΑΔΙ:  

Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζην ΚΔΓ ηδηνρείξσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ή 

ηαρπδξνκηθά (ΔΛΣΑ ή courier).  

ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ν θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε 

«Έλζηαζε. Πξφζθιεζε κε Κσδηθφ: Α-1/ΤΠΔ». Σν εκπξφζεζκν ηεο έλζηαζεο θξίλεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζήκαλζεο πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο. Με εκπξφζεζκε 

ππνβνιή επηθέξεη ηελ αθπξφηεηα ηεο αλσηέξσ ππνβιεζείζεο έλζηαζεο θαη ηε κε εμέηαζε ηεο. 

 Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ δηάζηαζεο Α4 ζηε δηεχζπλζε: 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, Καξακανχλα 1 (Πιαηεία θξα), 55132 Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο,  

ππφςε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ, κέζα ζηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ 

εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΓ. Δάλ ε 

ηειεπηαία εκέξα ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ είλαη άββαην ή εκέξα 

αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΓ, ηφηε ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη 

απηνδηθαίσο κέρξη θαη ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αξγία.  

Δλζηάζεηο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηά ηελ παξέιεπζε 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, ιακβάλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, αιιά δελ 

εμεηάδνληαη. 

 Δπίζεο, ππελζπκίδεηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο αηνκηθνχο 

θαθέινπο θαη ζηα αηνκηθά θχιια αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ 

θαζψο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ αζθήζεψο ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο ζηα 

αηνκηθά θχιια αμηνιφγεζεο ησλ άιισλ ππνςεθίσλ, αζθείηαη ππέξ ηνπ αηηνχληνο ππφ ηνλ φξν 

ηήξεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην ππφ ζηνηρεία Γ/ΔΞ/4163-1/06.07.2012 έγγξαθν ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, ήηνη φηαλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ην 

έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο ππεξάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ. 

 

 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ: 

 Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ 

ΚΔΓ (http://www.greeklanguage.gr). 

  Γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ, ηε ζπκπιήξσζε 

ησλ αηηήζεσλ, ην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ θαη άιιεο δηαδηθαζηηθέο δηεπθξηλίζεηο 

κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηελ θ. Άλλα Κνθθηλίδνπ θαη ζηελ θ. Θσκαή Ρνπζνπιηψηε, ηει.: 

2310-805507, 11:00-13:00 θαζεκεξηλά,  e-mail: centre@komvos.edu.gr 

  Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Πξφγξακκα «Δπξσπατθφ Σακείν Έληαμεο Τπεθφσλ 

Σξίησλ Υσξψλ», ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ 

Πξφγξακκα, ηνπο λνκηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην έξγν θαη άιια ζρεηηθά δεηήκαηα κπνξείηε 

λα απεπζχλεζηε ζηνλ θ. Γεψξγην Βιάρν, ηει: 2313331500, e-mail: vlahos@komvos.edu.gr 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο 

 

 

Καζεγεηήο Ι.Ν. Καδάδεο 

ΑΔΑ: Β5ΧΖ465ΕΦ5-5Θ9


		2015-05-08T13:30:54+0300
	Athens




