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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (θσδ.: 84Γ) 

 

Τν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο (εθεμήο: Θ.Δ.Γ.), ΛΠΗΓ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Κάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ είλαη ππεχζπλνο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Γιάλεκηοι 

ηηρ Απσαίαρ Δλληνικήρ με κομβική ιζηοπική ζημαζία για ηη ζςνέσεια ηηρ ελληνικήρ 

γλώζζαρ και πολιηιζμικήρ παπάδοζηρ - Έπγο ηεκμηπίωζηρ για ηην ενίζσςζη ηων 

ππογπαμμάηων ζποςδών ηων ημημάηων θιλολογίαρ ηων ΑΔΗ» –ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, 

ζηοςρ άξονερ πποηεπαιόηηηαρ 1-2-3 ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ "Δκπαίδεςζη 

και Για Βίος Μάθηζη", ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 24885/30.11.2010 Απφθαζε Έληαμεο ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε" ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα 

Βίνπ Κάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ. 

 

Ζ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Τακείν) 

θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

Τν Θ.Δ.Γ., 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 ηνλ ζθνπφ απηφ, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο.   

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: 

Τν Θ.Δ.Γ. ελδηαθέξεηαη λα απαζρνιήζεη επηζηήκνλεο θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ 

Πξάμε «Γηάιεθηνη ηεο Αξραίαο Διιεληθήο κε θνκβηθή ηζηνξηθή ζεκαζία γηα ηε ζπλέρεηα ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο - Έξγν ηεθκεξίσζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ θηινινγίαο ησλ ΑΔΗ. 

Δηδηθφηεξα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή ηφκνπ γηα ηηο αξραίεο 

ειιεληθέο δηαιέθηνπο (κε έκθαζε ζηηο βνξεηνδπηηθέο δηαιέθηνπο), ν νπνίνο θαη ζα απνηειέζεη 

δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ Φηινινγίαο 

ησλ ΑΔΗ. Δπίζεο, ζα ζπληαρζεί επίηνκν έληππν πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα επξχηεξεο δηάρπζεο 

ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. 

Θα δεκηνπξγεζεί, επίζεο, αξρείν ηεθκεξίσζεο γηα ηηο αξραίεο ειιεληθέο δηαιέθηνπο (κε 

έκθαζε ζηηο βνξεηνδπηηθέο). Θα ζρεκαηηζζεί ηξάπεδα δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ε 

νπνία ζα θαζηζηά δπλαηή ηφζν ηελ πξφζβαζε φζν θαη ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ησλ δηαιέθησλ ζην 

κέιινλ, ελψ ην πιηθφ ζα εκπινπηίδεηαη κε λεφηεξα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

έξεπλεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα δεδνκέλσλ ζα κπνξεί θαηεμνρήλ λα αμηνπνηεζεί γηα ηε 

δηδαζθαιία ζρεηηθνχ παλεπηζηεκηαθνχ καζήκαηνο. Κέξνο ηνπ πξσηφηππνπ αξραηνινγηθνχ, 

επηγξαθηθνχ, πιηθνχ ζα δεκνζηεπηεί ζε ηδηαίηεξν ηφκν (έληππν) ν νπνίνο ζα κπνξεί λα 



ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηα Τκήκαηα Φηινινγίαο 

ησλ ΑΔΗ. Σην πιαίζην ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ αξρείνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ηα πνξίζκαηα θαη 

πξσηφηππν πιηθφ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δηνξγάλσζε Σπλαληήζεσλ Δξγαζίαο θαη 

Σπλεδξίνπ. 

Όπνηνο/-α επηιεγεί ζα απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ (δηάξθεηαο έσο 12 

κήλεο). Θα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Θ.Δ.Γ., πνπ απαζρνιείηαη 

ζην ίδην έξγν θαη κε ηνλ Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν ηνπ έξγνπ, ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα αθνινπζεί 

ηηο ππνδείμεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Τν έξγν ζα πινπνηείηαη ζε ρψξν πνπ ζα 

ππνδείμεη ν Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο ηνπ έξγνπ, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Θ.Δ.Γ. ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο. 

Πξνζνρή: γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο έξγνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγρξεκαηνδνηνύκελε 

Πξάμε, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε κε ππέξβαζε ηωλ κελαίωλ νξίωλ ακνηβώλ από 

παξάιιειε απαζρόιεζε ζε άιιεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο Πξάμεηο πνπ πινπνηεί ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιώζζαο. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΔΡΓΑΣΩΝ – ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ: 

Σην έξγν ζα απαζρνιεζεί: 

(α) 1 αξραηνιφγνο κε εηδίθεπζε ζηελ αξραηνινγία ηεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη ζηελ 

θαηαγξαθή αξραηνινγηθνχ πιηθνχ (θσδ. 84γ-001) 

 

 

 

ΠΡΟΟΝΣΑ: 

Τν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζφληα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο αλά θσδηθφ ζέζεο: 

 

(α) 1 αξραηνιόγνο κε εηδίθεπζε ζηελ αξραηνινγία ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηελ 

θαηαγξαθή αξραηνινγηθνύ πιηθνύ (θσδ. 84γ-001) 

1. Πηπρίν ηζηνξίαο-αξραηνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ αξραηνινγία. 

2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε αλαζθαθέο ηεο βφξεηαο Πηεξίαο. 

3. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θαηαγξαθή ελεπίγξαθσλ αληηθεηκέλσλ (ιίζηλσλ, πήιηλσλ, 

κεηαιιηθψλ θ.ά.) ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ή 

πξνγξακκάησλ αλαζθαθψλ (Δθνξεηψλ Πξντζηνξηθψλ θαη Θιαζηθψλ Αξραηνηήησλ ή 

Τνκέσλ Αξραηνινγίαο Παλεπηζηεκίσλ ή Αξραηνινγηθψλ Σρνιψλ). 

4. Θαιή (επηπέδνπ Β2) έσο άξηζηε (επηπέδνπ Γ2) γλψζε ηεο αγγιηθήο. 

5. Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Υ. 

 

Δπίζεο, φινη νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε νξζήο γλψκεο γηα ηελ εκπεηξία, ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπο. 

Σεκεηψλεηαη φηη εθφζνλ νη ηίηινη ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ), νη νπνίνη απνηεινχλ απαξαίηεην ηππηθφ πξνζφλ, έρνπλ ρνξεγεζεί απφ 

Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο θαη 

ηζνηηκίαο ηνπ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πξψελ ΓΗ.Θ.Α.Τ.Σ.Α.), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Έιιελεο ππεθφνπο. 

 

Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε αληίγξαθν ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά, εθφζνλ απαηηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην αληηθείκελν εξγαζίαο, βεβαίσζε 

απφ ηνλ εξγνδφηε. Σηηο βεβαηψζεηο εκπεηξίαο ή/θαη πξνυπεξεζίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη 

κε ζαθήλεηα ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ζε κήλεο ή έηε, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη. Σε αληίζεηε 

πεξίπησζε αφξηζηεο ή κε επαξθνχο απφδεημεο, ε πξνυπεξεζία δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ μέλεο γιψζζαο, εθφζνλ απηφο είλαη αλαγλσξηζκέλνο απφ ηνλ ΑΣΔΠ 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 ηίηισλ Ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

επηζπλάπηνπλ ηνλ πξσηφηππν ηίηιν Ηδξχκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλνδεπφκελν απφ ηελ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπ ζηελ ειιεληθή. 



 

Σπλέληεπμε ζα θιεζνχλ λα παξαρσξήζνπλ νη ππνςήθηνη ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο 

θξίλνληαη έγθπξεο θαηά ηνλ έιεγρν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο 

νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα εθζέζνπλ θάζε ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε 

δηακφξθσζε νξζήο γλψκεο γηα ηελ εκπεηξία, ηηο γλψζεηο θαη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο. 

Οη άξξελεο ππνςήθηνη  πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο ή απνδεδεηγκέλα λα έρνπλ αλαβνιή απφ 

ηνλ Σηξαηφ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν ή κεγαιχηεξν ηεο απαζρφιεζεο κε ζχκβαζε αλάζεζεο 

έξγνπ. 

Γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, εθπαηδεπηηθνύο θαη ελ γέλεη δεκόζηνπο 

ιεηηνπξγνύο εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.3966/2011 (ΦΔΘ 

118 Α/24-5-2011), Θεζμικό πλαίζιο ηων Ππόηςπων Πειπαμαηικών σολείων, Ίδπςζη 

Ηνζηιηούηος Δκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ, Οπγάνωζη ηος Ηνζηιηούηος Σεσνολογίαρ 

Τπολογιζηών και Δκδόζεων «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» και λοιπέρ διαηάξειρ: ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε, ζηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο ηνπ ΔΣΠΑ πνπ αθνξνχλ παξεκβάζεηο ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, 

Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηεο 

πξάμεο, κπνξεί λα παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαηδεπηηθνί θαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί, 

πνπ εξγάδνληαη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ, 

επηκνξθσηηθνχ ή επηζηεκνληθνχ έξγνπ έλαληη εχινγεο ακνηβήο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην είδνο 

ηνπ έξγνπ θαη ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν απαζρφιεζεο. Αλακέλεηαη θνηλή απόθαζε ηωλ 

Υπνπξγώλ Δζωηεξηθώλ, Απνθέληξωζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο, 

Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ πνπ ζα 

θαζνξίδεη αλά είδνο έξγνπ ην κέγηζην δπλαηό ρξόλν απαζρόιεζεο θάζε δεκνζίνπ ππαιιήινπ 

ζε θάζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελε πξάμε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαη ηελ αλώηαηε αλά 

ώξα ακνηβή γηα θάζε είδνο έξγνπ. Γηα πεξηζζόηεξα θαη επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία βι. ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Δ.Γ., http://www.greeklanguage.gr/node/752 

 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ: 

 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ έληππε αίηεζε ππνςεθηφηεηαο είηε απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔΓ (http://www.greeklanguage.gr ζηελ επηινγή "Αλαθνηλψζεηο-Πξνθεξχμεηο") 

είηε απφ ηα γξαθεία ηνπ ΘΔΓ, Θαξακανχλα 1 (Πιαηεία Σθξα), 55132 Θαιακαξηά Θεζζαινλίθε. 

  

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

(α) πξσηφηππε έληππε αίηεζε (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα), ζπλνδεπφκελε απφ 

(β) βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη 

(γ) ηα απαξαίηεηα επηθπξσκέλα/ζεσξεκέλα δηθαηνινγεηηθά. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ΓΗΑΓΠ/Β/18952/25.09.2002/ΥΠΔΣΓΓΑ "Η ππεύζπλε δήιωζε 

ρξεζηκνπνηείηαη απηνηειώο όηαλ γηα παξάδεηγκα ν πνιίηεο επηζπκεί λα βεβαηώζεη ηελ αθξίβεηα 

ηωλ ζηνηρείωλ θάπνηνπ θωηναληηγξάθνπ ή όηαλ θάπνην ζηνηρείν ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ έρεη 

αιιάμεη π.ρ. νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ζε πιήζνο άιιωλ πεξηπηώζεωλ". Δπνκέλσο ην θάζε 

έλα δηθαηνινγεηηθό μερσξηζηά πνπ δελ θέξεη επηθχξσζε κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ 

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ππεχζπλα φηη "ην "Φ" δηθαηνινγεηηθφ είλαη αθξηβέο 

αληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ ην νπνίν επξίζθεηαη ζηελ θαηνρή κνπ". 

  

  Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη αλαληηζηνηρία πξνζφλησλ, βαζκνινγηψλ ή 

νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ κεηαμχ Αίηεζεο θαη Βηνγξαθηθνχ Σεκεηψκαηνο, ππεξηζρχνπλ θαη 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη ζηελ έληππε Αίηεζε. 

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

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

ιακβάλνληαη ππφςε θαη δελ βαζκνινγνχληαη. 

  Ζ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ππνςεθηφηεηαο. Πξνζφληα πνπ δελ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά δε 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

 

 

  Σα ζεσξεκέλα/επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ, πηζηνπνηήζεσλ θαη 



βεβαηώζεσλ απαζρόιεζεο, θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζα ηεθκεξηώλεη ηα 

ζηνηρεία ηεο έληππεο αίηεζεο, ζπλππνβάιινληαη (καδί κε ηελ αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθό 

ζεκείσκα) ζηνλ θάθειν ππνςεθηόηεηαο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. 

 

Τα αλσηέξσ θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά (ΔΙΤΑ ή courier) ζηελ αθφινπζε 

δηεχζπλζε (Πξνζνρή: Σην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε πνπ 

αθνινπζεί): 

 

 

Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο 

Καξακανύλα 1 (Πιαηεία θξα) 

55132 Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο. 

 

"Γηα ηελ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θσδ. 84Γ" 

 

 

 

 

Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε αίηεζε θαηαηίζεηαη ηδηνρείξσο απφ ηνλ ππνςήθην ή απφ 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, ν αξκφδηνο ππάιιεινο παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ δελ 

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

αηηήζεσλ, επηκειείηαη φκσο νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ λα είλαη ππνγεγξακκέλεο. 

 

Γεν γίνονηαι δεκηέρ και αποππίπηονηαι: 

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

(β) Αηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ πξφζθιεζε 

έληππε αίηεζε. 

 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ-ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 

Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ: 

Απφ 31 Απγνύζηνπ 2011 κέρξη θαη 14 επηεκβξίνπ 2011. 

 

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

ηαρπδξνκηθά µε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηε δηεχζπλζε "Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, Θαξακανχλα 

1 (Πιαηεία Σθξα), 55132 Θαιακαξηά Θεζζαινλίθεο". 

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

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

θάθεινο απνζηνιήο. 

Κε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο αίηεζεο επηθέξεη ηελ αθπξφηεηα ηεο αλσηέξσ 

ππνβαιιφκελεο αίηεζεο. 

 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ βαζίδεηαη ζηε 

βαζκνιφγεζε Θξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο Πίλαθεο: 

 



 

1. Πίλαθαο κνξηνδόηεζεο γηα ηνλ θσδηθό ζέζεο: 84γ-001 

 

α/α Κξηηήξην 
Μέγηζηε 

Βαζκνινγία 

Α. ΣΤΠΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
10 

Α1. Πηπρίν φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ 

ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. 
(Πξνζηίζεηαη ν βαζκόο, ζε δεθάβαζκε θιίκαθα, ηνπ βαζηθνύ 

πηπρίνπ, αθέξαηνο ή θιαζκαηηθόο, αθνύ αθαηξεζεί ην 5 πνπ 
απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ. Αλ ν βαζκόο ηνπ 

πηπρίνπ είλαη ζε άιιε θιίκαθα, αλάγεηαη ζηε δεθάβαζκε 
θιίκαθα κε άξηζηα ην 10) 

10 

Β. ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 
10 

Β1. α) Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Δπίπεδν Γ2) 
10 

 β) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Δπίπεδν Γ1) 
8 

 γ) Θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Δπίπεδν Β2) 
5 

Γ. ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
50 

Γ1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε αλαζθαθέο ηεο βφξεηαο 

Πηεξίαο. 

(5 κόξηα αλά έηνο κε θαηώηαην όξην εηώλ ηα 2) 

30 

Γ2. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θαηαγξαθή ελεπίγξαθσλ 

αληηθεηκέλσλ φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

πξνζφλησλ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

(5 κόξηα αλά πξόγξακκα/έξγν) 

20 

Γ. 
ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 10 

Γ1. 
Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Υ φπσο νξίδεηαη ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία 

10 

Σ. ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 20 

 Θξηηήξηα ηεο ζπλέληεπμεο ζα απνηειέζνπλ ε εηνηκφηεηα 

θαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία σο πξνο ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επηθνηλσλία ζην πιαίζην 

νκάδσλ εξγαζίαο θαζψο θαη ην γεληθφηεξν πξνθίι ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

20 

ύλνιν Βαζκνινγίαο Κξηηεξίσλ Οκάδσλ A-Σ 100 

 

 

 

 

ΔΚΓΟΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ: 

Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δεκνζηνπνηνχληαη κε θαηαρψξεζή ηνπο 

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

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

ηνπ ΘΔΓ γηα δηάζηεκα πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο. 



 

ΔΝΣΑΔΙ 

Τπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζην ΘΔΓ ηδηνρείξσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ή 

ηαρπδξνκηθά (ΔΙΤΑ ή courier). 

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

«Έλζηαζε. Πξφζθιεζε 84Γ αξ. πξση. 2035/2011». Τν εκπξφζεζκν ηεο έλζηαζεο θξίλεηαη απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζήκαλζεο πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο. Κε εκπξφζεζκε 

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

 Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ δηάζηαζεο Α4 ζηε δηεχζπλζε: 

"Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, Θαξακανχλα 1 (Πιαηεία Σθξα), 55132 Θαιακαξηά Θεζζαινλίθεο,   

ππόςε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ (γηα ηελ Πξόζθιεζε 84Γ αξ. πξση. 2035/2011)" 

κέζα ζηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο 

αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΘΔΓ. Δάλ ε ηειεπηαία εκέξα ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ είλαη Σάββαην ή εκέξα αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηψλ 

ζηελ έδξα ηνπ ΘΔΓ, 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. 

 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ: 

 Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ 

ΘΔΓ (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 θα. Θαηεξίλα Εηάλλα, ηει: 2310-459101 & 2310-459106, e-

mail: glossologia@komvos.edu.gr 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Κάζεζε», ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ Δ.Π., 

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

απεπζχλεζηε ζηνλ θν Γεψξγην Βιάρν, ηει: 2310-459101 θαη 2310-459106, e-mail: 

vlahos@komvos.edu.gr. 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Θέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο 

 

 

 

Καζεγεηήο Πάλνο Α. Ληγνκελίδεο, Αθαδεκαϊθόο 

 


