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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 

Σν Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, Ν.Π.Ι.Γ. επνπηεπόκελν από 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο & Θξεζθεπκάηωλ (ΤΠαηΘ), ελδηαθέξεηαη λα απνζπάζεη γηα ην ζρνιηθό 

έηνο 2021–2022 εθπαηδεπηηθνύο απμεκέλωλ πξνζόληωλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα ππό εθπόλεζε εζληθά θαη επξωπαϊθά εξεπλεηηθά ηνπ 

πξνγξάκκαηα. 

 

Δηδηθόηεξα, ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο ελδηαθέξεηαη λα απνζπάζεη εθπαηδεπηηθνύο κε ηα 

αθόινπζα πξνζόληα: 

 

1. Κλαζικούς θιλολόγοσς, κε εηδίθεπζε ζηελ αξραία ειιεληθή γιώζζα. 

 

2. Γλωζζολόγοσς, κε εηδίθεπζε ζηελ παξαδνζηαθή γιωζζνινγία ή ζηελ ηζηνξηθή 

γιωζζνινγία ή ζηελ ππνινγηζηηθή γιωζζνινγία ή ζηελ ειεθηξνληθή ιεμηθνγξαθία ή 

ζηε δηακόξθωζε ζωκάηωλ θεηκέλωλ. 

 

3. ΠΕ19 ή ΠΕ20 εκπαιδεσηικούς Πληροθορικής: κε γλώζεηο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο 

βάζεωλ δεδνκέλωλ (MySQL, SQLServer), εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδωλ 

(HTML, CSS, JavaScript), εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε CMS (Drupal, Joomla, Wordpress). 

 

Γηα ηηο αλωηέξω πεξηπηώζεηο απαξαίηεην πξνζόλ είλαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνύ Β' επηπέδνπ 

ΣΠΔ ή ε άξηζηε γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ. 

 

ηελ παξνύζα θάζε, νη ελδηαθεξόκελνη πξνο απόζπαζε εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα 

εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο απνζηέιινληαο ειεθηξνληθά έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό 

ζεκείωκα ζην e-mail centre@komvos.edu.gr κε ζέκα "Γηα ηηο απνζπάζεηο 2021-2022". 

 

Με ηην παρούζα πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος δεν αναλαμβάνεηαι καμία δέζμεσζη 

προς απόζπαζη, δεδομένοσ όηι επαθίεηαι ζηην πλήρη διακριηική εστέρεια ηοσ θορέα να 

προηείνει (και ηοσ ΥΠαιΘ να αποθαζίζει) για ηον αριθμό και ηις ειδικόηηηες ηων προς 

απόζπαζη εκπαιδεσηικών, ανάλογα με ηις ανάγκες. 

 

Υπελζσκίδεηαη όηη οη αηηήζεης ηωλ προς απόζπαζε εθπαηδεσηηθώλ δελ θαηαηίζεληαη 

ζηο Κέληρο Ειιεληθής Γιώζζας, αιιά ζα σποβάιιοληαη κε ηε ζσλήζε θάζε τρόλο 

δηαδηθαζία, κεηά ηελ έθδοζε ηωλ ζτεηηθώλ εγθσθιίωλ γηα ηης αποζπάζεης ζε θορείς 

ηοσ ΥΠαηΘ. 



 

Γηα πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη/-εο κπνξνύλ λα επηθνηλωλνύλ κε ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιώζζαο (Καξακανύλα 1, Πιαηεία θξα, 55132, Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε, ηει.: 

2313331500, e-mail: centre@komvos.edu.gr) ή λα απεπζύλνληαη ζηνλ θ. Γεώξγην Βιάρν 

[ώξεο επηθνηλωλίαο: 13:00 – 14:30]. 

 

    

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο 

 

 

 

 

 

Καζεγεηήο Ι. Ν. Καδάδεο 


