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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

 

Αρ. Πρωτ. 5291 

   15/05/2021 
 

 

To Σωµατείο Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας προκηρύσσει τη διενέργεια 

εξετάσεων υποψηφίων Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας για το έτος 2022. 

 

Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Σωµατείο Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, 

υπό την αιγίδα του Ιόνιου Πανεπιστημίου, µε την υποστήριξη της Οµοσπονδίας Κωφών 

Ελλάδος και τη συµµετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας. 

 

Οι εξετάσεις περιλαµβάνουν δύο µέρη: 

Α) Εξετάσεις σε θεωρητικά θέµατα σχετικά µε τους Κωφούς, την Κοινότητά τους, την ΕΝΓ και 

τη διερµηνεία της και 

Β) Εξετάσεις δεξιοτήτων διερµηνείας σε δύο κατευθύνσεις: από τη Νέα Ελληνική Γλώσσα 

σε  ΕΝΓ και αντίστροφα. 

 

 

• Οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων διερµηνέων θα διεξαχθούν τον Μάϊο του 2022  σε 

ηµεροµηνία που θα ενηµερωθείτε µε νέα ανακοίνωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

• Οι Εξετάσεις δεξιοτήτων διερµηνείας, θα διεξαχθούν επίσης τον Μάϊο 2022 στην Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη. 
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*Η τοποθεσία των εξετάσεων θα οριστεί µε νέα ανακοίνωση. 

Οι υποψήφιοι/ες θα ενηµερωθούν προσωπικά, µέσω email, για την ώρα που θα 

διεξαχθούν  οι γραπτές εξετάσεις, καθώς και για την ώρα προσέλευσής τους στις εξετάσεις 

δεξιοτήτων διερµηνείας. 

Δήλωση συμμετοχης 

 

Τα εξέταστρα είναι 150 Ευρώ και θα πρέπει να καταβληθούν σε τραπεζικό λογαριασµό 

µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2022 προκειµένου να είναι έγκυρη η αίτηση. 

Στην κατάθεση θα πρέπει να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο και το αποδεικτικό της 

κατάθεσης να αποσταλεί στο email: sdeng.finance@gmail.com 

*Σε περίπτωση καταβολής από άλλη τράπεζα τα έξοδα εντολής επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου εσάς. 

GR64 0140 1550 1550 0232 0005 265 (Alpha bank) 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δηλώσουν τη συµµετοχή τους ηλεκτρονικά µέχρι τις 15 

Φεβρουαρίου 2022. 

  

α) Ηλεκτρονικά θα πρέπει να συµπληρώσουν την επισυναπτόµενη αίτηση και να την 

αποστείλουν στην παρακάτω διεύθυνση του ΣΔΕΝΓ: sdeng.exams@gmail 

Οι υποψήφιοι/ες στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εκτός από το ονοµατεπώνυµό τους θα πρέπει  να 

δηλώσουν και τα εξής στοιχεία: α) τηλέφωνο επικοινωνίας, β) προσωπική διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( e-mail), γ) πόλη διαµονής. 

β) Στον Φάκελο Υποψηφιότητας που θα σταλεί Μόνο ηλεκτρονικά θα περιλαµβάνει τα εξής: 

  

1.          Συµπληρωµένη την επισυναπτόµενη Αίτηση 

2.           Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου. 

3.           Φωτοτυπία ταυτότητας. 

4.           Αντίγραφο Βεβαίωσης Επάρκειας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα. 

5.           Σύντοµο βιογραφικό του υποψηφίου. 

6.           Βεβαίωση παρακολούθησης σε Τµήµα Διερµηνέων ΕΝΓ ή βεβαίωση 

παρακολούθησης µαθηµάτων από τον υπεύθυνο πιστοποιηµένο διδάσκοντα 

ιδιαίτερων µαθηµάτων. 

7.           Άλλους τίτλους σπουδών (εφόσον υπάρχουν) 
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Ενστάσεις 

 

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες αποτύχουν δεν έχουν το δικαίωµα διατήρησης 

βαθµολογίας σε µαθήµατα ή ενότητες που έχουν πετύχει τη βάση. Οι υποψήφιοι /ες 

που απέτυχαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση µέσα σε διάρκεια πέντε (5) 

εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που θα λάβουν τα αποτελέσµατα. Η ένσταση θα 

πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 

ΣΔΕΝΓ, sdeng.exams@gmail.com. 

  

Για τυχόν πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 6985 880133, 

Σωματείο              Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας καθώς και στην παρακάτω 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Email: sdeng.gr@gmail.com. 

 

 

   Ο Πρόεδρος        Η Γεν. Γραμματέας 

            Στάθης Γεώργιος                  Τσαρσιταλίδη Ελένη 
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