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Προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων
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για το έτος 2023
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14/10/2022

Το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας προκηρύσσει τη διενέργεια

εξετάσεων Υποψηφίων Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για το έτος 2023. Οι

εξετάσεις διενεργούνται από το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας,

υπό την αιγίδα του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με

την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και τη συμμετοχή του Συλλόγου

Διδασκόντων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

● Η εξέταση περιλαμβάνει δύο μέρη:

1. Γραπτή εξέταση σε θεωρητικά θέματα σχετικά με τους Κωφούς, την Κοινότητα

τους, την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη διερμηνεία της.

2. Εξέταση των δεξιοτήτων διερμηνείας σε δυο κατευθύνσεις: από την Νέα Ελληνική

στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και αντίστροφα.

● Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά στις 26 Μαΐου 2023.

● Οι εξετάσεις δεξιοτήτων θα λάβουν χώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στις 27

και 28 Μαΐου 2023 σε τοποθεσία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

● Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες διερμηνείς θα ενημερωθούν προσωπικά με μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ακριβή ώρα της γραπτής τους εξέτασης, καθώς και για

το ατομικό τους ραντεβού τους για την εξέταση δεξιοτήτων.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες διερμηνείς για να δηλώσουν έγκαιρα και έγκυρα τη

συμμετοχή τους θα πρέπει να αποστείλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις

17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση sdeng.exams@gmail.com

τα εξής:

o Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση

o Αποδεικτικό κατάθεσης εξέταστρων όπου στη δικαιολογία κατάθεσης θα

αναγράφεται το πλήρες ονοματεπώνυμο του υποψήφιου ή της υποψήφιας και η φράση

Εξετάσεις Διερμηνέων ΕΝΓ 2023

o Έγγραφο ταυτοπροσωπίας

o Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ΚΑΙ ανώτεροι τίτλοι σπουδών εφόσον υπάρχουν

o Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

o Βεβαίωση Επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

o Βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων τουλάχιστον 360 ωρών σε Τμήμα

Προετοιμασίας Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή βεβαίωση παρακολούθησης

ιδιαίτερων μαθημάτων από πιστοποιημένο διδάσκοντα/πιστοποιημένη διδάσκουσα

Διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση παρακολούθησης

μαθημάτων σε περισσότερες από μία σχολές, είναι υποχρεωτικό να καταθέσετε βεβαιώσεις

παρακολούθησης από όλες. Σε περίπτωση που δεν έχετε, μπορείτε να το δηλώσετε με

υπεύθυνη δήλωση.
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ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

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

τις 17 Φεβρουαρίου 2023 προκειµένου να είναι έγκυρη η αίτηση.

Τραπεζικός λογαριασμός: GR64 0140 1550 1550 0232 0005 265 (Alpha bank)

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

εσάς.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ



Δικαίωμα ένστασης έχουν όσοι και όσες έχουν αποτύχει

● σε ένα από τα τρία κείμενα προς απόδοση από Νέα Ελληνικά προς την Ελληνική

Νοηματική Γλώσσα (Δεύτερη Ενότητα Εξέτασης δεξιοτήτων) με βαθμό 4,5 ή

● σε ένα από τα δύο βιντεοκείμενα προς απόδοση από την Ελληνική Νοηματική

Γλώσσα προς τα Νέα Ελληνικά (Τρίτη Ενότητα Εξέτασης δεξιοτήτων) με βαθμό 4,5 ή

● σε ένα κείμενο της Δεύτερης Ενότητας Εξέτασης δεξιοτήτων ΚΑΙ σε ένα

βιντεοκείμενο της Τρίτης Ενότητας Εξέτασης δεξιοτήτων με βαθμό 4,5 έκαστο.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η ένσταση, θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στη

διεύθυνση sdeng.exams@gmail.com εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα

ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Το κόστος της επαναξιολόγησης του υποψήφιου ή της υποψήφιας διερμηνέα Ελληνικής

Νοηματικής Γλώσσας ανέρχεται στα 150 ευρώ. Στην κατάθεση θα πρέπει να αναφέρεται το

ονοματεπώνυμο του υποψήφιου ή της υποψήφιας διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής

Γλώσσας. Η απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα του

υποψήφιου ή της υποψήφιας διερμηνέα προς το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής

Νοηματικής Γλώσσας.

GR64 0140 1550 1550 0232 0005 265 (Alpha bank)

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

εσάς.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Στάθης Γεώργιος Τσαρσιταλίδη Ελένα
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