
 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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Αθήνα 11522 
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Αρ. Πρωτ. 5064 

Αθήνα, 09/07/2019  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

 

 

Η Μονάδα Αγωγής Κωφών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστηµίου Πατρών και το Σωµατείο 

Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας προκηρύσσουν τη διενέργεια εξετάσεων 

υποψηφίων διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας για το έτος 2020. 

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 ΕΝΓ. 

 

Α) Οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων διερµηνέων θα διεξαχθούν στις 20 Ιουνίου 2020 

στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

Β) Οι εξετάσεις στις δεξιότητες διερµηνείας ΕΝΓ θα διεξαχθούν στις 12, 13 και 14 Ιουνίου 

2020 στην Αθήνα. Η τοποθεσία των εξετάσεων θα οριστεί µε νέα ανακοίνωση. 

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

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

εξετάσεις δεξιοτήτων διερµηνείας ΕΝΓ. 



 

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δηλώσουν τη συµµετοχή τους µε τους δύο παρακάτω τρόπους: 

α) ηλεκτρονικά µέχρι τις 15 Απριλίου 2020 και β) ταχυδροµικά µε την αποστολή Φακέλου 

Υποψηφιότητας µέχρι τις 25 Απριλίου 2020.  

 

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

αποστείλουν στην παρακάτω διεύθυνση του ΣΔΕΝΓ: sdeng.gr@gmail.com.  

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 (mail), γ) πόλη διαµονής και δ) σχολή διερµηνέων που 

παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει.   

 

 

β) Ταχυδροµικά θα στείλουν Φάκελο Υποψηφιότητας ο οποίος θα περιλαµβάνει τα εξής: 

1. Συµπληρωµένη την επισυναπτόµενη Αίτηση (την ίδια που έστειλαν και 

ηλεκτρονικά). 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου. 

3. Επικυρωµένη φωτοτυπία ταυτότητας. 

4. Αντίγραφο Βεβαίωσης Επάρκειας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα. 

5. Βιογραφικό του υποψηφίου. 

6. Βεβαίωση παρακολούθησης σε Τµήµα Διερµηνέων ΕΝΓ (εφόσον υπάρχει). 

7. Άλλους τίτλους σπουδών ( εφόσον υπάρχουν). 
 
Ο Φάκελος Υποψηφιότητας θα πρέπει να σταλεί συστηµένος στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
Σωµατείο Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας  
Κορωνείας Δ1, Αµπελόκηποι, Αθήνα 11522 
 

Παρακαλούµε µη στείλετε αιτήσεις στη διεύθυνση των γραφείων του ΣΔΕΝΓ. Οι 

αιτήσεις αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

Προσοχή: οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δηλώσουν τη συµµετοχή τους και µε τους δύο 

τρόπους. Δηλαδή και µε την αποστολή µηνύµατος στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του 

ΣΔΕΝΓ και µε την κατάθεση Φακέλου Υποψηφιότητας. 

Η εξέταση των υποψηφίων θα περιλαµβάνει: 

 



 

 

Α). Γραπτή εξέταση σε θεωρητικά θέµατα Κωφών και ΕΝΓ. 

I. Το πρώτο εκπαιδευτικό πακέτο Επιµόρφωσης  της  Μονάδας Ειδικής Αγωγής 

κωφών, Πανεπιστηµίου Πατρών Π.Τ.Δ.Ε., (Πρόγραµµα  Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. –ΥΠ. 

Ε. Π. Θ).µε τίτλο «Οι Κοινωνία και οι Κωφοί , Κοινότητα και Κουλτούρα 

Κωφών». 

II. Το τρίτο εκπαιδευτικό πακέτο Επιµόρφωσης της Μονάδας Ειδικής Αγωγής 

κωφών, Πανεπιστηµίου Πατρών Π.Τ.Δ.Ε., (Πρόγραµµα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. –ΥΠ. 

Ε. Π. Θ) µε τίτλο «Εκπαίδευση και Κωφό Παιδί». Στο πακέτο αυτό η ύλη 

ορίζεται από τη σελίδα 6 έως και τη σελίδα 43. 

III. Διερµηνεία Νοηµατικής Γλώσσας (Newmann-Solow, S., 1981, Sign 

Language Interpreting: a basic resource book). 

IV. Λαµπροπούλου, Β. (1997). Η έρευνα της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας. 

Παρατηρήσεις φωνολογικής ανάλυσης. Γλώσσα, 43, 50-72. 

V. Άντζακας, Κ. 2003 Στοιχεία άρνησης στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα. 

Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 23ης ετήσιας συνάντησης του 

τοµέα Γλωσσολογίας του τµήµατος Φιλολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης 17 –19 Μαΐου 2002, 605-613.  

VI. Κώδικας δεοντολογίας του ΣΔΕΝΓ. 

VII. Κώδικας Δεοντολογίας και Κώδικας Πρακτικής και Συµπεριφοράς της 

Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελµατιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιόνιου 

Πανεπιστηµίου (ΠΕΕΜΠΙΠ). Τους κώδικες µπορείτε να τους βρείτε στην 

ηλεκτρονική σελίδα της ΠΕΕΜΠΙΠ: 

http://www.peempip.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=20&

Itemid=34&lang=el 

 

B). Εξέταση δεξιοτήτων διερµηνείας Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας. 

I. Απόδοση κειµένων από την Ελληνική γλώσσα στην Ελληνική Νοηµατική 

Γλώσσα. Τα κείµενα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι/ες θα είναι τριών 

επιπέδων δυσκολίας. Σχετικά µε την Απόδοση κειµένων από την Ελληνική 

Γλώσσα στην Ελληνική Νοηµατική θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε τα εξής: 

• Οι διαγωνιζόµενοι/ες θα εξεταστούν σε άγνωστα κείµενα, τα οποία 

δεν θα έχουν προετοιµάσει. 



 

 

• Η θεµατολογία των κειµένων ποικίλει ώστε να καλύπτονται όλες οι 

πτυχές διερµηνείας και απόδοσης γλωσσικών δοµών και φαινοµένων 

στην ΕΝΓ. Ως εκ τούτου τα κείµενα µπορεί να είναι περιγραφικά, 

αφηγηµατικά, λογοτεχνικά, παραµύθια, τεχνολογικά, αποσπάσµατα 

από εφηµερίδες, αστυνοµικά δελτία, κείµενα µε ιατρικά θέµατα, 

κείµενα µε νοµικά θέµατα, κείµενα µε θέµατα αναπήρων και κείµενα 

που αφορούν γενικά την καθηµερινότητα των Κωφών. 

 

II. Απόδοση βιντεοσκοπηµένων δειγµάτων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας 

στην Ελληνική γλώσσα. Τα βιντεοσκοπηµένα δείγµατα στα οποία θα 

εξετασθούν οι υποψήφιοι θα είναι δύο επιπέδων δυσκολίας.  

 

Γ) Συνέντευξη.  

 

Τα εξέταστρα είναι 150 Ευρώ και θα καταβληθούν κατά την προσέλευση των υποψηφίων 

στις εξετάσεις. 

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 τόσο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 

ΣΔΕΝΓ, όσο και εγγράφως µε συστηµένη επιστολή στην ταχυδροµική θυρίδα του ΣΔΕΝΓ. 

 

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 

                                                     Με εκτίµηση 

 

            Ο Πρόεδρος                                                                Η Γραµµατέας 

 

 

          Στάθης Γεώργιος                                                          Τσαρσιταλίδη Έλενα
 



 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 
 
 
 
Όνοµα:  

Επώνυµο: 

Ιδιότητα: 

Κατοικία:  

Οδός/αριθµός:  

Τ.Κ.:  

Πόλη:  

Τηλ.:  

Κιν. Τηλ.: 

E-mail: 

Διεύθ. εργασίας: 

Τηλ. εργασίας: 

 

 

Ηµ/νία:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Προς την Επιτροπή Διεξαγωγής 

Εξετάσεων Διερµηνέων Ελληνικής 

Νοηµατικής Γλώσσας 

 

 

Σας παρακαλώ να δεχθείτε το Φάκελο 

Υποψηφίου που σας αποστέλω και να 

εγκρίνετε τη συµµετοχή µου στις 

Εξετάσεις Διερµηνέων Ελληνικής 

Νοηµατικής Γλώσσας. Σας 

επισυνάπτω τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά:  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6) 

7) 

 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 

 
 
 
 
 
 

 


