
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για μια θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος 
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της Δράσης «Αριστεία» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί για 
3 έτη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας). 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του/της ο/η ερευνητής/ερευνήτρια θα 
απασχοληθεί με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος «Διαχρονικό 
Σώμα Ελληνικών Κειμένων του 20ου αιώνα» (Diachronic corpus of Greek of the 20th 
century), που περιλαμβάνει τη συλλογή, έρευνα και γλωσσολογική ανάλυση 
δεδομένων της ελληνικής γλώσσας. 

Απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σε συναφές αντικείμενο και η 
άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η εμπειρία στη 
γλωσσολογική ανάλυση σωμάτων κειμένων της Ελληνικής. 

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα αμείβεται από το έργο ο 
/η μεταδιδακτορικός/ή ερευνητής/ερευνήτρια θα απασχολείται σε αυτό υπό 
καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν θα πρέπει δηλαδή να κατέχει 
άλλη θέση. Η πρόσληψη και απασχόληση του μεταδιδακτορικού ερευνητή εξαρτάται 
από την πορεία υλοποίησης του προγράμματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 20 Σεπτεμβρίου στον 
Κύριο Ερευνητή του προγράμματος Αναπληρωτή Καθηγητή Διονύση Γούτσο, με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στο dgoutsos@phil.uoa.gr, τα παρακάτω: 
- πλήρες βιογραφικό σημείωμα, 
- αντίγραφα πιστοποιητικών τίτλων σπουδών και εκπαίδευσης. 
 

CALL OF INTEREST 
for one postdoctoral research position at the Department of Linguistics, School of 
Philology, University of Athens in the project Artisteia (‘Excellence’), co-funded for 
three years by the European Cohesion Fund and the Greek government (General 
Secretariat for Research and Technology). 
 The postdoctoral researcher will work on the design and implementation of 
the programme ‘Diachronic corpus of Greek of the 20th century’, which involves the 
collection, research and linguistic analysis of diachronic data of Greek. The 
researcher should hold a doctoral degree on a related field and have excellent 
knowledge of Greek and English. Experience on the analysis of Greek corpora is also 
desirable. 
 The postdoctoral researcher will be a full-time employee for the duration of 
the project and must not hold another position for this time period. His/her 
employment will depend on the implementation of the project Artisteia.  
 Interested candidates should submit a full CV and copies of their University 
degrees by the 20th of September to the project’s Main Researcher, Associate 
Prof. Dionysis Goutsos at the following e-mail address: dgoutsos@phil.uoa.gr. 
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