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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα (μία) εμπειρογνώμονα
για συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή των εξετάσεων
Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών
προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
και Πιστοποίησης της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για
πολιτογράφηση»

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.) έχοντας υπόψη:
1.

Τα άρθρα 90 και 107, παρ. 3 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01-4-2014) «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2. Το άρθρο 32, παρ. 1 και 2 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019)
«Τροποποιήσεις του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας», που
αντικατέστησε το άρθρο 5Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος
κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α/10-11-2004).
3.

Το άρθρο 31 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013).

4.

Τα άρθρα 6 και 26, παρ. 7 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-9-2010) «Ανάπτυξη
της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

5.

Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 52,
παράγραφος 2, του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων,
συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια –

αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες
διατάξεις».
6.

Το άρθρο 25 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/04-12-2015) «Βοσκήσιμες γαίες
Ελλάδας και άλλες διατάξεις» περί εξαίρεσης επιτροπών εξετάσεων
Ελληνομάθειας σε δημοσίευση σε ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 8 του ν. 3469/2006
(ΦΕΚ 131/Α/28-6-2006), το άρθρο 29 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23-2-2007)
και το άρθρο 23 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/04-9-2009) περί μη
δημοσίευσης.

7.

Τα άρθρα 66 και 68, παρ. 9 (Tμήμα Ζ΄ Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων) του κεφαλαίου VII του μέρους Α΄ του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/2302-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

8. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων»
9. Το Π.Δ. 81/8-7-2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους–
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
10. Το Π.Δ. 83/9-7-2019 (ΦΕΚ 121/Α’/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
11. Το Π.Δ. 84/17-7-2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων
Υπουργείων»
12. Την αριθμ. 122600/Γ/30/7/2019 Απόφαση (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/2-8-2019)
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
13. Το άρθρο 13 της με αρ. 36215/ΓΔ1 (ΦΕΚ 3525/Β/21-8-2018) Υπουργικής
Απόφασης περί δικαιώματος υπογραφής από προϊσταμένους Διευθύνσεων
Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
14. Την με αρ. 90271/Κ1/5.6.2019 (ΦΕΚ 2132/Β/ 6-6-2019) Κ.Υ.Α. για Πιστοποίηση
της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και
του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν
στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και Πιστοποίηση της επάρκειας της
ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση,
θα προχωρήσει στην επιλογή ενός/μιας (1) εμπειρογνώμονα, κάτοχο διδακτορικού
διπλώματος που επιλέγεται για να συμμετέχει, ως μέλος της Επιστημονικής
Επιτροπής, στις εξετάσεις για: α) Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας
και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων
χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και β)
Πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση

Α. Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης
Προαπαιτούμενα: α) διδακτορικός τίτλος στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
ως δεύτερης ξένης ή/και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, β) δεκαετής, τουλάχιστον,
προϋπηρεσία στο πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε άτομα με
μεταναστευτικό υπόβαθρο, γ) συνάφεια των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακού και
διδακτορικού) με το αντικείμενο των εξετάσεων (δηλαδή τη διδασκαλία στοιχείων
γλώσσας και πολιτισμού σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο), δ) ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε
άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ε) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα στο
πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή της Διά Βίου Μάθησης.
Μοριοδοτούμενα α) επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και την οργάνωση
προγραμμάτων εκπαίδευσης ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, β) εμπειρία
στην οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, γ)
επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις στο πεδίο της διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, δ) συμμετοχή σε εθνικούς ή/ και
διεθνείς φορείς επεξεργασίας πολιτικών για την εκπαίδευση ατόμων με
μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Ο/Η εμπειρογνώμονας επιλέγεται για θητεία τριών (3) ετών.
Β. Καθήκοντα Εμπειρογνώμονα
Τα καθήκοντα του Εμπειρογνώμονα περιλαμβάνουν τα εξής:
α. Συμμετοχή στον καθορισμό της εξεταστέας ύλης, στη σύνταξη των θεμάτων των
γραπτών και προφορικών εξετάσεων και στην παραγωγή ηχητικών αρχείων (σε
ψηφιακή μορφή),
β. Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου των αξιολογητών,
γ. Ανάπτυξη κλίμακας κριτηρίων αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες
(παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου),
δ. Ερμηνεία των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλο
επιστημονικής φύσεως θέμα των εξετάσεων αυτών.
Γ. Αμοιβή Εμπειρογνώμονα
Ο/Η Εμπειρογνώμονας λαμβάνει μηνιαία μικτή αμοιβή τριακοσίων (300) ευρώ για
σύνολο τριών μηνών ανά εξέταση.
Δ. Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
α) διδακτορικός τίτλος στη διδασκαλία της ελληνικής
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γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ε)
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20
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μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Ε. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Προθεσμία Υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους (αίτηση γενικής
χρήσης με αριθμημένη επισύναψη των δικαιολογητικών) μαζί με τον φάκελο των

δικαιολογητικών τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία ξεκινά από 12
Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη .
Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να μεριμνήσουν για το
εμπρόθεσμο της υποβολής των αιτήσεών τους, μαζί με τον φάκελο των
δικαιολογητικών, εντός της ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας, το οποίο
αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (γραφείο 103).
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, κανένας φάκελος δεν γίνεται δεκτός,
ακόμα κι αν φέρει σήμανση εμπρόθεσμης ημερομηνίας κατάθεσης του
ταχυδρομείου.
Οι αιτήσεις και ο φάκελος με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω
ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή αυτοπροσώπως στην παρακάτω ταχυδρομική
Διεύθυνση κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και
αποκλειστικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, 22 Αυγούστου 2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 15.00
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Γενική Γραμματεία
Από 12/8/2019
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Έως 22/8/2019
Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης /Κ1,
Τμήμα Ζ΄ Ελληνομάθειας και
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι

ΩΡΕΣ
Γραφείο 103
(Κεντρικό Πρωτόκολλο
του Υπουργείου
Παιδείας και
Θρησκευμάτων)
Από 09:00 έως 15:00

Δεν θα ληφθούν υπόψη:
 Εκπρόθεσμοι φάκελοι δικαιολογητικών.
 Εκπρόθεσμες αιτήσεις, οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση υποψηφιότητας,
τυχόν αλλαγές στα δικαιολογητικά
 Συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
 Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email).
2. Αίτηση
Οι υποψήφιοι/ες, με την αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα ότι, σύμφωνα με τον
από 2016/679 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (GDPR), ο οποίος έχει τεθεί υποχρεωτικά σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αποδέχονται τη διατήρηση, επεξεργασία, ανάρτηση και
κατά συνέπεια δημοσιοποίηση ΜΌΝΟΝ εκείνων από τα προσωπικά τους δεδομένα
που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους
υποψήφιους.

Αίτηση που δεν φέρει την υπογραφή του/της υποψήφιου/ας θέτει τον/την
ενδιαφερόμενο/η εκτός διαδικασίας επιλογής.
Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι
τους οποίους επικαλείται ο υποψήφιος έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
3. Συνοδευτικά Αίτησης – Δικαιολογητικά
Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά
με την ακόλουθη σειρά:
 Βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία, διδακτορικοί ή μεταπτυχιακοί τίτλοι).
Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
 Βεβαιώσεις ή παραστατικά διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ξένης
γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο


Συνάφεια των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακού και διδακτορικού) με το
αντικείμενο των εξετάσεων (δηλαδή τη διδασκαλία στοιχείων γλώσσας και
πολιτισμού σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο),



Υποβολή ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο,



Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν α) επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και
την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ατόμων με μεταναστευτικό
υπόβαθρο, β) εμπειρία στην οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε άτομα με
μεταναστευτικό υπόβαθρο,
Επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις στο πεδίο της διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο,
συμμετοχή σε εθνικούς ή/ και διεθνείς φορείς επεξεργασίας πολιτικών για την
εκπαίδευση ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο




Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το
νόμο όργανο. Για τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζεται
και ο ξενόγλωσσος τίτλος.
Επισημαίνεται ότι:
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014 (Α’ 74), καταργήθηκε η
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη
συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά,
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται

στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται
δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.
ΣΤ. Διαδικασία επιλογής
1. Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων
2. Μοριοδότηση φακέλων υποψηφίων
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι επιτροπές μοριοδότησης θα
ελέγξουν τους φακέλους των υποψηφίων και θα τους μοριοδοτήσουν σύμφωνα με
τα κριτήρια της παραγράφου Δ. Υποψήφιοι των οποίων οι φάκελοι δεν πληρούν τα
κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης, τίθενται εκτός
διαδικασίας.
3. Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο
της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (www.gsae.edu.gr) Προσωρινός Αξιολογικός
Πίνακας.
4. Ενστάσεις
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής
Γραμματείας Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης μόνο μία φορά
μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την επόμενη
της ανάρτησης του προσωρινού αξιολογικού πινάκα στον ιστότοπο της Διεύθυνσης
Διά Βίου Μάθησης.
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας υποβολής των
ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η
προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς, αυτοπροσώπως,
ή με e-mail στο protocol@minedu.gov.gr ή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον εξής
αριθμό : 2103442365
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων (η οποία αποδεικνύεται
από το πρωτόκολλο παραλαβής του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα κι
αν φέρει σήμανση εμπρόθεσμης ημερομηνίας κατάθεσης του ταχυδρομείου.
Κατά συνέπεια, ενστάσεις που περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση της
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν
εξετάζονται.
5. Οριστικός Πίνακας
Ο Οριστικός Πίνακας θα δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Διά Βίου
Μάθησης της Γενική Γραμματείας Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου
Μάθησης (www.gsae.edu.gr)

Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων δεν γίνονται δεκτές διοικητικές
προσφυγές – ενστάσεις , τυχόν δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης
Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης
Τμήμα Ζ΄ Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τηλέφωνα για πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί της διαδικασίας και της
προκήρυξης: ώρες 9:00 π.μ.- 15:00 μ.μ. τηλ. 213 – 131.1667, 213 – 131.1652, 213 –
131.1678, 213 – 131.1669.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης
3. Τμήμα Ζ΄ Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

