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Μαρούσι, 27/09/2022 
Αρ. Πρωτ.: Κ1/118050 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ/ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ 

 

Η Γενική Γραμματεία  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 
και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) έχοντας υπόψη: 

      Τις διατάξεις : 

1) των άρθρων 76 και 77 παρ.1 του ν.4763/2020 « Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από 
τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄254), 

2) των άρθρων 90 και 107 παρ. 3 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και 
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄80), 

3) των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 140304/Κ1/3-11-2021 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Διαδικασία των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας 
και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες 
τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος  
- Καθορισμός ποσού παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου των υποψηφίων και 
αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις» (Β΄ 5125),   
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θα προβεί στην επιλογή ενός/μίας (1) εμπειρογνώμονα, για να συμμετέχει ως μέλος 
της Επιστημονικής Επιτροπής στις εξετάσεις για την 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.  

Α. Κριτήρια επιλογής Εμπειρογνώμονα 

Προαπαιτούμενα : α) διδακτορικός τίτλος στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 
ή ξένης γλώσσας, 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. 

 Επιθυμητά: 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 

Η Επιστημονική Επιτροπή στην οποία μετέχει ο εμπειρογνώμονας έχει την ευθύνη 
του καθορισμού της εξεταστέας ύλης, της σύνταξης των θεμάτων των γραπτών και 
προφορικών εξετάσεων και της παραγωγής ηχητικών αρχείων (σε ψηφιακή μορφή), 
της διαμόρφωσης συστήματος βαθμολόγησης και της ανάπτυξης κλίμακας κριτηρίων 
αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού και προφορικού 
λόγου), ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η διαμόρφωση της τελικής και της μέσης 
βαθμολογίας της γραπτής επίδοσης του εξεταζόμενου, του σχεδιασμού του 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού στα σεμινάρια επιμόρφωσης των αξιολογητών, 
της ερμηνείας των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, 
καθώς και κάθε άλλου επιστημονικής φύσεως θέματος των εξετάσεων αυτών. 
Επιπρόσθετα, η Επιστημονική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εξέταση 
περιπτώσεων αναβαθμολόγησης, όπου η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών των δύο 
αξιολογητών/-τριών είναι πάνω από έξι (6) μονάδες, ενώ επίσης συμμετέχει στα 
σεμινάρια επιμόρφωσης των αξιολογητών/-τριών. Η Επιστημονική Επιτροπή 
συνεδριάζει σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να διευκολύνεται η ομαλή και 
απρόσκοπτη εφαρμογή της διαδικασίας και, ειδικότερα, η διενέργεια των εξετάσεων 
στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. 
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Γ. Αμοιβή Εμπειρογνώμονα 

Ο/Η Εμπειρογνώμονας λαμβάνει μηνιαία μικτή αμοιβή τριακοσίων (300) ευρώ και 
για σύνολο τριών μηνών για κάθε εξεταστική περίοδο.  

 

Δ. 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 30 
Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 7 Οκτωβρίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή. 
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 ταχυδρομείου ή 
ταχυμεταφοράς 
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, 7 Οκτωβρίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15.00 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΩΡΕΣ 
 

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής  
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης & Νεολαίας 
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης /Κ1, 
Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 
Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων  
Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι 

Από 30/09/2022 
  
Έως 07/10/2022 

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). 
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2. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την αίτησή τους (αίτηση γενικής χρήσης με 
αριθμημένη επισύναψη των δικαιολογητικών) προς το Τμήμα Γ’ Εκπαιδευτικής 
Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της 
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 
και Νεολαίας. Με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι/ες 
αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας. 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/η υποψήφιος/α έχουν προκύψει 
τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. 
Η αίτηση των υποψηφίων συνοδεύεται απαραιτήτως από Υπεύθυνη Δήλωση που 
εκδίδεται από το gov.gr, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«α) Συναινώ στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου και 
στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα 
στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation-
GDPR). Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό. 
β) Τα δηλωθέντα στην αίτηση υποψηφιότητας, στο βιογραφικό σημείωμα και τα 
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά είναι αληθή και έγκυρα». 
 
3. Δικαιολογητικά 
Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας και την Υπεύθυνη Δήλωση 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./ΣΑΕΠ/ΙΤΕ 

 Βεβαιώσεις ή παραστατικά διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ξένης 
γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

 Υποβολή 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. 

 Βεβαιώσεις συμμετοχής 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 τον 
νόμο όργανο. Για τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζεται και 
ο ξενόγλωσσος τίτλος. 
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Υποψήφιοι/ες των οποίων οι φάκελοι δεν πληρούν τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, τίθενται εκτός διαδικασίας. 
 
Η επιλογή του του/της εμπειρογνώμονα  γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
3 και 4  της αριθμ. 140304/Κ1/3-11-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία 
των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων 
της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, 
προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος  - Καθορισμός 
ποσού παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου των υποψηφίων και αποζημίωσης 
των απασχολουμένων στις εξετάσεις» (Β΄ 5125). 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & 
Νεολαίας/Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης/Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 
ειδικών πληθυσμιακών ομάδων 
Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2103442015, 2103442092, 2103442035, 2103442094. 

 
 

 
                                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                                    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
                                                                                 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
 
 
 
 
 
                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. 
3. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης 
4. Τμήμα Β’ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης 
5. Τμήμα Γ΄ Εκπ/κής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων  
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