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ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

Φ1/74886/Δ2/08-05-2017 Υπ. Παιδείας
«Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου σχετικά με το
πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή»
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 56581/ΓΔ4,Η2/31-3-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα
«Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα»
και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 0004825/21-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι την ελληνική ιθαγένεια δύνανται να αιτηθούν,
συντρεχουσών των απαιτούμενων προϋποθέσεων και αλλοδαποί μαθητές που έχουν φοιτήσει
επιτυχώς σε αναγνωρισμένα, σύμφωνα με το αρ. 35 του ν. 4186/2013 (Α' 193), ξένα σχολεία στην
Ελλάδα, τα οποία ακολουθούν ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Δ2/3591/10-01-2018 Υπ. Παιδείας
Συμπλήρωση της με αριθμ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου σχετικά με το πιστοποιητικό
επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 203312/Δ2/22-11-2017 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου με θέμα: «Πιστοποίηση
επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα» και της με αρ.
πρωτ. Φ1/74886/Δ2/8-5-2017 εγκυκλίου με θέμα «Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/1409-2015 εγκυκλίου σχετικά με το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή» και
λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. Φ130181/33638/21-11-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι για την αθροιστική συμπλήρωση του κατά
περίπτωση απαιτούμενου χρόνου φοίτησης για την απόκτηση ιθαγένειας θα πρέπει να
προσμετρώνται σε όσες τάξεις πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολούθησε
επιτυχώς ο αλλοδαπός μαθητής, και τα έτη σπουδών που περάτωσε επιτυχώς σε Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) στην Ελλάδα.
Κατά συνέπεια, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της χώρας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στο πιστοποιητικό επιτυχούς
παρακολούθησης και τα έτη επιτυχούς φοίτησης αλλοδαπών ενήλικων μαθητών στα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας.
Φ7/1337/98554/Δ1/15-06-2016 Υπ. Παιδείας
Διαβίβαση Εγκυκλίου με τίτλο "Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας ".
Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ.Φ7/1589 /138056 /Δ1/ 04-09-2015 Φ1/143059/Δ2/14-09-2015
εγκυκλίων και προκειμένου οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης να αποσυμφορηθούν ως προς την
διαδικασία έκδοσης του συγκεντρωτικού πιστοποιητικού για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε
συνεργασία με το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» , η Υπηρεσία μας προβαίνει σε διευκρινιστικές
οδηγίες σχετικά με την έκδοση του εν λόγω πιστοπoιητικού.
Αρμόδια όργανα:
Α) Δ/ντές σχολικών μονάδων
Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων
εισάγουν τα παρακάτω στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool»
1. Όνοματεπώνυμο
2. Πατρώνυμο
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3. Μητρώνυμο
4. Ημ. Γέννησης
5. Στοιχεία Φοίτησης/Προαγωγής/Απόλυσης παρελθόντων ετών του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη
σχολική μονάδα
Σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των εν λόγω στοιχείων θα ενημερωθείτε με σχετική οδηγία από την
υποστηρικτική ομάδα «myschool»
Β)Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
Προκειμένου να εκδοθεί συγκεντρωτικό πιστοποιητικό για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας
από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου , ο αρμόδιος
υπάλληλος που έχει οριστεί για την διεκπεραίωση αυτού, εκτυπώνει από το Πληροφοριακό Σύστημα
«myschool» την αντίστοιχη βεβαίωση, με βάση τα δεδομένα που έχουν καταχωρίσει οι Δ/ντές
Σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης σας.
Φ7/1589/138056/Δ1/04-09-2015 Υπ. Παιδείας
Διαβίβαση Εγκυκλίου με τίτλο "Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας".
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 76/Α/09-07-2015 δημοσιεύθηκε και ισχύει από την ως άνω
ημερομηνία ο Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας-Ενσωμάτωση
στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής
αίτησης για την χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην
επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από
τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».
Προκειμένου οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης να διευκολυνθούν ως προς το έργο τους , στην
έκδοση του συγκεντρωτικού πιστοποιητικού, σας διαβιβάζουμε τη με αρ. πρωτ.130181/18258/ 25-082015 (ΑΔΑ:ΩΞΙΑ465ΦΘΕ-ΓΙΠ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και παρακαλούμε όπως μελετήσετε ιδιαίτερα τα άρθρα 1Α και 1Β της ανωτέρω

εγκυκλίου η οποία και σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά λόγω του μεγάλου της όγκου.
Φ1/74886/Δ2/08-05-2017 Υπ. Παιδείας
«Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου σχετικά με το
πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή» Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ.
56581/ΓΔ4,Η2/31-3-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα
«Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα»
και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 0004825/21-3-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι την ελληνική ιθαγένεια δύνανται να αιτηθούν,
συντρεχουσών των απαιτούμενων προϋποθέσεων και αλλοδαποί μαθητές που έχουν φοιτήσει
επιτυχώς σε αναγνωρισμένα, σύμφωνα με το αρ. 35 του ν. 4186/2013 (Α' 193), ξένα σχολεία στην
Ελλάδα, τα οποία ακολουθούν ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Φ1/143059/Δ2/14-09-2015 Υπ. Παιδείας
«Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα».
Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. Φ7/1589/138056/Δ1/04-09-2015 εγκυκλίου με θέμα «Διαβίβαση
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο "Τροποποίηση
Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας"» και προκειμένου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης να εκδώσουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης, οι Διευθύνσεις Σπουδών,
Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η
Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ παρέχουν με την παρούσα εγκύκλιο
διευκρινιστικές οδηγίες και υποδείγματα πιστοποιητικών.
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Η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε επιτυχή
παρακολούθηση είτε εννέα (9) τάξεων Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ) είτε έξι (6) τάξεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του ΥΠΟΠΑΙΘ). Επομένως, για τη συμπλήρωση του ανωτέρω
προβλεπόμενου χρόνου απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας δεν υπολογίζεται σχολικό έτος που δεν
ολοκλήρωσε τη φοίτηση επιτυχώς.
Ως εκ τούτου, το σχετικό πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε
ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, θα εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
σε σχολεία της οποίας φοίτησε ο αλλοδαπός μαθητής, ύστερα από αίτηση του γονέα, κηδεμόνα ή του
ιδίου, εφόσον είναι ενήλικας, προσκομίζοντας βεβαιώσεις φοίτησης από τα αντίστοιχα σχολεία,
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ
του ΥΠΟΠΑΙΘ) (εννεαετής φοίτησης) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ του
ΥΠΟΠΑΙΘ) (εξαετής φοίτησης).
Στην περίπτωση κατά την οποία, ένας μαθητής φοίτησε σε σχολεία διαφορετικών
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το τελευταίο σχολείο.
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης θα χορηγούν βεβαιώσεις φοίτησης των αλλοδαπών μαθητών κατόπιν αίτησης των
γονέων, κηδεμόνων τους ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικες. Στις εν λόγω βεβαιώσεις θα
αναγράφονται τα σχολικά έτη και οι τάξεις μόνο στις οποίες η φοίτησή τους είναι επιτυχής (προαγωγήαπόλυση).
Παρακαλούμε η συμπλήρωση των στοιχείων, τόσο στις βεβαιώσεις όσο και στα
πιστοποιητικά, να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες.
Επισημαίνεται ότι: η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε
εννέα τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι τάξεις Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχής.
Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται.
Ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης αλλοδαπού μαθητή
σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα λογίζεται η 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους σπουδών.
Σας επισυνάπτουμε σχέδιο α)πιστοποιητικού εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού
μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και β)πιστοποιητικού εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης
αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα που θα χορηγείται από τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Υποδείγματα

Ν. 3386/2005 ΦΕΚ 212 τ.Α΄
Άρθρο 67
Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος
1. Ο ενήλικος υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα κατά τα πέντε τελευταία έτη στην
Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος. Το αντίστοιχο δικαίωμα έχει
προσωποπαγή χαρακτήρα. Το ανωτέρω διάστημα πρέπει να είναι συνεχές, υπό την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Για την απόκτηση της ανωτέρω ιδιότητας πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Να διαθέτει για τον ίδιο και για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του σταθερούς και
τακτικούς πόρους, οι οποίοι αξιολογούνται σύμφωνα με τη φύση τους.
β. Να διαθέτει για τον ίδιο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του πλήρη ασφάλιση
ασθένειας.
γ. Να διαθέτει κατάλυμα, το οποίο πληροί προδιαγραφές υγιεινής.
«δ. Να διαθέτει σωρευτικά αα) επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ββ) γνώση στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.»
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το εντός «» κείμενο αντικαταστάθηκε με το Άρ.26 παρ. 7 α΄ του Ν.3879/2010
ΦΕΚ 163 τ.Α΄.
2. Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Στους κατόχους άδειας διαμονής για σπουδές, απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, καθώς και
για επαγγελματική κατάρτιση.
β. Στους κατόχους άδειας διαμονής, η οποία από τη φύση της έχει προσωρινό χαρακτήρα,
όπως στις περιπτώσεις των άρθρων 16, 18, 19 και 20 παρ. 5.
γ. Στους υπαγόμενους στο καθεστώς της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 για τις
διπλωματικές σχέσεις, η οποία έχει κυρωθεί με το ν.δ. 503/1970 (ΦΕΚ 108 Α`) και της σύμβασης της
Βιέννης του 1963 για τις προξενικές σχέσεις, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 90/1975 (ΦΕΚ 150 Α`).
3. Οι περίοδοι διαμονής για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο
δεν προσμετρώνται για τον υπολογισμό της πενταετούς περιόδου.
4. Περίοδοι απουσίας, εφόσον είναι κατώτερες των έξι διαδοχικών μηνών και δεν
υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα μήνες εντός της πενταετίας, προσμετρώνται στον υπολογισμό της
πενταετίας.
5. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος είναι
εκείνο που ανανέωσε την οικεία άδεια διαμονής του πριν από τη συνδρομή των προϋποθέσεων και
κριτηρίων απόκτησης της άδειας διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος.
Άρθρο 68
Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013
Ν.4115/2013 ΦΕΚ 24/2013 τ. Α΄
Άρθρο 31
Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής γλώσσας και
Πολιτισμού
Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005 (Α` 212), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του ν.
4018/2011 (Α` 215), αντικαθίσταται ως εξής:
1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού αποδεικνύεται με έναν
από τους ακόλουθους τίτλους:
α) Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην
Ελλάδα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του
ν. 2525/1997 (Α`188) τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου
Μάθησης.»,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παρ. α) διαμορφώθηκε ως άνω με το άρθρο 47 παρ. 9, του Ν.4264/2014
ΦΕΚ 118 τ.Α`
β) τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα,
γ) αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του
εξωτερικού,
δ) πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ.
60/2010 και
ε) ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και πολιτισμού μετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται με ευθύνη της Γενικής
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας.
2. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το
π.δ. 363/1998 (Α` 242), ή Α2, που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010 (Α` 98), θεωρείται ότι
διαθέτουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού προκειμένου να υπαχθούν
στις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (Α` 160), εφόσον επιπρόσθετα λάβουν πιστοποίηση της επαρκούς
γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται
από την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
3. Η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής
γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου
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Μάθησης, καθώς και η πιστοποίηση από τη ΓΓΔΒΜ της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την
απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος
άρθρου πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών
προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής
ιστορίας και πολιτισμού, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες
τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής μακράς διάρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται
κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ειδικών προγραμμάτων
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και
πολιτισμού.
6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται
από τον ενδιαφερόμενο παράβολο υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία
καταβολής του καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

75959/Κ1/12-05-2016 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 1370 τ. Β’
Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και
του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς
του επί μακρόν διαμένοντος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
…………………, αποφασίζουμε:
Τη θέσπιση Διαδικασίας Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της
γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών,
προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Ν. 4251/2014, καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου Ν. 4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α'/01-04-2014), ως εξής:
Άρθρο 1
Ορισμός - Σκοπός
1. Ως Διαδικασία Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να
αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4251/2014,
καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 107 του ίδιου Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α'/ 01-04-2014), ορίζεται το σύνολο των
διαδικασιών που αποσκοπούν αφενός στην αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και
στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και, αφετέρου, στην παροχή σε
αυτούς ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.
2. Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί και
καλύπτει τις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την εκμάθηση, τη
Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών.
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Άρθρο 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Διαδικασία πιστοποίησης
1. Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι αιτούντες ασύλου, προκειμένου να έχουν
δυνατότητα συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί
μακρόν διαμένοντος, πρέπει α) να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών, β) να διαμένουν νόμιμα στην
Ελλάδα.
2. Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές γραπτές και προφορικές
εξετάσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 3
Όργανα της Διαδικασίας Πιστοποίησης
Για την εφαρμογή της Διαδικασίας Πιστοποίησης συγκροτούνται, με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή
των Εξετάσεων. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζονται,
όπως προβλέπουν τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας. Η συγκρότηση των ως άνω επιτροπών δεν
υπόκειται σε δημοσιοποίηση και ανάρτηση στο πρόγραμμα Διαύγεια, ούτε δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, για
λόγους διασφάλισης του κύρους και του αδιάβλητου των εξετάσεων.
Άρθρο 4
Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων
1. Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι πενταμελής έως και εξαμελής και αποτελείται
από τρία (3) ή τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ, με ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως
δεύτερης, τα οποία υποδεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα (1) μέλος ΔΕΠ με
ειδίκευση στην ιστορία και ένα (1) στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Το στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά
Βίου Μάθησης εκτελεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής. Η Επιτροπή 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 οργάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου των
Αξιολογητών, εφόσον είναι δυνατή η οργάνωση του, για θέματα όπως το αναλυτικό εξεταστικό
πρόγραμμα, η ανάπτυξη κλίμακας κριτηρίων αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες (παραγωγή
γραπτού και προφορικού λόγου), η ερμηνεία των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων καθώς
και κάθε άλλου επιστημονικής φύσεως θέματος των εξετάσεων αυτών.
2. 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.
3. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή 300 Ευρώ για τρεις
μήνες ανά εξέταση.
Άρθρο 5
Οργανωτική Επιτροπή
1. Η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτείται από επτά (7) μέλη: έξι (6) στελέχη της Γενικής
Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και ένα
(1) στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και
Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένα (1) μέλος εξ αυτών, με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ορίζεται ως γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής.
2. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Τη συνεργασία με τα εξεταστικά κέντρα για την οργάνωση των τμημάτων εξετάσεων.
β) Τη διαμόρφωση, σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων του εντύπου αίτησης
που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.
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γ) Την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων από τις δομές στις οποίες κατατίθενται οι αιτήσεις και
την καταγραφή των στοιχείων σε πίνακες.
δ) Την παραλαβή των θεμάτων από την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων.
ε) Τη φροντίδα για την αναπαραγωγή των θεμάτων σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των
υποψηφίων, τη συρραφή τους σε μορφή τετραδίου και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την
κατάλληλη διαμόρφωση του υλικού των εξετάσεων, πάντα με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο
των εξεταστέων θεμάτων.
στ) Τη σφράγιση των φακέλων που περιέχουν τα τετράδια εξετάσεων και την αποστολή τους στα
εξεταστικά κέντρα.
ζ) Την παραλαβή των διορθωμένων τετραδίων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.
η) Τη διαμόρφωση ηλεκτρονικών και έντυπων πινάκων αποτελεσμάτων με τα ονόματα των
επιτυχόντων και αποτυχόντων.
θ) Την κοινοποίηση, σε ηλεκτρονική, και έντυπη μορφή των πινάκων αποτελεσμάτων στα εξεταστικά
κέντρα.
ι) Την εκτύπωση και αποστολή των Πιστοποιητικών στα εξεταστικά κέντρα.
ια) Την έκδοση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις.
Ιβ) Όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής όλων των
εμπλεκομένων στις εξετάσεις.
ιγ) Την αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος οργανωτικής φύσεως που θα ανακύπτει και κρίνεται
απαραίτητο για την ομαλή εφαρμογή της Διαδικασίας Πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής
γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
3. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή 300 ευρώ για τρεις μήνες ανά
εξέταση.
Άρθρο 6
Σώμα Αξιολογητών/τριών
1. Προκειμένου να διασφαλισθεί η άρτια κάλυψη των αναγκών της εξεταστικής διαδικασίας,
δημιουργείται σώμα αξιολογητών/τριών. Οι Αξιολογητές/τριες είναι υποχρεωτικά πτυχιούχοι Ελληνικής
Φιλολογίας ή τμημάτων Ιστορικού-Αρχαιολογικού ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή
Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σπουδών (ΠΕ02) με εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης ξένης γλώσσας. Τα επί πλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει των οποίων
μοριοδοτούνται οι αξιολογητές/τριες, ορίζονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία του
σώματος αξιολογητών. Το σύστημα της βάσης δεδομένων για την εγγραφή των στοιχείων των
Αξιολογητών/τριών θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Με πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση ένταξης τους στο σώμα αξιολο-γητών/τριών. Η επιλογή και
κατάταξη τους στο σώμα γίνεται, βάσει των παραπάνω κριτηρίων, από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς, η οποία τους διαθέτει στην Οργανωτική Επιτροπή. Η Οργανωτική
Επιτροπή, σε κάθε εξεταστική περίοδο, επιλέγει από το σώμα τον αριθμό των αξιολογητών/τριών και
αναπληρωτών αξιολογητών/τριών, που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ανάλογα με τον αριθμό και
τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων και με βάση α) την μοριοδότηση στον πίνακα κατάταξης και β)
την εντοπιότητα (ή τη διαμονή σε όμορες ή κοντινές περιοχές), λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά, τις
ειδικές συνθήκες πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα. Σε εξαιρετική περίπτωση πλήρους αδυναμίας
μετάβασης των αξιολογητών/τριών, σε εξεταστικό κέντρο, η Οργανωτική Επιτροπή δύναται να
επιλέγει αξιολογητές/τριες μεταξύ των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής στην
οποία βρίσκεται το εξεταστικό κέντρο. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σε
συνεργασία με την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή, μπορεί να οργανώνει, εφόσον είναι
εφικτό, εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της διαδικασίας
πιστοποίησης της ελληνομάθειας, για τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των
αξιολογητών/τριών και για κάθε άλλο ζήτημα που θα κριθεί απαραίτητο να γνωρίζουν οι
αξιολογητές/τριες για την άσκηση των καθηκόντων τους και συνεπώς για την ομαλή και απρόσκοπτη
διενέργεια των εξετάσεων.
Οι τακτικοί/ές αξιολογητές/ήτριες λαμβάνουν πάγια αμοιβή εβδομήντα (70) ευρώ και πλέον
αμοιβή για τα εξεταστικά τετράδια που διορθώνουν: ένα (1) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο που αφορά
στην ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό και δύο (2) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο που
αφορά στην ελληνική γλώσσα. Οι αναπληρωτές αξιολογητές/τριες λαμβάνουν πάγια αμοιβή σαράντα
(40) ευρώ. Εφόσον κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα αξιολογητή, λαμβάνουν την αμοιβή του
τακτικού αξιολογητή. Η συνολική μηνιαία αμοιβή για τους αξιολογητές και τους αναπληρωτές

14 Ιανουαρίου 2018

αξιολογητές δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300,00 €), σύμφωνα με το άρθρου 21 του
Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
Άρθρο 7
Στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων και Κέντρων υποβολής αιτήσεων
Τα εξεταστικά κέντρα στελεχώνονται από τον/την Υπεύθυνο/η του Εξεταστικού Κέντρου και
από τον/την βοηθό Υπεύθυνο. Οι ως άνω είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία σε
σχετικές διαδικασίες. Ο/Η υπεύθυνος/η και ο βοηθός υπεύθυνος του εξεταστικού Κέντρου ορίζονται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μετά από εισήγηση της
Οργανωτικής Επιτροπής και έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων στα κατά
τόπους εξεταστικά κέντρα. Η πάγια αμοιβή των υπευθύνων ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ ανά
εξέταση και των βοηθών υπευθύνων σε ογδόντα (80) ευρώ ανά εξέταση.
Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω έχουν τα εξής καθήκοντα: α) Τη διασφάλιση διαφανούς
διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων, β) Την παραλαβή των τετραδίων εξετάσεων και του σχετικού
υλικού που θα αποστέλλεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, γ) Την
αποστολή των διορθωμένων τετραδίων και των αποτελεσμάτων του γραπτού και προφορικού μέρους
της εξέτασης στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, δ) Κάθε άλλη ενέργεια που
συνδέεται άμεσα με την ομαλή διενέργεια των εξετάσεων κατά τη φάση διεξαγωγής τους, ε) την
παραλαβή και διανομή των πιστοποιητικών ελληνομάθειας στους επιτυχόντες.
Τα κέντρα υποβολής αιτήσεων στελεχώνονται από ένα άτομο ανά Κέντρο, το οποίο ορίζεται
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μετά από Εισήγηση της
Οργανωτικής Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω ατόμου είναι: Η ηλεκτρονική υποβολή των
αιτήσεων, η συλλογή και αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την παραπάνω διαδικασία. Η πάγια
αμοιβή του ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ ανά εξέταση.
3. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, σε κάθε εξεταστικό τμήμα (αίθουσα εξέτασης)
παρευρίσκονται δύο (2) αξιολογητές/τριες με τα εξής καθήκοντα: α) Την επιτήρηση στις αίθουσες
διεξαγωγής των εξετάσεων, β) τη διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων και τη
βαθμολόγηση του, γ) τη διόρθωση των τετραδίων και τη βαθμολόγηση τους. Οι αξιολογητές/ τριες θα
βαθμολογούν τετράδια και θα εξετάζουν προφορικά υποψηφίους, οι οποίοι εξετάστηκαν γραπτά σε
διαφορετικές αίθουσες σε σχέση με εκείνες τις οποίες επιτήρησαν (όπου αυτό είναι εφικτό).
Άρθρο 8
Διενέργεια και περιεχόμενο των Εξετάσεων
1. Φορέας διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. Με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής, καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων, τα κέντρα
υποβολής αιτήσεων και τα άτομα που στελεχώνουν το κάθε κέντρο, και προσκαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να προσδιορίζεται ανώτατος
αριθμός υποψηφίων που θα εξεταστούν, ανάλογα με τις δυνατότητες σε προσωπικό και υλικοτεχνική
υποδομή. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, εκείνοι που θα
συμμετάσχουν καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητας τους.
Όσοι σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις λόγω υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού,
συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση.
2. Μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς, ορίζονται οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων (εξεταστικά κέντρα) ανά την
επικράτεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπεύθυνοι, οι βοηθοί υπευθύνων και οι αξιολογητές ανά
εξεταστικό κέντρο.
3. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο), με δυνατότητα
μετάθεσης μέσα σε επόμενους μήνες, την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, σε
ημερομηνίες που θα ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς.
4. Οι υποψήφιοι υπήκοοι τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της
γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού
υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
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κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. Σε
περίπτωση επανάληψης της συμμετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, ο/η
υποψήφιος/α θα καταβάλει σχετικό παράβολο για κάθε συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης.
5. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και
προσαρμοσμένο, ώστε να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο ελληνομάθειας και γνώσης στοιχείων
ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν τη
συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Οι υποψήφιοι/ες στο συγκεκριμένο επίπεδο πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν
προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που απαιτούν απλή και απευθείας
ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα καθημερινότητας, να αντιμετωπίζουν καθημερινές περιστάσεις
με προβλέψιμο περιεχόμενο και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, εφόσον η ομιλία αρθρώνεται
αργά και καθαρά. Να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα,
όπως γράμματα, φυλλάδια και σύντομα άρθρα εφημερίδων που περιγράφουν γεγονότα, να
περιγράφουν με απλά λόγια θέματα προσωπικού ή οικογενειακού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα
άμεσης ανάγκης. Να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο, για να χειρίζονται πολύ σύντομα κοινωνικές
περιστάσεις, χρησιμοποιώντας καθημερινούς τύπους χαιρετισμών και προσφωνήσεων, να
απευθύνουν προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγγνώμης κ.τ.λ. και να ανταποκρίνονται σε εκείνες
που τους γίνονται, να γράφουν σύντομα, απλά σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες, για
καθημερινές πτυχές του περιβάλλοντος τους, π.χ. ανθρώπους, τόπους, μια εμπειρία στη δουλειά ή
στη μελέτη, να παράγουν γραπτά ή προφορικά απλές ιστορίες ή βιογραφίες. Επιπλέον πρέπει να
γνωρίζουν τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού
πολιτισμού. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης και της εξέτασης των επιμέρους δεξιοτήτων ορίζεται
από την Επιστημονική Επιτροπή.
6. Η εξέταση περιλαμβάνει πέντε (5) μέρη και διεξάγεται σε τρεις (3) φάσεις.
7. Στην πρώτη φάση (πρώτο μέρος της εξέτασης) διεξάγεται γραπτή εξέταση στοιχείων
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Διανέμεται στους υποψηφίους εξεταστικό τετράδιο με ερωτήσεις
που αναφέρονται σε βασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού τις οποίες
καλούνται να απαντήσουν.
8. Στη δεύτερη φάση (δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος της εξέτασης) διεξάγεται εξέταση στις
δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου.
9. Στην τρίτη φάση (πέμπτο μέρος της εξέτασης) εξετάζεται η δεξιότητα παραγωγής
προφορικού λόγου.
10. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία
του Π.δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.δ.
60/2010 υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, όπως
περιγράφεται στην παράγραφο 6.
Περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικότερα η δεύτερη και τρίτη φάση της εξέτασης:
Β' Φάση
1ο μέρος: Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι υποψήφιοι/ες θα εξετάζονται σε δύο ηχογραφημένα κείμενα, που περιλαμβάνουν
πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις και συνδέονται με τομείς άμεσης
προσωπικής εμπειρίας (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες κτλ.) και μπορεί να
περιλαμβάνουν συνομιλία δύο φυσικών ή μη φυσικών ομιλητών ή απλές δημόσιες ανακοινώσεις ή
απλές ειδήσεις, οδηγίες, διηγήσεις και περιγραφές. Τα
ηχογραφημένα κείμενα θα ακούγονται δύο (2) φορές το καθένα και οι εξεταζόμενοι/ες θα καλούνται,
μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστόλάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις.
2ο μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι υποψήφιοι/ες θα εξετάζονται επί τη βάσει σύντομων κειμένων, που αναφέρονται σε
καθημερινές καταστάσεις, όπως, μεταξύ άλλων, ανακοινώσεις, αγγελίες, διαφημιστικά έντυπα, οδηγοί,
περιγραφές, τιμοκατάλογοι, δρομολόγια, ώρες λειτουργίας, λογαριασμοί, ραδιοτηλεοπτικά
προγράμματα, σήματα, πινακίδες, δελτία καιρού, απλά ενημερωτικά σημειώματα, σημειώματα και
μηνύματα χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, σύντομες περιγραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων,
χώρων κτλ., προσωπική αλληλογραφία, απλές οδηγίες χρήσης. Οι εξεταζόμενοι/ες θα καλούνται,
μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, ή φράσεις μεταξύ τους, να απαντήσουν σε
ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να συμπληρώσουν τα κενά σε
ένα κείμενο.
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3ο μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι υποψήφιοι/ες θα λαμβάνουν οδηγίες ως προς τη σύνταξη δύο σύντομων κειμένων (από τα
οποία το ένα περισσότερο φιλικό και το δεύτερο περισσότερο τυπικό) σε σχέση με θέματα της
καθημερινότητας τους (όπως, μεταξύ άλλων, μία απλή αίτηση ή δήλωση, μια επιστολή για έκφραση
παραπόνου ή διαμαρτυρίας, ένα γράμμα ή μήνυμα με περιγραφή καθημερινών καταστάσεων) στο
εξεταστικό τετράδιο που τους έχει διανεμηθεί.
Γ' Φάση
Παραγωγή προφορικού λόγου - Συνομιλία
Η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει συζήτηση με τους αξιολογητές και σύντομο παιχνίδι
ρόλων μεταξύ των εξεταζομένων και θα ηχογραφείται. Οι υποψήφιοι/ ες θα αξιολογούνται ως προς
την ικανότητα τους να διηγούνται διάφορα γεγονότα, να κάνουν σύντομες περιγραφές προσώπων,
αντικειμένων, καθημερινών καταστάσεων και συνηθειών, εμπειριών, συνθηκών διαβίωσης και
εργασίας ή σπουδών, να δίνουν απλές οδηγίες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε οικεία και
συνηθισμένα θέματα, να χειρίζονται σύντομες και απλές κοινωνικές επαφές, να ανταποκρίνονται
προφορικά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν απλά επιχειρήματα για οικεία
θέματα, να διεκπεραιώνουν απλές συναλλαγές με δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, να παίρνουν μέρος σε
συζητήσεις για οικεία θέματα ή θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους.
Άρθρο 9
Βαθμολόγηση
1. Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους υποψηφίους
με πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.δ. 363/1998 και
προ της εφαρμογής του Π.δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.δ. 60/2010 βαθμολογείται
σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει
τουλάχιστον 10 μονάδες.
2. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία
εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει τουλάχιστον 50 μονάδες και εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον το
50% σε τέσσερα από τα πέντε μέρη της εξεταστικής δοκιμασίας.
3. Η Επιστημονική Επιτροπή δίνει κατάλληλες οδηγίες για τη βαθμολόγηση και τις ορθές
απαντήσεις.
4. Τα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται από δύο Αξιολογητές. Η βαθμολογία που αφορά
στο κάθε μέρος ξεχωριστά (γραπτό και προφορικό), καταγράφεται σε ειδικά πεδία του εξεταστικού
τετραδίου. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο.
Άρθρο 10
Έκδοση, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Χορήγηση Πιστοποιητικών
1. Το ειδικό πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων
υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της παρούσας. Οι αξιολογητές καταθέτουν
τις βαθμολογίες των εξεταστικών τετραδίων στην Οργανωτική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Διά
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μέσω των Υπευθύνων των εξεταστικών Κέντρων, η οποία με τη σειρά
της διαμορφώνει πίνακα αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.
2. Στους κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη
διαδικασία του Π.δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα
με το Π.δ. 60/2010 και οι οποίοι υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση της πρώτης φάσης,
χορηγείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού
πολιτισμού.
3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και κοινοποιούνται στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο έναν (1) μήνα
μετά το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα
αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο για ένα (1) μήνα. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γενική
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Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα, από όπου
μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι.
4. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς τηρεί στοιχεία για τη χορήγηση
των Πιστοποιητικών αναφορικά με το εξεταστικό κέντρο, τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού και
τα στοιχεία του επιτυχόντος.
Άρθρο 11
Αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
Αρμόδιο για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας και τη λήψη κάθε ενδεδειγμένης
ενέργειας για την ορθή εφαρμογή της ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς.
Άρθρο 12
Τελική διάταξη
Από της δημοσιεύσεως της παρούσης, καταργείται η κοινή υπουργική απόφαση 64410/2015
(ΦΕΚ 728Β'/ 29-04-2015) «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να
αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

16928/2007 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 1638 τ.Β'
Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί
μακρόν διαμένοντος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/τ. Α'/23.8.2005) «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
2. Το π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160/r.A731.72006) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ'
αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων
χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 132/1989 (ΦΕΚ 64/τ. Α'/3.3.1989) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.)».
4. Το π.δ. 386/1991 (ΦΕΚ 139/τ. A' /24.9.1991) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής
Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Τις διατάξεις του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ. Α/2.5.2001) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας
Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη επί του κρατικού
προϋπολογισμού, για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης ύψους 120.000
ευρώ ετησίως, η οποία θα καλύπτεται από πιστώσεις ειδικού κωδικού που θα προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
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Τη θέσπιση Συστήματος Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και
της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων
χωρών, προκειμένου ν΄ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το π.δ.
150/2006 (ΦΕΚ 160 Α'), ως εξής:
Άρθρο 1
Ορισμός-Σκοπός
1. Ως Σύστημα Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να
αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 τ.Α'/31.7.2006), (εφεξής Σύστημα Πιστοποίησης), ορίζεται το σύνολο των
διαδικασιών που αποσκοπούν αφενός στην Εκπαίδευση και στη αξιολόγηση της γνώσης τους στην
ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και, αφετέρου,
στην παροχή tf αυτούς σχετικού αποδεικτικού επάρκειας Επιπέδου Α2'.
2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης αντιστοιχούν και καλύπτουν τις προδιαγραφές του Επιπέδου
Α2, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242 Α729.10.1998).
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Διαδικασία πιστοποίησης
1. Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής
στο Σύστημα Πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος πρέπει:
α) να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω, β) να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα,
2. Για την διαδικασία πιστοποίησης απαιτείται:
α) να έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας τουλάχιστον εκατό πενήντα
(150) ωρών, μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας και είκοσι πέντε (25) ωρών μαθημάτων στοιχείων
της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, στα τμήματα μάθησης των Κέντρων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ. Ε.Π.Θ.).
β) να έχουν επιτύχει στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διενεργούνται μετά
την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του παραπάνω προγράμματος.
3. Τμήματα μάθησης στα ανωτέρω Κέντρα, οργανώνονται δύο (2) φορές ετησίως από το
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), της αρμόδιας Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ.
Άρθρο 3
Όργανα του Συστήματος Πιστοποίησης
1. Για την λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης συνιστώνται, με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων, Οργανωτική
Επιτροπή και Σώμα Αξιολογητών.
2. Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι πενταμελής και αποτελείται από τρία (3)
μέλη ΔΕΠ, με ειδίκευση στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, τα οποία
υποδεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα (1) μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στην ιστορία, το
οποίο υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ένα (1) στέλεχος της
Γ.Γ.Ε.Ε. ή του Υπ.Ε.Π.Θ. κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η Επιτροπή είναι
αμειβόμενη και έχει την ευθύνη της σύνταξης των θεμάτων των γραπτών και προφορικών εξετάσεων
και της παραγωγής ηχητικών αρχείων (σε ψηφιακή μορφή), της εξέτασης ενστάσεων, που ενδέχεται
να υποβληθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, της οργάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του
Σώματος Αξιολογητών για θέματα όπως: το αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα, η ανάπτυξη κλίμακας
κριτηρίων αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου),
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η ερμηνεία των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλου επιστημονικής
φύσεως θέματος των εξετάσεων αυτών. Η Επιτροπή Εξετάσεων υποχρεούται να συνεδριάζει και να
παρέχει τις υπηρεσίες της σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή και
απρόσκοπτη εφαρμογή και λειτουργία τους συστήματος και ειδικότερα η διενέργεια των εξετάσεων
στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.
3. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη: τέσσερα (4) στελέχη του
Γ.Γ.Ε.Ε. ή άλλων υπηρεσιών του Υπ.Ε.Π.Θ. και ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από τα οποία το ένα ορίζεται ως γραμματέας
με απόφαση του Γ.Γ.Ε.Ε. Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η επιτροπή είναι αμειβόμενη και τα καθήκοντα της είναι:
α) Η συνεργασία με τα εξεταστικά κέντρα για την οργάνωση των τμημάτων εξετάσεων.
β) Η διαμόρφωση σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων του εντύπου αίτησης
που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.
γ) Η παραλαβή αιτήσεων υποψηφίων και καταγραφή των στοιχείων σε πίνακα.
δ) Η παραλαβή των θεμάτων από την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων.
ε) Η φροντίδα για την αναπαραγωγή σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των υποψηφίων, η συρραφή
των θεμάτων σε μορφή τετραδίου και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την κατάλληλη
διαμόρφωση του υλικού των εξετάσεων, πάντα με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο των
εξεταστέων θεμάτων.
στ) Το σφράγισμα των φακέλων των τετραδίων εξετάσεων και αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα.
ζ) Η παραλαβή των διορθωμένων τετραδίων και η καταγραφή των αποτελεσμάτων.
η) Η διαμόρφωση ηλεκτρονικών και έντυπων πινάκων αποτελεσμάτων με τα ονόματα των
επιτυχόντων και αποτυχόντων.
θ) Η κοινοποίηση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή των πινάκων αποτελεσμάτων στα εξεταστικά
κέντρα.
ι) Η ενημέρωση των υποψηφίων και η αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων τους.
ια) Η παραλαβή ενστάσεων και η διαβίβαση τους στην Επιτροπή Εξετάσεων.
ιβ) Η αποστολή απαντήσεων ενστάσεων στους υποψηφίους.
ιγ) Η εκτύπωση των Πιστοποιητικών και αποστολή στους υποψηφίους.
ιδ) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος οργανωτικής φύσεως, που κρίνεται απαραίτητο για την
ομαλή λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης της ελληνομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.
4. Το Σώμα Αξιολογητών έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων στα κατά
τόπους εξεταστικά κέντρα. Το Σώμα αυτό αποτελείται από επαρκή αριθμό μελών, ώστε να
καλύπτονται άρτια οι ανάγκες διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας. Κατά τη διενέργεια των
εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο παρευρίσκονται, απαραιτήτως δύο (2) αξιολογητές από το
ανωτέρω Σώμα με τα εξής καθήκοντα:
α) Την διασφάλιση διαφανούς διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων.
β) Την παραλαβή των τετραδίων εξετάσεων που θα αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία
Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
γ) Την επιτήρηση στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων.
δ) Την διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων.
ε) Την διόρθωση των τετραδίων και βαθμολόγηση.
στ) Την βαθμολόγηση του προφορικού μέρους.
ζ) Την αποστολή των διορθωμένων τετραδίων και αποτελεσμάτων του προφορικού μέρους στη
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
η) Κάθε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την ομαλή διενέργεια των εξετάσεων κατά τη φάση
της διεξαγωγής τους.
Τα μέλη που συγκροτούν το Σώμα Αξιολογητών είναι πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας, ή
ιστορικοί, ή αρχαιολόγοι, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στην διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης και με εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης
τουλάχιστον 200 ωρών. Στο Σώμα Αξιολογητών μπορούν να ενταχθούν και πτυχιούχοι ελληνικής
φιλολογίας, ιστορικοί ή αρχαιολόγοι, που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά
έχουν εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης τουλάχιστον 400 ωρών.
Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των υποψηφίων από τις παραπάνω κατηγορίες,
είναι δυνατόν να ενταχθούν ως αξιολογητές πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας με διδακτική εμπειρία.
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Οι αξιολογητές, αμέσως μετά την επιλογή τους και πριν τη συμμετοχή τους στην εξεταστική
διαδικασία, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τα χαρακτηριστικά
και τις διαδικασίες εφαρμογής του Συστήματος Πιστοποίησης της ελληνομάθειας, για το ρόλο, τις
αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των αξιολογητών και για κάθε άλλο ζήτημα που θα κριθεί
απαραίτητο να γνωρίζουν οι αξιολογητές για την άσκηση των καθηκόντων τους και συνεπώς για την
ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων.
Άρθρο 4
Διενέργεια των Εξετάσεων
1. Φορέας διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την επιστημονική
υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του.
2. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές το χρόνο (Φεβρουάριο και Οκτώβριο), την ίδια
μέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), σε
ημερομηνίες που θα ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
3. Η συμμετοχή των υποψηφίων υπηκόων τρίτων χωρών για πρώτη φορά στις εξετάσεις
πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του
ελληνικού πολιτισμού θα λαμβάνει χώρα χωρίς την καταβολή παράβολου εκ μέρους των υποψηφίων.
Σε περίπτωση επανειλημμένης συμμετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, ο/η
υποψήφιος/-α θα καταβάλει σχετικό παράβολο για κάθε συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Το ύψος του παράβολου, καθώς και η διαδικασία και τα ποσοστά κατανομής προσδιορίζονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και
προσαρμοσμένο, ώστε να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο ελληνομάθειας και γνώσης στοιχείων
ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν τη
συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν
διαμένοντος.
Οι υποψήφιοι/ες στο συγκεκριμένο επίπεδο πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν
προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που απαιτούν απλή και απευθείας
ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα καθημερινότητας, να αντιμετωπίζουν καθημερινές περιστάσεις
με προβλέψιμο περιεχόμενο και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, εφόσον η ομιλία αρθρώνεται
αργά και καθαρά. Να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα,
όπως γράμματα, φυλλάδια και σύντομα άρθρα εφημερίδων που περιγράφουν γεγονότα, να
περιγράφουν με απλά λόγια θέματα προσωπικού ή οικογενειακού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα
άμεσης ανάγκης. Να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο, για να χειρίζονται πολύ σύντομα κοινωνικές
περιστάσεις, χρησιμοποιώντας καθημερινούς τύπους χαιρετισμούς και προσφωνήσεων, να
απευθύνουν προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγγνώμης κ.τ.λ. και ν" ανταποκρίνονται σε εκείνες
που τους γίνονται, να γράφουν σύντομα, απλά σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες, για
καθημερινές πτυχές του περιβάλλοντος τους, π.χ. ανθρώπους, τόπους, μια εμπειρία στη δουλειά, ή
στη μελέτη, να παράγουν γραπτά ή προφορικά απλές ιστορίες ή βιογραφίες. Επιπλέον πρέπει να
γνωρίζουν τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού
πολιτισμού. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης και της εξέτασης των επιμέρους δεξιοτήτων ορίζεται
από την Επιστημονική Επιτροπή.
5. Η εξέταση περιλαμβάνει συνολικά (5) μέρη και διεξάγεται σε δύο (2) φάσεις.
Στη πρώτη φάση διανέμεται στους υποψηφίους ένα φυλλάδιο που αποτελείται από τέσσερα τμήματα,
τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, σύντομα κείμενα και φράσεις, οι οποίες αναφέρονται σε
καθημερινές καταστάσεις, ερωτήσεις γύρω από την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό,
καθώς και οδηγίες ως προς τη σύνταξη σύντομων παραγράφων, σε σχέση με θέματα της
καθημερινότητας.
Στη δεύτερη φάση θα διεξάγεται προφορική συζήτηση των υποψηφίων με τους
βαθμολογητές.
Α' Φάση
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1° μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι υποψήφιοι/-ες θα εξετάζονται επί τη βάσει σύντομων κειμένων, που περιλαμβάνουν
φράσεις, οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις (όπως δημόσιες ανακοινώσεις, απλές
οδηγίες συμπεριφοράς, απλές πληροφορίες, αριθμητικές πληροφορίες ή πληροφορίες ή πληροφορίες
σχετικά με την ώρα κ.τ.λ.). Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν από το φυλλάδιο την εικόνα, στην
οποία αντιστοιχεί κάθε μία από τις φράσεις των κειμένων.
2° μέρος: Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι υποψήφιοι/-ες θα εξετάζονται σε δύο ηχογραφημένα κείμενα, που περιλαμβάνουν φράσεις,
οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις (όπως δημόσιες ανακοινώσεις, απλές οδηγίες
συμπεριφοράς, απλές πληροφορίες, αριθμητικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με την ώρα
κ.τ,λ.). Τα ηχογραφημένα κείμενα θα ακούγονται δύο (2) φορές το καθένα.
Οι υποψήφιοι/-ες
καλούνται να επιλέξουν από το φυλλάδιο την εικόνα, στην οποία αντιστοιχεί κάθε μία από τις φράσεις
των ηχογραφημένων κειμένων.
3° μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου
Οι υποψήφιοι/-ες θα λαμβάνουν οδηγίες ως προς τη σύνταξη σύντομων παραγράφων, σε
σχέση με θέματα της καθημερινότητας τους (όπως την σύνταξη αιτήσεων, την καταγραφή των
στοιχείων της ταυτότητας τους, την έκφραση παραπόνου ή διαμαρτυρίας, την περιγραφή
καταστάσεων από την καθημερινότητα τους κ.τλ.) στο φυλλάδιο που τους έχει διανεμηθεί.
4° μέρος: Γνώση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού
Στο μέρος αυτό της εξέτασης, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, σχετικές με τα βασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού
πολιτισμού.
Β' Φάση
Παραγωγή του προφορικού λόγου - Συνομιλία
Η προφορική εξέταση θα ακολουθεί το σχήμα 2 + 2 (2 εξεταστές - εκ των οποίων ο ένας
εξεταστής και ο άλλος αξιολογητής - συνεξετάζουν δύο εξεταζόμενους) και η συνέντευξη θα
ηχογραφείται. Οι υποψήφιοι/-ες θα αξιολογούνται ως προς την ικανότητα τους να διηγούνται διάφορα
γεγονότα, να κάνουν απλές και σύντομες περιγραφές προσώπων, αντικειμένων, καθημερινών
καταστάσεων και συνηθειών, εμπειριών, συνθηκών διαβίωσης και εργασίας η σπουδών, να δίνουν
απλές οδηγίες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε οικεία και συνηθισμένα θέματα, να
χειρίζονται πολύ σύντομες και απλές κοινωνικές επαφές να ανταποκρίνονται προφορικά σε απλές
καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν πολύ απλά επιχειρήματα για οικεία θέματα,
να διεκπεραιώνουν απλές συναλλαγές με δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, να παίρνουν μέρος σε πολύ
απλές συζητήσεις για οικεία θέματα ή θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος τους.
Άρθρο 5
Καθορισμός της Βαθμολογικής Κλίμακας και Διαδικασία Βαθμολόγησης
1. Το σύνολο των γλωσσικών δεξιοτήτων των υποψηφίων που θα βαθμολογείται σε κάθε
μέρος της εκάστοτε φάση εξέτασης με τον ακόλουθο τρόπο:
5 Πολύ Καλά
4 Καλά
3 Δεκτός(-ή)
2 Μη αποδεκτός(-ή)
1 ------2. Τα φυλλάδια βαθμολογούνται και από τους δύο αξιολογητές.
Και οι δύο βαθμολογίες, που αφορούν στο κάθε μέρος ξεχωριστά (γραπτό και προφορικό),
καταγράφονται σε ειδικά πεδία του φυλλαδίου. Ως τελικός βαθμός ορίζεται ο μέσος όρος των δύο
βαθμολογιών. Σε περίπτωση που οι δύο βαθμολογίες αποκλίνουν περισσότερο από 3 μονάδες, τότε ο
φάκελος του υποψηφίου μαζί με όλα τα στοιχεία της εξέτασης του, αποστέλλεται στην Επιστημονική
Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία επιλαμβάνεται και αποφαίνεται οριστικά επί του θέματος.
3. Ενστάσεις των υποψηφίων σε σχέση με τη βαθμολόγηση μπορούν να αφορούν μόνο τη
μεταφορά της βαθμολογίας τους στους πίνακες αποτελεσμάτων.
Άρθρο 6
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Έκδοση, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Χορήγηση Πιστοποιητικών
Το Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και
του ελληνικού πολιτισμού χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων υπηκόων τρίτων
χωρών και στα πέντε (5) μέρη της δοκιμασίας. Σε περίπτωση αποτυχίας, είτε στο σύνολο είτε σε
τμήμα της δοκιμασίας, οι υποψήφι-οι/-ες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος στο
σύνολο της δοκιμασίας σε εξετάσεις επόμενων περιόδων.
Οι αξιολογητές καταθέτουν τις βαθμολογίες των φυλλαδίων των εξετάσεων στην
Οργανωτική Επιτροπή της Γ.Γ.Ε.Ε., η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει πίνακα αποτελεσμάτων με
τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων κοινοποιούνται τόσο στα εξεταστικά κέντρα όσο και
στους υποψηφίους υπηκόους τρίτων χωρών ξεχωριστά με επιστολή, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά
το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα
αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο.
Τα Πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γ.Γ.Ε.Ε. με σύμπραξη του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας ως προς το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και αποστέλλονται στους επιτυχόντες εντός δύο
(2) μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Η Γ.Γ.Ε.Ε. τηρεί στοιχεία για τη χορήγηση των Πιστοποιητικών αναφορικά με το εξεταστικό
κέντρο, τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού και τα στοιχεία του επιτυχόντος.
Άρθρο 7
Αποζημίωση Μελών των Επιτροπών
Η αποζημίωση των μελών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 8
Αρμόδιο για της εφαρμογή του παρόντος Συστήματος και τη λήψη κάθε ενδεδειγμένης ενέργειας για
την ορθή εφαρμογή της ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής
Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.
Άρθρο 9
Μεταβατική διάταξη
1. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, δυνατότητα
συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, χωρίς την υποχρεωτική παρακολούθηση του
προγράμματος των εκατό πενήντα (150) ωρών μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας και είκοσι πέντε
(25) ωρών μαθημάτων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, έχουν όσοι
μέχρι την έκδοση της παρούσας απέκτησαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας αντίστοιχο του επιπέδου Β', όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 363/1998
(ΦΕΚ 242 Α'/29.10.1998).
2. Από την έκδοση της απόφασης αυτής και εφεξής, για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις
Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και της γνώσης στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, προκειμένου να χορηγηθεί το καθεστώς του επί
μακρόν διαμένοντος, απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος,
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Π.Δ. 363/1998 ΦΕΚ 242 τ.Α΄
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο
εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10παρ.1 του Ν. 2413/1996 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΑΊ24)
2. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (συνεδρίαση
29/13.1.1997).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (Α' 137), όπως προστέθηκε μετο άρθρο 27του Ν.
2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε μετο άρθρο 1 παρ. 2ατου Ν. 2469/1997 (Α'38).
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται καμία
επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
5. Την αριθμ. 399/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τύπος πιστοποιητικού
1. Το κείμενο του πιστοποιητικού ελληνομάθειας έχει ως εξής: Στην πρώτη σελίδα
αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στην επόμενη σειρά οι λέξεις «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» στην επόμενη οι λέξεις «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ».
Στη συνέχεια αναγράφονται οι λέξεις «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ», και αμέσως
παρακάτω το όνομα του υποψηφίου ή της υποψηφίας, το επίπεδο ελληνομάθειας καιη επίδοση του
υποψηφίου. Ακολουθεί η υπογραφή του καθ' ύλην αρμοδίου οργάνου του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας.
Στη πρώτη σελίδα εμφανίζεται επίσης το έμβλημα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και
αναγράφονται ο αύξων αριθμός του πιστοποιητικού, η πόλη και η ημερομηνία έκδοσης, καθώς και ο
αύξων αριθμός του εξεταστικού κέντρου.
Στη δεύτερη σελίδα αναγράφονται τα επίπεδα γλωσσομάθειας και το περιεχόμενο του
καθενός, όπως αυτά καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
2. Το πιστοποιητικό συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο άρθρο
9του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις απόκτησης
1. Το Πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων
στις τέσσερις (4) γλωσσικές δεξιότητες του κάθε επιπέδου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 του
παρόντος και στη δεύτερη σελίδα του υποδείγματος.
2. Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος
στις εξετάσεις επόμενης εξεταστικής περιόδου.
3. Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις περισσοτέρων του ενός επιπέδων,
εφόσον το δηλώσουν και καταβάλουν τα εξέταστρα υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το
κατώτατο ύψος των εξετάοτρων ορίζεται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές, ενώ το ανώτατο σε
εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) δραχμές. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζειτο
συγκεκριμένο, για κάθε εξεταστική περίοδο, ύψος των εξετάοτρων.
4. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο
τηρεί ειδικό βιβλίο χορήγησης των πιστοποιητικών αυτών, στο οποίο αναγράφονται: ο αύξων αριθμός
του πιστοποιητικού, τα στοιχεία του επιτυχόντος, το επίπεδο γλωσσομάθειας.
5. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ελληνομάθειας χορηγείται, ύστερα από γραπτή αίτηση του
ενδιαφερομένου και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το κατώτατο ύψος
του παραβόλου αυτού ορίζεται σε δέκα (10,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε είκοσι (20,00) ευρώ. Το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει το ύψος του παραβόλου».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 21/2014 ΦΕΚ 31 τ. Α΄
Άρθρο 3
Διαδικασία ορισμού εξεταστικών κέντρων
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1. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ορίζει τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας να αποτελεί και το
ίδιο εξεταστικό κέντρο. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη του καθορισμού κριτηρίων, με
βάση τα οποία θα λειτουργούντα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα. Στα κριτήρια αυτά συγκαταλέγονται
ιδίως: η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς διδακτικού προσωπικού, κατάλληλης υποδομής και
επαρκούς γραμματειακής υποστήριξης.
2. Ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων, από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, έχει διάρκεια
ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται χωρίς επανάληψη της διαδικασίας.
Άρθρο 4
Διαδικασία εξετάσεων
«1. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη: α) της σύνταξης των θεμάτων
των εξετάσεων για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα, β)
της έκδοσης ετήσιου προγράμματος εξετάσεων, του ορισμού εξεταστικών περιόδων και του ορισμού
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) της επίλυσης οποιουδήποτε
προβλήματος σχετικού με τις εξετάσεις».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 21/2014 ΦΕΚ 31 τ. Α΄
2. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη της αναπαραγωγής των θεμάτων, της
φύλαξης και της ασφάλειας τους, καθώς και της έγκαιρης αποστολής τους στα εξεταστικά κέντρα.
3. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της εξέτασης της κάθε δεξιότητας του κάθε επιπέδου,
το μήκος των κειμένων και ό,τι άλλο αφορά τη σύνταξη των θεμάτων των εξετάσεων, καθώς και τον
τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης των υποψηφίων, καθορίζονται και γνωστοποιούνται
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Άρθρο 5
Περιεχόμενο των εξετάσεων
1. Για το καθένα από τα έξι επίπεδα ελληνομάθειας, συντάσσονται θέματα για την εξέταση
των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή
γραπτού και προφορικού λόγου, με ανάλογο βαθμό δυσκολίας.
Στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 η εξέταση περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη χρήση της ελληνικής
γλώσσας- μορφοσύνταξη, λεξιλόγιο».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αντικαταστάθηκε αρχικά με το άρθρο 1 του Π.Δ. 60/2010 ΦΕΚ 98 τ.Α΄ και
αντικαταστάθηκε εκ δευτέρου ως άνω με το 4 του Π.Δ. 21/2014 ΦΕΚ 31 τ. Α΄
Άρθρο 6
Έκδοση, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και χορήγηση πιστοποιητικών
1. Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων επιστρέφουν στο
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας όλο το εξεταστικό υλικό, χρησιμοποιημένο και μη.
2. Η διόρθωση των τετραδίων των εξετάσεων γίνεται, με την ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας, από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο έχει άμεση σχέση με τη διδασκαλία της
νέας ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας, και την αξιολόγηση επίδοσης στην ελληνική ως ξένης ή
δεύτερης γλώσσας.
3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στους υποψηφίους, από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας, δύο μήνες το αργότερο μετά το τέλος των εξετάσεων.
4. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται και αποστέλλονται στους επιτυχόντες εντός τριών μηνών από
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 7
Καθορισμός του βαθμού-βαθμολογική κλίμακα
Η αξιολόγηση της επίδοσης των επιτυχόντων γίνεται σύμφωνα με την εξής κλίμακα: Άριστα,
Λίαν Καλώς, Καλώς, με κριτήρια που ορίζονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όπως
προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 4 του παρόντος.
«Άρθρο 8
Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις
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1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι ομογενείς και οι αλλογενείς, ηλικίας από οκτώ
(8) ετών και άνω. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να ορίζει την κατώτατη ηλικία συμμετοχής
στις εξετάσεις του κάθε επιπέδου, ανάλογα με τη δυσκολία του.
2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, αίτηση συμμετοχής στις
εξετάσεις. Στην αίτηση δηλώνεται το εξεταστικό κέντρο και το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο
επιθυμούν να εξεταστούν.
3. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν και επικυρωμένη φωτοτυπία της
αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που
αποδεικνύει την ταυτότητα τους ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Α' 75) και καταβάλλουν και τα
εξέταστρα.
4. Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα αίτηση δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 21/2014 ΦΕΚ 31 τ. Α΄
« Άρθρο 9
Τελική διάταξη-υπόδειγμα πιστοποιητικού
1. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει τη γενική ευθύνη του συντονισμού του έργου των
εξεταστικών κέντρων και της έγκαιρης αποστολής όλων των οδηγιών που είναι απαραίτητες για την
ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, της έκδοσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, καθώς και την
αρμοδιότητα επίλυσης οποιουδήποτε θέματος το οποίο ανακύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος
διατάγματος.
2. Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού έχει ως εξής»:
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Αρ. Εξεταστικού Κέντρου:
Αρ. Πιστοποιητικού:
Απονέμεται στον/στην ……………………………………………………………………………………………
ο οποίος/η οποία επέτυχε στις εξετάσεις επιπέδου ......................
με επίδοση ..............................
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θεσσαλονίκη,......................................

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1: «Στοιχειώδης γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 μπορούν να
κατανοήσουν και να παραγάγουν απλό γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα.
Μπορούν να συστηθούν και να συστήσουν άλλους, να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις
που αφορούν στοιχειώδη προσωπικά στοιχεία και να ακολουθήσουν απλές οδηγίες. Μπορούν να
συνδιαλλαγούν με απλό τρόπο με στόχο την ικανοποίηση άμεσων συγκεκριμένων αναγκών, υπό την
προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (για παιδιά 8-12 ετών): «Στοιχειώδης γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου
Α1 για παιδιά 8-12 ετών, ανάλογα με τις γνωστικές δεξιότητες της ηλικίας τους, μπορούν να
κατανοήσουν και να παραγάγουν απλά κείμενα (π.χ. μηνύματα, απλές περιγραφές) σε γραπτό ή
προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να συνδιαλλαγούν στοιχειωδώς με
συνομηλίκους και ενηλίκους για ζητήματα που αφορούν στους ίδιους και άλλους υπό την
προϋπόθεση οι συνομιλητές να μιλούν αργά και καθαρά και να είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν.
ΕΠΙΠΕΔΟ Α2: «Βασική γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α2 μπορούν να
κατανοήσουν και να παραγάγουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με θέματα
που τους αφορούν άμεσα (βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, εργασία, αγορές, κ.ά).
Επίσης μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες για οικεία θέματα, να κατανοούν την κεντρική ιδέα
εντοπίζοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες απλών κειμένων και να είναι σε θέση να συνθέσουν απλά
αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα περιορισμένης θεματολογίας.
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1: «Μέτρια γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β1 μπορούν να
κατανοήσουν και να παραγάγουν λόγο με καθημερινές εκφράσεις πάνω σε οικεία θέματα (σπίτι,
εργασία, σχολείο, ελεύθερο χρόνο) ανταποκρινόμενοι σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών λειτουργιών.
Επίσης μπορούν να περιγράφουν γεγονότα, εμπειρίες, φιλοδοξίες και ελπίδες, να αφηγούνται και να
επιχειρηματολογούν με απλό τρόπο πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος τονίζοντας τα σημεία που
θεωρούν σημαντικά και δίνοντας κάποιες λεπτομέρειες, να χειρίζονται καταστάσεις που είναι πιθανό
να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα και να κρατούν
σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης, εφόσον η ομιλία είναι καλά οργανωμένη συνοψίζοντας
απλά κείμενα.
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2: «Καλή γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β2 μπορούν να κατανοήσουν
τις κύριες ιδέες σύνθετων κειμένων σε θέματα αφηρημένα ή συγκεκριμένα. Επίσης μπορούν να
εκφραστούν προφορικά ή γραπτά με ευχέρεια σε ευρύ φάσμα θεμάτων με υψηλό βαθμό ελέγχου της
γραμματικής υιοθετώντας το κατάλληλο επίπεδο τυπικότητας ανάλογα με τις περιστάσεις, να
παραγάγουν σαφή, λεπτομερή περιγραφικά, αφηγηματικά κείμενα και επιχειρήματα ακολουθώντας τις
καθιερωμένες συμβάσεις κάθε κατηγορίας κειμένου, υπογραμμίζοντας τα σημαντικά σημεία και
δίνοντας συναφείς υποστηρικτικές λεπτομέρειες και να είναι σε θέση επιχειρηματολογώντας να
υποστηρίζουν την άποψή τους.
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1: «Πολύ καλή γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ1 μπορούν να
κατανοήσουν ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και συζητήσεων, έχοντας γνώση
της συναισθηματικής, μεταφορικής και παιγνιώδους χρήσης της γλώσσας. Επίσης μπορούν να
εκφραστούν άνετα και αυθόρμητα, συνήθως χωρίς να φαίνεται πως αναζητούν την κατάλληλη
έκφραση, να παραγάγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα
επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών
συνοχής.
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2: «Άριστη γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ2 μπορούν να
κατανοήσουν σχεδόν όλα όσα ακούν ή διαβάζουν, εφόσον αυτά περιέχουν πολλά στοιχεία της
καθομιλουμένης, να αναγνωρίσουν υπονοούμενες σημασίες, έχοντας τη δυνατότητα να
(ανα)συνθέσουν και να συνοψίσουν κείμενα με επιχειρήματα, περιγραφές ή αφηγήσεις σε ύφος
κατάλληλο για την παρουσίαση του κειμένου, να εκφραστούν αυθόρμητα με άνεση και ακρίβεια
διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμη και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.
Ο/Η υποψήφιος/α διαγωνίστηκε επιτυχώς στα εξής-σε ειδικές περιπτώσεις διαγράφεται και
σφραγίζεται η δεξιότητα που εξετάστηκε:
(α) Κατανόηση Γραπτού Λόγου
(β) Χρήση Γλώσσας (για τα επίπεδα Β2, Γ1, Γ2)

(γ) Κατανόηση Προφορικού Λόγου
(δ) Παραγωγή Γραπτού Λόγου
(ε) Παραγωγή Προφορικού Λόγου»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρο 9 τροποποιήθηκε αρχικά με το άρθρο 2 του Π.Δ. 60/2010 ΦΕΚ 98 τ.Α΄ και
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6 του Π.Δ. 21/2014 ΦΕΚ 31 τ. Α΄

«Άρθρο 10
Επίπεδα πιστοποιητικού ελληνομάθειας
1. Τα επίπεδα πιστοποιητικού ελληνομάθειας ορίζονται σε έξι (6), με αύξοντα αριθμό
δυσκολίας, συμβολίζονται δε με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου: Α2, Α2, Β1, Β2, Γ1 και
Γ2 και αντιστοιχούν προς τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης (κεφάλαιο 3 του
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς). Οι ανά επίπεδο γλωσσικές δεξιότητες, στις οποίες
εξετάζονται οι υποψήφιοι, αφορούν την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού
λόγου, ενώ στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 η εξέταση περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη χρήση της
ελληνικής γλώσσας- μορφοσύνταξη, λεξιλόγιο. Στις εξετάσεις συμμετέχουν, ύστερα από αίτηση
τους, ομογενείς και αλλογενείς, ηλικίας μεγαλύτερης των οκτώ (8) ετών, οι οποίοι έχουν τις
απαιτούμενες για κάθε επίπεδο γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του παρόντος
διατάγματος».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 του Π.Δ. 21/2014 ΦΕΚ 31 τ. Α΄
2. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται σε ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι
παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, εκτός
του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και
οι οποίοι συμμετέχουν με επιτυχία στις διενεργούμενες υπό την ευθύνη του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας εξετάσεις (ή απαλλάσσονται από αυτές). Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας αντικατοπτρίζει
τη δυνατότητα των κατόχων να χειρίζονται την ελληνική γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά και
προφορικά σε ποικιλία καθημερινών πρακτικών και επαγγελματικών καταστάσεων σε διάφορα
επίπεδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρο 10 προστέθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 60/2010 ΦΕΚ 98 τ.Α΄
Άρθρο 11
Περιγραφή Επιπέδων
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν
απλό γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να συστηθούν και να
συστήσουν άλλους, να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν στοιχειώδη
προσωπικά στοιχεία και να ακολουθήσουν απλές οδηγίες. Μπορούν να συνδιαλλαγούν με απλό
τρόπο με στόχο την ικανοποίηση άμεσων συγκεκριμένων αναγκών, υπό την προϋπόθεση ότι ο
συνομιλητής μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 ετών, ανάλογα με τις γνωστικές
δεξιότητες της ηλικίας τους, μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλά κείμενα (π.χ.
μηνύματα, απλές περιγραφές) σε γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν
να συνδιαλλαγούν στοιχειωδώς με συνομηλίκους και ενηλίκους για ζητήματα που αφορούν στους
ίδιους και άλλους υπό την προϋπόθεση οι συνομιλητές να μιλούν αργά και καθαρά και να είναι
διατεθειμένοι να βοηθήσουν.
ΕΠΙΠΕΔΟ Α2
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α2 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν
εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με θέματα που τους αφορούν άμεσα (βασικές
ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, εργασία, αγορές, κ.ά). Επίσης μπορούν να ανταλλάξουν
πληροφορίες για οικεία θέματα, να κατανοούν την κεντρική ιδέα εντοπίζοντας συγκεκριμένες
λεπτομέρειες απλών κειμένων και να είναι σε θέση να συνθέσουν απλά αφηγηματικά και περιγραφικά
κείμενα περιορισμένης θεματολογίας.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β1 μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν
λόγο με καθημερινές εκφράσεις πάνω σε οικεία θέματα (σπίτι, εργασία, σχολείο, ελεύθερο χρόνο)
ανταποκρινόμενοι σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών λειτουργιών. Επίσης μπορούν να περιγράφουν
γεγονότα, εμπειρίες, φιλοδοξίες και ελπίδες, να αφηγούνται και να επιχειρηματολογούν με απλό
τρόπο πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος τονίζοντας τα σημεία που θεωρούν σημαντικά και δίνοντας κάποιες λεπτομέρειες, να χειρίζονται καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη
διάρκεια ενός ταξιδιού σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα και να κρατούν σημειώσεις κατά τη
διάρκεια μιας διάλεξης, εφόσον η ομιλία είναι καλά οργανωμένη συνοψίζοντας απλά κείμενα.
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β2 μπορούν να κατανοήσουν τις κύριες ιδέες
σύνθετων κειμένων σε θέματα αφηρημένα ή συγκεκριμένα. Επίσης μπορούν να εκφραστούν
προφορικά ή γραπτά με ευχέρεια σε ευρύ φάσμα θεμάτων με υψηλό βαθμό ελέγχου της γραμματικής
υιοθετώντας το κατάλληλο επίπεδο τυπικότητας ανάλογα με τις περιστάσεις, να παραγάγουν σαφή,
λεπτομερή περιγραφικά, αφηγηματικά κείμενα και επιχειρήματα ακολουθώντας τις καθιερωμένες συμβάσεις κάθε κατηγορίας κειμένου, υπογραμμίζοντας τα σημαντικά σημεία καν δίνοντας συναφείς
υποστηρικτικές λεπτομέρειες και να είναι σε θέση επιχειρηματολογώντας να υποστηρίζουν την άποψή
τους.
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ1 μπορούν να κατανοήσουν ένα ευρύ φάσμα
απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και συζητήσεων, έχοντας γνώση της συναισθηματικής,
μεταφορικής και παιγνιώδους χρήσης της γλώσσας. Επίσης μπορούν να εκφραστούν άνετα και
αυθόρμητα, συνήθως χωρίς να φαίνεται πως αναζητούν την κατάλληλη έκφραση, να παραγάγουν
σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση
οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ2 μπορούν να κατανοήσουν σχεδόν όλα όσα ακούν
ή διαβάζουν, εφόσον αυτά περιέχουν πολλά στοιχεία της καθομιλουμένης, να αναγνωρίσουν
υπονοούμενες σημασίες, έχοντας τη δυνατότητα να (ανα)συνθέσουν και να συνοψίσουν κείμενα με
επιχειρήματα, περιγραφές ή αφηγήσεις σε ύφος κατάλληλο για την παρουσίαση του κειμένου, να
εκφραστούν αυθόρμητα με άνεση και ακρίβεια διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις
ακόμη και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρο 11 προστέθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 60/2010 ΦΕΚ 98 τ.Α΄
Άρθρο 12
Αντιστοίχιση με τα επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης
1. Τα ισχύοντα τέσσερα (4) επίπεδα πιστοποίησης ελληνομάθειας, συμβολιζόμενα με τα
τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, ήτοι Α, Β, Γ και Δ, αντιστοιχίζονται ως
ακολούθως:
Το Επίπεδο Α γίνεται Επίπεδο Α2 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το Επίπεδο Β γίνεται Επίπεδο Β1 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το Επίπεδο Γ γίνεται Επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το Επίπεδο Δ γίνεται Επίπεδο Γ1 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2. Η μετονομασία των επιπέδων δεν καταργεί τα πιστοποιητικά που έχουν ως τώρα
χορηγηθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρο 12 προστέθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 60/2010 ΦΕΚ 98 τ.Α΄
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.

Π.Δ. 21/2014 ΦΕΚ 31 τ. Α΄

Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης,
διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών
λεπτομερειών (Α'242)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 60/2010 (Α'98).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του ν.4027/2011 (Α' 233) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες
διατάξεις».
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
3. Το άρθρο 3 του π.δ. 85/2012 (Α' 141) «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ.
118/2013 (Α' 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α' 141)
Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνισμού και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
4. Το π.δ. 119/2013 (Α' 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμ. 192/15.12.2010 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας και το με αριθμ. 2010α/16.12.2010 συμπληρωματικό έγγραφο του Κέντρου Ελληνικής
Γλώσσας.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
7. Τις με αριθ. 264/2011 και 360/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του Π.Δ. 363/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«άρθρο 1- Τύπος Πιστοποιητικού
1. Το κείμενο του πιστοποιητικού ελληνομάθειας έχει ώς εξής: Στην πρώτη σειρά
αναγράφονται οι λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" στην επόμενη σειρά οι λέξεις "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ" και στην επόμενη οι λέξεις "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ".
Στη συνέχεια αναγράφονται οι λέξεις "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ", και αμέσως παρακάτω
το όνομα του υποψηφίου ή της υποψηφίας, το επίπεδο ελληνομάθειας και η επίδοση του υποψηφίου.
Ακολουθεί η υπογραφή του καθ' ύλην αρμοδίου οργάνου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Στην
πρώτη σελίδα εμφανίζεται επίσης το έμβλημα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, μη αναπαραγόμενη
ασημοτυπία του εμβλήματος για λόγους ασφάλειας, και αναγράφονται ο αύξων αριθμός του
πιστοποιητικού, η πόλη και η ημερομηνία έκδοσης, καθώς και ο αύξων αριθμός του εξεταστικού
κέντρου. Στη δεύτερη σελίδα αναγράφονται τα επίπεδα γλωσσομάθειας και το περιεχόμενο του
καθενός, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος.
2. Το πιστοποιητικό συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο άρθρο 6
του παρόντος διατάγματος».
Άρθρο 2
Το άρθρο 2 του π.δ. 363/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«άρθρο 2 - Προϋποθέσεις απόκτησης
1. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων
στις τέσσερις (4) γλωσσικές δεξιότητες του κάθε επιπέδου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του
παρόντος διατάγματος και στη δεύτερη σελίδα του υποδείγματος.
2. Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν μέρος
στις εξετάσεις επόμενης εξεταστικής περιόδου. Η γραπτή επανεξέταση για την απόκτηση του
πιστοποιητικού ελληνομάθειας είναι δυνατή, ύστερα από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα
στις προβλεπόμενες προθεσμίες και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Το κατώτατο ύψος του παραβόλου αυτού ορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο

σε εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει, στην
αρχή κάθε οικονομικού έτους, το ύψος του παραβόλου.
3. Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις περισσοτέρων του ενός επιπέδων,
εφόσον το δηλώσουν και καταβάλλουν τα εξέταστρα υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το
κατώτατο ύψος των εξέταστρων ορίζεται σε εξήντα πέντε (65,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε εκατό
(100,00) ευρώ. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει το συγκεκριμένο ύψος των
εξέταστρων.
4. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο
τηρεί ειδικό βιβλίο χορήγησης των πιστοποιητικών αυτών, στο οποίο αναγράφονται: ο αύξων αριθμός
του πιστοποιητικού, τα στοιχεία του επιτυχόντος, το επίπεδο ελληνομάθειας.
5. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ελληνομάθειας χορηγείται, ύστερα από γραπτή αίτηση του
ενδιαφερομένου και καταβολή παραβόλου, υπέρ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Το κατώτατο ύψος
του παραβόλου αυτού ορίζεται σε δέκα (10,00) ευρώ, ενώ το ανώτατο σε είκοσι (20,00) ευρώ. Το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με απόφαση του καθορίζει το ύψος του παραβόλου».
Άρθρο 3
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 363/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη: α) της σύνταξης των θεμάτων των εξετάσεων για όλα τα
επίπεδα ελληνομάθειας και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα, β) της έκδοσης ετήσιου
προγράμματος εξετάσεων, του ορισμού εξεταστικών περιόδων και του ορισμού της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, γ) της επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος σχετικού με
τις εξετάσεις».
Άρθρο 4
Το άρθρο 5 του π.δ. 363/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 60/2010,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Περιεχόμενο των εξετάσεων
1. Για το καθένα από τα έξι επίπεδα ελληνομάθειας, συντάσσονται θέματα για την εξέταση
των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή
γραπτού και προφορικού λόγου, με ανάλογο βαθμό δυσκολίας. Στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 η εξέταση
περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας- μορφοσύνταξη, λεξιλόγιο».
Άρθρο 5
Το Άρθρο 8 του π.δ. 363/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 8
Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι ομογενείς και οι αλλογενείς, ηλικίας από οκτώ
(8) ετών και άνω. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να ορίζει την κατώτατη ηλικία συμμετοχής
στις εξετάσεις του κάθε επιπέδου, ανάλογα με τη δυσκολία του.
2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, αίτηση συμμετοχής στις
εξετάσεις. Στην αίτηση δηλώνεται το εξεταστικό κέντρο και το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο
επιθυμούν να εξεταστούν.
3. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν και επικυρωμένη φωτοτυπία της
αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που
αποδεικνύει την ταυτότητα τους ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (Α' 75) και καταβάλ-λουν και τα
εξέταστρα.
4. Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα αίτηση δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.
Άρθρο 6
Το άρθρο 9 του π.δ. 363/1998, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ.
60/2010, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« Άρθρο 9

Τελική διάταξη-υπόδειγμα πιστοποιητικού
1. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει τη γενική ευθύνη του συντονισμού του έργου των
εξεταστικών κέντρων και της έγκαιρης αποστολής όλων των οδηγιών που είναι απαραίτητες για την
ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, της έκδοσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, καθώς και την
αρμοδιότητα επίλυσης οποιουδήποτε θέματος το οποίο ανακύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος
διατάγματος.
2. Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού έχει ως εξής»:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Αρ. Εξεταστικού Κέντρου:
Αρ. Πιστοποιητικού:
Απονέμεται στον/στην ……………………………………………………………………………………………
ο οποίος/η οποία επέτυχε στις εξετάσεις επιπέδου ......................
με επίδοση ..............................
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θεσσαλονίκη,......................................

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1: «Στοιχειώδης γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 μπορούν
να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλό γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία
θέματα. Μπορούν να συστηθούν και να συστήσουν άλλους, να ρωτήσουν και να απαντήσουν
σε ερωτήσεις που αφορούν στοιχειώδη προσωπικά στοιχεία και να ακολουθήσουν απλές
οδηγίες. Μπορούν να συνδιαλλαγούν με απλό τρόπο με στόχο την ικανοποίηση άμεσων
συγκεκριμένων αναγκών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής μιλάει αργά και καθαρά και
είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (για παιδιά 8-12 ετών): «Στοιχειώδης γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού
επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 ετών, ανάλογα με τις γνωστικές δεξιότητες της ηλικίας τους,
μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλά κείμενα (π.χ. μηνύματα, απλές
περιγραφές) σε γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να
συνδιαλλαγούν στοιχειωδώς με συνομηλίκους και ενηλίκους για ζητήματα που αφορούν
στους ίδιους και άλλους υπό την προϋπόθεση οι συνομιλητές να μιλούν αργά και καθαρά και
να είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν.
ΕΠΙΠΕΔΟ Α2: «Βασική γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α2 μπορούν να
κατανοήσουν και να παραγάγουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με
θέματα που τους αφορούν άμεσα (βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, εργασία,
αγορές, κ.ά). Επίσης μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες για οικεία θέματα, να κατανοούν
την κεντρική ιδέα εντοπίζοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες απλών κειμένων και να είναι σε
θέση να συνθέσουν απλά αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα περιορισμένης θεματολογίας.
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1: «Μέτρια γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β1 μπορούν να
κατανοήσουν και να παραγάγουν λόγο με καθημερινές εκφράσεις πάνω σε οικεία θέματα
(σπίτι, εργασία, σχολείο, ελεύθερο χρόνο) ανταποκρινόμενοι σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών
λειτουργιών. Επίσης μπορούν να περιγράφουν γεγονότα, εμπειρίες, φιλοδοξίες και ελπίδες,
να αφηγούνται και να επιχειρηματολογούν με απλό τρόπο πάνω σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος τονίζοντας τα σημεία που θεωρούν σημαντικά και δίνοντας κάποιες
λεπτομέρειες, να χειρίζονται καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια
ενός ταξιδιού σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα και να κρατούν σημειώσεις κατά τη
διάρκεια μιας διάλεξης, εφόσον η ομιλία είναι καλά οργανωμένη συνοψίζοντας απλά κείμενα.
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2: «Καλή γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β2 μπορούν να
κατανοήσουν τις κύριες ιδέες σύνθετων κειμένων σε θέματα αφηρημένα ή συγκεκριμένα.
Επίσης μπορούν να εκφραστούν προφορικά ή γραπτά με ευχέρεια σε ευρύ φάσμα θεμάτων
με υψηλό βαθμό ελέγχου της γραμματικής υιοθετώντας το κατάλληλο επίπεδο τυπικότητας
ανάλογα με τις περιστάσεις, να παραγάγουν σαφή, λεπτομερή περιγραφικά, αφηγηματικά
κείμενα και επιχειρήματα ακολουθώντας τις καθιερωμένες συμβάσεις κάθε κατηγορίας
κειμένου, υπογραμμίζοντας τα σημαντικά σημεία και δίνοντας συναφείς υποστηρικτικές
λεπτομέρειες και να είναι σε θέση επιχειρηματολογώντας να υποστηρίζουν την άποψή τους.
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1: «Πολύ καλή γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ1 μπορούν να
κατανοήσουν ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και συζητήσεων, έχοντας
γνώση της συναισθηματικής, μεταφορικής και παιγνιώδους χρήσης της γλώσσας. Επίσης
μπορούν να εκφραστούν άνετα και αυθόρμητα, συνήθως χωρίς να φαίνεται πως αναζητούν
την κατάλληλη έκφραση, να παραγάγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για
σύνθετα θέματα επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών
στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2: «Άριστη γνώση». Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ2 μπορούν να
κατανοήσουν σχεδόν όλα όσα ακούν ή διαβάζουν, εφόσον αυτά περιέχουν πολλά στοιχεία
της καθομιλουμένης, να αναγνωρίσουν υπονοούμενες σημασίες, έχοντας τη δυνατότητα να
(ανα)συνθέσουν και να συνοψίσουν κείμενα με επιχειρήματα, περιγραφές ή αφηγήσεις σε
ύφος κατάλληλο για την παρουσίαση του κειμένου, να εκφραστούν αυθόρμητα με άνεση και
ακρίβεια διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμη και σε ιδιαίτερα σύνθετες
περιστάσεις.

Ο/Η υποψήφιος/α διαγωνίστηκε επιτυχώς στα εξής-σε ειδικές περιπτώσεις
διαγράφεται και σφραγίζεται η δεξιότητα που εξετάστηκε:
(α) Κατανόηση Γραπτού Λόγου
(β) Χρήση Γλώσσας (για τα επίπεδα Β2, Γ1, Γ2)
(γ) Κατανόηση Προφορικού Λόγου
(δ) Παραγωγή Γραπτού Λόγου
(ε) Παραγωγή Προφορικού Λόγου»
Άρθρο 7
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του π.δ. 363/1998, όπως το άρθρο αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 60/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Επίπεδα πιστοποιητικού ελληνομάθειας
1. Τα επίπεδα πιστοποιητικού ελληνομάθειας ορίζονται σε έξι (6), με αύξοντα αριθμό
δυσκολίας, συμβολίζονται δε με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου: Α2, Α2, Β1,
Β2, Γ1 και Γ2 και αντιστοιχούν προς τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της
Ευρώπης (κεφάλαιο 3 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς). Οι ανά επίπεδο
γλωσσικές δεξιότητες, στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι, αφορούν την κατανόηση και
παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου, ενώ στα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 η εξέταση
περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας- μορφοσύνταξη, λεξιλόγιο.
Στις εξετάσεις συμμετέχουν, ύστερα από αίτηση τους, ομογενείς και αλλογενείς,
ηλικίας μεγαλύτερης των οκτώ (8) ετών, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες για κάθε επίπεδο
γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του παρόντος διατάγματος».
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.

Π.Δ. 60/2010 ΦΕΚ 98 τ.Α΄
Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις
απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση
σχετικών λεπτομερειών (Α' 242).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2413/1996 (Α' 124).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
3. Τη με αριθμ. 1120/Η/07.01.2010 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Π.Δ.Μ.Θ για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων Υφυπουργών
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β' 1).
4. Τη με αριθμ. 155/18.06.2007 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας.
5. Τη με αριθμ. 51/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, Τμήμα Ε', με
πρόταση της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 5 του π.δ 363/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Περιεχόμενο των εξετάσεων
1. Για το καθένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, συντάσσονται θέματα για την
εξέταση των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, με ανάλογο βαθμό δυσκολίας. Στα επίπεδα Β2,
Γ1 και Γ2 η εξέταση περιλαμβάνει απαραιτήτως και τη «χρήση της ελληνικής γλώσσας». 2.
Στόχος της εξέτασης είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να χειρίζονται την
ελληνική γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά και προφορικά σε ποικιλία καθημερινών
πρακτικών, προσωπικών και επαγγελματικών καταστάσεων στο επίπεδο στο οποίο
εξετάζονται».
Άρθρο 2
Καταργείται το Κεφάλαιο της διάταξης του άρθρου 9 του π.δ. 363/1998 υπό τον τίτλο
«Περιγραφή επιπέδων» και προστίθενται στο π.δ. 363/1998 άρθρα 10, 11 και 12 ως εξής:
«Άρθρο 10
Επίπεδα πιστοποιητικού ελληνομάθειας1. Τα επίπεδα πιστοποιητικού ελληνομάθειας ορίζονται σε έξι (6), με αύξοντα αριθμό
δυσκολίας, συμβολίζονται δε με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου: Α1, Α2, Β1,
Β2, Γ1 και Γ2 και αντιστοιχούν προς τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της
Ευρώπης (κεφάλαιο 3 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς). Οι ανά επίπεδο
γλωσσικές δεξιότητες, στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι, αφορούν στην κατανόηση και
παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου. Στις εξετάσεις συμμετέχουν, ύστερα από
αίτησή τους, ομογενείς και αλλογενείς, ηλικίας μεγαλύτερης των οκτώ (8) ετών, οι οποίοι
έχουν τις απαιτούμενες για κάθε επίπεδο γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
2. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται σε ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι
παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας,
εκτός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, και οι οποίοι συμμετέχουν με επιτυχία στις διενεργούμενες υπό την ευθύνη του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας εξετάσεις (ή απαλλάσσονται από αυτές). Το πιστοποιητικό
ελληνομάθειας αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα των κατόχων να χειρίζονται την ελληνική
γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά και προφορικά σε ποικιλία καθημερινών πρακτικών
και επαγγελματικών καταστάσεων σε διάφορα επίπεδα.
Άρθρο 11
Περιγραφή Επιπέδων
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 μπορούν να κατανοήσουν και να
παραγάγουν απλό γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να
συστηθούν και να συστήσουν άλλους, να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που
αφορούν στοιχειώδη προσωπικά στοιχεία και να ακολουθήσουν απλές οδηγίες. Μπορούν να
συνδιαλλαγούν με απλό τρόπο με στόχο την ικανοποίηση άμεσων συγκεκριμένων αναγκών,
υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να
βοηθήσει.
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 για παιδιά 8-12 ετών, ανάλογα με τις
γνωστικές δεξιότητες της ηλικίας τους, μπορούν να κατανοήσουν και να παραγάγουν απλά
κείμενα (π.χ. μηνύματα, απλές περιγραφές) σε γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ
οικεία θέματα. Μπορούν να συνδιαλλαγούν στοιχειωδώς με συνομηλίκους και ενηλίκους για
ζητήματα που αφορούν στους ίδιους και άλλους υπό την προϋπόθεση οι συνομιλητές να
μιλούν αργά και καθαρά και να είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν.
ΕΠΙΠΕΔΟ Α2
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α2 μπορούν να κατανοήσουν και να
παραγάγουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με θέματα που τους
αφορούν άμεσα (βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, εργασία, αγορές, κ.ά).
Επίσης μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες για οικεία θέματα, να κατανοούν την κεντρική
ιδέα εντοπίζοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες απλών κειμένων και να είναι σε θέση να
συνθέσουν απλά αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα περιορισμένης θεματολογίας.
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1

Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β1 μπορούν να κατανοήσουν και να
παραγάγουν λόγο με καθημερινές εκφράσεις πάνω σε οικεία θέματα (σπίτι, εργασία, σχολείο,
ελεύθερο χρόνο) ανταποκρινόμενοι σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών λειτουργιών. Επίσης
μπορούν να περιγράφουν γεγονότα, εμπειρίες, φιλοδοξίες και ελπίδες, να αφηγούνται και να
επιχειρηματολογούν με απλό τρόπο πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος τονίζοντας τα
σημεία που θεωρούν σημαντικά και δίνοντας κάποιες λεπτομέρειες, να χειρίζονται
καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε περιοχή όπου
ομιλείται η γλώσσα και να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης, εφόσον η
ομιλία είναι καλά οργανωμένη συνοψίζοντας απλά κείμενα.
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β2 μπορούν να κατανοήσουν τις κύριες
ιδέες σύνθετων κειμένων σε θέματα αφηρημένα ή συγκεκριμένα. Επίσης μπορούν να
εκφραστούν προφορικά ή γραπτά με ευχέρεια σε ευρύ φάσμα θεμάτων με υψηλό βαθμό
ελέγχου της γραμματικής υιοθετώντας το κατάλληλο επίπεδο τυπικότητας ανάλογα με τις
περιστάσεις, να παραγάγουν σαφή, λεπτομερή περιγραφικά, αφηγηματικά κείμενα και
επιχειρήματα ακολουθώντας τις καθιερωμένες συμβάσεις κάθε κατηγορίας κειμένου,
υπογραμμίζοντας τα σημαντικά σημεία καν δίνοντας συναφείς υποστηρικτικές λεπτομέρειες
και να είναι σε θέση επιχειρηματολογώντας να υποστηρίζουν την άποψή τους.
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ1 μπορούν να κατανοήσουν ένα ευρύ
φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και συζητήσεων, έχοντας γνώση της
συναισθηματικής, μεταφορικής και παιγνιώδους χρήσης της γλώσσας. Επίσης μπορούν να
εκφραστούν άνετα και αυθόρμητα, συνήθως χωρίς να φαίνεται πως αναζητούν την κατάλληλη
έκφραση, να παραγάγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα
επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και
μηχανισμών συνοχής.
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2
Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ2 μπορούν να κατανοήσουν σχεδόν όλα
όσα ακούν ή διαβάζουν, εφόσον αυτά περιέχουν πολλά στοιχεία της καθομιλουμένης, να
αναγνωρίσουν υπονοούμενες σημασίες, έχοντας τη δυνατότητα να (ανα)συνθέσουν και να
συνοψίσουν κείμενα με επιχειρήματα, περιγραφές ή αφηγήσεις σε ύφος κατάλληλο για την
παρουσίαση του κειμένου, να εκφραστούν αυθόρμητα με άνεση και ακρίβεια διαχωρίζοντας
λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμη και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.
Άρθρο 12
Αντιστοίχιση με τα επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης1. Τα ισχύοντα τέσσερα (4) επίπεδα πιστοποίησης ελληνομάθειας, συμβολιζόμενα με
τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, ήτοι Α, Β, Γ και Δ,
αντιστοιχίζονται ως ακολούθως:
Το Επίπεδο Α γίνεται Επίπεδο Α2 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το Επίπεδο Β γίνεται Επίπεδο Β1 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το Επίπεδο Γ γίνεται Επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το Επίπεδο Δ γίνεται Επίπεδο Γ1 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2. Η μετονομασία των επιπέδων δεν καταργεί τα πιστοποιητικά που έχουν ως τώρα
χορηγηθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας».
Άρθρο 3
Καταργούμενες - Τελικές διατάξεις
1. Η Β7/256/19.05.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β' 530) καταργείται.
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α΄
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Άρθρο 14
9. Για το διορισμό στις θέσεις των κλάδων ΑΤ1 και ΑΤ2 αντί για πτυχίο τμήματος
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο "και αντίστοιχο" πτυχίο ορθόδοξης θεολογικής
σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής ελληνικής φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα,
εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου.
Για το διορισμό στις θέσεις των άλλων κλάδων ΑΤ κατηγορίας αντί για πτυχίο της
ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο "και αντίστοιχο" πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής,
εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 10 Ν. 2327/1995 ΦΕΚ 156
τ.Α΄ όπου ανωτέρω αναφέρεται η λέξη «ισότιμο» προσθέτεται και η λέξη «αντίστοιχο».
10. Αν οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού
εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου, απαιτείται βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη
χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή
χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση, της οποίας η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 4
Ιθαγένεια
1. Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες.
2. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να διορίζονται
σε θέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 39 Συνθ. Ε.Κ.,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γι` αυτούς σε ειδικό νόμο.
3. Ο διορισμός αλλοδαπών πολιτών των κρατών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις.
4. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να
διορισθούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση της.
Ν. 2431/1996 ΦΕΚ 75 τ. Α΄
«Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»
Άρθρο 1
1. Οι πολίτες των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίζονται ή
προσλαμβάνονται σε θέσεις ή ειδικότητες, οι αρμοδιότητες των οποίων δεν συνεπάγονται
άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και άσκηση καθηκόντων που
έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων
δημόσιων φορέων στις κατωτέρω υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα:
α. δημόσιες υπηρεσίες,

β. νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
γ. οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού,
δ. δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς,
ε. νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται
τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον
του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή στα οποία το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του
μετοχικού τους κεφαλαίου,
στ. σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα ανωτέρω νομικά
πρόσωπα ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά ή στα
οποία τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους
κεφαλαίου.
2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και του οικείου
Υπουργού καθορίζονται οι θέσεις ή ειδικότητες, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η
πρόσληψη πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνες που
επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής
της παρ. 4 του άρθρου 48 Συνθ. Ε.Ο.Κ.
Άρθρο 2
1. Ο κατά το προηγούμενο άρθρο διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και κατά τις διαδικασίες που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τους Έλληνες πολίτες, με εξαίρεση την
προϋπόθεση της ελληνικής ιθαγένειας.
2.Η μη συνδρομή κωλυμάτων διορισμού ή πρόσληψης των προσώπων της παρ. 1
του παρόντος άρθρου διαπιστώνεται με βάση πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδίδονται
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο αιτών πολίτης.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για
πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης. Η πιστοποίηση της κατάστασης της υγείας γίνεται από τα
όργανα που είναι αρμόδια κατά περίπτωση για τους Έλληνες πολίτες.
3.Για το διορισμό ή την πρόσληψη απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ο
Βαθμός γνώσης της ελληνικής γλώσσας και ο τρόπος διαπίστωσης της καθορίζονται με τη
σχετική προκήρυξη, ανάλογα με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης ή ειδικότητας.

Δ1/80430/13-07-2012 Υπ. Παιδείας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α').
Κεφάλαιο Δ΄, παράγραφος 1, εδάφιο γ΄
……………
iii) Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου.
Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την
άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από
i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2) ή
ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για
τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε').

118102/Δ1/25-07-2014 Υπ. Παιδείας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και
ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α').
ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
……………
iii) Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου.
Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την
άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από
i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2) ή
ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για
τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε').

E2/31652/24-02-2016 Υπ. Παιδείας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Με το παρόν έγγραφο σας διαβιβάζουμε ενημερωτικό δελτίο για τις εξετάσεις
Ελληνομάθειας (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 3, 13 παρ. 3 και 14 παρ. 10
του ν.1566/85/ΦΕΚ 167 τ. Α΄), καθώς και τη σχετική αίτηση, για την ενημέρωσή σας και για
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις ανωτέρω
εξετάσεις.
Οι αιτήσεις αποστέλλονται είτε μέσω των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης είτε
απευθείας στην αρμόδια Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α΄ του
ΥΠΠΕΘ (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 344 2395 και 210
344 3417).
Όσον αφορά στις επικείμενες εξετάσεις Ελληνομάθειας της περιόδου Μαρτίου 2016,
σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία διεξαγωγής τους από την αρμόδια Επιτροπή έχει ορισθεί η
21η Μαρτίου 2016 για την γραπτή δοκιμασία και η 22η Μαρτίου 2016 για την προφορική
εξέταση. Οι εξετάσεις βάσει σχετικής κανονιστικής απόφασης πραγματοποιούνται σε σχολείο
Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής.

Ε ΝΗΜ ΕΡ ΩΤ Ι ΚΟ Δ ΕΛΤ Ι Ο
Γ Ι Α Τ Ι Σ ΕΞ ΕΤ ΑΣ ΕΙ Σ ΕΛ ΛΗΝΟ Μ ΑΘ Ε Ι ΑΣ
τ ο υ άρ θ ρου 14 παρ. 10 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄)
γ ι α ε κπ α ι δε υτ ι κο ύς Α/ θ μ ι α ς κα ι Β / θμ ι α ς Ε κπ α ί δε υσ η ς
1. Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση της πλήρους και άνετης χρήσης της ελληνικής
γλώσσας για τους πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού διενεργούνται δύο
(2) φορές το χρόνο κατά τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο (η ακριβής ημερομηνία ορίζεται
από την ίδια την επιτροπή)
2. Η παραπάνω βεβαίωση θεωρείται απαραίτητη για όσους κατέχουν πτυχίο της
αλλοδαπής και στερούνται απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου
προκειμένου να διοριστούν στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση.
3.Η ύλη στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:
i)Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Βυζαντινή Ιστορία και Νεότερη Ελληνική Ιστορία (προτείνονται τα
σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας Α΄ Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου)
ii)Γλώσσα- Έκφραση Έκθεση (προτείνεται το σχολικό εγχειρίδιο της έκθεσης της Α΄ Λυκείου)
4. Για να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το Υπ.
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση Διοίκησης
Προσωπικού Β/μιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ (Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι), στην
οποία πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το πατρώνυμό
του, η ειδικότητά του, η διεύθυνση κατοικίας του, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής που
διαμένει, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο υποψήφιος
μπορεί να υποβάλει αίτηση α) για τις εξετάσεις του Μαρτίου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και β) για
τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Ιουλίου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου,
β) φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας και
γ) παράβολο 50€ από δημόσιο ταμείο.
Στην περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου θα πρέπει να επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του
διαβατηρίου με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή της άδειας διαμονής ή εργασίας ή φωτοαντίγραφο
βεβαίωσης ότι έχει καταθέσει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά του για την έκδοση άδειας
διαμονής ή εργασίας.
5. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποστέλλει
γραπτώς έγγραφο με το οποίο ενημερώνει όσους έχουν υποβάλει αίτηση για την ημερομηνία
και τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων (σε κάθε μάθημα η εξέταση είναι γραπτή και
προφορική).
6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπηρεσία
του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Β/μιας
Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ (τηλέφωνα: 210-3442395 και 210-344 3417).

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατέρα
Επώνυμο Πατέρα
Όνομα Μητέρας

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

Επώνυμο Μητέρας
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

Παρακαλώ να λάβω μέρος στις εξετάσεις για το
πιστοποιητικό ελληνομάθειας του μηνός……………..

Αρχή Έκδοσης/Ημερομηνία Έκδοσης

Συνημμένα υποβάλλω:
Ημερομηνία Γέννησης

1. Βιογραφικό Σημείωμα

□

2. Παράβολο των 50€

□

Ειδικότητα
Περιοχή Διαμονής
Οδός και Αριθμός

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ταχυδρομικός Κώδικας
Νομός
Τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό
Τηλέφωνο επικοινωνίας κινητό
e-mail
ΘΕΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ (N.1566/1985)
ΜΑΡΟΥΣΙ
Ημερομηνία Αίτησης

…Αιτ…..

□

Προκήρυξη (Αριθμός 3K/2014) ΑΣΕΠ ΦΕΚ 11 /2014
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας ………….. προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
…………………
I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες.
1. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με
πολιτογράφηση, και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν
υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν
ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), που χορηγείται από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ.
210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−
459101 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της
Ευρώπης:
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού.
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Διοικητικού
Προσωπικού.
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική
εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων,
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από
την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων
κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958).

