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Α.Π.: 999

Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ
1638/17.8.2007/τ.Β΄) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης - Οικονοµίας και Οικονοµικών – Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που αφορά στην «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής
γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού
υπηκόων τρίτων χωρών, προκειµένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί
µακρόν διαµένοντος.»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 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», όπως ισχύει .
2. Το π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/31.7.2006) «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) «∆ιάρθρωση και
αρµοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.).
4. Το π.δ. 386/1991 (ΦΕΚ 139/τ Α΄/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. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 (τ. Α΄ 147).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
8. Το π.δ. 205/19.9.2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231/19.9.2007).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη επί
του κρατικού προϋπολογισµού, για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήµατος
Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και 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’), αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος δύο (2) του άρθρου ένα (1) της 16928/2007 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1638/17-8-2007 τ. Β) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ως άνω εκπαίδευση και οι
διαδικασίες αξιολόγησης αντιστοιχούν και καλύπτουν τις προδιαγραφές του Επιπέδου Α,
όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 του Π.∆. 363/1998 (ΦΕΚ 242 Α/29-10-1998) και

του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την εκµάθηση, τη ∆ιδασκαλία
και την Αξιολόγηση των Γλωσσών».
Άρθρο 2
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιστηµονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι
πενταµελής και αποτελείται από τρία (3) µέλη ∆ΕΠ, µε ειδίκευση στην διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, τα οποία υποδεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, ένα (1) µέλος ∆ΕΠ µε ειδίκευση στην ιστορία και ένα (1) στέλεχος της ΓΓΕΕ ή
του ΥΠΕΠΘ κάτοχο µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος, τα οποία ορίζονται από
τον ΓΓΕΕ.»
β) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου τρία (3) του άρθρου τρία (3) της ανωτέρω
ΚΥΑ αντικαθίστανται ως εξής: « Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5)
µέλη: τέσσερα (4) στελέχη της ΓΓΕΕ ή άλλων υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ, που ορίζονται
από τον ΓΓΕΕ και ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται από τον
Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένας (1) εξ αυτών, µε απόφαση του
ΓΓΕΕ, ορίζεται ως γραµµατέας της επιτροπής.»
Άρθρο 3
α) Η παράγραφος ένα (1) του άρθρου πέντε (5) της ανωτέρω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως
εξής: «Καθένα από τα πέντε µέρη της εξεταστικής δοκιµασίας βαθµολογείται µε 20
µονάδες. Ως άριστα ορίζεται το 100. Ως βάση, για να θεωρείται επιτυχής η εξέταση του
υποψηφίου ορίζεται το 50. Επιπρόσθετα, ο εξεταζόµενος δεν µπορεί να βαθµολογείται µε
βαθµό κάτω από 10, σε περισσότερα από δύο µέρη. Ως εκ τούτου, ένας υποψήφιος
µπορεί να βαθµολογηθεί µε βαθµό χαµηλότερο του 10 σε δύο µέρη αλλά για να
θεωρείται επιτυχής η εξέτασή του θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολική βαθµολογία
τουλάχιστον 50 µονάδων».
β) Η παράγραφος δύο (2) του άρθρου πέντε (5) της ανωτέρω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως
εξής: «Τα τετράδια βαθµολογούνται και από τους δύο αξιολογητές. Και οι δύο
βαθµολογίες, που αφορούν στο κάθε ένα µέρος ξεχωριστά, (γραπτό και προφορικό)
καταγράφονται σε ειδικά πεδία του τετραδίου. Ως τελικός βαθµός ορίζεται ο µέσος όρος
των δύο βαθµολογιών. Σε περίπτωση που οι δύο βαθµολογίες αποκλίνουν περισσότερο
από 15 µονάδες τότε ο φάκελος του υποψηφίου (τα τετράδια και η κασέτα µε την
προφορική συνέντευξη) αποστέλλεται στην επιστηµονική επιτροπή εξετάσεων, η οποία
επιλαµβάνεται του θέµατος και αποφαίνεται οριστικά επί του θέµατος».
Άρθρο 4
α) Το δεύτερο (2) εδάφιο του άρθρου έξι (6) της ανωτέρω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι /-ες µπορούν να λάβουν µέρος στο σύνολο της
δοκιµασίας σε εξετάσεις επόµενων περιόδων».
β) Το έκτο (6) εδάφιο του άρθρου έξι (6) της ανωτέρω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: «
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την ΓΓΕΕ και αποστέλλονται στους επιτυχόντες εντός
δύο (2) µηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.»
Άρθρο 5
Στο τέλος της παραγράφου ένα (1) του άρθρου εννέα (9) της ανωτέρω ΚΥΑ προστίθεται
το εξής εδάφιο: «Επίσης παρέχεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα συµµετοχής στις
εξετάσεις πιστοποίησης, χωρίς την υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, και σε
υπηκόους τρίτων χωρών, που απέκτησαν πιστοποιητικό εκµάθησης της ελληνικής
γλώσσας ως δεύτερης Γ και ∆ επιπέδου από τα τµήµατα της ΓΓΕΕ – Ινστιτούτου
∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ).»

Άρθρο 6
Η παράγραφος δύο (2) του άρθρου εννέα (9) της ανωτέρω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως
εξής: «Από την έκδοση της απόφασης αυτής και εφεξής για την 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 προγράµµατος που αναφέρεται στο άρθρο δύο (2)
παράγραφος δύο (2) της ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης».
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 3 Μαρτίου 2008
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