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Σχετ.: Το με ΑΠ 33017/25.1.2011 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας διευκρινίζουμε ότι τα πιστοποιητικά
ελληνομάθειας επιπέδου Α2, Β1-Β2 και Γ1-Γ2 που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2413/1996 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) δεν γίνονται από μόνα τους δεκτά για την
πρόσβαση στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, δεδομένου όπως διευκρινίστηκε από το ΚΕΓ
ότι αφορούν γνώση μόνο της γλώσσας και θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να εφοδιαστούν, μετά από
επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων, και με το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής
ιστορίας και πολιτισμού το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν.4018/2011.
Αρμόδια υπηρεσία για την διενέργεια των εξετάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ενώ αναφορικά με
την εν λόγω διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας
και του ελληνικού πολιτισμού θα ενημερωθείτε σε μεταγενέστερο χρόνο.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι πιστοποιητικού
επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού
πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (βλ.συνημμένο υπόδειγμα), στο οποίο
πιστοποιείται ότι «ο ενδιαφερόμενος συμμετείχε με επιτυχία στις εξετάσεις της ελληνικής γλώσσας
και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού επιπέδου Α2 που πραγματοποίησε η
ανωτέρω Γενική Γραμματεία με την επιστημονική σύμπραξη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας»,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Σημειώνεται ότι στο εν λόγω πιστοποιητικό αναφέρεται ρητά ότι χορηγείται στους
ενδιαφερόμενους προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ
Κοινοποίηση:
1. Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης,
κ. Ευθ. Μπάκα
Fax: 213 131 1529, 213 131 1620

2. Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
Δ/νση Προγραμμάτων (υπόψιν κας Σωτηροπούλου)
Fax: 210 25 84 808
3. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Fax: 2310 459107 (υπόψιν κας Κοκκινίδου)
Εσωτερική διανομή:
1. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
2. Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης

