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Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τον τύπο του
πιστοποιητικού ελληνομάθειας που θα πρέπει να αναζητούν οι Υπηρεσίες σας στην περίπτωση
εξέτασης αιτημάτων υπηκόων τρίτων χωρών για την χορήγηση καθεστώτος επί μακρόν
διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 151/2006, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3386/05, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν.4018/2011, η
επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού αποδεικνύεται με τίτλο
αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα ή με
τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα ή με αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων
του εξωτερικού ή με πιστοποιητικά ελληνομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Α2 που εκδίδονται βάσει
της διαδικασίας του ν. 2413/1996, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Για τους κατόχους πιστοποιητικού
ελληνομάθειας επιπέδου Α2 απαιτείται επιπρόσθετα και η πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων που
διενεργούνται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων. Η διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας της γνώσης
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια θα ρυθμιστούν με σχετική κυα.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι υφίσταται η δυνατότητα σε αυτούς που κατέχουν ή θα αποκτήσουν
στο μέλλον ανώτερο πιστοποιητικό ελληνομάθειας από αυτό που προέβλεπε η πριν την εφαρμογή
του ν.4018/2011 νομοθεσία για τους επί μακρόν διαμένοντες να έχουν πρόσβαση στο σχετικό
δικαίωμα.
Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση πρόσβαση στο εν λόγω καθεστώς έχουν οι υπήκοοι τρίτων
χωρών, κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης επιπέδου Β1-Β2 και Γ1-Γ2 που εκδίδονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2413/1996, αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε στο παρόν με την
παράκληση να κοινοποιηθούν στους ΟΤΑ χωρικής σας αρμοδιότητας.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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