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Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: 1. Δημιουργία Βαθμολογικού Κέντρου για τις ανάγκες των εξετάσεων Πιστοποίησης της 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 
πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 3, του Ν. 
4251/2014» 

                 2. Ορισμός Συντονίστριας και βοηθητικού προσωπικού του Βαθμολογικού Κέντρου

Η Υπουργός,
Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 90 και 107, παρ. 3 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/01-4-2014) «Κώδικας 
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2. Το άρθρο 31 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013).

3. Τα άρθρα 6 και 26, παρ. 7 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Διά 
Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

4. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 52, παράγραφος 2, του Ν. 
4369/2016 (ΦΕΚ 33Α/27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και 
επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

5. Το Π.Δ. 150/2006 «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» (ΦΕΚ 160Α/31-07-2006).

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/2019) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης».

7. Τα άρθρα 66 και 68, παρ. 9 (Tμήμα Ζ΄ Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων) του 
κεφαλαίου VII του μέρους Α΄ του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-02-2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
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8.  Το Π.Δ. 81/8-7-2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους– Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

9.  Το Π.Δ. 83/9-7-2019 (ΦΕΚ 121/Α’/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το Π.Δ. 84/17-7-2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

11.Την αριθμ. 122600/Γ/30/7/2019 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/2-8-2019) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

12.Τα άρθρα 66 και 68, παρ. 9 (Tμήμα Ζ΄ Ελληνομάθειας και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων) του 
κεφαλαίου VII του μέρους Α΄ του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-02-2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

13.Την με αρ. 90271/Κ1/5.6.2019 (ΦΕΚ 2132/Β/ 6-6-2019) Κ.Υ.Α. για Πιστοποίηση της 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού 
πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί 
μακρόν διαμένοντος.

14.Την με αρ. πρωτ. 154951/4.10.2019 Απόφαση για συγκρότηση Επιστημονικής και 
Οργανωτικής Επιτροπής.

15.Την υπ’ αριθμ. 169226/Κ1/.10.2019 πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής για τη 
στελέχωση του Βαθμολογικού κέντρου των εξετάσεων Ελληνομάθειας δευτέρου 
εξαμήνου 2019.

16.Την με αριθμ. πρωτ. 172414/Β5/5-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΟ6Η4653ΠΣ-Κ2Ψ) δέσμευση 
πίστωσης ύψους εννιακοσίων ευρώ (€900,00) για την πληρωμή ισόποσων δαπανών σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΑΙΘ, οικ. έτους 2019, Ε.Φ. 
1019-204-0000000 και Α.Λ.Ε. 2120207001 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 
ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)», για την κάλυψη δαπάνης για την αμοιβή του 
συντονιστή και του βοηθητικού προσωπικού του βαθμολογικού κέντρου των εξετάσεων 
Ελληνομάθειας του δευτέρου εξαμήνου 2019.

17.Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και 
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, 
προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους 2019.                                          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.  Δημιουργείται Βαθμολογικό Κέντρο στον ισόγειο χώρο του κτηρίου του Υπουργείου 

(αίθουσα 101) για τις ανάγκες των εξετάσεων για την πιστοποίηση της γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού 
πολιτών τρίτων χωρών.

Το βαθμολογικό κέντρο ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του.

Έργο των υπαλλήλων που στελεχώνουν το βαθμολογικό κέντρο είναι η παραλαβή των 
εντύπων με τις απαντήσεις των υποψηφίων και των τετραδίων με τα γραπτά τους 
κείμενα από τα εξεταστικά κέντρα, η καταμέτρηση, η φύλαξη και η κατά το δυνατόν 
ισομερής κατανομή τους ανά επίπεδο στους/στις αξιολογητές/ήτριες για πρώτη και 
δεύτερη βαθμολόγηση, καθώς και η εξασφάλιση του απορρήτου των ονομάτων και της 
βαθμολογίας των γραπτών, η μεταβίβαση γενικών κατευθύνσεων, υποδείξεων και 
οδηγιών που παρέχονται από την Οργανωτική Επιτροπή προς όλους/ες τους/τις 
εμπλεκόμενους/ες, η μέτρηση των διαφορών μεταξύ δύο βαθμολογητών/τριών, η 
αποστολή της βαθμολογίας των υποψηφίων στην Οργανωτική Επιτροπή για την 



επεξεργασία και την έκδοση των αποτελεσμάτων, η μέριμνα για τη γενικότερη εύρυθμη 
και ασφαλή λειτουργία του βαθμολογικού κέντρου.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, το βαθμολογικό κέντρο φυλάσσεται και επιτρέπεται η 
είσοδος σε αυτό μόνο στα πρόσωπα που τελούν σε υπηρεσία. 

Το Βαθμολογικό κέντρο θα λειτουργεί από την Πέμπτη, 5/12/2109, έως και την 
Παρασκευή, 6/12/2019, για  τη διόρθωση των γραπτών και από τη Δευτέρα, 9/12/2019 
έως και την Τετάρτη, 11/12/2019 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

2. Συγκροτείται Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και 
του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο 
καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το δεύτερο εξάμηνο του 2019, αποτελούμενη 
από τις παρακάτω υπαλλήλους:

1. Ευαγγελία Αδάμ του Ευσταθίου,  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του 
τμήματος Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά 
Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ,& Δ.Β.Μ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. 
ταυτότητας ΑΗ 608212, ως  Συντονίστρια Βαθμολογικού Κέντρου

2. Σοφία Μπάκα του Ιωάννη, ΔΕ   Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλος (ΙΔΑΧ) του τμήματος 
Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου 
Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ,& Δ.Β.Μ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. 
ταυτότητας ΑΝ654040, ως μέλος επιτροπής Βαθμολογικού Κέντρου 

3. Ιωάννα Ζαφείρη του Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του 
τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Διεύθυνσης 
Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ,& Δ.Β.Μ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
αρ. ταυτότητας ΑΑ 086691, ως μέλος επιτροπής Βαθμολογικού Κέντρου 

4. Άλκηστις Παπανικολοπούλου του Σωκράτη,  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  μόνιμη 
υπάλληλος του τμήματος Α’ Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ,& Δ.Β.Μ, με αρ. ταυτότητας Σ634813, ως μέλος επιτροπής 
Βαθμολογικού Κέντρου

5. Φρειδερίκη Γεωργίου του Σπυρίδωνα, ΔΕ Πληροφορικής, υπάλληλος (ΙΔΑΧ) του  Τμήματος 
Κολλεγίων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ,& Δ.Β.Μ, με αριθμό ταυτότητας 
ΑΙ039917, ως μέλος επιτροπής Βαθμολογικού Κέντρου

6. Πολυξένη Κακούσιου του Γεωργίου, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων, αποσπασμένη 
υπάλληλος του τμήματος Δ’ Εποπτείας και Αδειοδότησης Φορέων Δ.Β.Μ.  της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ,& 
Δ.Β.Μ, με αρ. ταυτότητας ΑΕ101097, ως μέλος επιτροπής Βαθμολογικού Κέντρου 

                                                                                                                                Η Υπουργός

     

                                                                                                    Νίκη Κεραμέως
  

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ. & ΔΒΜ
3. Αναφερόμενους

Εσωτερική διανομή:
1. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης 
2. Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων Ελληνομάθειας
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