
19-11-2019: Υποβολή αίτησης διαθεσιμότητας για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας 
της ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ που θα πραγματοποιηθούν στις 30-11-2019. 
 
Από σήμερα, Τρίτη, 19-11-2019  μπορείτε να δηλώσετε τη διαθεσιμότητά σας 
προκειμένου να απασχοληθείτε ως αξιολογητές/τριες προφορικού μέρους ή 
αξιολογητές/τριες γραπτών δοκιμίων, στις εξετάσεις Ελληνομάθειας της 
ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ, οι οποίες θα διενεργηθούν το Σάββατο 30-11-2019. 
 
Το σύστημα θα δέχεται τις αιτήσεις σας μέχρι την Πέμπτη, 21-11-2019, στις 13:00. 
Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι/ες οι εγγεγραμμένοι/ες στο Σώμα Αξιολογητών/τριών 
Ελληνομάθειας.  
 

Παρακαλούμε, ενημερωθείτε για τη νέα μορφή των εξετάσεων πιστοποίησης γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού πολιτών 
τρίτων χωρών προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, από 

τη Νέα Κ.Υ.Α. 90271/Κ1/5.6.2019 (ΦΕΚ 2132/Β/ 6-6-2019) και συγκεκριμένα τα  
άρθρα 6,8,9 11,13 και 14  που σας αφορούν . 

 
Από αυτή την εξεταστική περίοδο έχετε τις ακόλουθες επιλογές:  
 

 Α) Συμμετοχή στην εξέταση των προφορικών δοκιμασιών που θα γίνουν το Σάββατο, 
30 Νοεμβρίου 2019 στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα: Η επιλογή των   
αξιολογητών/τριών γίνεται με βάση την εντοπιότητα και τα μόριά τους. Οι 
αξιολογητές/τριες που θα επιλεγούν (τακτικοί και αναπληρωματικοί), θα πρέπει να 
μεταβούν στα εξεταστικά κέντρα στις 12:00 για τη διεξαγωγή  της προφορικής εξέτασης 
(συνέντευξη με  τους/τις εξεταζόμενους/ες). 
Οι αξιολογητές/τριες του προφορικού λόγου αμείβονται και αποζημιώνονται για τυχόν 
μετακίνηση, όπως προβλέπει η ΚΥΑ. 
 

 Β) Συμμετοχή στη διαδικασία της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων που θα γίνει 
στο Βαθμολογικό Κέντρο, το οποίο θα λειτουργήσει στο Υ.ΠΑΙ.Θ. από  τις 5/12/2019, 
ημέρα Πέμπτη έως και την Παρασκευή, 6/12/2019 και από τη Δευτέρα, 9/12/2019 
έως  και  την Τετάρτη, 11/12/2019. Η επιλογή των αξιολογητών/τριών γίνεται με βάση 
την εντοπιότητα και τα μόριά τους. Οι αξιολογητές/τριες που θα επιλεγούν (τακτικοί και 
αναπληρωματικοί), θα πρέπει να μεταβούν στο Βαθμολογικό Κέντρο για τη διόρθωση 
των γραπτών, τις προαναφερόμενες ημέρες και κατά τις διαθέσιμες ώρες λειτουργίας 
του, ήτοι από 9.00πμ έως 15.00μμ. Όσοι και όσες επιλεγούν, θα λάβουν οδηγίες και 
διευκρινίσεις για την όλη διαδικασία της βαθμολόγησης από την Οργανωτική Επιτροπή 
και από τη Συντονιστική Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου. 
Οι αξιολογητές/τριες του γραπτών δοκιμίων αμείβονται όπως προβλέπει η ΚΥΑ και δεν 
αποζημιώνονται  για μετακίνηση.  
Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε όσους και όσες επιλέξουν το 
Βαθμολογικό Κέντρο, να αιτηθούν και για Εξεταστικά Κέντρα.  

   
Ο/Η κάθε αξιολογητής/τρια επιλέγεται μόνο για μία συμμετοχή, είτε στο Βαθμολογικό 
κέντρο, είτε σε ένα Εξεταστικό Κέντρο  
 

Πριν την είσοδό σας στο σύστημα, παρακαλούμε να διαβάσετε τα κάτωθι αρχεία : 
α) Απόφαση ορισμού Εξεταστικών Κέντρων  
β) Απόφαση για Βαθμολογικό Κέντρο  



 
Οι αξιολογητές/τριες μπορούν να κάνουν Είσοδο στο σύστημα με το ίδιο email και 
συνθηματικό που είχαν κατά την υποβολή αίτησης. Αν δεν το θυμούνται, μπορούν να 
κάνουν επαναφορά συνθηματικού.  
 
Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της προθεσμίας. Για τεχνική υποστήριξη 
μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr 
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