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2.

Επιτρέπεται η λήψη αρχείων, η αποθήκευση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή η αντιγραφή του συνόλου ή μέρους των
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θεμάτων, που ανακοινώνονται σύμφωνα με την παράγρα-

Ανάγκη προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων των μελών της

φο 1 της παρούσης, μόνο για ιδιωτική ή και εκπαιδευτική

Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, των επιστημόνων

χρήση και με αναφορά της πηγής από την οποία προέρχο-

και ερευνητών που εργάζονται για το

νται

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

2.

4.

περιοχής

διαδικτύου

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

υλικού που ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

της παρούσης, για εμπορικούς σκοπούς ή η ενσωμάτωση

Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ

μέρους ή όλου ενός κειμένου σε "οποιοδήποτε άλλο κεί-

186 /Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου

μενο. Επίσης, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο α-

13 του Ν. 3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δη-

ναπαραγωγή, ή δημοσίευση, αναδημοσίευση ή διάδο-

μόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 141/Α/10-6-

σης"

2003).

παιδευτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς χωρίς την προη-

Την υπ' αριθμ. 60043/ΚΒ/2003 (ΦΕΚ 821/Β/24-6-2003) Υ-

γούμενη έγγραφη άδεια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

πουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και

και Θρησκευμάτων.

Θρησκευμάτων "Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την α-

3.

ονομασία

URL:http://www.ypepth.gr/kpq).
3.

1.

(δηλαδή

(1)

4.

του συνόλου ή μέρους του ως άνω υλικού για εκ-

Οι παραβάτες θα διώκονται σύμφωνα με τις κείμενες δια-

πόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας".

τάξεις του νόμου 2121/93 (ΦΕΚ 2525/Α/4-3-1993) "Πνευ-

Την ανάγκη προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων των

ματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά

μελών της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, των επιστη-

θέματα."

(2)

μόνων και ερευνητών που εργάζονται για το Κρατικό Πι-

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-

στοποιητικό Γλωσσομάθειας.

νήσεως.

Το άρθρο 21 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α) "Πνευματική
Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα", αποφασίζουμε:

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2004
Η ΥΠΟΥΡΓOΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

"Η Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών,
μετά τη λήξη κάθε εξεταστικής περιόδου για την απόκτηση
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, δημοσιεύει
στον ειδικό ιστότοπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

(1) Σύμφωνα με ΔΙΟΡΘ.ΣΦΑΛΜ. ΦΕΚ 67/Β/2006 στη παρ.3 στο στίχο 4

Θρησκευμάτων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομά-

διαγράφονται οι οκτώ λέξεις "..οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγω-

θειας, www.ypepth.gr/kpg, τα θέματα και τις απαντήσεις

γής, ή δημοσίευσης, αναδημοσίευσης ή διάδοσης.." και αντικαθί-

για κάθε ξένη εξετασθείσα γλώσσα και σε κάθε θεματική
ενότητα που εξετάζεται γραπτά και προφορικά, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

στανται και προστίθενται οι εντός "" ως άνω δεκαπέντε λέξεις
"..οποιοδήποτε άλλο .... ή διάδοσης"
(2) Ολόκληρη η εντός εισαγωγικών απόφαση αντικαταστάθηκε ως άνω
σύμφωνα με την ΥΑ 24505/ΚΒ(ΦΕΚ 358/Β/27-3-2006)

