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Το Κζντρο Διδαςκαλίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Πολιτιςμοφ (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιςτθμίου 
Ιωαννίνων, ωσ αναγνωριςμζνο εξεταςτικό κζντρο από το Κζντρο Ελληνικήσ Γλώςςασ (Κ.Ε.Γ.) και από το 
Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων, προβαίνει ςε εξετάςεισ για την Πιςτοποίηςη τησ 
Ελληνομάθειασ υπό τθν αιγίδα του Κ.Ε.Γ., οι οποίεσ κα διεξαχκοφν ςτισ 18, 19 και 20 Μαΐου 2021 ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Διεκνοφσ Κζντρου Ελλθνικισ Παιδείασ-Παράδοςθσ & Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
«Σταφροσ Νιάρχοσ» (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε) δίπλα ςτο Τεχνολογικό Πάρκο. 

Με το Π.Δ. 60/30-6-2010 κεςμοκετικθκαν δφο νζα γλωςςικά επίπεδα: Α1 (τοιχειώδησ Γνώςη – για 
παιδιά 8-12 ετών και για εφήβουσ, ενηλίκουσ) και Γ2 (Άριςτη Γνώςη) ενϊ μετονομάςτθκαν τα ιςχφοντα 
επίπεδα ωσ εξισ: Α→Α2 (Βαςική Γνώςη), Β→Β1 (Μζτρια Γνώςη), Γ→Β2 (Καλή Γνώςη), Δ→Γ1 (Πολφ Καλή 
Γνώςη). Με τθ κεςμοκζτθςθ των νζων επιπζδων τα επίπεδα του Πιςτοποιθτικοφ Ελλθνομάκειασ 
αντιςτοιχίηονται πλιρωσ με τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τισ 
Γλϊςςεσ (ΚΕΠΑ). 

Η δομι των εξεταςτικϊν κεμάτων διαφοροποιείται ελαφρϊσ. Σε όλα τα επίπεδα εξετάηονται οι 
τζςςερισ γλωςςικζσ δεξιότητεσ, δηλαδή κατανόηςη και παραγωγή προφορικοφ και γραπτοφ λόγου και 
επιπλζον ςτα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 ζχει προςτεκεί μια ακόμθ δεξιότθτα «η χρήςη τησ γλώςςασ». 

Παράλλθλα με τθ διενζργεια των εξετάςεων για το επίπεδο Α2 για γενικοφσ ςκοποφσ, ςτισ 18 Μαΐου 

2021 κα διεξαχκοφν, όπωσ κάκε χρόνο, και οι εξετάςεισ επιπζδου Α2 για ειδικοφσ επαγγελματικοφσ 

ςκοποφσ μόνο ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι εξετάςεισ αυτζσ ςυμπίπτουν με τθν κανονικι 
εξεταςτικι περίοδο του Μαΐου (επίπεδο Α2). Απευκφνονται ςε επαγγελματίεσ/επιχειρθματίεσ που είναι 
πολίτεσ τθσ Ε.Ε. και επικυμοφν να εργαςτοφν ςτθν Ελλάδα. Από τον Ιοφνιο του 2012 ςτισ εξετάςεισ αυτζσ 
μποροφν να ςυμμετζχουν και πολίτεσ τρίτων χωρϊν (εκτόσ Ε.Ε.) υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: α)να 
υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ μόνο ςε εξεταςτικό κζντρο τθσ Ελλάδασ και β) να ςτοχεφουν αποκλειςτικά 
ςτθν απόκτθςθ άδειασ οδιγθςθσ επαγγελματία αυτοκινθτιςτι (ταξί) ι ςτθν άδεια εργαςίασ ωσ 
αποκλειςτικοφ νοςθλευτι. Οι υποψιφιοι για αυτζσ τισ εξετάςεισ εξετάηονται ςε 3 δεξιότθτεσ: κατανόθςθ 
γραπτοφ, κατανόθςθ προφορικοφ και παραγωγι προφορικοφ λόγου. 

Το κόςτοσ ςυμμετοχισ για τον κάκε υποψιφιο, ανά επίπεδο εξζταςθσ, ανζρχεται ςε 65€ για τα 
επίπεδα Α1, Α2, και Β1 και ςε 73€ για τα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ υποψιφιοσ 
επικυμεί να ςυμμετάςχει ςε δφο επίπεδα εξζταςθσ υποχρεοφται να καταβάλει το αντίςτοιχο ποςό για το 
κάκε επίπεδο. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν τθν αίτθςι τουσ μζςω του Διαδικτφου ςτθν παρακάτω 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html. Οι εγγραφζσ 
για τη ςυμμετοχή ςτισ Εξετάςεισ θα διαρκζςουν από 1 Φεβρουαρίου ζωσ και 21 Μαρτίου 2021. 

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
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Σχετικά με τισ οδθγίεσ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, κακϊσ και γενικότερεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν 
τθ διεξαγωγι των Εξετάςεων, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να απευκυνκοφν ςτθ Γραμματεία του 
ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. (Πλθροφορίεσ: Φωτεινι Ευκυμίου , τθλ: 26510 09147 fax: 26510 09229, e-mail:  

fefthymi@uoi.gr ιςτοςελίδα: http://hellenic-center.uoi.gr, Διεφκυνςθ: Διεκνζσ Κζντρο Ελλθνικισ Παιδείασ-

Παράδοςθσ & Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ “Σταφροσ Νιάρχοσ”, γραφείο Διοίκθςθσ, 1οσ
 όροφοσ). 
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