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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π ΑΙΔΕΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ ΑΤ ΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣ ΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε Π ΑΡΚΕΙ ΑΣ ΤΗΣ Ε ΛΛΗΝΟΜ ΑΘΕΙ ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Παρακαλούμε διαβάστε πολύ προσεκτικά τους όρους συμμετοχής και ζητήστε
διευκρινίσεις από το εξεταστικό κέντρο για ό,τι δεν κατανοείτε. Κρατήστε ένα αντίγραφο
για σας και καταθέστε το πρωτότυπο υπογεγραμμένο στο εξεταστικό κέντρο μαζί με την
αίτηση και το ερωτηματολόγιο.
Γνωρίζω ότι:
 Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται μόνο στο χρονικό διάστημα που ορίζεται
από το ΚΕΓ για κάθε εξεταστική περίοδο.
 Σε καμιά περίπτωση και με καμιά δικαιολογία δεν επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής στις εξετάσεις.
 Σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθίσταται υποψήφιος με κάποιον άλλον που δεν έχει υποβάλει αίτηση
συμμετοχής.
 Το ΚΕΓ, σε συνεννόηση με τα εξεταστικά κέντρα, μπορεί να προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις για
υποψηφίους με ειδικές ανάγκες (λ.χ. να δοθεί περισσότερος χρόνος στη γραπτή εξέταση, ή
περισσότερα διαλείμματα κτλ.). Οι ειδικές ρυθμίσεις γίνονται κατά περίπτωση και αφού ο υποψήφιος
συμπληρώσει την ειδική αίτηση και υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά.
 Το όνομα του υποψηφίου πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα και όπως επιθυμεί ο ίδιος
να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό του.
 Αλλαγή εξεταστικού κέντρου εκ μέρους του υποψηφίου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
ύστερα από αίτησή του μέσω του εξεταστικού του κέντρου προς το ΚΕΓ και τουλάχιστον ένα μήνα
πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.
 Μαζί με την αίτησή του ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο και
να υποβάλει αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητάς του (ταυτότητα, διαβατήριο,
δίπλωμα οδήγησης κτλ.). Οι υπεύθυνοι του εξεταστικού κέντρου πρέπει να βεβαιώσουν, αφού
ελέγξουν, την εγκυρότητα του αντιγράφου.
 Ο υποψήφιος δηλώνει πως παραχωρεί στο ΚΕΓ το δικαίωμα επεξεργασίας, για τους σκοπούς της
εξέτασης, των προσωπικών του δεδομένων, όπως τα συμπληρώνει στην αίτηση και στο
ερωτηματολόγιο. Επιπλέον ο υποψήφιος παραχωρεί την άδεια χρήσης των δεδομένων του
ερωτηματολογίου και της καταγραφής της παραγωγής του προφορικού λόγου για
ερευνητικούς/επιστημονικούς σκοπούς. Σημειώνεται πως κάθε ερευνητική/επιστημονική χρήση και
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται ανώνυμα, με την αφαίρεση, δηλαδή, των προσωπικών
στοιχείων του υποψηφίου.
 Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό ελληνομάθειας, πρέπει ο υποψήφιος να έχει βαθμό επιτυχίας και στις
τρεις δεξιότητες (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου). Αν
αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά.
 Όλες οι δεξιότητες έχουν την ίδια βαρύτητα.
 Για να επιτύχει ο υποψήφιος, πρέπει να έχει συμπληρώσει στην κάθε δεξιότητα τουλάχιστον το 60%
των μονάδων που αντιστοιχούν σ’ αυτή.
 Η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων που πέτυχαν στις εξεταστικές δοκιμασίες δεν εμφανίζεται
στα πιστοποιητικά με αριθμητικούς δείκτες, αλλά με τους χαρακτηρισμούς: «Καλώς», «Λίαν καλώς»,
«Άριστα».
 Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μόνο από το εξεταστικό τους κέντρο και σε καμιά
περίπτωση απευθείας από το ΚΕΓ.
 Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς από το ΚΕΓ την
επανεξέταση του γραπτού καταβάλλοντας συγχρόνως το ποσό των €60 στον τραπεζικό λογαριασμό
που θα του δοθεί από το ΚΕΓ.
 Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων αποστέλλονται επίσης στα εξεταστικά κέντρα.
 Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού ο κάτοχός του κάνει αίτηση προς το ΚΕΓ ζητώντας την
επανέκδοσή του και πληρώνοντας το σχετικό παράβολο που ορίζεται από το ΚΕΓ. Στην αίτησή του
πρέπει να αναφέρεται η αιτία για την οποία ζητά επανέκδοση του πιστοποιητικού.
 Ο υποψήφιος πρέπει να ξέρει τον κωδικό του εξεταστικού κέντρου και τον κωδικό αριθμό του, τις
ημερομηνίες, τις ώρες των εξετάσεων και τις αίθουσες στις οποίες εξετάζεται. Οι πληροφορίες αυτές
του δίνονται από το εξεταστικό τους κέντρο κατά την ημέρα της εγγραφής τους.
 Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι παραλείψουν να δώσουν αυτές τις πληροφορίες, ο υποψήφιος
οφείλει να τις ζητήσει.
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 Ο υποψήφιος οφείλει να είναι στην αίθουσα των εξετάσεων το λιγότερο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν
από την έναρξη της κάθε εξέτασης και πρέπει να έχει μαζί του κάποιο αποδεικτικό στοιχείο της
ταυτότητάς τους (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.), το οποίο το επιδεικνύει όποτε αυτό
του ζητηθεί.
 Δεν επιτρέπεται να έχει μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων λεξικό, βιβλία, χαρτιά και γενικά
οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκτός από στυλό, μολύβι και σβηστήρα.
 Τα κινητά πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε τσάντες ή τσέπες σε όλη τη
διάρκεια των εξετάσεων.
 Ο υποψήφιος πρέπει να γράφει τις απαντήσεις του μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό. Απαγορεύεται η
χρήση διορθωτικού υγρού. Τα λάθη μπορούν να διαγράφονται με μία γραμμή.
 Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται να μιλούν και να ενοχλούν τους συνυποψήφιους τους.
 Ο υποψήφιος πρέπει να γράφει το όνομά του και τον κωδικό του αριθμό πολύ καθαρά στο εξεταστικό
τετράδιο.
 Αν το εξεταστικό τετράδιο που παίρνει ο υποψήφιος είναι διαφορετικό, έχει παραλείψεις, δεν είναι
τυπωμένο καλά ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει να ζητά από τον επιτηρητή άλλο αντίτυπο.
 Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων δεν γίνεται διάλειμμα και ο υποψήφιος δεν μπορεί ν’
αποχωρήσει από την αίθουσα πριν από το τέλος των γραπτών εξετάσεων. Μπορεί να βγει από την
αίθουσα για σοβαρό λόγο και μόνο αν συνοδεύεται από τον επιτηρητή του.
 Αν κάποιος από τους υποψηφίους παραβιάσει τους παραπάνω κανόνες είναι πιθανό, ανάλογα με τη
σοβαρότητα του παραπτώματός του, να ακυρωθεί η εξέτασή του και να θεωρηθεί αποτυχών. Τα
εξέταστρα δεν επιστρέφονται.
Δηλώνω ότι ενημερώθηκα και αποδέχομαι όλους τους όρους για τη συμμετοχή μου στις εξετάσεις
για την πιστοποίηση ελληνομάθειας και θα είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου.
Ημερομηνία: ___________________________
Ονοματεπώνυμο ολογράφως: ____________________________________________________________
Υπογραφή

__________________________
Σε περίπτωση που δεν σας έγινε σωστή ενημέρωση ή έχετε παρατηρήσει κάποιες δυσλειτουργίες, σας
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε επωνύμως με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ellinomatheia@komvos.edu.gr.
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