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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Αναβολή εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνομάθειας περιόδου Μαΐου 2021
Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως όλοι γνωρίζετε, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας έχουν οριστεί για τις
18,19 και 20 Μαΐου 2021 και στις 21/3/2021 λήγει η περίοδος των εγγραφών.
Η σοβαρή κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω κορονοϊού από τον Φεβρουάριο του 2020 δεν
επέτρεψε σε πολλά εξεταστικά κέντρα να διενεργήσουν τις εξετάσεις ούτε τον Οκτώβριο του
2020. Έκτοτε, σε πολλές χώρες, όπου εδρεύουν εξεταστικά μας κέντρα, τα υγειονομικά μέτρα
προστασίας που έχουν ανακοινωθεί και απαγορεύουν συνάθροιση πληθυσμού αλλά και
ανάμειξη διαφορετικών ατόμων σε χώρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σχολεία, τμήματα
ελληνικής γλώσσας, πανεπιστήμια) είναι σε ισχύ τουλάχιστον και ως τα τέλη Ιουνίου του 2021.
Η συνεχιζόμενη κρίσιμη κατάσταση, η αβέβαιη εξέλιξη του τρίτου κύματος της πανδημίας τόσο
στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο και η δηλωθείσα αδυναμία διενέργειας εξετάσεων σε
μεγάλο αριθμό εξεταστικών κέντρων για δεύτερη συνεχή χρονιά επιβάλλουν τον
επαναπροσδιορισμό του αρχικού προγραμματισμού μας και μετάθεση των εξετάσεων του
Μαΐου 2021. Προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η ασφάλεια των υποψηφίων και των
εμπλεκομένων στις εξετάσεις.
Η νέα εξεταστική περίοδος θα οριστεί για την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου 2021, από 4
έως 8/10/2021. Η εμπειρία των τελευταίων εξετάσεών μας, που διενεργήθηκαν τον Οκτώβριο
του 2020, έδειξε ότι ο Οκτώβριος αποτελεί σχετικά ασφαλές χρονικό πλαίσιο. Αρχικά, λόγω
των σχετικά υψηλών ακόμη θερμοκρασιών, που είναι πιθανό να μην ευνοούν τη μεγάλη
διασπορά του ιού. Επιπλέον, επειδή είναι περίοδος που προκρίθηκε έπειτα από προτάσεις των
ίδιων των εξεταστικών κέντρων. Τέλος, υπάρχει η αισιοδοξία ότι η γενικευμένη προσπάθεια
εμβολιασμού του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες και
ασφαλέστερο υγειονομικό πλαίσιο, ώστε να καταστεί ευκολότερη η κινητικότητα του
πληθυσμού, συνεπώς και η διενέργεια δραστηριοτήτων.
Για τη νέα εξεταστική περίοδο θα οριστεί και νέα περίοδος εγγραφών (από 1 έως 28 Ιουνίου
2021). Θα ακολουθήσουμε το ίδιο πρόγραμμα για τις ημέρες και ώρες εξέτασης των επιπέδων
που είχαμε ορίσει για τις εξετάσεις του Οκτωβρίου 2020. Οι ημέρες εξέτασης θα είναι τέσσερις
(4) και όχι τρεις (3). Θα μοιράσουμε τα επίπεδα σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας και σε
κάθε επίπεδο θα είναι δυνατό να υπάρξουν δύο συνεχόμενες περίοδοι την ίδια ημέρα, εφόσον
αυτό κριθεί αναγκαίο από τον αριθμό των υποψηφίων του κάθε εξεταστικού κέντρου και τους

διαθέσιμους χώρους του. Λεπτομέρειες σχετικές θα σας γνωστοποιηθούν έγκαιρα, ώστε να
διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εξετάσεων.
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους ενδιαφερομένους, με τον πιο άμεσο και
αποτελεσματικό τρόπο (e-mail , ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του φορέα σας, τηλέφωνο) για
την αναβολή των εξετάσεων του Μαΐου 2021.
Σχετικά με τις εγγραφές, σας συστήνουμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες κατά
περίπτωση:
1. Αιτήσεις εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες ως έγγραφες: πρόκειται για εγγραφές όπου
οι υποψήφιοι έχουν καταβάλει τα εξέταστρα. Δεν υπάρχει λόγος να ακυρωθούν ή να
επιστραφούν τα εξέταστρα. Θα μεταφερθούν αυτόματα για τη νέα εξεταστική.
2. Αιτήσεις σε υποβολή: εφόσον επιβεβαιώσετε την κατάθεση των εξέταστρων, μπορείτε
να προχωρήσετε σε έγκριση και να μετακινηθούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις. Οπότε θα
μεταφερθούν αυτόματα για τη νέα εξεταστική του Οκτωβρίου 2021.
3. Αιτήσεις σε επεξεργασία: ενημερώνετε τους υποψήφιους για την αναβολή των
εξετάσεων και εξηγείτε ότι μπορούν (α) να καταθέσουν τα εξέταστρά τους μέχρι τέλη
Μαρτίου και να γίνει η έγκριση της αίτησής τους ή (β) να περιμένουν τη νέα περίοδο
εγγραφών. (από 1 έως 28 Ιουνίου 2021).
4. Ενδιαφέρον για αιτήσεις για τη νέα εξεταστική: θα υπάρξει νέα περίοδος εγγραφών
(01-28/6/2021) τόσο για τα κέντρα που έχουν ήδη κάνει εγγραφές, όσο και για τα
εξεταστικά κέντρα που, ενώ είχαν δηλώσει αδυναμία συμμετοχής για τις εξετάσεις του
Μαΐου 2021, θα μπορούν ίσως να διεξαγάγουν εξετάσεις τον Οκτώβριο.
5. Πλατφόρμα των εγγραφών: για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων σας, θα έχετε
πρόσβαση στην πλατφόρμα μέχρι τις 31/3/2021. Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί πάλι
από την 1η Ιουνίου.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του ΚΕΓ

Καθηγητής Ι.Ν. Καζάζης

