
Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας
Εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2023 

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2023
θα πραγματοποιηθούν από 1η  Φεβρουαρίου έως  και 20η  Μαρτίου 2023. 

Οι ενδιαφερό� μενόι μπόρόύ� ν να βρόύν δει�γματα εξεταστικώ� ν θεμα� τών από�  
την ιστόσελι�δα     τόύ ΚΕΓ.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: 
https  ://  www  .  greek  -  language  .  gr  /  certification  /  application  /  index  .  html  .  

 Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 23-25 Μαΐου 2023.  Οι ακριβείς 
ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, ανά επίπεδο και ηλικιακή ομάδα είναι οι εξής:

Επίπεδα Ημερομηνίες Εξετάσεις Εξέταστρα

Α1
(για παιδιά 8-12) Τρίτη 23 Μαΐου 2023 γραπτές*

£90

A1
(για εφήβους και

ενηλίκους)
Τρίτη 23 Μαΐου 2023 γραπτές*

A2 Τρίτη 23 Μαΐου 2023 γραπτές*

Α2 για
επαγγελματικούς

σκοπούς ** Τρίτη 23 Μαΐου 2023 γραπτές*

B1 Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 γραπτές*

B2 Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 γραπτές*

£100Γ1 Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 γραπτές*

Γ2 Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 γραπτές*

*Οι ακριβείς ώρες των γραπτών εξετάσεων καθώς και οι ημερομηνίες και ώρες των προφορικών
εξετάσεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο
**  Οι  δεξιότητες  στις  οποίες  εξετάζονται  οι  υποψήφιοι  Α2  για  επαγγελματικούς  σκοπούς  είναι:
κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Για την επιτύχη�  όλόκλη� ρώση της αι�τησης σύμμετόχη� ς τόύς στις Εξετα� σεις
Πιστόπόι�ησης Ελληνόμα� θειας Μαι8όύ 2023,  όι ενδιαφερό� μενόι θα πρε�πει να
ακόλόύθη� σόύν τα παρακάτω βήματα, μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΓ: 

1. Δημιόύργι�α  λόγαριασμόύ�  χρη� στη    με�σώ τόύ ηλεκτρόνικόύ�  σύνδε�σμόύ 
τόύ ΚΕΓ: 
https  ://  www  .  greek  -  language  .  gr  /  certification  /  application  /  index  .  html  .

2. Ενεργόπόι�ηση τόύ λόγαριασμόύ�  με�σώ τόύ πρόσώπικόύ�  email τόύ νε�όύ
χρη� στη.

3. Απόδόχη�  τών Όρών Σύμμετόχη� ς στις Εξετα� σεις Ελληνόμα� θειας.
4. Επιλόγη�  Εξεταστικόύ�  Κε�ντρόύ: 44001.

https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
https://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
http://www.greek-language.gr/certification/node/12.html


5. Πληρώμη�  Εξε�ταστρών ακόλόύθώ� ντας τις όδηγι�ες πόύ εμφανι�ζόνται στην
πλατφό� ρμα και σύμπλη� ρώση στόιχει�ών κατα� θεσης.  Σε περι�πτώση πόύ
κα� πόιός ύπόψη� φιός ενδιαφε�ρεται να σύμμετα� σχει σε περισσό� τερα από�
ε�να επι�πεδα, όφει�λει να πληρώ� σει τό σύνόλικό�  πόσό�  τών εξε�ταστρών.

6. Σύμπλη� ρώση Αι�τησης.
7. Σύμπλη� ρώση ερώτηματόλόγι�όύ.
8. Τελικη�  Υπόβόλη�  Αι�τησης.

Μετα�  την όλόκλη� ρώση της επεξεργασι�ας τών αιτη� σεών από�  την Επιτρόπη�
Πιστόπόι�ησης  Ελληνόμα� θειας  τόύ  ΣΓΕ  Λόνδι�νόύ,  όι ύπόψη� φιόι θα λα� βόύν
ηλεκτρόνικα�  την καρτε�λα     ύπόψηφι�όύ   στην όπόι�α θα αναγρα� φόνται τα
πρόσώπικα�  στόιχει�α και ό πρόσώπικό� ς κώδικό� ς αριθμό� ς κα� θε ύπόψηφι�όύ.

Μετα�  την  όλόκλη� ρώση  τών  εγγραφώ� ν,  θα ανακόινώθόύ� ν  στό  site τόύ
Σύντόνιστικόύ�  Γραφει�όύ  Εκπαι�δεύσης  Λόνδι�νόύ  (http://hellenic-education-
uk.europe.sch.gr/)  ό τό� πός διεξαγώγη� ς τών εξετα� σεών, όι σύγκεκριμε�νες ώ� ρες
της κα� θε εξε�τασης,  όι όδηγι�ες πρός τόύς ύπόψηφι�όύς και όπόιεσδη� πότε α� λλες
πληρόφόρι�ες αφόρόύ� ν τις Εξετα� σεις Πιστόπόι�ησης της Ελληνόμα� θειας 2023. 

Για επιπλε�όν πληρόφόρι�ες,  επικόινώνη� στε με την Επιτρόπη�  Πιστόπόι�ησης
Ελληνόμα� θειας τόύ ΣΓΕ Λόνδι�νόύ στό email: ellinomatheia.sgel@gmail.com.
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