
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ, 2017
 
Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος του Πανεπιστηµίου 
Simon Fraser στο Βανκούβερ του Καναδά θα λειτουργήσει ως εξεταστικό κέντρο για τις 
εξετάσεις πιστοποίησης Ελληνοµάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του 
Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, για την ευρύτερη περιοχή του Βανκούβερ και του 
Δυτικού Καναδά.
 
Αναγνωρισµένα πιστοποιητικά ελληνοµάθειας

Το πιστοποιητικό ελληνοµάθειας, που θεσµοθετήθηκε το Νοέµβριο του 1998 (ΠΔ 
363/98) από το Υπουργείο Παιδείας, ικανοποιεί ένα πάγιο αίτηµα διδασκόντων και 
διδασκοµένων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
για έναν κρατικό τίτλο ελληνοµάθειας σε διάφορα επίπεδα. Η συνολική και αποκλειστική 
εποπτεία και ευθύνη διοργάνωσης των σχετικών εξετάσεων έχει ανατεθεί στο Τµήµα 
Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 
(Κ.Ε.Γ.), το οποίο διοργάνωσε τις σχετικές εξετάσεις για πρώτη φορά το 1999.
 
Η χρησιµότητα και η χρηστικότητα του πιστοποιητικού ελληνοµάθειας 

Το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνοµάθειας:
•  δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώµη ενός άλλου, πιο 

ειδικού και αντικειµενικού κριτή, για το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων του
•  αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνοµάθειας του κατόχου στην αγορά 

εργασίας
•  θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελµάτων στην Ελλάδα
•  δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π. (το ΑΣΕΠ σε κάθε προκήρυξή του 
προσδιορίζει το επίπεδο του απαιτούµενου πιστοποιητικού για χρήση στο δηµόσιο)

•  δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 
επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα (υπ. απόφαση  

Φ 152/Β6/1504/30-5-2001 - ΦΕΚ 659 Τ. Β΄)
•  δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού Γ2 επιπέδου να αποδείξουν την πλήρη γνώση 
και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, σε περίπτωση που επιθυµούν να 
διεκδικήσουν διορισµό στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

 
Ηµεροµηνίες εγγραφών και εξετάσεων 

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν 19 Μαρτίου. Οι εξετάσεις (γραπτές/προφορικές) για όλα 
τα επίπεδα διενεργούνται προς το παρόν µία φορά το χρόνο, συνήθως το Μάιο (επίπεδο 
Α1, Α2 και Β1 στις 16 Μαΐου - επίπεδο Β2 και Γ1 στις 17 Μαΐου - επίπεδο Γ2 στις 18 



Μαΐου).  Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://
www.greek-language.gr/certification/node/15.html. Επίσης, µπορείτε να τηλεφωνήσετε 
στο 778-782-7012 ή να επικοινωνήσετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 
dkotsovi@sfu.ca/darkadia@sfu.ca
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Εξετάσεις  
Μαΐου 2017 

Ηµεροµηνίες και εξέταστρα 

Προς τους υποψηφίους 

Επίπεδα Ηµεροµηνίες Εξετάσεις

Α1  
(για παιδιά  
8-12)

16 Μαΐου (πρωί) γραπτές*

A1  
(για εφήβους και 
ενηλίκους)

16 Μαΐου (πρωί) γραπτές*

A2 16 Μαΐου (πρωί) γραπτές*

B1 16 Μαΐου (πρωί) γραπτές*

B2 17 Μαΐου (πρωί) γραπτές*

Γ1 17 Μαΐου (πρωί) γραπτές*

Γ2 18 Μαΐου (πρωί) γραπτές*

Εγγραφές Eως τις 19 Μαρτίου 2017



*  Αµέσως µετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές. 
**    Οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελµατικούς σκοπούς αφορούν υποψήφιους 
σε χώρες- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ANNOUNCEMENT FOR CERTIFICATES OF ATTAINMENT IN GREEK, 2017

Language exams for the certification of attainment in Greek - issued from the Centre for 
the Greek Language of the Ministry of Education in Greece - will take place at the 
Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies at Simon Fraser University; the 
Examination Centre servicing the greater Vancouver region and Western Canada.  
 

ESTABLISHED CERTIFICATES OF ATTAINMENT IN GREEK  

 

The Certificate of Attainment in Greek, which was established in November 1998 
(Presidential Decree 363/98) by the Ministry of Education, responds to a persisting 
request of all learners of Greek in Greece and abroad for a state certificate of attainment 
available at various levels. The CGL, specifically the Division for the Support and 
Promotion of the Greek Language, has been assigned the exclusive and overall 
responsibility for the examination procedure, through which the certificate of attainment 
in Greek may be awarded, and has been conducting the examinations since 1999.  
 

THE UTILITY AND USABILITY OF THE CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN 
GREEK 

•   provides any user of Greek with an expert and objective opinion regarding the level of 
their knowledge and language skills  
 

Π ο σ ό 
Συµµετοχής

Επίπεδο A1 (για παιδιά 8-12)           65 ευρώ 
Επίπεδο A1 (για εφήβους και ενηλίκους)   65 ευρώ 
Επίπεδο A2                                                  65 ευρώ 
Επίπεδο A2 (για επαγγ. σκοπούς)**           65 ευρώ 
Επίπεδο B1                                                  65 ευρώ 
Επίπεδο B2                                                  73 ευρώ 
Επίπεδο Γ1                                                  73 ευρώ 
Επίπεδο Γ2                                                  73 ευρώ



•   serves as proof of the successful candidate's level of attainment in Greek in the work 
market 
 

•   is a requirement for the practice of various professions in Greece  
 

•   allows citizens of European Union member states to participate in the examination of 
the Supreme Council of Personnel Selection (ΑΣΕΠ) for civil service positions (The 
Supreme Council specifies the required level of certificate in every announcement)  
 

•   at Level B2 allows foreigners to register at a Greek institution of higher education, in 
case they do not have a Greek secondary education certificate (M.R. 152/
Β6/1504/30-5-2001 – Official Government Gazette 659 vol.Β΄)  
 

•   at Level C2 allows citizens of European Union member states to prove complete 
knowledge and fluent use of the Greek language and thus be employed in a Greek 
institution of higher education.  

EXAMINATION DATES  
 

Registration ends March 19th. Examinations (written/oral) are held annually, in May 
(A1, A2 and B1 level on May 16th / B2 and C1 level on May 17th/ C2 level on May 
18th). The dates are common to all examination centers worldwide.  
 
 To obtain more information, please check http://www.greek-language.gr/certification/
node/15.html, or call 778-782-7012. 

MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRS 
CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE 
DIVISION FOR THE SUPPORT AND PROMOTION OF THE GREEK LANGUAGE 

Examinations of 



May 2017 
Dates and Registration Fees 

For the candidates 

*Oral examinations are conducted immediately after the written ones. 
** The A2 examinations for vocational purposes take place only in EU-member 
countries. 

Levels Dates Exam

Α1  
(for children  

8-12)
16th May (morning) written*

A1  
(for adolescents 

and adults)
16th May (morning) written*

A2 16th May (noon) written*

B1 16th May (afternoon) written*

B2 17th May (morning) written*

C1 17th May (afternoon) written*

C2 18th May (morning) written*

Registration Till March 19th, 2017

Registration Fees

Level A1 (for children 8-12)                65 euros 
Level A1 (for adolescents and adults)   65 euros 
Level A2                                                65 euros 
Level A2 (for vocational purposes)**   65 euros 
Level B1                                                65 euros 
Level B2                                                73 euros 
Level C1                                                73 euros 
Level C2                                                73 euros


