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ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ
Παξαθαινύκε δηαβάζηε πνιύ πξνζεθηηθά ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο θαη δεηήζηε
δηεπθξηλίζεηο από ην εμεηαζηηθό θέληξν γηα ό,ηη δελ θαηαλνείηε. Κξαηήζηε έλα αληίγξαθν
γηα ζαο θαη θαηαζέζηε ην πξσηόηππν ππνγεγξακκέλν ζην εμεηαζηηθό θέληξν καδί κε ηελ
αίηεζε θαη ην εξσηεκαηνιόγην.
Γλσξίδσ όηη:
 Οη αηηήζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ππνβάιινληαη κόλν ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη
από ην ΚΔΓ γηα θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν θαη είλαη ζπλήζσο ην Φεβξνπάξην θαη ην Μάξηην θάζε έηνπο.
 Ο ππνςήθηνο γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ επηπέδσλ Α2 σο ην Γ2 πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ηελ εκέξα
ν
ησλ εμεηάζεσλ ην 12 έηνο.
 Δίλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ζε έλα ή θαη ζε πεξηζζόηεξα επίπεδα, εθόζνλ θαηαβιεζεί ην πνζό πνπ
αληηζηνηρεί ζε θάζε επίπεδν.
 ε θακηά πεξίπησζε θαη κε θακηά αηηηνινγία δελ επηζηξέθεηαη ην πνζό ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο.
 ε θακηά πεξίπησζε δελ αληηθαζίζηαηαη ππνςήθηνο κε θάπνηνλ άιινλ πνπ δελ έρεη ππνβάιεη αίηεζε
ζπκκεηνρήο.
 Σν ΚΔΓ, ζε ζπλελλόεζε κε ηα εμεηαζηηθά θέληξα, κπνξεί λα πξνβεί ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα
ππνςεθίνπο κε εηδηθέο αλάγθεο (ι.ρ. λα δνζεί πεξηζζόηεξνο ρξόλνο ζηε γξαπηή εμέηαζε, ή
πεξηζζόηεξα δηαιείκκαηα θηι.). Οη εηδηθέο ξπζκίζεηο γίλνληαη θαηά πεξίπησζε θαη αθνύ ν ππνςήθηνο
ζπκπιεξώζεη ηελ εηδηθή αίηεζε θαη ππνβάιεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
 Σν όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη όπσο επηζπκεί ν ίδηνο
λα εκθαλίδεηαη ζην πηζηνπνηεηηθό ηνπ.
 Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα ζεκεηώλεη πνιύ πξνζεθηηθά ην/ηα επίπεδν/α ζην/ζηα νπνίν/α επηζπκεί λα
πάξεη κέξνο. Καλέλα ιάζνο δελ αλαγλσξίδεηαη ζε δήισζε ηνπ επηπέδνπ από ηε ζηηγκή πνπ νη
αηηήζεηο ζηαινύλ ζην ΚΔΓ.
 Αιιαγή εμεηαζηηθνύ θέληξνπ εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ επηηξέπεηαη κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο
ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπ κέζσ ηνπ εμεηαζηηθνύ ηνπ θέληξνπ πξνο ην ΚΔΓ θαη ηνπιάρηζην
έλα κήλα πξηλ από ηελ εκεξνκελία ησλ εμεηάζεσλ.
 Μαδί κε ηελ αίηεζή ηνπ ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπιεξώζεη έλα εξσηεκαηνιόγην θαη
λα ππνβάιεη αληίγξαθν έγθπξνπ απνδεηθηηθνύ ζηνηρείνπ ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ (ηαπηόηεηα, δηαβαηήξην,
δίπισκα νδήγεζεο θηι.). Οη ππεύζπλνη ηνπ εμεηαζηηθνύ θέληξνπ πξέπεη λα βεβαηώζνπλ, αθνύ
ειέγμνπλ, ηελ εγθπξόηεηα ηνπ αληηγξάθνπ.
 Ο ππνςήθηνο δειώλεη πσο παξαρσξεί ζην ΚΔΓ ην δηθαίσκα επεμεξγαζίαο, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο
εμέηαζεο, ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ, όπσο ηα ζπκπιεξώλεη ζηελ αίηεζε θαη ζην
εξσηεκαηνιόγην. Δπηπιένλ ν ππνςήθηνο παξαρσξεί ηελ άδεηα ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ, ηεο θαηαγξαθήο ηεο παξαγσγήο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ηνπ ηεηξαδίνπ
παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ γηα εξεπλεηηθνύο/επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο. εκεηώλεηαη πσο θάζε
εξεπλεηηθή/επηζηεκνληθή ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ ελ ιόγσ δεδνκέλσλ γίλεηαη αλώλπκα, κε ηελ
αθαίξεζε, δειαδή, ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ.
 Γηα λα ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθό ειιελνκάζεηαο, πξέπεη ν ππνςήθηνο λα έρεη βαζκό επηηπρίαο θαη ζηηο
ηέζζεξηο δεμηόηεηεο (θαηαλόεζε θαη παξαγσγή πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ). Αλ απνηύρεη έζησ
θαη ζε κία δεμηόηεηα, απνηπγράλεη ζπλνιηθά.
 Όιεο νη δεμηόηεηεο έρνπλ ηελ ίδηα βαξύηεηα θαη είλαη γηα ηα επίπεδα Α1, Α2 θαη Β1 ηέζζεξηο δεμηόηεηεο
από 25% θαη γηα ηα επίπεδα Β2, Γ1 θαη Γ2 πέληε δεμηόηεηεο από 20% ε θαζεκηά.
 Γηα λα επηηύρεη ν ππνςήθηνο, πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ζηελ θάζε δεμηόηεηα ηνπιάρηζηνλ ην 60%
ησλ κνλάδσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζ’ απηή.
 Η ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ επέηπραλ ζηηο εμεηαζηηθέο δνθηκαζίεο δελ εκθαλίδεηαη
ζηα πηζηνπνηεηηθά κε αξηζκεηηθνύο δείθηεο, αιιά κε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο: «Καιώο» (= 60-72
κνλάδεο, «Λίαλ θαιώο» (= 73-85 κνλάδεο), «Άξηζηα» (= 86-100 κνλάδεο).
 Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ απνζηέιινληαη ζηα εμεηαζηηθά θέληξα ην δεύηεξν
δεθαπελζήκεξν ηνπ Ινπιίνπ θαη αλαθέξνπλ ζε πνηεο δεμηόηεηεο έρεη απνηύρεη ή επηηύρεη ν ππνςήθηνο
κε ηηο ελδείμεηο «Δπηηπρία-Απνηπρία».
 Οη ππνςήθηνη ελεκεξώλνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα μόνο από ην εμεηαζηηθό ηνπο θέληξν θαη ζε θακηά
πεξίπησζε απεπζείαο από ην ΚΔΓ.
 ε πεξίπησζε απνηπρίαο, ν ππνςήθηνο έρεη ην δηθαίσκα σο ηηο 20 Απγνύζηνπ θάζε έηνπο λα δεηήζεη
γξαπηώο από ην ΚΔΓ ηελ επαλεμέηαζε ηνπ γξαπηνύ θαηαβάιινληαο ζπγρξόλσο ην πνζό ησλ € 60
ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ζα ηνπ δνζεί από ην ΚΔΓ.
 Σα πηζηνπνηεηηθά ησλ επηηπρόλησλ απνζηέιινληαη επίζεο ζηα εμεηαζηηθά θέληξα σο ηα κέζα
Οθησβξίνπ θάζε έηνπο.
2

 ε πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνο αιιάμεη δηεύζπλζε, ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη εγθαίξσο ην
εμεηαζηηθό θέληξν.
 ε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ν θάηνρόο ηνπ θάλεη αίηεζε πξνο ην ΚΔΓ δεηώληαο ηελ
επαλέθδνζή ηνπ θαη πιεξώλνληαο ην ζρεηηθό παξάβνιν πνπ νξίδεηαη από ην ΚΔΓ. ηελ αίηεζή ηνπ
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αηηία γηα ηελ νπνία δεηά επαλέθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ.
 Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα μέξεη ηνλ θσδηθό ηνπ εμεηαζηηθνύ θέληξνπ θαη ηνλ θσδηθό αξηζκό ηνπ, ηηο
εκεξνκελίεο, ηηο ώξεο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηηο αίζνπζεο ζηηο νπνίεο εμεηάδεηαη. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
ηνπ δίλνληαη από ην εμεηαζηηθό ηνπο θέληξν θαηά ηελ εκέξα ηεο εγγξαθήο ηνπο.
 ε πεξίπησζε πνπ νη ππεύζπλνη παξαιείςνπλ λα δώζνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ν ππνςήθηνο
νθείιεη λα ηηο δεηήζεη.
 Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα είλαη ζηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) ιεπηά πξηλ
από ηελ έλαξμε ηεο θάζε εμέηαζεο θαη πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ θάπνην απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο
ηαπηόηεηάο ηνπο (ηαπηόηεηα, δηαβαηήξην, δίπισκα νδήγεζεο θηι.), ην νπνίν ην επηδεηθλύεη όπνηε απηό
ηνπ δεηεζεί.
 Γελ επηηξέπεηαη λα έρεη κέζα ζηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ ιεμηθό, βηβιία, ραξηηά θαη γεληθά
νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν εθηόο από ζηηιό, κνιύβη θαη ζβεζηήξα.
 Σα θηλεηά πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα ζε ηζάληεο ή ηζέπεο ζε όιε ηε
δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ.
 Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα γξάθεη ηηο απαληήζεηο ηνπ κόλν κε κπιε ή καύξν ζηηιό. ηε δεμηόηεηα
παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ θαη ζηελ θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ (αζθήζεηο κε ζεκεηώζεηο) ν
ππνςήθηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πεδά γξάκκαηα. Όηαλ ην γξαπηό είλαη νιόθιεξν κε θεθαιαία
γξάκκαηα, απνξξίπηεηαη.
 Μνιύβη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κόλν ζην πξόρεηξν θαη σο πξόρεηξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο
θελέο ζειίδεο ησλ εμεηαζηηθώλ ηεηξαδίσλ. Οη πξόρεηξεο ζεκεηώζεηο θαιό είλαη λα δηαγξάθνληαη πξηλ
από ηελ παξάδνζε ηνπ εμεηαζηηθνύ ηεηξαδίνπ.
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. Σα ιάζε κπνξνύλ λα δηαγξάθνληαη κε κία γξακκή.
 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ απαγνξεύεηαη λα κηινύλ θαη λα ελνρινύλ ηνπο ζπλππνςεθίνπο ηνπο.
 Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα γξάθεη ην όλνκά ηνπ θαη ηνλ θσδηθό ηνπ αξηζκό πνιύ θαζαξά ζηα εμεηαζηηθά
ηεηξάδηα.
 Αλ ην εμεηαζηηθό ηεηξάδην πνπ παίξλεη ν ππνςήθηνο είλαη δηαθνξεηηθό, έρεη παξαιείςεηο, δελ είλαη
ηππσκέλν θαιά ή έρεη νπνηνδήπνηε πξόβιεκα, πξέπεη λα δεηά από ηνλ επηηεξεηή άιιν αληίηππν.
 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ δε γίλεηαη δηάιεηκκα θαη ν ππνςήθηνο δελ κπνξεί λ’
απνρσξήζεη από ηελ αίζνπζα πξηλ από ην ηέινο ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ. Μπνξεί λα βγεη από ηελ
αίζνπζα γηα ζνβαξό ιόγν θαη κόλν αλ ζπλνδεύεηαη από ηνλ επηηεξεηή ηνπ.
 Αλ θάπνηνο από ηνπο ππνςεθίνπο παξαβηάζεη ηνπο παξαπάλσ θαλόλεο είλαη πηζαλό, αλάινγα κε ηε
ζνβαξόηεηα ηνπ παξαπηώκαηόο ηνπ, λα αθπξσζεί ε εμέηαζή ηνπ θαη λα ζεσξεζεί απνηπρώλ.

Γηλώνυ όηι ενημεπώθηκα και αποδέσομαι όλοςρ ηοςρ όποςρ για ηη ζςμμεηοσή μος ζηιρ εξεηάζειρ
για ηην πιζηοποίηζη ελληνομάθειαρ και θα είμαι ζςνεπήρ ζηιρ ςποσπεώζειρ μος (ζε πεξίπησζε πνπ
ν ππνςήθηνο είλαη αλήιηθνο ππνγξάθεη ν γνλέαο ή ν θεδεκόλαο ηνπ).
Ημεπομηνία: ___________________________
Ονομαηεπώνςμο ολογπάθυρ: ____________________________________________________________
Τπογπαθή

__________________________
ε πεξίπησζε πνπ δε ζαο έγηλε ζσζηή ελεκέξσζε από ην εμεηαζηηθό θέληξν ή έρεηε παξαηεξήζεη θάπνηεο
δπζιεηηνπξγίεο, ζαο παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε επσλύκσο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε.
Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο
Τπόςε θ. Νηόβεο Αλησλνπνύινπ
Καξακανύλα 1 – Πιαηεία θξα
551 32 Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε
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Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ

Κένηπο Δλληνικήρ Γλώζζαρ

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις του Μαΐου 2011
Δπώνςμο ςποτηθίος/αρ: _________________________________________________
Όνομα ςποτηθίος/αρ: ___________________________________________________
Κυδικόρ ςποτηθίος**:
άνδπαρ 

γςναίκα 

Ημεπομηνία γέννηζηρ: ___________________

Φύλο:

Γιεύθςνζη καηοικίαρ

Γιεύθςνζη αλληλογπαθίαρ (λα ηε ζπκπιεξώζεηε κόλν
αλ είλαη δηαθνξεηηθή από ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο)

Οδόρ:

___________________________

Οδόρ:

___________________________

___________________________

___________________________

Πόλη:

___________________________

Πόλη:

___________________________

Κυδικόρ:

___________________________

Κυδικόρ:

___________________________

Υώπα:

___________________________

Υώπα:

___________________________

Σηλέθυνο:

___________________________

Σηλέθυνο:

___________________________

Fax:

___________________________

Fax:

___________________________

e-mail:

___________________________

αο παξαθαιώ λα δερηείηε ηελ αίηεζή κνπ γηα ζπκκεηνρή κνπ ζηηο εμεηάζεηο γηα ην πηζηνπνηεηηθό
ειιελνκάζεηαο πνπ ζα δηεμαρζνύλ ζηηο 10, 11 θαη 12 Μαΐνπ 2011. Σν επίπεδν/Σα επίπεδα ζην/ζηα
νπνίν/α ζέισ λα εμεηαζηώ είλαη:

Α1 (γηα παηδηά 8 – 12) A1 (γηα εθήβνπο θαη ελειίθνπο) 
B2 

Γ1 

Γ2

A2 

Β1 



Γειώλσ όηη γλσξίδσ ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο κνπ ζηηο εμεηάζεηο θαη ηνπο απνδέρνκαη.

Ηκεξνκελία: ______________________

Τπνγξαθή: ________________________

* αο παξαθαινύκε λα γξάςεηε ην όλνκα θαη ην επώλπκό ζαο κε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ όπσο είλαη ζην
δηαβαηήξηό ζαο ή όπσο επηζπκείηε λα εκθαλίδεηαη
**πκπιεξώλεηαη από ην εμεηαζηηθό θέληξν.
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