
Σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων θα 
πραγματοποιηθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
(διαθέσιμο στο:  

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

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ  : Από  1 Φεβρουαρίου  έως  και  τις  22 Μαρτίου  
2020 

ΠΡΟΣΟΧΗ  : 

Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν και από τους γονείς των µαθητών 
όταν αυτοί είναι ανήλικοι.  

Σας παρακαλώ πολύ να τονίσετε στους γονείς ότι στην κατάθεση 
θα πρέπει να γράφουν  το  όνοµα  των  παιδιών  και  το  επίπεδο  
που  εξετάζονται!  

Αυτό µπορούν να το γράψουν στη θέση meddelande πχ. 
Παπαδόπουλος Γιάννης Α1  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

NORDEA 

Kontohavare : ANASTASIA PAPALAMPROU 

Kontotyp : Bank konto (överföring) 

Eget namn: ANASTASIA PAPALAMPROU 

Kontonummer : 11972045091 

IBAN : SE 5330000000011972045091 

CLEARING NUMRET:1197 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   

                                                              Μαΐου 
2020 

Ημερομηνίες  και  εξέταστρα  

 

 



Προς τους υποψηφίους 
 

Επ ίπ εδα  Ημερομην ίε ς  Εξετά σ ε ις  
Α1   
(για  παιδιά   
8 -1 2 )  

Τρίτη 1 9  Μαΐου (πρωί)  γραπτές* 

A1   
(για  εφήβους  
και ενηλίκους)  

Τρίτη 1 9  Μαΐου (πρωί)  γραπτές* 

A2  Τρίτη 1 9  Μαΐου (μεσημέρι)  γραπτές* 

B1  Τρίτη 1 9  Μαΐου (απόγευμα )  γραπτές* 

B2  Τετάρτη 2 0  Μαΐου (πρωί)  γραπτές* 

Γ1  Τετάρτη 2 0  Μαΐου (απόγευμα )  γραπτές* 

Γ2  Δευτέρα  1 8  Μαΐου (πρωί)  γραπτές* 

Εγγρα φές  Από 1  Φεβρουαρίου έως  τις  2 2  Μαρτίου 2 0 2 0  

Ποσό  
Συμμετοχ ής  

Επ ίπ εδο  A1  (για  παιδιά  8 -1 2 )            6 5  
ευρώ 
Επ ίπ εδο  A1  (για  εφήβους  και ενηλίκους)    6 5  
ευρώ 
Επ ίπ εδο  A2                                                   
6 5  ευρώ 
Επ ίπ εδο  A2  (για  επαγγ . σκοπούς)**           6 5  
ευρώ 
Επ ίπ εδο  B1                                                   
6 5  ευρώ 
Επ ίπ εδο  B2                                                   
7 3  ευρώ 
Επ ίπ εδο  Γ1                                                   
7 3  ευρώ 
Επ ίπ εδο  Γ2                                                   
7 3  ευρώ 

 

 

*  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. 

 

 



  



 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που 
έχουν συμπληρώσει το  8ο  έτος  της  ηλικίας  τους  την  31η  
Μαΐου  του  τρέχοντος  έτους .  Ειδικότερα, δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1  για παιδιά 8-12 ετών 
έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–
12 ετών (έχουν  συμπληρώσει  το  8ο  έτος  και  δεν  έχουν  
υπερβεί  το  12ο  την  31η  Μαΐου  του  τρέχοντος  έτους). Δεν  
υφίσταται  άλλος  ηλικιακός  περιορισμός .  Πρέπει ωστόσο να 
συστήνεται στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην 
επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και 
του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων, 
απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας 
υποψήφιοι.  

Το  πρόγραμμα  με  τις  ώρες  των  εξετάσεων  θα  σταλεί  
αργότερα .   

Για οποιαδήποτε πληροφορία:  

Αναστασία Παπαλάμπρου:0704934598 ( πρωί : 10.00πμ 13.00μμ) 
 

 


