
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Δελτίο Τύπου 

 

ΝΕΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 

04 – 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

 

 

Ανακοινώνονται οι νέες οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων 

ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2021 σε αντικατάσταση αυτών που αναβλήθηκαν τον Μάιο 

του 2021 λόγω της πανδημίας, με τη δυνατότητα για νέες αιτήσεις εγγραφών από: 

  1 – 28 Ιουνίου 2021. 

 

( https://www.greek-language.gr/certification/node/15.html) 

 

Επίπεδα Ημερομηνίες Εξετάσεις 

Α1 (για παιδιά 8-12 ετών), Α1 

(για εφήβους και ενηλίκους),  

 

Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 (πρωί) 

 

 

γραπτές* 

Γ2 

 

 

Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 

(μεσημέρι) 
γραπτές* 

Α2 (καθώς και Α2 για ειδικούς 

επαγγελματικούς σκοπούς)  

 

Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021 (πρωί) 

 

 

γραπτές* 

Γ1 

Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021 (μεσημέρι) 

 
γραπτές* 

B1 Τετάρτη 06 Οκτωβρίου 2021  (πρωί) γραπτές* 

Β2 Πέμπτη 07 Οκτωβρίου 2021 (πρωί) γραπτές* 

Ποσό Συμμετοχής 

Για τα επίπεδα A1 (για παιδιά 8-12), Α1 (για εφήβους 

και ενήλικους), Α2 και Β1                        65 ευρώ 

Για τα επίπεδα B2, Γ1 και Γ2                    73 ευρώ 

*  Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές. 

 

 

Προσοχή:  

1. Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση και τους έχει εγκριθεί, δεν χρειάζεται να 

κάνουν νέα αίτηση. 

2. Όσων οι αιτήσεις είναι σε επεξεργασία, θα πρέπει να προχωρήσουν στην 

καταβολή του ποσού, προκειμένου να τους γίνει η τελική έγκριση. 

3. Όσοι επιθυμούν να αλλάξουν το επίπεδο της αίτησής του, θα πρέπει να 

επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του εξεταστικού κέντρου. 

  

 



Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε αίθουσες του Λόφου Πανεπιστημίου στη 

Μυτιλήνη.  

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

     Αίτηση συμμετοχής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που είναι 

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

     Ερωτηματολόγιο (διατίθεται ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή από το 

Πανεπιστημίο Αιγαίου) 

     Επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας 

(ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.) 

 

Σχετικά με τις οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, καθώς και γενικότερες 

πληροφορίες (όπως επίπεδα και δείγματα εξετάσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν με την υπεύθυνη των εξετάσεων κα Ντίλιου Αργυρούλα.   

Τηλέφωνο: 6977086327 

Email ardil@aegean.gr  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκεπτούν 

την ιστοσελίδα   http://www.greek-language.gr/certification/node/19.html 
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