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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Πάγιο αίτημα των ομογενών για πολλά χρόνια ήταν η πιστοποίηση της ελληνομάθειάς
τους με τη χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας. Το Υπουργείο
Παιδείας απαντώντας σ’ αυτό το αίτημα, θεσμοθέτησε το Νοέμβριο 1998, με Προεδρικό
Διάταγμα (363/15-10-1998, ΦΕΚ 242/29-10-1998) το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
καθορίζοντας τον τύπο του, τις προϋποθέσεις απόκτησής του, τη διαδικασία και το
περιεχόμενο των εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων, τη βαθμολογική
κλίμακα καθώς και τη διαδικασία ορισμού εξεταστικών κέντρων. Στη συνέχεια, με Υπουργική
Απόφαση (Β7/256/19-05-1998, ΦΕΚ 530/01-06-1998) προσδιορίστηκαν με λεπτομέρειες οι
δεξιότητες στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι σε κάθε επίπεδο, ενώ με την Υπουργική
Απόφαση Β7/255/19-05-1998 (ΦΕΚ 530/01-06-1998) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ορίστηκε
ως επίσημος φορέας χορήγησης πιστοποιητικών ελληνομάθειας με τη συνδρομή των
εξεταστικών κέντρων. Τέλος, με Υπουργική Απόφαση (Β7/144/06-04-1999, ΦΕΚ 358/13-041999) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ορίστηκε ως ο αποκλειστικός φορέας για τη λήψη
αποφάσεων που σχετίζονται με τη διενέργεια των εξετάσεων.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) ως επίσημος φορέας του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευμάτων, για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, έχει τη συνολική και
αποκλειστική εποπτεία και ευθύνη διοργάνωσης των σχετικών εξετάσεων που έχει ανατεθεί
στο Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., το οποίο διοργάνωσε τις
σχετικές εξετάσεις για πρώτη φορά το 1999.

Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές
εξετάσεις είναι έξι και αντιστοιχίζονται πλήρως με τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) 1.
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Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης
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Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα διενεργούνται μια φορά το χρόνο, συνήθως στα μέσα
Μαΐου και είναι κοινές για όλα τα εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο.
Για το 2017 οι εξετάσεις ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ανά επίπεδο θα διεξαχθούν κατά τις εξής
ημερομηνίες :
Επίπεδο

Ημερομηνία Εξετάσεων 2017

Α1
(για παιδιά 8-12 ετών)
Α1
(για εφήβους και ενηλίκους)
Α2
(από 12 ετών και πάνω)

Τρίτη 16 Μαΐου (πρωί)
στοιχειώδης γνώση
Τρίτη 16 Μαΐου (πρωί)
βασική γνώση

Τρίτη 16 Μαΐου (μεσημέρι)

Β1

μέτρια γνώση

Τρίτη 16 Μαΐου (απόγευμα)

Β2

καλή γνώση

Τετάρτη 17 Μαΐου (πρωί)

Γ1

πολύ καλή γνώση

Τετάρτη 17 Μαΐου (απόγευμα)

Γ2

άριστη γνώση

Πέμπτη 18 Μαΐου (πρωί)

Εγγραφές από 1η Φεβρουαρίου έως 19 Μαρτίου 2017
Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται αμέσως μετά τις γραπτές.
Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας χρειάζεται διότι :
 δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και
αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του,
 αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου του στην αγορά
εργασίας,
 δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2
επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
 σε πολλά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναγνωρίζεται και δίνονται
credits για τη γνώση των Ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία !
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