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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασικό εφόδιο για την ένταξη 
προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία. 
Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ενισχύει τη συμμετοχή τους στην 

κοινωνική και πολιτισμική ζωή της χώρας υποδοχής και συμβάλλει στην ανάπτυξη 
βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων, απαραίτητες για την καθημερινή επικοινωνία. Η 
πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, κατόπιν επιτυχούς εξέτασης και 
απόκτησης ενός πτυχίου, αποτελεί πολύτιμο προσόν. Προς αυτή την κατεύθυνση 
δημιουργήθηκε ο οδηγός «Πιστοποιητικά Ελληνομάθειας», ο οποίος περιλαμβάνει 
μια σύντομη παρουσίαση των επιλογών που έχουν οι μαθητές όσον αφορά τις 
εξετάσεις ελληνομάθειας (προϋποθέσεις, δομή, τρόπος εγγραφής).

Οι εξετάσεις ελληνομάθειας είναι οι εξής:
1. Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας
Πού θα τη χρειαστώ;
Για εγγραφή στα ελληνικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Ποια είναι η δομή της εξέτασης;
  6 επίπεδα γλωσσικής επάρκειας
•   χαμηλότερα επίπεδα (Α1, Α2, Β1) 1. κατανόηση και παραγωγή γραπτού 

κειμένου 2. κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου. 
*Α1 για παιδιά 8-12 χρονών και Α1 για εφήβους 12 χρονών και πάνω. 
•  υψηλότερα επίπεδα (Β2, Γ1, Γ2) 1. κατανόηση και παραγωγή γραπτού 

κειμένου 2. κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου 3. χρήση της 
γλώσσας.  
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Πώς πετυχαίνω;
Επιτυχής ολοκλήρωση θεωρείται τουλάχιστον το 60% της βαθμολογίας της 
κάθε δεξιότητας και στις τέσσερις/πέντε δεξιότητες.

Πότε είναι οι εξετάσεις;
Μάιος (Ελλάδα και εξωτερικό)- Κοινή ημερομηνία για όλα.

Πώς θα εγγραφώ;
1. Ηλεκτρονική αίτηση 
2. Το χρηματικό ποσό του ορίζει το ΚΕΓ, δείτε εδώ:
https://www.greek-language.gr/certification/node/15.html

3. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
4.  Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από τη χώρα  (με εξαίρεση όσους έχουν λάβει άδεια 
διαμονής ως στερούμενοι διαβατηρίου)

5.  Φωτοαντίγραφα Άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωσης κατάθεσης 
δικαιολογητικών ή βεβαίωσης ασύλου 

6.  Φωτοαντίγραφο Παραβόλου 50,00 € ή 20,00 € ανάλογα με το είδος της 
εξέτασης, που θα πρέπει να έχει πληρωθεί πριν την κατάθεση της αίτησης 
στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων

7.  Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, εφόσον υπάρχει.

2.  Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας για ειδικούς  
επαγγελματικούς σκοπούς

Πού θα τη χρειαστώ;
•  Σε θέσεις εργασίας στην Ελλάδα όπου είναι απαραίτητη η ελληνομάθεια

Ποια είναι η δομή της εξέτασης;
Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Α2
1. κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου 
2. παραγωγή μόνο προφορικού λόγου 

https://www.greek-language.gr/certification/node/15.html
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Πώς πετυχαίνω;
Η επιτυχία σε όλες τις ενότητες συνεπάγεται κατάκτηση του πτυχίου.
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Ιανουάριο, Μάιο και Οκτώβριο

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;
Στα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών.

Πώς θα εγγραφώ;
1. Ηλεκτρονική αίτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
2. Το χρηματικό ποσό του ορίζει το ΚΕΓ

3.  Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και 
στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για την απόκτηση του 
καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος

Ποιους αφορά;
•  πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να υπαχθούν στο 

καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Ποια είναι η δομή της εξέτασης;
Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Α2
1. κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου 
2. παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
3.  γραπτή εξέταση σε ερωτήσεις για τα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του 

ελληνικού πολιτισμού
Αν οι υποψήφιοι διαθέτουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας εξετάζονται μόνο στις 
ερωτήσεις για στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.

Πότε είναι οι εξετάσεις;
Απρίλιο και Οκτώβριο
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Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;
•  όσοι είναι νόμιμα διαμένοντες πολίτες εκτός Ε.Ε  
•  όσοι είναι δικαιούχοι ή και αιτούντες διεθνούς προστασίας ηλικίας 

τουλάχιστον 16 ετών. 

Πώς θα εγγραφώ;
Βλ. σελ.3, Πώς θα εγγραφώ; 

4.  Εξετάσεις ελληνομάθειας για υποψηφίους Κέντρων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Ποιους αφορά;
•  Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση 

της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής 
κατάρτισης, για άνεργους παλιννοστούντες-μετανάστες-πρόσφυγες και 
άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας 
λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση».

Ποια είναι η δομή της εξέτασης;
Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Β’
1. κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου 
2. παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι αναγκαία προκειμένου να πετύχουν στις 
εξετάσεις.

Πότε είναι οι εξετάσεις;
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζονται σε συνάρτηση με το ΚΕΚ 
και το Υπ.Α.Κ.Π. και αναρτάται η ημερομηνία στο ΚΕΚ. 
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Πώς θα εγγραφώ;
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
3.  Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου 

αναγνωρισμένου από τη χώρα μας (με εξαίρεση όσους έχουν λάβει άδεια 
διαμονής ως στερούμενοι διαβατηρίου)

4.  Φωτοαντίγραφα Άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωσης κατάθεσης 
δικαιολογητικών ή βεβαίωσης ασύλου

5. Το κόστος των εξέταστρων είναι 55€

5. Εξετάσεις Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση
Πού θα τη χρειαστώ;
•  Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να 

συμμετέχουν, καθώς είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή της αίτησης 
πολιτογράφησης. 

Η απόκτησή του πιστοποιεί την γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής 
ιστορίας και γεωγραφίας, του πολιτισμού καθώς και του θεσμού λειτουργίας 
του πολιτεύματος. 

Ποια είναι η δομή της εξέτασης;
Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Β1
1. κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου 
2. παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
3.  γραπτή εξέταση γνώσεων σε στοιχεία ελληνικής ιστορίας, πολιτισμού, 

γεωγραφίας, θεσμών  του πολιτεύματος.
*  Τα άτομα με σωματική αναπηρία ή άνω των 62 ετών συμμετέχουν 

προφορικά.
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Πώς πετυχαίνω;
Όταν ο εξεταζόμενος επιτύχει τουλάχιστον το 70% της βαθμολογίας σε όλες 
τις ενότητες (40/60 εξέταση ελληνικής γλώσσας και 20/40  άλλες θεματικές 
ενότητες). 

Πότε είναι οι εξετάσεις;
Μάιο και Νοέμβριο.

Πώς θα εγγραφώ; 
Καταβολή του ποσού των 150€ εξέταστρων. Εξαιρούνται από την καταβολή 
του ποσού -μόνο για την 1η φορά- όσοι έχουν ενεργή αίτηση πολιτογράφησης 
(αριθμό φακέλου σε υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών) 

Ποιοι δεν χρειάζεται να συμμετέχουν στις εξετάσεις; 
Α)  Όσοι έχουν ολοκληρώσει 9 τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης ή
Β)   Όσοι έχουν ολοκληρώσει 6 τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
Γ)  Όσοι έχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό από ΑΕΙ.

Σχετικοί σύνδεσμοι
• https://www.greek-language.gr/certification/index.html

•  https://migration.gov.gr/migration-policy/integration/draseis-koinonikis-entaxis-se-ethniko-epipedo/

pistopoiisi-ellinikis-glossas/ 

•  https://www.mfa.gr/bulgaria/images/stories/sofia/docs/Odigos_gia_tin_pistopoihsh_Ellinomathias.pdf

•  http://www.gsae.edu.gr/ellinomathia/index.php/2-uncategorised

•  http://www.gsae.edu.gr/el/homepage/66-geniki-grammateia/index.php?option=com_content&view=ar-

ticle&id=740&Itemid=379

•  greek-language.gr/certification/node/18.html

•  https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/#home

https://www.greek-language.gr/certification/index.html
https://migration.gov.gr/migration-policy/integration/draseis-koinonikis-entaxis-se-ethniko-epipedo/pistopoiisi-ellinikis-glossas/ 
https://migration.gov.gr/migration-policy/integration/draseis-koinonikis-entaxis-se-ethniko-epipedo/pistopoiisi-ellinikis-glossas/ 
https://www.mfa.gr/bulgaria/images/stories/sofia/docs/Odigos_gia_tin_pistopoihsh_Ellinomathias.pdf
http://www.gsae.edu.gr/ellinomathia/index.php/2-uncategorised
http://www.gsae.edu.gr/el/homepage/66-geniki-grammateia/index.php?option=com_content&view=article&id=740&Itemid=379
http://www.gsae.edu.gr/el/homepage/66-geniki-grammateia/index.php?option=com_content&view=article&id=740&Itemid=379
http://greek-language.gr/certification/node/18.html
https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/#home
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Follow us: 
        www.facebook.com/metadrasi   |          www.twitter.com/metadrasi

           www.instagram.com/metadrasi_org/


