
 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΜΑΙΟΣ 2017 
 

Από το εξεταστικό κέντρο Σχολή ΣΑΧΕΤΙ (27001) ανακοινώνεται ότι οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της 

Ελληνοµάθειας θα διενεργηθούν:  

• τηνTρίτη 16Μαϊου 2017 (10 π.µ. – 3 µ.µ.) για τα επίπεδα: 

 Α1 (για παιδιά 8-12 ετών) / Στοιχειώδης Γνώση  

 Α1 (για εφήβους και ενηλίκους) / Στοιχειώδης Γνώση 

 Α2 (Βασική γνώση) 

 Β1 (Μέτρια γνώση)  

• την Τετάρτη 17Μαϊου 2017 (10 π.µ. – 4 µ.µ.) για τα επίπεδα: 

 B2 (καλή γνώση) 

 Γ1 (πολύ καλή γνώση) 

• Την Πέµπτη 18 Μαΐου2017(10 π.µ. – 4 µ.µ.) για το επίπεδο  

 Γ2 (Άριστη γνώση)  
 

Εγγραφές: Από 1 Φεβρουαρίου έως 19 Μαρτίου 2017. 
 

Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στις εξετάσεις θα πρέπει, αφού διαβάσουν πολύ προσεκτικά τους όρους συµµετοχής 

στην ιστοσελίδαhttp://www.greek-language.gr/certification/application/index.htmlκαι ζητήσουν διευκρινίσεις από το 

εξεταστικό κέντρο για ό,τι δεν κατανοούν: 

α) να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά(µέσω της παραπάνω ιστοσελίδας) 

β) να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο ηλεκτρονικά(µέσω της ίδιας ιστοσελίδας) 

γ) να καταθέσουν τα εξέταστραστον παρακάτω τραπεζικό λογαριασµό και στη συνέχεια να καταχωρήσουν τα στοιχεία 

της κατάθεσης στην πληρωµή εξέταστρων(µέσω της ίδιας ιστοσελίδας). 
 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

STANDARD BANK 

BRANCH: ALBERTON 

ACCOUNT NO: 020654138 

ACC. NAME: SAHETI SCHOOL 

BANK CODE: 012342 

REF. NO: GREEK EXAMS + CANDIDATES SURNAME 

SWIFTCODE: ABZAZAJJ 
 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η ηλεκτρονική συµπλήρωση της αίτησης και του 

ερωτηµατολογίου καθώς επίσης και η κατάθεση των εξέταστρων παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν στο 

εξεταστικό κέντρο(SAHETISCHOOL) την αίτηση και το ερωτηµατολόγιο και να προσκοµίσουν το αποδεικτικό της 

κατάθεσης των εξέταστρων. 
 

Ηµέρες και ώρες λειτουργίας Εξεταστικού Κέντρου: ∆ευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.µ. – 2:00 µ.µ. (Παρασκευή 24 

Φεβρουαρίου και ∆ευτέρα 27 Φεβρουαρίου – Αργίες). 

Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά είναι η Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017, οπότε και θα 

κλείσει η εφαρµογή των ηλεκτρονικών εγγραφών. 

Οι ενδιαφερόµενοι (οµογενείς ή αλλογενείς) είναι απαραίτητο επιπλέον να προσκοµίσουν στο εξεταστικό κέντρο: 

Φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου τους µε τα απαραίτητα στοιχεία (φωτογραφία, ονοµατεπώνυµο, 

ηµεροµηνία γέννησης, κλπ.) 
 

� ∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν επίσης και άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Εκτός από φωτοαντίγραφο της 

σελίδας του διαβατηρίου τους, θα πρέπει επιπλέον να προσκοµίσουν επικυρωµένα επίσηµα έγγραφα που να 

αποδεικνύουν την ιδιαίτερη κατάσταση της υγείας τους. 

Το ποσό συµµετοχής στις εξετάσεις είναι για τα επίπεδα: 

Α1=65 ευρώ ~ R 1040, 

Α2 και Β1= 65 ευρώ ~ R1040 

Β2, Γ1 και Γ2= 73 ευρώ ~ R1170            (Ισοτιµία Ευρώ µε Ραντ: Μέση Τιµή 16 – 1€~ R16) 
 

Στο εξεταστικό κέντρο προσφέρονται δωρεάν εργαστήρια για την προετοιµασία των υποψηφίων στις εξετάσεις. Τα 

εργαστήρια θα αρχίσουν να λειτουργούν από 13 Φεβρουαρίου 2017 έως και 6 Μαίου 2017.  
 

Επισυνάπτεται το Πρόγραµµα των εργαστηρίων. 
 

Πληροφορίες: κ ∆ανάη  τηλ.  011 4793700 

Εγγραφές: κ. Α. Βιδάλη  τηλ.  011 479 3749 

Υπέυθυνη του εξεταστικού Κέντρου:  κ. Α. Παπάζογλου τηλ.   0114793727  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ για την Πιστοποίηση της Ελληνοµάθειας τηλ. +302310459101,+ 302310459574   

Ιστοσελίδα: www.greeklanguage.gr/certification 


