
 

 

  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ  

 
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας
των εξετάσεων ελληνομάθειας σε αντικατάσταση αυτών που αναβλήθηκαν τον
Μάιο του 2020 λόγω της πανδημίας και οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 13 έως
τις 16 Οκτωβρίου 2020 στo Ελληνικό Σπίτι 
Maison de la Grèce (9, rue Mesnil, 75116 Paris) 
 

 



 

 

 

 

 

 

* Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται αμέσως μετά τις γραπτές. Οι ώρες και η 

διάρκεια των γραπτών εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. 
 

 

 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εγγραφές των υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

 

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

Το περιβάλλον αυτό δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης μέσω Η/Υ στην

ηλεκτρονική αίτηση και στο ερωτηματολόγιο που τη συνοδεύει. Ο κωδικός του κέντρου

μας είναι 33007. Η νέα περίοδος εγγραφών αρχίζει την 1η Ιουνίου και ολοκληρώνεται

στις 28 Ιουνίου 2020, οπότε και θα κλείσει η εφαρμογή. 

 

∆ικαίωμα 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). Συστήνεται, 

ωστόσο, 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. 

Τα εξέταστρα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας καταβάλλονται στον 

τραπεζικό λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου, του οποίου φορέας είναι η Ελληνική 

Κοινότητα Παρισίων. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική εγγραφή θεωρείται έγκυρη μόνο 

μετά την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 

CIC PARIS VICTOR HUGO 

COMMUNAUTE HELLENIQUE DE PARIS 

RIB : 30066 10171 00010988704 01 

IBAN : FR76 3006 6101 7100 0109 8870 401 

BIC : CMCIFRPP 

QXBAN : QX53 CMCI FRPP XXXD K31W MIAY 9NTD J9RD O4 

 

Παρακαλείστε όπως αναγράφετε ως αιτιολογία κατάθεσης «exetaseis ellhnomatheias» 

και το όνομα του υποψηφίου, ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση 

πληρωμής. 

Το εξεταστικό κέντρο Παρισιού θα δίνει πληροφορίες στους υποψήφιους στα 

τηλέφωνα 01 47 04 67 89 και 06 65 42 45 13, καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

list.chpe@gmail.com και marialiapi65@gmail.com. 

Για πρόσθετες πληροφορίες και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (δομή εξεταστικών 

δοκιμασιών και δείγματα θεμάτων) μπορείτε να συνδεθείτε με την επίσημη ιστοσελίδα 

της Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας : 

http://www.greek-language.gr/certification 



 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μαρία Λιάπη 

Υπεύθυνη για την διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας 

marialiapi65@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

EXAMENS POUR LE CERTIFICAT DE CONNAISSANCE 
DE LA LANGUE GRECQUE 

  

COMMUNIQUÉ 

  

Le Centre d’Examens de Paris vous communique les nouvelles dates des examens pour 

le certificat de connaissance de la langue grecque, qui ont été reportés à cause de la 

pandémie et qui auront lieu à la Maison de la Grèce (9, rue Mesnil, 75116 Paris) du 13 

au 16 octobre 2020. 

Des inscriptions supplémentaires aux examens se feront pendant la période du 1er juin 

au 28 juin 2020 en ligne à l’adresse suivante : 

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

Le code du Centre d’Examens de Paris est 33007. 

Nous vous rappelons que la participation aux examens est réservée aux candidats âgés 

de 8 ans révolus au 31 mai de l’année en cours. 

Afin de vous donner toutes les informations nécessaires à la procédure d’inscription, 

vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 47 04 67 89 ou au 06 65 42 45 13 et 

aux adresses suivantes : 

list.chpe@gmail.com et marialiapi65@gmail.com. 

 

Le paiement des droits d’inscription doit s’effectuer par virement bancaire sur le compte 

de la Communauté Hellénique de Paris qui organise les examens. 

L’inscription électronique sera validée à l’issue du traitement complet de votre dossier et 

de votre paiement. Un code de candidat vous sera alors envoyé 

 

COORDONNEES BANCAIRES : 

CIC PARIS VICTOR HUGO 

COMMUNAUTE HELLENIQUE DE PARIS 

RIB : 30066 10171 00010988704 01 

IBAN : FR76 3006 6101 7100 0109 8870 401 

BIC : CMCIFRPP 

QXBAN : QX53 CMCI FRPP XXXD K31W MIAY 9NTD J9RD O4 

 

Vous êtes priés d’indiquer sur l’ordre de virement «exetaseis ellhnomatheias» et le 

nom du candidat. 

Voici le nouveau calendrier de épreuves et le montant des droits d’inscription : 



  

 

 

 

 

 

* Les examens oraux auront lieu après les épreuves écrites. La durée et les 
horaires des examens écrits seront déterminés ultérieurement.
 

 

Pour des informations supplémentaires veuillez consulter le site officiel du Centre de la 

Langue Grecque : 

http://www.greek-language.gr/certification 

 

POUR LE CENTRE DE LA LANGUE GRECQUE 

Maria Liapi 

Responsable des examens 

marialiapi65@gmail.com 

  
 



 

  

 

 

COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE DE 
PARIS ET DES ENVIRONS 
9, rue Mesnil, 75116 Paris  
TEL : 01 47 04 67 89 
www.communaute-hellenique.org 
 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à e.zemou@orange.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur COMMUNAUTE HELLENIQUE 

DE PARIS ET DES ENVIRONS. 
  

Se désinscrire 
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