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:        ΘΕΜΑ ΝΕΕΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΓΙΑ ΤΗΝΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

  2020ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 ,Αγαπητοί υποψήφιοι

      Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές

    ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας

 2020       Οκτωβρίου σε αντικατάσταση αυτών που αναβλήθηκαν τον

  2020   :Μάιο του λόγωτης πανδημίας

1 (  8-12 )Α παιδιά ετών  Τρίτη 13  2020Οκτωβρίου πρωί

1 ( / )Α έφηβοι ενήλικες Τρίτη 13  2020Οκτωβρίου πρωί

2Α  14  2020Τετάρτη Οκτωβρίου πρωί

1Β  15  2020Πέμπτη Οκτωβρίου πρωί

2Β  16  2020Παρασκευή Οκτωβρίου πρωί

1Γ Τετάρτη 14  2020Οκτωβρίου μεσημέρι

2Γ  13  2020Τρίτη Οκτωβρίου μεσημέρι

*         Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται αμέσως μετά τις γραπτές

    1  28  2020.Νέαπερίοδος εγγραφών ορίζεται με Ιουνίου

    :Διευκρινίσειςως προς τις εγγραφές

 ,          Οι υποψήφιοι οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει την εγγραφή τους για τις

        εξετάσεις του Μαΐου κατά την προηγούμενη περίοδο εγγραφών έχοντας

        ,  καταθέσει και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό για τα εξέταστρα θα

       2020.  μεταφερθούν αυτομάτως στη νέα εξεταστική του Οκτωβρίου Δε

     . χρειάζεται να κάνουν καμία άλλη ενέργεια



          Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής για τις εξετάσεις του

,         , Μαΐου αλλά δεν έχουν καταθέσει ακόμα το ποσό των εξέταστρων μπορούν

    1να τα καταθέσουν από η  28μέχρι η  2020.Ιουνίου

      ,     1   28Κατά την περίοδο των νέων εγγραφών δηλαδή από μέχρι

 2020:Ιουνίου

)          α οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής κατά την

   προηγούμενη περίοδο εγγραφών     σε περίπτωση που επιθυμούν να

  ,αλλάξουν επίπεδο εξέτασης    ,    έχουν το δικαίωμα εφόσον καταβάλουν τα

      .εξέταστρα που αντιστοιχούν στο νέο επίπεδο εξέτασης

)β          Δικαίωμα διαγραφής από τον κατάλογο των υποψηφίων καθώς και

       ,  επιστροφής του ποσού των εξέταστρων που έχουν καταβάλει σε περίπτωση

            που για δικούς τους λόγους δεν μπορούν να εξεταστούν κατά την περίοδο του

,   Οκτωβρίου έχουν       μόνο οι υποψήφιοι που είχαν ολοκληρώσει την

     εγγραφή τους κατά την προηγούμενη περίοδο

( /  2020)     εγγραφών Φεβρουάριο Μάρτιο έχοντας ήδη καταβάλει το

        ποσό των εξέταστρων πριν από την ανακοίνωση της νέας

   .ημερομηνίας εξετάσεων τουΟκτωβρίου

        Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη

 .πληροφορία χρειαστείτε

 ,Με εκτίμηση

 Ιωάννα Σπηλιώτη

 Χρίστος Φρουζάκης
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