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Σας γνωρίζουµε ότι δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 98/30.06.2010 τεύχος Α'  το Π.∆. 60/2010, 
το οποίο αφορά στην τροποποίηση του Π.∆. του 1998 για το Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Ειδικότερα, µε το Π.∆. 60/2010: 
 
(α) Τα ισχύοντα ως σήµερα τέσσερα (4) επίπεδα Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας 
(συµβολιζόµενα µε τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράµµατα της ελληνικής αλφαβήτου) 
αντιστοιχίζονται ως ακολούθως: 
Το Επίπεδο Α γίνεται Επίπεδο Α2 του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Το Επίπεδο Β γίνεται Επίπεδο Β1 του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Το Επίπεδο Γ γίνεται Επίπεδο Β2 του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Το Επίπεδο ∆ γίνεται Επίπεδο Γ1 του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Η µετονοµασία αυτή δεν καταργεί τα Πιστοποιητικά Ελληνοµάθειας που έχουν ως τώρα 
χορηγηθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
 
(β) Θεσπίζονται δύο (2) νέα επίπεδα:  
-το Επίπεδο Α1 (Α1 για παιδιά 8 έως 12 ετών και Α1 για εφήβους και ενηλίκους), το  
χαµηλότερο επίπεδο ελληνοµάθειας και  
-το Επίπεδο Γ2, το υψηλότερο.  
 
Το Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας χορηγείται σε οµογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι 
παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα ή µαθήµατα της ελληνικής γλώσσας, 
εκτός του οργανωµένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό, και οι οποίοι συµµετέχουν µε επιτυχία στις διενεργούµενες υπό την ευθύνη 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας εξετάσεις.  
Ως εκ τούτου, το Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα των κατόχων 
να χειρίζονται την ελληνική γλώσσα και να ανταποκρίνονται (γραπτά και προφορικά) σε 
ποικιλία καθηµερινών πρακτικών και επαγγελµατικών καταστάσεων σε διάφορα επίπεδα. 
 



Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  ιδρύθηκε το 1994 [άρθρο 26 του Ν.2083/92 (ΦΕΚ Α’ 159)]. 
Είναι Ν.Π.Ι.∆., εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & 
Θρησκευµάτων και εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκαταλέγεται στους 
επιστηµονικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας, αποτελώντας εντεταλµένο ίδρυµα 
επιστηµονικής περιγραφής και τεκµηρίωσης των τάσεων της ελληνικής γλώσσας στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό (αρ. 51 του Ν.2413/96, ΦΕΚ Α΄ 124). 
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι ο επίσηµος φορέας χορήγησης των κρατικών 
Πιστοποιητικών Ελληνοµάθειας, και  διεξάγει τις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας 
κάθε χρόνο (το 2010: σε 117 εξεταστικά κέντρα) σε όλο τον κόσµο. Από το  2011 θα χορηγεί 
πιστοποιητικά ελληνοµάθειας έξι επιπέδων. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
και ειδικότερα στο Τµήµα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας (απευθείας 
γραµµή: 2310-459574, τηλεφωνικό κέντρο: 2310-459101) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. 
 
 
Με εκτίµηση, 
 
 
Ι.Ν. Καζάζης 
Αναπλ. Πρόεδρος του Κ.Ε.Γ. 
 


