ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
Η ανακοίνωση αυτή αφορά όσους παρακολουθούν μαθήματα στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
(ΔΝΕΓ) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Μαΐου ή/ και Σεπτεμβρίου 2022 για να λάβουν
τη Βεβαίωση Ελληνομάθειας
Δικαιολογητικά εγγραφής (επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση):
1. Αίτηση εγγραφής (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Διδασκαλείου). Η είσοδος στην πλατφόρμα
γίνεται με τον αριθμό μητρώου (αναγράφεται στη σπουδαστική κάρτα) και την ημερομηνία
γέννησης
2. Απόδειξη κατάθεσης των εξέταστρων στην Alpha Bank στον αριθμό λογαριασμού του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Αθηνών 802002001000227 (IBAN: GR0301408020802002001000227)
Εξέταστρα: 70,00 € θα πληρώσουν όσοι πάρουν μέρος για πρώτη φορά στις εξετάσεις του Μαΐου ή του
Σεπτεμβρίου. 50,00 € θα πληρώσουν όσοι αποτύχουν στις εξετάσεις του Μαΐου και επιθυμούν να
επανεξεταστούν το Σεπτέμβριο

Γενικές Πληροφορίες:
1. Για την απόκτηση της Βεβαίωσης Ελληνομάθειας απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή τόσο στις
προφορικές όσο και στις γραπτές εξετάσεις
2. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα
σπουδαστή και το διαβατήριό τους ή την αστυνομική τους ταυτότητα
3. Την ημέρα των γραπτών εξετάσεων η είσοδος στη Φιλοσοφική Σχολή θα γίνεται μόνο από την
κεντρική είσοδο του 2ου ορόφου (οι άλλες είσοδοι θα είναι κλειστές)
4. Όσοι από τους συμμετέχοντες αποτύχουν στις εξετάσεις Μαΐου και επιθυμούν να επανεξεταστούν
το Σεπτέμβριο θα πρέπει να εγγραφούν κατά τις ημερομηνίες εγγραφών των εξετάσεων
Σεπτεμβρίου
5. Το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα βεβαιώνεται με αποστολή email από τη Γραμματεία
μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Παράλληλα θα υπάρχει ενημέρωση για την ακριβή
ημερομηνία, ώρα και αριθμό αίθουσας του ΔΝΕΓ όπου θα γίνει η προφορική εξέταση και για τον
αριθμό του αμφιθεάτρου της Φιλοσοφικής Σχολής όπου θα γίνει η γραπτή εξέταση
6. Για διευκόλυνση των εξεταζομένων στις προφορικές εξετάσεις τα ονόματά τους θα αναρτηθούν
στην είσοδο του ΔΝΕΓ. Για τις γραπτές εξετάσεις τα ονόματά των και οι αριθμοί των αμφιθεάτρων
όπου θα εξεταστούν θα αναρτηθούν στην κεντρική είσοδο του 2ου ορόφου της Φιλοσοφικής Σχολής
7. Όσοι αποτύχουν στις εξετάσεις Μαΐου και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Θερινό Πρόγραμμα
του ΔΝΕΓ μπορούν να εγγραφούν ΜΟΝΟ τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 (πληροφορίες για το Θερινό
Πρόγραμμα: Γραμματεία Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας ή www.greekcourses.uoa.gr)
8. Επισημαίνουμε ότι όσοι πάρουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί για τα μέτρα
ασφάλειας και προστασίας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2022
Εγγραφές: από τη Δευτέρα 18 Απριλίου μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022
Ημερομηνίες εξετάσεων:
 οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν από τη Δευτέρα 16 έως και την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022
(εξαρτάται από τον αριθμό συμμετεχόντων) σε αίθουσες του ΔΝΕΓ. Για λόγους ασφαλείας η
προσέλευση στο χώρο του ΔΝΕΓ θα επιτρέπεται 5 λεπτά πριν από την προκαθορισμένη ώρα
εξέτασης
 οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 σε αμφιθέατρα της Φιλοσοφικής
Σχολής. Ώρα προσέλευσης: 08:15 π.μ. έως 8:50 π.μ. Μετά από τη λήξη της ώρας προσέλευσης
οι είσοδοι θα είναι κλειστές. Έναρξη εξετάσεων: 09:00 π.μ.
Αποτελέσματα εξετάσεων: την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα του Διδασκαλείου http://www.greekcourses.uoa.gr και ΔΕΝ θα ανακοινώνονται
τηλεφωνικώς
Βεβαιώσεις Ελληνομάθειας: θα δίνονται από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με τις ημέρες
και ώρες υποδοχής κοινού

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Εγγραφές: από τη Δευτέρα 4 μέχρι και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022
Ημερομηνίες εξετάσεων:
 οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν από τη Δευτέρα 5 έως και την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου
2022 (εξαρτάται από τον αριθμό συμμετεχόντων) σε αίθουσες του ΔΝΕΓ. Για λόγους
ασφαλείας η προσέλευση στο χώρο του ΔΝΕΓ θα επιτρέπεται 5 λεπτά πριν από την
προκαθορισμένη ώρα εξέτασης
 οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 σε αμφιθέατρα της
Φιλοσοφικής Σχολής. Ώρα προσέλευσης: 08:15 π.μ. έως 8:50 π.μ. Μετά από τη λήξη της ώρας
προσέλευσης οι είσοδοι θα είναι κλειστές. Έναρξη εξετάσεων: 09:00 π.μ.
Αποτελέσματα εξετάσεων: την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα του Διδασκαλείου http://www.greekcourses.uoa.gr και ΔΕΝ θα ανακοινώνονται
τηλεφωνικώς
Βεβαιώσεις Ελληνομάθειας: θα δίνονται από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τις
ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού
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