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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
 
Άρθρο 1 
Τύπος πιστοποιητικού 
 
Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι μία σελίδα με μία όψη.  
Στην πρώτη σειρά αναγράφονται: ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ, ο αύξων 
αριθμός του πιστοποιητικού και ο αύξων αριθμός της γλώσσας. Ακολουθεί η λέξη 
Πιστοποιητικό. Το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του/της επιτυχόντα/χούσας. Το επίπεδο 
γλωσσομάθειας στην συγκεκριμένη γλώσσα, ο βαθμός επιτυχίας, η ημερομηνία εξέτασης 
του/της επιτυχόντα/χούσας. Έπονται οι υπογραφές του/της Προέδρου του Ιδρύματος και 
του/της Διευθυντή/ντριας της Σχολής. Στο τέλος της σελίδας αναγράφεται το ακόλουθο: Το 
Πιστοποιητικό εκδίδεται βάσει του Νόμου 4610, άρθρο 248 (ΦΕΚ 70/Τεύχος Α’/7-5-2019). 
 
Το πιστοποιητικό συνοδεύεται από Παράρτημα αναλυτικής βαθμολογίας, όπου 
αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του/της επιτυχόντα/χούσας (όνομα, επώνυμο, 
πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και τόπος γέννησης) ακολουθεί η αναλυτική 
βαθμολογία ανά δεξιότητα και ο τελικός βαθμός επίδοσης που είναι το σύνολο των 
τεσσάρων δεξιοτήτων. 
Το πιστοποιητικό και το παράρτημα συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται στο άρθρο 10 του παρόντος. 
 
Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις απόκτησης 
 
1.Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χορηγείται ύστερα από την επιτυχή εξέταση των 
υποψηφίων στις τέσσερις (4) γλωσσικές δεξιότητες, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του 
παρόντος και στο παράρτημα του πιστοποιητικού. 
2. Σε περίπτωση μη επιτυχίας, οι υποψήφιοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν 
μέρος στις εξετάσεις επόμενης εξεταστικής περιόδου.  
3. Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις περισσότερων του ενός επιπέδων 
γλωσσομάθειας, εφόσον το δηλώσουν και καταβάλουν τα εξέταστρα υπέρ του ΙΜΧΑ. Το 
κατώτατο ύψος των εξέταστρων ορίζεται σε 80,00 € (ογδόντα) ενώ το ανώτατο σε 250,00 € 
(διακόσια πενήντα). Το ΙΜΧΑ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει το 
συγκεκριμένο για κάθε εξεταστική περίοδο ύψος των εξέταστρων. Σε περίπτωση μη 
επιτυχίας σε μία γλωσσική δεξιότητα, το ύψος των εξέταστρων είναι το ¼ του συνολικού για 
την συγκεκριμένη γλώσσα. 
4. Οι σπουδαστές της Σχολής του ΙΜΧΑ, εφόσον το επιθυμούν, θα συμμετέχουν στις 
εξετάσεις γλωσσομάθειας με έκπτωση. Σε περίπτωση που δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις 
θα λαμβάνουν βεβαίωση ολοκλήρωσης επιπέδου γλωσσομάθειας, ύστερα από επιτυχία στις 
προαγωγικές εξετάσεις. 
5. Οι απόφοιτοι της Σχολής μπορούν με έκπτωση να συμμετέχουν στις εξετάσεις 
γλωσσομάθειας για να λάβουν το ανωτέρω Πιστοποιητικό, στην γλώσσα από την οποία είχαν 
αποφοιτήσει. 
6. Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χορηγείται από το ΙΜΧΑ, το οποίο τηρεί ειδικό βιβλίο 
χορήγησης των πιστοποιητικών αυτών, στο οποίο αναγράφονται ο αύξων αριθμός του 
πιστοποιητικού, ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης γλώσσας, τα στοιχεία του επιτυχόντος, 
το επίπεδο γλωσσομάθειας και ο βαθμός επιτυχίας. 
7. Επανέκδοση του πιστοποιητικού χορηγείται ύστερα από γραπτή αίτηση του 
ενδιαφερόμενου και καταβολή παράβολου υπέρ του ΙΜΧΑ. Το κατώτατο ύψος του 
παραβόλου ορίζεται σε 15,00 € (δεκαπέντε ευρώ) ενώ το ανώτατο σε 20,00 € (είκοσι ευρώ).  
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8. Πιστό Αντίγραφο του πιστοποιητικού χορηγείται ύστερα από γραπτή αίτηση του 
ενδιαφερόμενου και καταβολή παράβολου υπέρ του ΙΜΧΑ. Το κατώτατο ύψος του 
παραβόλου ορίζεται σε 5,00 € (πέντε ευρώ) ενώ το ανώτατο σε 10,00 € (δέκα ευρώ). 
 
Το ΙΜΧΑ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει στην αρχή κάθε οικονομικού 
έτους (Ιανουάριος), το ύψος των παραβόλων. 
 
 
Άρθρο 3 
Διαδικασία ορισμού εξεταστικών κέντρων 

1. Το ΙΜΧΑ ορίζει τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα και είναι και το ίδιο εξεταστικό 
κέντρο. Το ΙΜΧΑ έχει την ευθύνη του καθορισμού κριτηρίων, με βάση τα οποία θα 
λειτουργούν τα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα. Στα κριτήρια αυτά 
συγκαταλέγονται ιδίως: η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς διδακτικού 
προσωπικού, κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και επαρκούς γραμματειακής 
υποστήριξης. 

2. Μεταξύ των εξεταστικών κέντρων και του ΙΜΧΑ υπογράφεται συμφωνητικό 
συνεργασίας, όπου συμφωνείται η οργάνωση των εξετάσεων, η αποστολή των 
θεμάτων και οι οικονομικοί όροι. Το συμφωνητικό έχει διάρκεια ενός έτους και 
μπορεί να ανανεώνεται χωρίς επανάληψη της διαδικασίας, εφόσον το επιθυμούν και 
οι δύο πλευρές. 

3. Το ΙΜΧΑ έχει την ευθύνη: α) της σύνταξης των θεμάτων των εξετάσεων, για τα έξι (6) 
επίπεδα γλωσσομάθειας και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα, β) της 
έκδοσης ετήσιου προγράμματος εξετάσεων, του ορισμού εξεταστικών περιόδων και 
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, γ) της επίλυσης οποιουδήποτε 
προβλήματος, σχετικού με τις εξετάσεις. 

4. Το ΙΜΧΑ έχει την ευθύνη της έγκαιρης αποστολής των θεμάτων στα εξεταστικά 
κέντρα. 

5. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της εξέτασης της κάθε δεξιότητας του κάθε 
επιπέδου, το μήκος των κειμένων και ό,τι άλλο αφορά στη σύνταξη των θεμάτων των 
εξετάσεων, καθώς και τον τρόπο και τα κριτήρια της αξιολόγησης της επίδοσης των 
υποψηφίων, καθορίζονται και γνωστοποιούνται από το ΙΜΧΑ. 

6. Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων επιστρέφουν 
στο ΙΜΧΑ όλο το εξεταστικό υλικό, χρησιμοποιηθέν ή/και μη. 
 

 
Άρθρο 4 
Διαδικασία εξετάσεων/Θέματα εξετάσεων 
 
 Οι Θεματοδότες είναι καθηγητές της Σχολής. Το ΙΜΧΑ μπορεί να συνεργαστεί και με 
εξωτερικούς συνεργάτες. Οι συγγραφείς των θεμάτων θα πρέπει να εγγυηθούν την 
πρωτοτυπία των θεμάτων για να αποφευχθούν φαινόμενα λογοκλοπής. Για το λόγο αυτό 
κάθε τεύχος θεμάτων θα πρωτοκολλείται και θα υπογράφεται συμφωνητικό με τον 
συγγραφέα. Το κάθε τεύχος θα αποτελείται από 2 μέρη: α) του υποψηφίου και β) του 
εξεταστή. Στο μέρος του εξεταστή θα υπάρχουν οι σωστές απαντήσεις και η βαθμολόγηση 
αυτών.  
Το συμφωνητικό είναι υποχρεωτικό και θα κινείται στο ακόλουθο πλαίσιο: 
-Πρωτοτυπία των θεμάτων (υποχρεωτικά θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή για κάθε τμήμα 
του τεύχους, εικόνες, ήχος, βίντεο κ.λ.π.).  
-Εχεμύθεια σχετικά με το περιεχόμενο. 
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-Συγγραφικά δικαιώματα (το ΙΜΧΑ αποκτά το συγγραφικό δικαίωμα του τεύχους και μπορεί 
να προχωρήσει σε αναπαραγωγή ή έκδοση αυτού). 
-Οικονομική αποζημίωση του συγγραφέα για τη συγγραφή του τεύχους. 
-Οικονομική αποζημίωση για τη συμμετοχή των καθηγητών ως εξεταστές και βαθμολογητές. 
 

Άρθρο 5 

Περιεχόμενο των εξετάσεων 
 
1. Για το καθένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, συντάσσονται θέματα για την εξέταση 
των τεσσάρων δεξιοτήτων, δηλαδή κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και 
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, με ανάλογο βαθμό δυσκολίας.  
2. Στόχος της εξέτασης είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να χειρίζονται την 
γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά και προφορικά σε ποικιλία καθημερινών πρακτικών, 
προσωπικών και επαγγελματικών καταστάσεων στο επίπεδο στο οποίο εξετάζονται. 
3. Στα επίπεδα γλωσσομάθειας Β2, Γ1 και Γ2 περιλαμβάνονται πολιτιστικά, γλωσσολογικά, 
γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία. 
 
Άρθρο 6 
Έκδοση, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και χορήγηση πιστοποιητικών 
 

1. Η διόρθωση των γραπτών των εξετάσεων γίνεται με ευθύνη του ΙΜΧΑ, από ειδικά 
εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο έχει άμεση σχέση με τη διδασκαλία της 
συγκεκριμένης γλώσσας ως ξένης ή δεύτερης. 

2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στους υποψηφίους, από το ΙΜΧΑ 
δύο μήνες το αργότερο από το πέρας των εξετάσεων. 

3. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται και αποστέλλονται στους επιτυχόντες εντός τριών 
μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

4. Σε περίπτωση μη επιτυχίας, ο υποψήφιος δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την 
επανεξέταση του εξεταστικού υλικού. 

5. Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού, ο κάτοχός του μπορεί να κάνει αίτηση 
προς το ΙΜΧΑ και να ζητήσει την επανέκδοσή του πληρώνοντας το σχετικό παράβολο 
που ορίζεται από τον κανονισμό. Στην αίτησή του πρέπει να αναγράφεται η αιτία για 
την οποία ζητά επανέκδοση του πιστοποιητικού. 
 

Άρθρο 7 
Καθορισμός του βαθμού- Βαθμολογική κλίμακα 
 

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των επιτυχόντων γίνεται με την κλίμακα από το 0 έως το 
100.  

2. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συγκεντρώσει 60% στην τελική βαθμολογία (15 
μονάδες σε κάθε ενότητα) για να πετύχει στην εξέταση. Η κάθε ενότητα 
βαθμολογείται ξεχωριστά. Για να επιτύχει θα πρέπει να έχει βαθμολογία από 15 έως 
25 στην κάθε ενότητα. 

3. Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν επιτύχει σε μία μόνο ενότητα (δηλαδή 
συγκεντρώσει βαθμολογία μικρότερη των 15 και μεγαλύτερη των 10 μονάδων), έχει 
δικαίωμα, εντός ενός ημερολογιακού έτους (2 εξεταστικές), να επαναλάβει την 
εξέταση της συγκεκριμένης μόνο ενότητας. 

4. Σε περίπτωση που δεν επιτύχει τη βάση (15) σε 2 ενότητες θα πρέπει να επαναλάβει 
ολόκληρη την εξέταση . 

5. Οι βαθμοί επίδοσης από 0-59% χαρακτηρίζονται ως μη επιτυχία. 



ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ (ΙΜΧΑ) 

4 
 

 
Άρθρο 8 
Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όλοι από δεκαέξι ετών (16) και άνω. 
Παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών μπορούν να συμμετέχουν στο επίπεδο 
γλωσσομάθειας Α1, ειδικά προσαρμοσμένο για την ηλικία τους. 

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, μέσα σε καθορισμένη προθεσμία την αίτηση 
συμμετοχής στις εξετάσεις.  

3. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν φωτοτυπία της αστυνομικής τους 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και καταβάλλουν και τα εξέταστρα. 

4. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα την αίτηση δεν γίνονται δεκτοί 
στις εξετάσεις. 

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν συμμετέχει στις εξετάσεις, δεν του 
επιστρέφονται τα εξέταστρα. 

6. Σε περίπτωση που ενημερώσει ή απουσιάσει δικαιολογημένα λόγω ασθένειας, 
μπορεί να συμμετέχει μόνο στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο. 

 
Άρθρο 9 
Επίπεδα πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 
 
Τα επίπεδα πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ορίζονται σε έξι (6), με αύξοντα αριθμό 
δυσκολίας, συμβολίζονται δε με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου: Α1, Α2, Β1, 
Β2, Γ1 και Γ2 και αντιστοιχούν προς τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 
(κεφάλαιο 3 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς). Οι ανά επίπεδο γλωσσικές 
δεξιότητες, στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι, αφορούν στην κατανόηση και παραγωγή 
του γραπτού και προφορικού λόγου. Στις εξετάσεις συμμετέχουν, ύστερα από αίτησή τους, 
άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των δεκαέξι (16) ετών και παιδιά δώδεκα (12) έως δεκαέξι (16) 
ετών, τα οποία έχουν τις απαιτούμενες για κάθε επίπεδο γνώσεις, όπως περιγράφονται στο 
άρθρο 2 του παρόντος.  

 
Άρθρο 10 
Περιγραφή των επιπέδων 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 μπορούν να κατανοήσουν και να 
παραγάγουν απλό γραπτό ή προφορικό λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να 
συστηθούν και να συστήσουν άλλους, να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που 
αφορούν στοιχειώδη προσωπικά στοιχεία και να ακολουθήσουν απλές οδηγίες. Μπορούν να 
συνδιαλέγονται με απλό τρόπο με στόχο την ικανοποίηση άμεσων συγκεκριμένων αναγκών, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να 
βοηθήσει.  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (για παιδιά 12−16 ετών) Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α1 για παιδιά 
12−16 ετών, ανάλογα με τις γνωστικές δεξιότητες της ηλικίας τους, μπορούν να κατανοήσουν 
και να παραγάγουν απλά κείμενα (π.χ. μηνύματα, απλές περιγραφές) σε γραπτό ή προφορικό 
λόγο πάνω σε πολύ οικεία θέματα. Μπορούν να συνδιαλέγουν στοιχειωδώς με 
συνομηλίκους και ενηλίκους για ζητήματα που αφορούν στους ίδιους και άλλους υπό την 
προϋπόθεση ότι οι συνομιλητές μιλούν αργά και καθαρά και να είναι διατεθειμένοι να 
βοηθήσουν.  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Α2 μπορούν να κατανοήσουν και να 
παραγάγουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με θέματα που τους 
αφορούν άμεσα (βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, εργασία, αγορές, κ.ά). 
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Επίσης μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες για οικεία θέματα, να κατανοούν την κεντρική 
ιδέα εντοπίζοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες απλών κειμένων και να είναι σε θέση να 
συνθέσουν απλά αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα περιορισμένης θεματολογίας.  
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β1 μπορούν να κατανοήσουν και να 
παραγάγουν λόγο με καθημερνές εκφράσεις πάνω σε οικεία θέματα (σπίτι, εργασία, σχολείο, 
ελεύθερο χρόνο) ανταποκρινόμενοι σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσικών λειτουργιών. Επίσης 
μπορούν να περιγράφουν γεγονότα, εμπειρίες, φιλοδοξίες και ελπίδες, να αφηγούνται και 
να επιχειρηματολογούν με απλό τρόπο πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος τονίζοντας τα 
σημεία που θεωρούν σημαντικά και δίνοντας κάποιες λεπτομέρειες, να χειρίζονται 
καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε περιοχή 
όπου ομιλείται η γλώσσα και να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης, εφόσον 
η ομιλία είναι καλά οργανωμένη, συνοψίζοντας απλά κείμενα. 
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Β2 μπορούν να κατανοήσουν τις κύριες 
ιδέες σύνθετων κειμένων σε θέματα αφηρημένα ή συγκεκριμένα. Επίσης μπορούν να 
εκφραστούν προφορικά ή γραπτά με ευχέρεια σε ευρύ φάσμα θεμάτων με υψηλό βαθμό 
ελέγχου της γραμματικής υιοθετώντας το κατάλληλο επίπεδο τυπικότητας ανάλογα με τις 
περιστάσεις, να παραγάγουν σαφή, λεπτομερή περιγραφικά, αφηγηματικά κείμενα και 
επιχειρήματα ακολουθώντας τις καθιερωμένες συμβάσεις κάθε κατηγορίας κειμένου, 
υπογραμμίζοντας τα σημαντικά σημεία και δίνοντας συναφείς υποστηρικτικές λεπτομέρειες 
και να είναι σε θέση επιχειρηματολογώντας να υποστηρίζουν την άποψή τους.  
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ1 μπορούν να κατανοήσουν ένα ευρύ 
φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και συζητήσεων, έχοντας γνώση της 
συναισθηματικής, μεταφορικής και παιγνιώδους χρήσης της γλώσσας. Επίσης μπορούν να 
εκφραστούν άνετα και αυθόρμητα, συνήθως χωρίς να φαίνεται πως αναζητούν την 
κατάλληλη έκφραση, να παραγάγουν σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για 
σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών 
στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.  
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2 Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού επιπέδου Γ2 μπορούν να κατανοήσουν σχεδόν 
όλα όσα ακούν ή διαβάζουν, εφόσον αυτά περιέχουν πολλά στοιχεία της καθομιλουμένης, 
να αναγνωρίσουν υπονοούμενες σημασίες, έχοντας τη δυνατότητα να ανασυνθέσουν και να 
συνοψίσουν κείμενα με επιχειρήματα, περιγραφές ή αφηγήσεις σε ύφος κατάλληλο για την 
παρουσίαση του κειμένου, να εκφραστούν αυθόρμητα με άνεση και ακρίβεια διαχωρίζοντας 
λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμη και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις. 
 
 
Άρθρο 11 
Τελική διάταξη- υπόδειγμα πιστοποιητικού 

1. Το ΙΜΧΑ έχει την γενική ευθύνη του συντονισμού των εξετάσεων πιστοποίησης, της 
έγκαιρης έκδοσης οδηγιών που είναι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή των 
εξετάσεων, της έκδοσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, καθώς και την 
αρμοδιότητα επίλυσης οποιουδήποτε θέματος το οποίο ανακύπτει κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

2. Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού δίνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.  
 
 
 
 


