
Examens 
pour la Certification du grec moderne  : 

nouvelle période d'inscriptions 
du 1er au 28 juin 

 
    

  

 

 
Nous vous rappelons qu'une nouvelle période d'inscriptions pour les Examens du 
Certificat de langue grecque démarre le 1er juin et durera jusqu'au 28 juin, période 
pendant laquelle la plate-forme du Centre de Langue Grecque sera active. 
 
Les épreuves s’étaleront sur quatre jours et se dérouleront dans le respect de toutes les 
mesures d’hygiène du 4 au 7 octobre 2021, à la Maison de la Grèce (9, rue Mesnil, 
75116 PARIS), selon le calendrier ci-après :

  

  
  

  

  

  

 
Pour procéder au virement des droits d’inscription, vous êtes priés de contacter la 
responsable des examens Mme Maria LIAPI à l’adresse suivante 
: marialiapi65@gmail.com. 
 

mailto:marialiapi65@gmail.com


 

Concernant les inscriptions, pour les candidats ayant déjà effectué leurs inscriptions et 
réglé les frais, leur candidature est automatiquement reportée pour octobre 2021. Ils 
recevront la convocation aux épreuves orales en septembre. 
  
Afin de vous donner toutes les informations nécessaires et vous aider pour la procédure 
d’inscription, le Centre d’Examens de Paris met en place une permanence par 
semaine à la Maison de la Grèce tous les jeudis de mois de juin, de 13.30 à 15.00 sur 
rendez-vous. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 01 47 04 67 89 ou à 
l’adresse suivante : list.chpe@gmail.com. 
 
Maria LIAPI 
Responsable pour les Examens du Certificat de langue grecque 
Centre d’examen de Paris 
 
marialiapi65@gmail.com 
  
 

  
  

  

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η νέα περίοδος εγγραφών για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού 
ελληνομάθειας ξεκινά από την 1η Ιουνίου και θα διαρκέσει ως τις 28 Ιουνίου, περίοδο 
κατά την οποία η πλατφόρμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας θα παραμείνει ενεργή. 
 
Οι ημέρες εξέτασης θα είναι τέσσερις και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με αυστηρή τήρηση 
όλων των υγειονομικών μέτρων από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου 2021 στο la Maison de 
la Grèce (9, rue Mesnil, 75116 PARIS), με βάση το παρακάτω πρόγραμμα: 
 

  
  

  

 

 
Σχετικά με τη διαδικασία καταβολής των εξέταστρων, παρακαλείστε να 
επικοινωνείτε με την υπεύθυνη των εξετάσεων κ. Μαρία Λιάπη στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση : marialiapi65@gmail.com. 
 
  
Σχετικά με τις εγγραφές, για όσους υποψήφιους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και 
καταβάλει τα δίδακτρα, η αίτησή τους μεταφέρεται αυτόματα για τη νέα εξεταστική 
περίοδο του Οκτωβρίου, ενώ η πρόσκληση για τις προφορικές εξετάσεις θα τους 
αποσταλεί τον Σεπτέμβριο. 
  
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, το 
εξεταστικό κέντρο Παρισιού θα δέχεται το κοινό κατόπιν ραντεβού στη διεύθυνση 9, 
rue Mesnil 75016, όλες τις Πέμπτες του Ιουνίου κατόπιν ραντεβού, από τις 13.30 
έως τις 15.00. Πληροφορίες θα δίνονται επίσης στο τηλέφωνο 01 47 04 67 89, καθώς 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:list.chpe@gmail.com 
 
 
Μαρία Λιάπη 
Υπεύθυνη των Εξετάσεων του Πιστοποιητικού ελληνομάθειας 
Εξεταστικό Κέντρο Παρισίων 
 
marialiapi65@gmail.com 
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