
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α Α1 και Α2 

 

I. Κατανοµή ερωτηµάτων, βαθµολογίας και χρόνου στις ενότητες της εξέτασης 
 
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

Τύπος ερωτήµατος:  Επιλογή  Συµπλήρωση  
EΡΩΤΗΜΑΤΑ  Αριθµός ερωτηµάτων: 40 10  

Συντελεστής:  1  1  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Μονάδες:  40 10  
                             ΣΥΝΟΛΑ:  50 ερωτήµατα > 50 µονάδες  
ΧΡΟΝΟΣ  ∆ιάρκεια εξέτασης:  65 λεπτά της ώρας  

 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  60  
ΕΚΤΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (σε λέξεις) 140-180 
ΧΡΟΝΟΣ  40 λεπτά 

 
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

Τύπος ερωτήµατος:  Επιλογή Συµπλήρώση  
EΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Αριθµός ερωτηµάτων: 10  10  
Συντελεστής:  2  3  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Μονάδες:  20  30  

                             ΣΥΝΟΛΑ:  20 items > 50 µονάδες  
ΧΡΟΝΟΣ  ∆ιάρκεια εξέτασης:  20 λεπτά της ώρας  

 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  40  
ΧΡΟΝΟΣ (ανά ζεύγος εξεταζοµένων) 15-20 

λεπτά  
 
 
II. Ρυθµίσεις που διέπουν την εξαγωγή των αποτελεσµάτων  
• Το σύνολο των ερωτηµάτων του ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ θα επιτρέπει την 

εξασφάλιση 200 µονάδων από τις οποίες οι 100 θα εξασφαλίζονται από ερωτήµατα 
επιπέδου δυσκολίας Α1 και οι υπόλοιπες 100 από ερωτήµατα επιπέδου δυσκολίας Α2.  

• Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων λαµβάνονται υπόψη τα όρια βαθµολογίας του 
παρακάτω πίνακα, ο οποίος προκύπτει από την εφαρµογή του άρθρου 8 της Υπουργικής 
Απόφασης 60043/ΚΒ (ΦΕΚ 821 Β' της 24ης

 
Ιουνίου 2003), στην οποία ορίζεται πως 

«Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της 
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µέγιστης δυνατής βαθµολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 
30% της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας για κάθε φάση εξέτασης χωριστά. Όπου κατά 
τον προσδιορισµό του ποσοστού προκύπτει αριθµός µε δεκαδικό µέρος ίσο ή 
µεγαλύτερο της µισής ακέραιης µονάδας, στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη 
µονάδα»:  

 

Ενότητα 
1 

Ενότητα 2 Ενότητα 
3 

Ενότητα 
4 

 

Α1 
(30% 
του 
25) 

Α2 
(30% 
του 
50) 

Α1 
(30% 
του 
30) 

Α2 
(30% 
του 
60) 

Α1 
(30% 
του 
25) 

Α2 
(30% 
του 
50) 

Α1 
(30% 
του 
20) 

Α2 
(30% 
του 
40) 

Εξασφά-
λιση 

πιστοπ. 
Α1 

(60% του 
100) 

Εξασφά-
λιση 

πιστοπ. 
Α2 

(60% του 
200) 

Ελάχιστη 
απαιτούµενη 
βαθµολογία 

8 15 9 18 8 15 6 12 60 120 

• Κατά συνέπεια, σε πρώτη φάση ελέγχεται, για όλους τους εξεταζόµενους, µήπως σε 
κάποια ενότητα της εξέτασης συγκεντρώνουν βαθµολογία µικρότερη από αυτήν: Πρώτη 
ενότητα 8 µονάδες, δεύτερη ενότητα 9 µονάδες, τρίτη ενότητα 8 µονάδες και τέταρτη 
ενότητα 6 µονάδες. Σε τέτοια περίπτωση θεωρούνται απορριπτέοι. Τα όρια αυτά είναι το 
30% της µέγιστης βαθµολογίας κάθε ενότητας, βάσει των ερωτηµάτων επιπέδου 
δυσκολίας Α1, που εξασφαλίζουν συνολικά 100 µονάδες.  

• Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν συνολική βαθµολογία (δηλ. από όλες τις ενό-
τητες) κάτω από 60 (δηλ. 1-59) δε χορηγείται πιστοποιητικό.  

• Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 100 χορηγείται 
πιστοποιητικό Α1.  

• Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 101 έως και 119 (που θα ήταν 
αποτυχόντες του Α2) χορηγείται, επίσης, πιστοποιητικό Α1.  

• Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες 
χορηγείται πιστοποιητικό Α2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει ίση ή 
µεγαλύτερη βαθµολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 
µονάδες, τρίτη ενότητα 15 µονάδες και τέταρτη ενότητα 12 µονάδες.  

• Εποµένως ο έλεγχος εξασφάλισης του 30% κάθε ενότητας θα γίνεται σε δύο φάσεις: µία 
στην αρχή, για όλους, και µία µετά την άθροιση των µερών, µόνο για όσους έχουν 
εξασφαλίσει συνολική βαθµολογία 120 ή περισσότερων µονάδων.  
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