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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

       ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας  Β’ περιόδου 2017 (Δεκεμβρίου 2017)». 
 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από 
την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 
θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017, η οριστικοποίηση των οποίων 
θα λήξει την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017. Από την τρέχουσα εξεταστική περίοδο εισάγεται 
νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων απευθείας από τους υποψηφίους, μέσω συστήματος 
καταχώρισης αιτήσεων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://kpg.it.minedu.gov.gr .  

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 
για τα επίπεδα: 

 
α) Επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη 
δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και 
Τουρκική. 

 β) Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη 
δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. γ) 
Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
έγκαιρα την απαιτούμενη διαδικασία εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών για 
κάθε στάδιο. Συγκεκριμένα : 

Α) να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) έως την 
Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017. Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η 
πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή 
Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου 
μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Η 
ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να 
έχει ημερομηνία το αργότερο 03/11/2017.

https://kpg.it.minedu.gov.gr/
https://kpg.it.minedu.gov.gr/
http://www.gsis.gr/


Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής: 
α. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2),  

β. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2)και  

γ. των 80 ευρώ για την εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώσσας. 

Β) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του συστήματος καταχώρισης 
αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://kpg.it.minedu.gov.gr/ (ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ),ακολουθώντας τις οδηγίες που 
περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο εγχειρίδιο (manual). Η προθεσμία υποβολής 
ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00. 

Γ) να προσέλθουν στις ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ το αργότερο έως 
την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 για την οριστικοποίηση της αίτησής τους, 
προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 

1) κωδικό υποψηφίου ή εκτυπωμένη την αίτησή τους 
2) την απόδειξη πληρωμής παραβόλου 
3) την ταυτότητά τους και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, 

κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού 
εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου 
όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των 
δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 
άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση 
ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ. 
Οι Αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους - Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του 
διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή 
άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή 
εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. 

4) φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες 
Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΥ 
(ισχύει μόνο για άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) 

Η οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές όπου 
θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα αναφέρονται αναλυτικά ανά γλώσσα και 
επίπεδο στον συνημμένο πίνακα. 

Ειδικότερα, για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2), 
εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν ως εξής: 
Για την Αγγλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο 
Κρήτης. 
Για τη Γαλλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης. 
Για τη Γερμανική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης 
Για την Ιταλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης. 
Για την Ισπανική γλώσσα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 

https://kpg.it.minedu.gov.gr/


Η εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2) της Τουρκικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Έβρο, Ροδόπη, Λέσβο και Ρόδο, ενώ το επίπεδο Γ1 της 
Τουρκικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή. 

Η οριστικοποίηση της αίτησης πραγματοποιείται με την προσκόμιση των 
προαναφερόμενων δικαιολογητικών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα δικαιολογητικά ΔΕΝ αποστέλλονται με το 
ταχυδρομείο. 

Στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Τρικάλων. http://dide.tri.sch.gr, επισυνάπτεται το ωρολόγιο 
Πρόγραμμα των Εξετάσεων, οι προδιαγραφές των εξετάσεων, ο πίνακας με τις περιοχές 
όπου θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα ανά γλώσσα και επίπεδο και το εγχειρίδιο για 
τους υποψήφιους (manual) σχετικά με την υποβολή αιτήσεων. 
Πληροφορίες: 24310-46452 
24310-46465  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
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