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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ Εξετάςεων για τθ λιψθ του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ Α’ 
εξεταςτικισ περιόδου 2021» 

 
 

Από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι από τθν  Σετάρτθ  05-05-2021 
ζωσ και τθν Σρίτθ 11-05-2021 και ϊρα 15.00 κα υποβάλλονται θλεκτρονικά αιτιςεισ ςυμμετοχισ των 
υποψθφίων για τισ Εξετάςεισ του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ Α’ εξεταςτικισ  περιόδου 
2021. 
 

Οι Εξετάςεισ κα διεξαχκοφν το άββατο 05 Ιουνίου 2021 και τθν Κυριακι 06 Ιουνίου 2021 για 
όλεσ οι εξεταηόμενεσ γλϊςςεσ και όλα τα εξεταηόμενα επίπεδα ωσ εξισ: 
α) Α (Α1 «ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ» και Α2 «βαςικι γνϊςθ») ςε ενιαία διαβακμιςμζνθ δοκιμαςία (test), ςτισ 
γλϊςςεσ Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι και Ιςπανικι 
β) Β (Β1 «μζτρια γνϊςθ», Β2 «καλι γνϊςθ») ςε ενιαία διαβακμιςμζνθ δοκιμαςία (test) ςτισ γλϊςςεσ 
Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι, Ιςπανικι και Τουρκικι 
γ) Γ (Γ1 «πολφ καλι γνϊςθ», Γ2 «άριςτθ γνϊςθ») ςε ενιαία διαβακμιςμζνθ δοκιμαςία (test) ςτισ 
γλϊςςεσ Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι, Ιςπανικι και Τουρκικι. 
 

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ Εξετάςεισ, παρακαλοφμε να μεριμνιςουν ϊςτε ζγκαιρα 
να ολοκλθρϊςουν όλα τα ςτάδια τθσ απαιτοφμενθσ διαδικαςίασ για τθν υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ 
εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ. Συγκεκριμζνα, ζωσ τθν Σρίτθ 11-05-2021 και ϊρα 15.00: 
Α) Να ζχουν εκδϊςει και να ζχουν πληρϊςει το παράβολο Δημοςίου (e-paravolo) για το αντίςτοιχο 
επίπεδο εξζταςησ τησ γλϊςςασ που επιθυμοφν. Η δθμιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μζςω 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων www.gsis.gr ι μζςω Κ.Ε.Ρ. Η πλθρωμι του 
πραγματοποιείται για μθ πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ μζςω Τράπεηασ ι Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιςτοποιθμζνοι 
χριςτεσ μποροφν να καταβάλουν το ποςό του παραβόλου μζςω 
πιςτωτικισ/προπλθρωμζνθσ/χρεωςτικισ κάρτασ των Ελλθνικϊν Τραπεηϊν. 
 

Τα ποςά των παραβόλων ανά επίπεδο είναι τα εξισ: 
α. 60 ευρϊ για τθ διαβακμιςμζνθ εξζταςθ του επιπζδου Α (Α1 & Α2) 
β. 80 ευρϊ για τθ διαβακμιςμζνθ εξζταςθ του επιπζδου Β (Β1 & Β2) 
γ. 100 ευρϊ για τθ διαβακμιςμζνθ εξζταςθ του επιπζδου Γ (Γ1 & Γ2) 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γϋ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΙΚΩΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
Βακμόσ Αςφαλείασ: 
Να διατθρθκεί μζχρι: 
 

 
Μαροφςι,  29-04-2021 
 
 

 

 
                   ΠΡΟ 
                   Γραφείο Σφπου Τ.ΠΑΙ.Θ. 

http://www.gsis.gr/
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Επιςθμαίνεται ότι αναλόγωσ με τον τρόπο πλθρωμισ του θλεκτρονικοφ παραβόλου 
απαιτείται διαφορετικόσ χρόνοσ για τθ δζςμευςι του για τισ Εξετάςεισ του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ 
Γλωςςομάκειασ από τον αρμόδιο υπάλλθλο τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Δ.Ε.). 
Για παράδειγμα, εάν θ πλθρωμι του θλεκτρονικοφ παραβόλου γίνεται μζςω 
πιςτωτικισ/προπλθρωμζνθσ/χρεωςτικισ κάρτασ, θ δζςμευςι του από τθ Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεςα. Ενϊ, 
εάν θ πλθρωμι του θλεκτρονικοφ παραβόλου γίνεται μζςω Σράπεηασ ι ΕΛΣΑ, για τθ δζςμευςι του 
απαιτοφνται αναλόγωσ δφο με τρεισ εργάςιμεσ θμζρεσ. 
 
Β) Να ςυγκεντρϊςουν (και ςε ηλεκτρονική μορφή αρχείων τφπου pdf) και να μεταφορτϊςουν ςτην 
ηλεκτρονική αίτηςή τουσ όλα τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςη δικαιολογητικά, δθλαδι: 
1. Ζνα ζγγραφο ταυτοπροςωπίασ (αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο νόμιμο ιςχφον ζγγραφο 
ταυτοπροςωπίασ όπωσ διαβατιριο, άδεια οδιγθςθσ ι ατομικό βιβλιάριο αςκενείασ, με το οποίο 
πιςτοποιείται το όνομα πατρόσ του υποψθφίου και το οποίο φζρει επικυρωμζνθ φωτογραφία). Για 
ανθλίκουσ υποψιφιουσ κάτω των δϊδεκα ετϊν, που δεν είναι κάτοχοι δελτίου αςτυνομικισ 
ταυτότθτασ ι άλλου ςυναφοφσ δθμοςίου εγγράφου, ωσ ζγγραφο ταυτοπροςωπίασ ιςχφει θ βεβαίωςθ 
ταυτοπροςωπίασ από το Διμο όπου είναι εγγεγραμμζνοι, ι από τα Κ.Ε.Ρ. Για αλλοδαποφσ 
υποψιφιουσ, εφόςον είναι πολίτεσ Κράτουσ – Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, φωτοτυπία του 
δελτίου ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου, ενϊ ςτισ άλλεσ περιπτϊςεισ φωτοτυπία διαβατθρίου ι άλλου 
εγγράφου βάςει του οποίου επιτρζπεται θ είςοδόσ τουσ ςτθ χϊρα ι εγγράφων που ζχουν εκδϊςει οι 
αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ. 
2. Αποδεικτικό πληρωμήσ παραβόλου δημοςίου (e-παράβολο) όπου αναγράφεται ο Κωδικόσ 
Παραβόλου. 
3. Στην περίπτωςη ανηλίκου υποψηφίου (<18 ετϊν), υπογεγραμμζνη δήλωςη του γονζα ή του τρίτου 
που ζχει την επιμζλειά του ςτην οποία θα δηλϊνει την ιδιότητά του (ωσ προσ την επιμζλεια του 
υποψηφίου) και ότι υποβάλει εκ μζρουσ του την ηλεκτρονική αίτηςη ςυμμετοχήσ του ςτισ εξετάςεισ του 
ΚΠΓ. Η διλωςθ μπορεί να είναι ζγγραφθ και υπογεγραμμζνθ ι ζγγραφθ και κεωρθμζνθ για το γνιςιο 
τθσ υπογραφισ ι θλεκτρονικι (εκδοκείςα μζςω τθσ υπθρεςίασ Gov.gr). Σε περίπτωςθ που θ διλωςθ 
είναι ζγγραφθ και υπογεγραμμζνθ, απαιτείται και το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι το διαβατιριο 
του δθλοφντοσ. 
4. Στην περίπτωςη υποψηφίου με ειδικζσ ανάγκεσ και ειδικζσ μαθηςιακζσ δυςκολίεσ, βεβαίωςη 
δημόςιου νοςοκομείου, ή γνωμάτευςη ςφμφωνα με το ιςχφον κάκε φορά ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ 
αναπθρίασ τησ οικείασ Υγειονομικήσ Επιτροπήσ, από τα οποία να προκφπτει θ ςυγκεκριμζνθ πάκθςθ 
τθν οποία επικαλείται και οι ειδικζσ ανάγκεσ που αντιμετωπίηει ή/και, προκειμζνου για υποψηφίουσ με 
ειδικζσ μαθηςιακζσ δυςκολίεσ, ειδική διαγνωςτική ζκθεςη από Κζντρο Εκπαιδευτικήσ και 
Συμβουλευτικήσ Υποςτήριξησ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεςία του Υπουργείου Υγείασ που ζχει 
πιςτοποιηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ςτθν οποία κα αναγράφεται θ ειδικι μακθςιακι δυςκολία του 
υποψθφίου με λεπτομερι περιγραφι τθσ κατάςταςθσ και των ιδιαίτερων δυςκολιϊν του. 
5. Στην περίπτωςη αλλοδαποφ υποψηφίου από μη κράτοσ-μζλοσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, ο οποίοσ δεν 
ζχει αποκτήςει ελληνική ιθαγζνεια και ζχει νομίμωσ τη ςυνήθη διαμονή του ςτην Ελλάδα, ιςχφουςα 
άδεια διαμονήσ ςτην Ελλάδα. 
 
Γ) Να υποβάλουν θλεκτρονικά τθν αίτθςι τουσ ζωσ τθν Σρίτθ 11-05-2021 και ϊρα 15.00, μζςω τθσ 
ειδικισ θλεκτρονικισ εφαρμογισ καταχϊριςθσ αιτιςεων υποψθφίων, θ οποία είναι προςπελάςιμθ 
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://kpg.it.minedu.gov.gr/ 
ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που περιγράφονται αναλυτικά ςτο ςχετικό αναρτθμζνο εγχειρίδιο (manual). 
 
 

Συνοψίηοντασ, επιςθμαίνεται ότι θ λιξθ τθσ προκεςμίασ τθσ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτισ Εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ 

(Σρίτθ 11-05-2021 και ϊρα 15.00) ιςχφει για όλεσ τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται από τον υποψιφιο, 

προκειμζνου να ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ καταχϊριςθ και υποβολι τθσ αίτθςισ του ωσ μθ 

https://kpg.it.minedu.gov.gr/
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οριςτικοποιθμζνθσ. Δθλαδι, πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ζχει 

ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία ζκδοςθσ και πλθρωμισ του παραβόλου για το αντίςτοιχο επίπεδο 

εξζταςθσ τθσ γλϊςςασ που επικυμεί και να ζχει ςυγκεντρϊςει (και ςε θλεκτρονικι μορφι) όλα τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, τα οποία κα πρζπει να μεταφορτϊςει ςτθν θλεκτρονικι αίτθςι του. Ο 

υποψιφιοσ δεν απαιτείται να μεταβεί ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για 

τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν και τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςισ του, κακϊσ θ όλθ διαδικαςία 

είναι νζα εξ ολοκλιρου θλεκτρονικι και γίνεται μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ καταχϊριςθσ 

των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ του ΚΠΓ.  

  

Ο ζλεγχοσ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτισ θλεκτρονικζσ αιτιςεισ των υποψθφίων και 
των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν που ζχουν μεταφορτϊςει οι υποψιφιοι ςτθν θλεκτρονικι αίτθςι 
τουσ, θ δζςμευςθ του παραβόλου των εξζταςτρων, κακϊσ και θ οριςτικοποίθςθ των αιτιςεων των 
υποψθφίων πραγματοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ ελζγχου δικαιολογθτικϊν και αιτιςεων 
ςυμμετοχισ υποψθφίων που λειτουργοφν ςτισ ζδρεσ των Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ καταχϊριςθσ αιτιςεων των υποψθφίων κατά τισ θμερομθνίεσ από 
τθν Σετάρτθ 05/05/2021 ζωσ και τθν Πζμπτθ 13-05-2021. Ειδικότερα, ςτισ περιοχζσ Λιμνου, Άνδρου, 
Ράρου, Νάξου, Μιλου, Θιρασ, Κω, Καλφμνου και Ορεςτιάδασ,  αιτιςεισ κα οριςτικοποιοφνται και ςε 
ςχολεία Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που κα οριςτοφν με απόφαςθ του 
Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. Ραρακαλοφμε να απευκφνεςτε ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ για να πλθροφορθκείτε ςχετικά με τα ςχολεία που κα οριςκοφν. 

 
Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςθσ από τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

(εφόςον ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο ζλεγχοσ αυτισ), ο υποψιφιοσ ενθμερϊνεται αυτόματα με 

θλεκτρονικό μινυμα μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ καταχϊριςθσ αιτιςεων ςυμμετοχισ για 

τθν οριςτικοποίθςθ τθσ αίτθςισ του και λαμβάνει μζςω αυτοφ το «ΔΕΛΣΙΟ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ» ςε 

θλεκτρονικι μορφι.  

 
Διευκρινίηεται ότι οι περιοχζσ όπου κα λειτουργιςουν Εξεταςτικά Κζντρα αναφζρονται 

αναλυτικά ανά γλϊςςα και επίπεδο ςτο ςυνθμμζνο πίνακα.  
 

Επιςυνάπτεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάςεων ΚΠΓ Α’ εξεταςτικισ περιόδου 2021  
και οι Προδιαγραφζσ των Εξετάςεων ΚΠΓ Α’ εξεταςτικισ περιόδου 2021.  

 
 

Λόγω των κρίςιμων επιδθμιολογικϊν δεδομζνων επιπρόςκετα επιςθμαίνεται ότι για τθ 
διενζργεια των εξετάςεων του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ κα λθφκεί υπόψθ θ ιςχφουςα 
με αρ. Δ.1α/Γ.Ρ.οικ.26380/23-04-21 (Β’ 1682/24-04-21) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ αναφορικά με τα 
ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ 
Covid-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει. 
 

                         


