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ΘΕΜΑ: «Εξετάσεις Κ.Π.γ περιόδου Νοεμβρίου 2015»
Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 10
Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 υποβάλλονται αιτήσεις
συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής
περιόδου Νοεμβρίου 2015.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 07 και 08 Νοεμβρίου 2015 για τα επίπεδα:
α) Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία
(test)στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
β)Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία
(test)στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική,
ενώ η Τουρκική θα εξεταστεί σε επίπεδο Γ1 (Πολύ καλή γνώση).
Εξεταστικά κέντρα για την εξέταση του επιπέδου Γ θα λειτουργήσουν μόνο σε
συγκεκριμένες περιοχές, ως εξής:
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ (Γ1-Γ2)
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.
Για την εξέταση της Τουρκικής γλώσσας επιπέδου Γ1 «Πολύ καλή γνώση»,
εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα υποβάλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Ειδικό έντυπο «Aίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» που διατίθεται προς συμπλήρωση
από τη ΔΔΕ Λάρισας. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να εκτυπώνουν το ειδικό

αυτό έντυπο και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr. Η αίτηση που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι
την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από 3 σελίδες, οι οποίες θα πρέπει να
εκτυπωθούν οι δύο πρώτες στο ίδιο φύλλο και η τρίτη σε δεύτερο φύλλο. Οι
υποψήφιοι θα πρέπει να υπογράφουν και στις τρεις σελίδες, προκειμένου να
θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή τους.
2. Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.
3. Ένα ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo). Η δημιουργία του eparavolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων www.gsis.gr. 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 είναι το αργότερο 25/09/2015.
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.
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 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. Αλλοδαποί υποψήφιοι, που φοιτούν στην Α/θμια,
Β/θμια ή Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της
άδειας παραμονής τους στη χώρα, βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα
προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
5. Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), που συμπληρώνεται αποκλειστικά στις
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφεται από τον υποψήφιο.
Στην αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο αναφέρεται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το
επίπεδο ή τα επίπεδα στα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην αίτησή τους τα στοιχεία
τους, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο τους ή
σε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο. Τα μικρά τους ονόματα θα
αναγράφονται πλήρη και όχι διακεκομμένα (π.χ. Κωνσταντίνος και όχι
Κων/νος), θα τίθεται παύλα (-) μεταξύ των δύο ονομάτων ή επιθέτων που
τυχόν φέρουν και θα τίθενται διαλυτικά στο όνομα ή επώνυμο (όπου
απαιτούνται) έστω και αν αυτά αναγράφονται με κεφαλαίους χαρακτήρες.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξετασθούν σε περισσότερες από μία γλώσσες ή
επίπεδα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αίτησή τους υποβάλλεται με ευθύνη τους,
καθότι είναι δυνατόν να συμπέσει χρονικά η εξέταση των γλωσσών ή επιπέδων που
έχουν επιλέξει. Στην περίπτωση που ένας υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί σε
περισσότερες γλώσσες ή επίπεδα ισχύουν τα εξής:
α) Ο υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση και αντίστοιχο αριθμό παραβόλων και
του αποδίδεται ένας κωδικός εφόσον στην περιοχή εξέτασης που δηλώνει
λειτουργεί εξεταστικό κέντρο για όλες τις γλώσσες και όλα τα επίπεδα.

β) Ο υποψήφιος υποβάλλει δύο αιτήσεις και αντίστοιχο αριθμό παραβόλων και
του αποδίδονται δύο κωδικοί εφόσον δεν λειτουργεί εξεταστικό κέντρο στην
περιοχή εξέτασης που επιλέγει και για τις δύο εξεταζόμενες γλώσσες και/ή
επίπεδα που δηλώνει. Για παράδειγμα, εφόσον υποψήφιος δηλώσει ότι επιθυμεί να
εξετασθεί για το επίπεδο Β στην Αγγλική, που εξετάζεται σε όλες τις περιοχές και για
το επίπεδο Γ στη Γερμανική, που δεν εξετάζεται σε όλες τις περιοχές, έχει τη
δυνατότητα να δηλώσει διαφορετικές περιοχές εξέτασης οπότε θα υποβάλει δύο
αιτήσεις και θα του αποδοθούν δύο κωδικοί.
Καμιά αίτηση υποψηφίου για αλλαγή εξεταζόμενης γλώσσας ή/και
επιπέδου δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των
αιτήσεων
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Οι υποψήφιοι με ειδικές δεξιότητες έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής σε κάποια
ενότητα ανάλογα με την πάθησή τους. Επισημαίνεται ότι:
α) Οι συνυποβαλλόμενες από τους ανωτέρω υποψηφίους ιατρικές γνωματεύσεις
ή οι διαγνωστικές εκθέσεις περί μαθησιακής δυσκολίας θα πρέπει να είναι
πρωτότυπες ή αντίγραφα και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί οι μεν πρώτες από
δημόσια νοσοκομεία οι δε δεύτερες από Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες
Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή από
ΚΕΔΔΥ.
β)Οι υποψήφιοι με προβλήματα ακοής δύνανται εφόσον το επιθυμούν να μη
συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας «Κατανόηση προφορικού λόγου».
Αντίστοιχα οι υποψήφιοι με προβλήματα ομιλίας στην ενότητα «Παραγωγή
προφορικού λόγου» και οι υποψήφιοι με προβλήματα στη γραφή ή με δυσλεξία ή
συναφές πρόβλημα στην εξέταση της ενότητας «Παραγωγή γραπτού λόγου».
γ) Στους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ακοής, γραφής ή
κινητικότητας δύναται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να ορίζονται από την οικεία
Διεύθυνση του Υπουργείου, «βοηθοί εξέτασης», έργο των οποίων είναι η παροχή
της απαιτούμενης προς αυτούς βοήθειας.
δ) Στους υποψηφίους με προβλήματα όρασης παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης
των θεμάτων και των απαντητικών εντύπων σε γραμματοσειρά μεγέθους της
επιλογής τους ή δυνατότητα εξέτασής τους με θέματα σε μορφή Braille.
Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα σε κάποια από τις προαναφερόμενες
διευκολύνσεις, θα πρέπει να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο.
Τα
δικαιολογητικά
υποβάλλονται
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
στις
Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.
Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 25-09-2015.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Β/θμιας
Εκπ/σης Λάρισας, Καλλιθέας 11, 2ος όροφος, ώρες: 9 π.μ. – 13.00 μ.μ

