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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Μαρούσι, 29-4-2021
Αρ. πρωτ. 49662/Α5
Προς
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΟΙΝ: Δ/νση Αναπτ. Πληροφ. Συστημάτων
Τμήμα E’ Εφαρμογών Εξετάσεων
cpappa@minedu.gov.gr
Τμήμα Δ’ Υποστηρικτικών Εφαρμογών
klyras@minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ περιόδου 2021».

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 49605/Α5/29-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ7ΘΑ)Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Α’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 05 και την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021.
Προκειμένου να προβείτε στην έγκαιρη και ορθή οργάνωση της διαδικασίας των κατά τόπους
Εξετάσεων, σας αποστέλλουμε τα εξής:















Την με αρ. πρωτ. 49605/Α5/29-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ) Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης των
Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Α΄ 2021.
Την με αρ. πρωτ. 49658/A5/29-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΡ046ΜΤΛΗ-ΞΣΙ) Εγκύκλιο Υποβολής Αιτήσεων για τις
Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Α΄ 2021.
Πίνακα με τις περιοχές όπου θα ορισθούν Εξεταστικά Κέντρα ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.
Πίνακα «Ειδική Περίπτωση – Διευκολύνσεις»
Δελτίο Τύπου
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Α΄ περιόδου 2021.
Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υποψηφίου για την υποβολή των αιτήσεων (pdf).
Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υπαλλήλου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (pdf).
Προδιαγραφές εξετάσεων ΚΠΓ Α΄ περιόδου (pdf).
Αρχείο Excel για τη συμπλήρωση των στοιχείων Εξεταστικών Κέντρων και λοιπά στοιχεία.
Την με αρ. 27299/Α5/09-03-2021 Υ.Α. (Β’ 928).
Την με αρ. 128821/Α5/25-09-2020 Υ.Α.(Β΄ 4265).
Την με αρ. 73190/Α5/16-05-2019 Υ.Α. (Β’ 1702).
Την με αρ. 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1612).
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Παρακαλείστε όπως γνωστοποιήσετε την Προκήρυξη και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο κοινό.
Περαιτέρω, παρακαλούμε για τις λοιπές δικές σας ενέργειες στους χρόνους που αναφέρονται στην
Εγκύκλιο των Εξετάσεων.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Εξετάσεων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Μαρούσι, 29-4-2021
Αρ. Πρωτ.: 49658/A5

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: protocol@minedu.gov.gr
: Δ. Μουτεβελή, Φ. Κουλοχέρη
Σ. Καρούκη, Φ. Ιωαννίδου,
Χ. Καλογεροπούλου, Κ. Πήχα,
Α. Πανοπούλου
: 210 3442103, 210 3442257,
210 344 3147, 210 3443151,
210 3443145, 210 3443259,
210-3442892

ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς Διευθυντές
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (έδρες τους)
2. Διευθυντές
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (έδρες τους)
3. Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και
αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων
(με τη φροντίδα των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΘΕΜΑ:
«- Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Α' περιόδου 2021
-Συντονιστές, Βοηθοί Συντονιστές, Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων, Εξεταστικά Κέντρα, Επιτροπές
Εξεταστικών Κέντρων και Ομάδες Επιτηρητών Εξετάσεων ΚΠΓ Α΄ περιόδου 2021»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με την αρ. 49605/A5/29-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ) Απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύχθηκαν οι Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α΄ περιόδου 2021. Ως ημερομηνίες διεξαγωγής των Εξετάσεων
ορίζονται το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 και η Κυριακή 6 Ιουνίου 2021.
Το χρονικό διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά από την Τετάρτη
05/05/2021 και διαρκεί έως και την Τρίτη 11/05/2021 και ώρα 15.00. Ο έλεγχος των στοιχείων που
αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών
που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η δέσμευση του
παραβόλου των εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων θα
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων
συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης από την Τετάρτη 05/05/2021 έως και την Πέμπτη 13/05/2021.
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Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής (Τρίτη
11/05/2021 και ώρα 15.00) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο,
προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής του για να λάβει
μέρος στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Δηλαδή,
πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης
και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να
έχει συγκεντρώσει (και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου pdf) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο
υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
την υποβολή δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία
είναι νέα εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
καταχώρισης των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ και ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω
αυτού το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή.
Σε αυτή την εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με το από 29-04-21 Δελτίο Τύπου, θα εξετασθούν
όλες οι εξεταζόμενες γλώσσες και όλα τα εξεταζόμενα επίπεδα σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση,
δηλαδή:
- το επίπεδο Α (Α1-Α2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική
- το επίπεδο Β (Β1-Β2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική
- το επίπεδο Γ (Γ1-Γ2) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
Εξεταστικά Κέντρα για την εξέταση των διαβαθμισμένων επιπέδων Α (Α1-Α2), Β (Β1-Β2) και Γ
(Γ1-Γ2) θα λειτουργήσουν στις «Περιοχές Εξέτασης» που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση
του υποψηφίου, σύμφωνα με τον Πίνακα «Περιοχές στις οποίες θα οριστούν Εξεταστικά Κέντρα στις
Εξετάσεις ΚΠΓ Α’ περιόδου 2021», που σας αποστέλλεται συνημμένα. Επισημαίνεται ότι για τη
διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) Εξεταστικά Κέντρα θα λειτουργήσουν μόνο σε
συγκεκριμένες περιοχές, ως εξής:
Διαβαθμισμένη εξέταση επιπέδου Γ :
ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα –Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ηράκλειο – Πάτρα - Λάρισα
ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ηράκλειο -Πάτρα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ιωάννινα - Ηράκλειο - Λάρισα
ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα - Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Ηράκλειο - Λάρισα
ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη
ΤΟΥΡΚΙΚΗ: Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Κομοτηνή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ –
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 27299/Α5/8-3-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις - Όργανα
εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (Β' 218)» (Β’ 928), οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω
συστήματος καταχώρισης αιτήσεων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://kpg.it.minedu.gov.gr.
Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να εισέλθει στο
Πληροφοριακό Σύστημα στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και να καταχωρίσει ηλεκτρονικά
την αίτησή του για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Εφόσον ο υποψήφιος συμπληρώσει
όλα τα απαιτούμενα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επιπλέον μεταφορτώσει στο σύστημα τα
υποχρεωτικά δικαιολογητικά (σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων τύπου pdf), μπορεί να προχωρήσει
στην υποβολή της αίτησής του ως μη οριστικοποιημένης. Πριν την υποβολή της αίτησης, ο
υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου
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για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δεν μπορεί να
επεξεργαστεί/τροποποιήσει περαιτέρω την αίτησή του, καθώς θα έχει ξεκινήσει ο έλεγχος αυτής
από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το χρονικό διάστημα για την καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους
αρχίζει από την Τετάρτη 05/05/2021 και διαρκεί έως και την Τρίτη 11/05/2021 και ώρα 15:00. Το
χρονικό διάστημα για τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής
από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει από την Τετάρτη 05/05/2021 και διαρκεί
έως και την Πέμπτη 13/05/2021. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία
γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής των αιτήσεων.
Αρχικά, ο υποψήφιος καταχωρίζει ο ίδιος ηλεκτρονικά την αίτησή του στο σύστημα και ορίζει
στο σχετικό πεδίο την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην έδρα της οποίας
λειτουργεί η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που θα
προβεί στον έλεγχο της αίτησής του. Κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης από τον
υποψήφιο, ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει ορισθεί ως μέλος της εν λόγω Επιτροπής μπορεί να
ανακτήσει την υποβληθείσα αίτηση στο ηλεκτρονικό σύστημα και να προβεί στον έλεγχο αυτής με
βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά αρχεία
τύπου pdf) που έχει μεταφορτώσει στην αίτησή του ο υποψήφιος. Ο αρμόδιος υπάλληλος, εφόσον
κατά τον έλεγχο διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση του
υποψηφίου είναι ορθά και έχει δεσμεύσει το παράβολο των εξέταστρων, προβαίνει στην
οριστικοποίηση της αίτησης του υποψηφίου. Ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με
ηλεκτρονικό μήνυμα (email) για την οριστικοποίηση της αίτησής του, ώστε να κάνει εκ νέου ‘Είσοδο’
στην εφαρμογή και να εκτυπώσει το διαθέσιμο «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ».
Εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου
διαπιστωθούν παραλείψεις ή/και λάθη, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει με ηλεκτρονικό
μήνυμα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το πρόβλημα, προβαίνει βάσει των μεταφορτωμένων
αρχείων στις απαραίτητες τροποποιήσεις και οριστικοποιεί την αίτηση συμμετοχής του
υποψηφίου. Ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για
την οριστικοποίηση της αίτησής του, με περιγραφή των τροποποιήσεων. Εάν οι παραλείψεις
ή/και τα λάθη αφορούν μη ορθά μεταφορτωμένα αρχεία, και εφόσον μετά από σχετική
ενημέρωση του υποψηφίου από τον αρμόδιο υπάλληλο ο υποψήφιος δεν αποστείλει
ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τα ορθά δικαιολογητικά, τότε ο αρμόδιος
υπάλληλος ακυρώνει τη συγκεκριμένη αίτηση και ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την ακύρωση της αίτησής του με περιγραφή του λόγου
ακύρωσης αυτής.
Σε περίπτωση που μετά από την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης, μέχρι την ημερομηνία
λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, ο υποψήφιος διαπιστώσει ότι έχει
συμπληρώσει εσφαλμένως στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις της εξεταζόμενης γλώσσας ή του
επιπέδου ή της περιοχής εξέτασης, οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα διόρθωσης της αίτησής του
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
οριστικοποίησε την αρχική του αίτηση. Ο αρμόδιος υπάλληλος ως μέλος της Επιτροπής ελέγχου
δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα διόρθωσης
του υποψηφίου, εκτελεί αρχικά την άρση οριστικοποίησης της αντίστοιχης αίτησης και καταχωρίζει
τις διορθώσεις/αλλαγές που αιτείται ο υποψήφιος. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των
διορθώσεων/αλλαγών, ο αρμόδιος υπάλληλος εκτελεί εκ νέου τη διαδικασία της οριστικοποίησης,
ο υποψήφιος λαμβάνει εκ νέου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την
οριστικοποίηση της αίτησής του και εκτυπώνει το νέο ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου με νέο
μοναδικό κωδικό αριθμό, καθώς το προηγούμενο Δελτίο Εξεταζόμενου ακυρώνεται.
Επομένως, μετά την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος έχει πρόσβαση μόνο στην εκτύπωση
αυτής και στην ενημέρωση της τρέχουσας κατάστασης της αίτησής του. Σε κάθε περίπτωση που
απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του υποψηφίου από την αρμόδια Επιτροπή της ΔΔΕ, ο
υποψήφιος ενημερώνεται για τις τροποποιήσεις αυτές στο τέλος της διαδικασίας ελέγχου των
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αιτήσεων, όταν λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την
οριστικοποίηση της αίτησής του με περιγραφή των τροποποιήσεων, ή αντίστοιχα για την ακύρωση
της αίτησής του με περιγραφή του λόγου ακύρωσης αυτής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής θα
πρέπει, για το σύνολο των αιτήσεων που έχει οριστεί ως αρμόδια για έλεγχο, να τις
οριστικοποιήσει ή να τις ακυρώσει αιτιολογημένα. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό με το αρχείο
των οριστικοποιημένων αιτήσεων συμμετοχής ανά υποψήφιο, με περιγραφή ανά υποψήφιο των
ενδεχόμενων τροποποιήσεων που έχουν γίνει, καθώς και των ακυρωθέντων αιτήσεων με την
περιγραφή ανά υποψήφιο του λόγου ακύρωσής τους. Με μέριμνα της Επιτροπής το ανωτέρω
Πρακτικό τηρείται μέχρι τη διενέργεια των εξετάσεων στο αρχείο της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην έδρα της οποίας λειτουργεί η Επιτροπή.

Για αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης
αιτήσεων από τους υποψηφίους και το έργο των Επιτροπών ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων
συμμετοχής υποψηφίων σας αποστέλλονται συνημμένα δύο ξεχωριστά εγχειρίδια (manual) προς
ενημέρωσή σας.
Για την πρόσβαση των Δ.Δ.Ε. στην εφαρμογή θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα από
τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου θα αναφέρεται κατάλληλος
σύνδεσμος ενεργοποίησης για τη δημιουργία κωδικού πρόσβασης.

Ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων και
των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ειδική
ηλεκτρονική εφαρμογή, η δέσμευση του παραβόλου των εξέταστρων, καθώς και η
οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής από τις αρμόδιες Επιτροπές σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την με αρ. 27299/Α5/8-3-2021 (Β΄ 928) Υπουργική Απόφαση,
ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση στις Επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών που λειτουργούν στις έδρες
των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Σύρου, Ρόδου και Έβρου ορίζονται,
ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφίων, βοηθοί γραμματείς ένας για κάθε μια από τις περιοχές
Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας. Επομένως, στις
Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων των περιοχών αυτών θα
συμπεριληφθεί ως βοηθός γραμματέας ένας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί
σε σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με γνώση ξένης
γλώσσας και υποχρεωτικά με επάρκεια γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Σκοπός
του βοηθού γραμματέως είναι ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές
αιτήσεις των υποψηφίων της περιοχής την οποία εξυπηρετεί και των απαραίτητων δικαιολογητικών
που έχουν μεταφορτωθεί στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η δέσμευση του παραβόλου των
εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων. Ο τόπος ελέγχου και
οριστικοποίησης (π.χ. σχολικές μονάδες) των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε όλες τις περιοχές θα
καθοριστεί από τον αντίστοιχο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και θα πρέπει να ανακοινωθεί στους υποψήφιους από τα τοπικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΔΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταχώριση και υποβολή της αίτησης ως μη οριστικοποιημένης γίνεται αποκλειστικά
από τον υποψήφιο, ή εάν ο υποψήφιος είναι ανήλικος κάτω των 18 ετών από το γονέα αυτού ή από
τρίτο πρόσωπο που έχει νόμιμα την επιμέλειά του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο υποψήφιος
δηλώσει ότι δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τότε παρακαλούμε να υπάρχει
μέριμνα, ώστε να του παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της Δ.Δ.Ε., ώστε μόνος του ο
Σελίδα 4 από 13

ΑΔΑ: ΨΔΡ046ΜΤΛΗ-ΞΣΙ

υποψήφιος να συμπληρώσει την αίτησή του, καθώς και να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Όλοι οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα αιτούμενα
στοιχεία και επιπλέον μεταφορτώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
α) Ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον έγγραφο
ταυτοπροσωπίας με το οποίο πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου και το οποίο φέρει
επικυρωμένη φωτογραφία).
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/23.12.2008 τ. Α’), τα αποδεικτικά μέσα των
στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών στις συναλλαγές με τις Δημόσιες Αρχές είναι:
α. Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή η σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής,
β. Το διαβατήριο
γ. Η άδεια οδήγησης
δ. Το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να μεταφορτώσουν ως έγγραφο
ταυτοπροσωπίας βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι ή από τα
Κ.Ε.Π.
Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45/09.03.1999 τ. Α'), σύμφωνα με τις οποίες «Η ταυτότητα των
αλλοδαπών αποδεικνύεται στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις από το διαβατήριο ή από
άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή από τα έγγραφα που έχουν
εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές».
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα ονομαστικά στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο) που θα συμπληρώσει ο
υποψήφιος στην ηλεκτρονική του αίτηση πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο
έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Ειδικότερα, τα ονομαστικά στοιχεία του υποψηφίου θα πρέπει να
καταχωρισθούν στην αίτησή του αποκλειστικά με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες (όπως
αυτοί αναφέρονται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου). Η συμπλήρωση των
ονομαστικών στοιχείων με κεφαλαίους Λατινικούς χαρακτήρες (όπως αυτοί αναφέρονται στο
έγγραφο ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου) γίνεται αποκλειστικά στην περίπτωση αλλοδαπών
υποψηφίων που δεν έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.
Το έγγραφο ταυτοπροσωπίας και το «Δελτίο Εξεταζομένου» είναι τα δυο υποχρεωτικά έγγραφα
που πρέπει να έχει στην κατοχή του ο υποψήφιος όταν προσέλθει για τις εξετάσεις του ΚΠΓ,
προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
Σε περίπτωση που υποψήφιος μεταφορτώσει στην αίτησή του διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό
μέσο των στοιχείων ταυτότητας από το οποίο, όμως, δεν προκύπτουν το πατρώνυμο και το
μητρώνυμο, την ευθύνη για τη σωστή αναγραφή τους αναλαμβάνει ο υποψήφιος ως υποβάλλων
την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος όταν προσέλθει για
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τις εξετάσεις του ΚΠΓ θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία αυτά (πατρώνυμο μητρώνυμο).

β) Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου δημοσίου (e-παράβολο) όπου αναγράφεται ο Κωδικός
Παραβόλου, όπως προβλέπεται στην με αρ. πρωτ. 56613/ΚΒ/2010 (Φ.Ε.Κ.753/01.06.2010 τ. Β')
Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:
α) των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1-Α2),
β) των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2),
γ) των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2).
Η έκδοση του e-παραβόλου μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω της
διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ ( www.gsis.gr ) στη διαδρομή «Αρχική σελίδα/Υπηρεσίες προς
Πολίτες/ e-παράβολο» ή μέσω ΚΕΠ, τα οποία μπορούν να μεσολαβήσουν για τη διεκπεραίωση της
διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου και την έκδοση
κωδικού πληρωμής του, σύμφωνα με την με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/19/οικ14290 (ΦΕΚ 1580/Β/2014)
Κ.Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου
απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για
παράδειγμα,
εάν
η
πληρωμή
του
ηλεκτρονικού
παραβόλου
γίνεται
μέσω
πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ,
εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του
απαιτούνται, αναλόγως, δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες. Επομένως, παρακαλούμε να εφιστάται η
προσοχή στους υποψηφίους ως προς τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου, ώστε
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από τους υποψηφίους οι
υπάλληλοι των Δ.Δ.Ε να έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν το παράβολο.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής είναι η Τρίτη
11/05/2021 και ώρα 15.00.
Επιπλέον, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση, ο υποψήφιος
θα πρέπει να μεταφορτώσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά.
Ειδικότερα, στην περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου (<18 ετών) θα πρέπει να μεταφορτωθεί
υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα
δηλώνει την ιδιότητά του (ως προς την επιμέλεια του υποψηφίου) και ότι υποβάλει εκ μέρους του
την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Η δήλωση μπορεί να είναι έγγραφη
και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική
(εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση είναι έγγραφη και
υπογεγραμμένη, απαιτείται η μεταφόρτωση και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του
διαβατηρίου του δηλούντος.
Στην περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ο
υποψήφιος θα πρέπει να μεταφορτώσει βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, ή γνωμάτευση
σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας Υγειονομικής
Επιτροπής, από τα οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλείται και οι ειδικές
ανάγκες που αντιμετωπίζει ή/και, προκειμένου για υποψηφίους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,
ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
ή Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που έχει πιστοποιηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του υποψηφίου με λεπτομερή
περιγραφή της κατάστασης και των ιδιαίτερων δυσκολιών του.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι όλες οι γνωματεύσεις για οποιοδήποτε λόγο των ΚΕΔΔΥ και των
Ιατροπαιδαγωγικών Υπηρεσιών (ΙΠΔ) που έχουν πιστοποιηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ., έχουν μόνιμη ισχύ
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), εφόσον βρίσκονταν
σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου. Όσον αφορά τις γνωματεύσεις των ΚΕΣΥ,
ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών
δυσκολιών, προσδιορίζεται ο χρόνος επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση
αξιολόγησης-γνωμάτευσης. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ
έχουν μόνιμη ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4547/2018 (Α’ 102). Δεν γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις οι
οποίες αναφέρουν αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες διαφορετικές από εκείνες που
αναγράφονται στο άρθρο 26 της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 Υπουργικής Απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218) ( Υπουργική Απόφαση με αρ. 27299/Α5/08-03-21 - Β’ 928).

Στην περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου από μη κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
οποίος δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη διαμονή του στην
Ελλάδα, ο υποψήφιος θα πρέπει να μεταφορτώσει την ισχύουσα άδεια διαμονής του στην Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ –
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Σύμφωνα με τη με αρ. 27299/Α5/8-3-2021 (Β΄ 928) Υπουργική Απόφαση, αντικαθίσταται το
άρθρο 26 «Εξέταση ατόμων με ειδικές δεξιότητες-Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα» και ορίζεται εκ νέου
η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και απαιτούμενων δικαιολογητικών για τους
υποψηφίους των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων ως αποτέλεσμα του επανακαθορισμού της
διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής και οριστικοποίησης αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του
ΚΠΓ.
Στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα έχουν την επιλογή, μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους, να
εξεταστούν υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών ικανοτήτων, όπως άτομα με προβλήματα
όρασης, ακοής και ομιλίας-λόγου ή με κινητικές αναπηρίες, και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες,
οι οποίοι αιτιολογημένα αδυνατούν να εξεταστούν με τους λοιπούς υποψηφίους για την
απόκτηση του ΚΠΓ.
Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ως άνω ειδικές περιπτώσεις και γίνονται δεκτοί να
εξεταστούν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, εφόσον το επιθυμούν και κατόπιν επαρκώς
αιτιολογημένου αιτήματός τους, δικαιούνται κατά περίπτωση ειδικές διευκολύνσεις οι οποίες
τους επιτρέπουν να αναδείξουν τις ικανότητες που ελέγχονται στις εξεταζόμενες Ενότητες 1
(Κατανόηση Γραπτού Λόγου), 2 (Παραγωγή Γραπτού Λόγου), 3 (Κατανόηση προφορικού λόγου) και
4 (Παραγωγή προφορικού λόγου), ώστε να πιστοποιηθούν για το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους στη
γλώσσα που εξετάζονται.
Τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και οι υποψήφιοι
επιλέγουν στην αίτησή τους το αντίστοιχο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο επιθυμούν να
εξεταστούν. Στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα η εξέταση των υποψηφίων πραγματοποιείται κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο πρόγραμμα με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των άλλων
υποψηφίων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων αξιολογούνται και
βαθμολογούνται με την ίδια βαθμολογική κλίμακα και την ίδια διαδικασία με την οποία
αξιολογούνται και οι υπόλοιποι υποψήφιοι.
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Για να μπορεί να εξεταστεί ένας υποψήφιος σε ένα από τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, θα
πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Κεφάλαια 1ο και 2ο της παρούσης.
Αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για τις διευκολύνσεις που έκαστος υποψήφιος με
ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δικαιούται, στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
στις εξετάσεις ο υποψήφιος πλέον επιλέγει (και δεν περιγράφει μόνον ο ίδιος) την ειδική
περίπτωση ή τις ειδικές περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
στις οποίες ανήκει από τον πίνακα που διαμορφώθηκε με επιγραμματική διατύπωση της παρ. 7 του
άρθρου 26, καθώς και τις διευκολύνσεις που επιθυμεί από τις προβλεπόμενες για αυτόν ως
υποψήφιο της συγκεκριμένης ειδικής περίπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω
παράγραφο, στα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης «Ειδική Περίπτωση» και «Διευκολύνσεις»
αντίστοιχα.
Αναφορικά με το θέμα επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Πίνακα «Ειδική περίπτωση –
Διευκολύνσεις» που σας αποστέλλεται συνημμένα, οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων με ειδικές
ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και οι κατά περίπτωση παρεχόμενες
διευκολύνσεις είναι οι εξής:
1) Οι υποψήφιοι με μορφές δυσλεξίας και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία,
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία) μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο
αίτημα, να ζητήσουν την παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής
τους κατά ένα τέταρτο της ώρας.
2) Οι υποψήφιοι με τύφλωση, με μεγάλο βαθμό αμβλυωπίας και γενικότερα, με μεγάλο βαθμό
μειωμένης όρασης, μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση
της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β)
μεγέθυνση της γραμματοσειράς των θεμάτων, γ) βοηθό εξέτασης, δ) χρήση του Η/Υ τους με
σύστημα Braille, ε) να εξεταστούν μόνοι τους.
3) Οι υποψήφιοι με μέτρια και άνω βαρηκοΐα, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή στην εξέταση της
Ενότητας 3 «Κατανόηση προφορικού λόγου», μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να
ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα
τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν μόνοι τους στην Ενότητα 4.
4) Οι υποψήφιοι με κώφωση, με υπολειμματική ακοή ή μεγάλη βαρηκοΐα μπορούν, υποβάλλοντας
αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) να μη συμμετέχουν στην εξέταση της Ενότητας 3
«Κατανόηση προφορικού λόγου», β) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας
εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, γ) να εξεταστούν μόνοι τους στην Ενότητα 4.
5) Οι υποψήφιοι με ακρωτηριασμό άνω άκρων ή με ατροφία άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη
χρήση τους για γραφή μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση
της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β)
βοηθό εξέτασης.
6) Οι υποψήφιοι με κινητική αναπηρία που συνδέεται με τα άνω άκρα μπορούν, υποβάλλοντας
αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα
διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) βοηθό εξέτασης.
7) Οι υποψήφιοι με σπαστικότητα άνω άκρων μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να
ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα
τέταρτο της ώρας, β) βοηθό εξέτασης.
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8) Οι υποψήφιοι με κάταγμα άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή μπορούν,
υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το
πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) βοηθό εξέτασης.
9) Οι υποψήφιοι με διαταραχές ομιλίας/λόγου μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να
ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα
τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν μόνοι τους.
10) Οι υποψήφιοι με νοητική ανεπάρκεια/ανωριμότητα μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο
αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής
τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν μόνοι τους.
11) Οι υποψήφιοι με συναισθηματικές δυσκολίες/ψυχικές διαταραχές μπορούν, υποβάλλοντας
αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα
διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν μόνοι τους.
12) Οι υποψήφιοι με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα μπορούν,
υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης από το
πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν μόνοι τους.
13) Οι υποψήφιοι με Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή/Σύνδρομο Asperger/Φάσμα αυτισμού
μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν α) παράταση της καθορισμένης
από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της ώρας, β) να εξεταστούν
μόνοι τους.
14) Οι υποψήφιοι με επιληψία μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να ζητήσουν την
παράταση της καθορισμένης από το πρόγραμμα διάρκειας εξέτασής τους κατά ένα τέταρτο της
ώρας.
15) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε περισσότερες από μία από τις ανωτέρω με αρ. 1, 3 ή 4, 9, 10,
11, 12, 13, 14 ειδικές περιπτώσεις μπορούν, υποβάλλοντας αιτιολογημένο αίτημα, να
ζητήσουν πέραν από τις διευκολύνσεις που παρέχονται γι’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις και
βοηθό εξέτασης.
Επισημαίνεται ότι η ειδική περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες που έχει επιλέξει ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική του αίτηση θα πρέπει να αποδεικνύεται
ως πλήρως αιτιολογημένη σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά συνυποβληθέντα δικαιολογητικά.
Ειδικότερα, ο υποψήφιος μεταφορτώνει υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή ως απαραίτητο
δικαιολογητικό βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, ή γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά
σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, από τα οποία να προκύπτει
η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλείται και οι ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ή/και,
προκειμένου για υποψηφίους με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ειδική διαγνωστική έκθεση από
Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας που έχει πιστοποιηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στην οποία θα αναγράφεται η ειδική
μαθησιακή δυσκολία του υποψηφίου με λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και των ιδιαίτερων
δυσκολιών του (δείτε Κεφάλαιο 3ο).
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων οφείλει
να ελέγξει σύμφωνα με τα μεταφορτωμένα αρχεία την ορθότητα των στοιχείων του υποψηφίου
στην ηλεκτρονική του αίτηση, που έχει υποβληθεί ως μη οριστικοποιημένη, καθώς και την ισχύ των
ηλεκτρονικά συνυποβληθέντων δικαιολογητικών βάσει των οποίων η ειδική περίπτωση ατόμων με
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ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που έχει επιλέξει ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική
του αίτηση αποδεικνύεται ως πλήρως αιτιολογημένη.
Σε περίπτωση ορθότητας των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης, ισχύος των
δικαιολογητικών και πλήρους αιτιολόγησης της επιλεγείσας ειδικής περίπτωσης, η Επιτροπή
αποφασίζει την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου και επακόλουθα την
ειδική περίπτωση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική του αίτηση και τις ειδικές
διευκολύνσεις που πρόκειται να του χορηγηθούν. Ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς και το ατομικό
Δελτίο Εξεταζόμενου για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του ΚΠΓ, που φέρει μοναδικό κωδικό
αριθμό. Εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου
διαπιστωθούν παραλείψεις ή/και λάθη, ο αρμόδιος υπάλληλος, ως μέλος της Επιτροπής, προβαίνει
αντίστοιχα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 2ο της
παρούσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ
Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος, με την οριστικοποίηση της αίτησης του
υποψηφίου από την αρμόδια Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής
υποψηφίων που λειτουργεί στην έδρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει
επιλέξει ο ίδιος, αποστέλλεται αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσης στον υποψήφιο, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει ορίσει ο υποψήφιος κατά την καταχώριση της αίτησής του,
ώστε να κάνει εκ νέου Έίσοδο’ στην εφαρμογή για να εκτυπώσει το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» που
είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του ΚΠΓ και φέρει μοναδικό κωδικό αριθμό.
Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
την υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησής του καθώς και την έκδοση του Δελτίου
Εξεταζομένου, εφόσον η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής των αιτήσεων.
Οι Διευθύνσεις στις οποίες θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα θα έχουν μέσω των
μετατροπών του συστήματος τον αριθμό των υποψηφίων που θα εξεταστούν στα Εξεταστικά
Κέντρα εποπτείας τους, ακόμα και αν έχουν υποβάλει την αίτησή τους σε άλλη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να κατανεμηθούν στα Εξεταστικά Κέντρα, όταν θα γίνεται η
προετοιμασία των Εξετάσεων της ενότητας 4 (Παραγωγή Προφορικού Λόγου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Εξετάσεων σας αποστέλλεται συνημμένο και παρακαλούμε να
γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους, ώστε να το έχουν υπόψη τους κατά την υποβολή των αιτήσεών
τους.
Υπενθυμίζεται ότι ο υποψήφιος, με δική του ευθύνη, μπορεί να επιλέξει να εξεταστεί σε
περισσότερες από μία γλώσσες ή σε περισσότερα από ένα εξεταζόμενα επίπεδα, εφόσον πρώτα
ελέγξει το πρόγραμμα εξετάσεων, καθώς υπάρχει πιθανότητα να συμπίπτουν χρονικά οι εξετάσεις
για τις γλώσσες/επίπεδα που έχει επιλέξει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ,
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την με αρ. 128821/Α5/25-9-2020 Υ.Α. «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
“Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας’’
(Β’ 218), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 4269), ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ως Συντονιστές διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε κάθε περιφέρεια οι οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή σε περίπτωση κωλύματος οι νόμιμοι
αναπληρωτές τους. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μας αποστείλουν οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις σχετικό ενημερωτικό έγγραφο με τα στοιχεία των Περιφερειακών Διευθυντών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή των νομίμων αναπληρωτών τους
(ονομαστικά στοιχεία, κλάδος, ειδικότητα, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την
καταβολή της αποζημίωσής τους (αριθμός πρωτοκόλλου, ΑΔΑ, ύψος πίστωσης, στοιχεία ειδικού
φορέα/ΑΛΕ και οικονομικό έτος), το αργότερο έως την Παρασκευή 14/05/2021, προκειμένου στη
συνέχεια η Υπηρεσία μας να προβεί στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού των
Συντονιστών. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουμε ότι ο ορισμός των Συντονιστών διεξαγωγής των
εξετάσεων του ΚΠΓ προϋποθέτει την αποδοχή των οριζόμενων στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
16 της ως άνω Υ.Α., δηλαδή ότι δεν μπορεί να οριστεί ως Συντονιστής όποιος εξετάζεται ο ίδιος ως
υποψήφιος στις εξετάσεις του ΚΠΓ ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας,
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως υποψήφιος.
Επειδή, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, για τη μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική
υπεύθυνη δήλωση από το Συντονιστή προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του
Υ.ΠΑΙ.Θ., και προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στην έκδοση της σχετικής Υ.Α., παρακαλούμε
να μας αποστείλουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ως συνημμένα του ανωτέρω ενημερωτικού
εγγράφου τις απαιτούμενες συμπληρωμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις των υποψήφιων Συντονιστών.
Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι με
απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται ως Βοηθοί Συντονιστές οι
Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή
σε περίπτωση κωλύματος οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Κατ΄ επέκταση, θα πρέπει να μεριμνήσετε
για την έκδοση αποφάσεων ορισμού Βοηθών Συντονιστών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, το αργότερο έως την Πέμπτη 20/05/2021.
Επίσης, επισημαίνεται ότι στην απόφαση ορισμού των Βοηθών Συντονιστών θα πρέπει στο πεδίο
«έχοντας υπόψη» να συμπεριληφθούν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν την Απόφαση
δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή της αποζημίωσής τους (αριθμός πρωτοκόλλου, ΑΔΑ, ύψος
πίστωσης, στοιχεία ειδικού φορέα/ ΑΛΕ και οικονομικό έτος).
Συμπληρωματικά, με την ανωτέρω Υ.Α. ορίζεται ότι με απόφαση των Περιφερειακών
Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται ως Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων οι Διευθυντές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση κωλύματος οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ως εκ
τούτου, θα πρέπει να μεριμνήσετε για την έκδοση αποφάσεων ορισμού Εποπτών Εξεταστικών
Κέντρων, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, το αργότερο έως την Τρίτη 25/05/2021. Επίσης,
επισημαίνεται ότι στην απόφαση ορισμού των Εποπτών Εξεταστικών Κέντρων θα πρέπει στο πεδίο
«έχοντας υπόψη» να συμπεριληφθούν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν την Απόφαση
δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή της αποζημίωσής τους (αριθμός πρωτοκόλλου, ΑΔΑ, ύψος
πίστωσης, στοιχεία ειδικού φορέα/ ΑΛΕ και οικονομικό έτος).
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Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αρ. 73190/Α5/16-5-2019 Υ.Α. «Τροποποίηση της με
αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 (Β’ 218) υπουργικής απόφασης με θέμα: “Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων
για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
(Β΄1702), οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε Εξεταστικά Κέντρα που ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών
Διευθυντών Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε οι Περιφερειακές Διευθύνσεις να μας
αποστείλουν τις εισηγήσεις του ορισμού των Εξεταστικών Κέντρων, καθώς και των Ειδικών
Εξεταστικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την εξέταση των υποψηφίων με ειδικές
ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, το αργότερο έως την Τετάρτη 19/05/2021. Στις εν
λόγω εισηγήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, για κάθε Εξεταστικό Κέντρο, η ονομασία του, η
ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Κριτήρια για τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων είναι ο αριθμός των υποψηφίων, οι
γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιφέρειας, ο επαρκής αριθμός αιθουσών και
η άριστη λειτουργία των σταθερών και φορητών ηχητικών εγκαταστάσεων καθώς και η δυνατότητά
τους να ανταποκριθούν στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, υπό το πρίσμα της ισχύουσας κατά
την ημερομηνία των εξετάσεων Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.
Επιπλέον, δεδομένης της ιδιαιτερότητας της εξέτασης της Ενότητας 3 (Κατανόηση Προφορικού
Λόγου) και προκειμένου να εξασφαλιστούν η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των Εξετάσεων για το
ΚΠΓ και η παροχή ίσων ευκαιριών αξιολόγησης σε όλους τους εξεταζόμενους, πριν την εισήγηση για
τα Εξεταστικά Κέντρα, παρακαλούμε να ελεγχθούν για την άριστη λειτουργία τους τόσο οι σταθερές
όσο και οι φορητές ηχητικές εγκαταστάσεις και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες. Μετά την
ολοκλήρωση των εγγραφών των υποψηφίων, θα είναι πλέον γνωστός ο αριθμός τους σε κάθε
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με νεότερο έγγραφό μας, και σε εύλογο χρονικό
διάστημα, θα σας αποσταλεί συμπληρωμένη από την Υπηρεσία μας η κατανομή των υποψηφίων
ανά γλώσσα και επίπεδο, μαζί με την κατανομή των αξιολογητών προφορικού λόγου. Επίσης, θα
σας αποσταλεί πίνακας προς συμπλήρωση αναφορικά με τον έλεγχο των ηχητικών εγκαταστάσεων
και των φορητών συσκευών.
Επίσης, με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση ορίζεται ότι οι Επιτροπές των Εξεταστικών
Κέντρων και των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε, λοιπόν, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις να μας αποστείλουν τις εισηγήσεις του
ορισμού των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων και των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, καθώς
και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού αυτών, το αργότερο έως την Τρίτη
25/05/2021. Σημειώνεται ότι τα ονόματα αυτά θα πρέπει να είναι οριστικά και για το λόγο αυτό
παρακαλούμε να μην επαναλαμβάνεται η αποστολή εισηγήσεών σας, καθώς είναι δύσκολη η
διαχείριση πολλαπλών εγγράφων για το ίδιο θέμα. Κυρίως, όμως, θα πρέπει να μεριμνήσετε για την
ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων (ονομαστικά στοιχεία, κλάδος, ειδικότητα, ιδιότητα κ.λπ.).
Μετά τη διενέργεια των Εξετάσεων, σε περίπτωση που χρειαστεί, θα διορθωθεί στις Υπουργικές
Αποφάσεις συγκρότησης των Επιτροπών των Ε.Κ. των Ε.Ε.Κ. και των ομάδων αξιολογητών
οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιήθηκε για έκτακτους λόγους. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι κατά
τη σύνταξη της εισήγησης για τη συγκρότηση Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων ανά Διεύθυνση
Δ.Ε. θα πρέπει στο πεδίο «Έχοντας υπόψη» να συμπεριληφθούν αναλυτικά τα στοιχεία που
αφορούν την Απόφαση δέσμευσης πίστωσης για κάθε ΔΔΕ ξεχωριστά (συγκεκριμένα, αριθμός
πρωτοκόλλου, ΑΔΑ, ύψος πίστωσης, στοιχεία ειδικού φορέα/ΑΛΕ και οικονομικό έτος).
Επιπλέον, σημειώνεται ότι, με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ότι με απόφαση
των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται οι ομάδες επιτηρητών των εξετάσεων. Ως
εκ τούτου, θα πρέπει να προβείτε στην έκδοση αποφάσεων ορισμού Ομάδων Επιτηρητών
Εξεταστικών Κέντρων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των
οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας. Επί του
θέματος, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1612) με
θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης
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«Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας» (Β’4294)» (συν.13), έχει αυξηθεί η αποζημίωση του επιτηρητή ως επιπλέον
κίνητρο για την αίτηση συμμετοχής στην Ομάδα επιτηρητών των Εξετάσεων ΚΠΓ με στόχο την
αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού έργου της επιτήρησης των
εξεταζομένων, καθώς και της ανεύρεσης του απαιτούμενου αριθμού επιτηρητών ανά εξεταστική
περίοδο.
Επιπρόσθετα, και προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και
το αδιάβλητο των εξετάσεων, με την με αρ. 128821/Α5/25-9-2020 ανωτέρω Υ.Α. έχουν
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί τα άρθρα 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 και 26 ως προς το
κώλυμα συμμετοχής των μελών των ατομικών και συλλογικών οργάνων, καθώς οι εμπλεκόμενοι
στις διαδικασίες των εξετάσεων του ΚΠΓ, ανάλογα με την ιδιότητά τους, οφείλουν να παρέχουν
περαιτέρω εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ως εκ τούτου,
παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας κατά τη σύνταξη εισηγήσεων και την έκδοση αποφάσεων
ορισμού μελών ατομικών και συλλογικών οργάνων τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και να
μεριμνήσετε για τη συγκέντρωση και υποβολή των σχετικών Υπευθύνων Δηλώσεων σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές ως προς το περιεχόμενο και τον παραλήπτη αυτών.
Τέλος, σας διαβιβάζουμε πίνακα Excel, όπου αναγράφονται οι κωδικοί που αντιστοιχούν σε
κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και παρακαλούμε στις αντίστοιχες κενές στήλες να
συμπληρωθούν τα στοιχεία των Εξεταστικών Κέντρων, τα στοιχεία και τα τηλέφωνα επικοινωνίας
των Εποπτών και των προτεινόμενων Προέδρων των Εξεταστικών Κέντρων, καθώς και τα στοιχεία
που αφορούν τους χειριστές του ΣΑΜ, και να μας αποσταλεί συμπληρωμένος ο πίνακας excel,
έως την Τρίτη 25/05/2021.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των Εξετάσεων
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ
Συνημμένα:
1. Η με αρ. 49605/A5/29-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ) Υ.Α. για την Προκήρυξη των εξετάσεων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Α΄ περιόδου 2021.
2. Πίνακας με τις περιοχές όπου θα ορισθούν Εξεταστικά Κέντρα ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.
3. Πίνακας «Ειδική Περίπτωση – Διευκολύνσεις».
4. Δελτίο Τύπου
5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Α΄ περιόδου 2021.
6. Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υποψηφίου για την υποβολή των αιτήσεων (pdf).
7. Εγχειρίδιο (manual) χρήσης υπαλλήλου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (pdf).
8. Προδιαγραφές εξετάσεων ΚΠΓ Α΄ περιόδου (pdf).
9. Αρχείο Excel για τη συμπλήρωση των στοιχείων Εξεταστικών Κέντρων και λοιπά στοιχεία.
10. Η με αρ. 27299/Α5/09-03-2021 Υ.Α. (Β’ 928).
11. Η με αρ. 128821/Α5/25-09-2020 Υ.Α.(Β΄ 4265).
12. Η με αρ. 73190/Α5/16-05-2019 Υ.Α. (Β’ 1702).
13. Η με αρ. 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1612).
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών & Εξετάσεων
3. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
 Τμήμα Ε΄ Εφαρμογών Εξετάσεων
 Τμήμα Δ΄ Υποστηρικτικών Εφαρμογών
4. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
5. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
 Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών
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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
-----

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ –
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Μαρούσι, 29-4 -2021
Αρ. Πρωτ: 49605/A5

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες
Τηλέφωνο

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 15180 – Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: protocol@minedu.gov.gr
: Α. Καψαμπέλη, Β. Κουλοχέρη,
Δ. Μουτεβελή, Σ. Καρούκη
: 210-3442934, -2257, -2103, -3147

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ.: 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α΄
εξεταστικής περιόδου 2021 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test),
στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του νόμου ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 186),
2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
3. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 31),
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4. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119),
5. του άρθρου 35, παρ. 2 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
6. του άρθρου 6, παρ. 5 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
7. της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 Υπουργικής Απόφασης «Εξετάσεις - όργανα εξετάσεων για την
απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’
218),
8. της με αρ. πρωτ. 44936/Α5/19-04-21 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-122016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις
εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β΄ 4294)» (Β’ 1612),
9. της με αρ. 16993/Α5/ΕΠ/24-12-2019 Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση της Κεντρικής
Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), ορισμός
μελών, Γραμματέα, Εισηγητών/Εισηγητριών Θεμάτων και Υπεύθυνων Επιμόρφωσης και
Εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου, ετών 2020 και 2021», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
10.του άρθρου 52, παρ. 2 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 33),
11. του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 131), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 29 του ν. 3687/2008 «Θέματα
προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).
Β. 1. Τη με αρ. πρωτ. 49281/Α5/29-04-21 ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Γ’ Εξετάσεων
Κρατικών Πιστοποιητικών προς την Πρόεδρο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής με θέμα «ΚΠΓ
- Εισήγηση Προέδρου ΚΕΕ για προδιαγραφές και πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου 2021Α».
2. Τα από 28-04-21 και 29-04-21 απαντητικά ηλεκτρονικά μηνύματα των μελών της Κεντρικής
Εξεταστικής Επιτροπής για το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις συνοπτικές προδιαγραφές των
εξετάσεων του ΚΠΓ Α’ περιόδου 2021 (αρ. πρωτ. 49261, 49290, 49291, 49292, 49293/Α5/29-0421 ΚΠ ΥΠΑΙΘ).

αποφασίζουμε
1. Λόγω των κρισίμων επιδημιολογικών δεδομένων, ειδικά για το έτος 2021, η Α’ εξεταστική περίοδος
του Κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα διενεργηθεί κατά τον μήνα Ιούνιο.
2. Προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’
εξεταστικής περιόδου 2021 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής,
Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 05 Ιουνίου
2021 και την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021 για τα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test),
στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
3. Το χρονικό διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις
Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ορίζεται από την Τετάρτη 05/05/2021 έως
και την Τρίτη 11/05/2021 και ώρα 15.00.
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Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι
προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr.
4. Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής (Τρίτη 11/05/2021
και ώρα 15.00) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο, προκειμένου να
ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή ως μη οριστικοποιημένης της ηλεκτρονικής αίτησής του
συμμετοχής στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Δηλαδή, πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία
έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που
επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει (και σε ηλεκτρονική μορφή) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
τα οποία θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να
μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών και
την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία είναι νέα εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική
και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης των αιτήσεων συμμετοχής στις
εξετάσεις του ΚΠΓ. Ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα για την
οριστικοποίηση της αίτησής του και λαμβάνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος το «ΔΕΛΤΙΟ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων και των
απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική αίτησή
τους, η δέσμευση του παραβόλου των εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των
υποψηφίων πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και
αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων των υποψηφίων κατά τις
ημερομηνίες από την Τετάρτη 05/05/2021 έως και την Πέμπτη 13/05/2021. Ειδικότερα, στις
περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας, αιτήσεις
θα οριστικοποιούνται και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα
οριστούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
6.

Λόγω των κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι για τη διενέργεια
των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα ληφθεί υπόψη η ισχύουσα με αρ.
Δ.1α/Γ.Π.οικ.26380/23-04-21 (Β’ 1682/24-04-21) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως εκάστοτε θα ισχύει.
Οι σχετικές με τις Εξετάσεις πληροφορίες παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα
του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr , καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANASTASIA
THEODOSI-KAPSAMPELI
Ημερομηνία: 2021.04.29 14:51:55 EEST

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών & Εξετάσεων
3. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Ε΄ Εφαρμογών Εξετάσεων, Τμήμα Δ΄ Υποστηρικτικών Εφαρμογών
4. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας
5. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων ΚΠ
6. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 44936/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/
29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων
στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186) και ιδίως το άρθρου
5 αυτού.
2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
3. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 31),
4. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
7. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
8. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
9. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),

Αρ. Φύλλου 1612

10. της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφασης
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218),
11. της παρ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τις
διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 10 του ν. 4337/2015
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(Α’ 129),
12. της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
(Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α’ 33),
13. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133),
14. της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός Επικρατείας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(Α’ 94),
15. της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των
απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).
Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/151/29099/Β1/11-3-2021
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Γ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη πέραν της προϋπολογισμένης για
την υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινή υπουρ-
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γική απόφαση δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, και θα
αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον
ΑΛΕ 2120207001 και στον ΑΛΕ 2420989001 του Ειδικού
Φορέα 1019-501-0000000 προϋπολογισμού 2021 του
Υ.ΠΑΙ.Θ., όπου έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση. Για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα
καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Ειδικού Φορέα
1019-201-0000000 του Υ.ΠΑΙ.Θ., που θα εγγραφούν στον
ΑΛΕ 2120207001 και στον ΑΛΕ 2420989001, αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία222807/Β1/29-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294) τροποποιείται ως εξής:
1) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθορίζουμε εφάπαξ για κάθε μία από τις δύο εξεταστικές περιόδους πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή ή
κατ’ αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης ή
κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμασιών
και απαντήσεων ή ανά ενότητα εξέτασης/όργανο μέτρησης για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των
επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων, τους υπεύθυνους
επιμόρφωσης και εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου, τους επιμορφωτές, τα μέλη
της ομάδας υποστήριξης της Κ.Ε.Ε., τους συντονιστές,
τους βοηθούς συντονιστές, τους επόπτες εξεταστικών
κέντρων, τους εξεταστές, τους παρατηρητές, τους βαθμολογητές, τους συντονιστές βαθμολογητών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται
στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και γενικά στις διαδικασίες του ν. 2740/1999, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 186), καθώς και της υπ’ αρ.
14420/ΚΒ/04.02.2008 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218), ως ακολούθως:».
2) Η περίπτωση (α) της παρ. 1 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής:
«α) 1. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), εισηγητές
θεμάτων και περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.
α. 1.i. Πρόεδρος Κ.Ε.Ε.
ευρώ 500,00
εφάπαξ
α. 1.ii. Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε.
ευρώ 400,00
εφάπαξ
α. 1.iii. Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε.
ευρώ 400,00
εφάπαξ
Συγγραφέας Επίπεδο Α
Συγγραφέας Επίπεδο Β
Συγγραφέας Επίπεδο Γ
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α. 1.iv. Κάθε εισηγητής θεμάτων

ευρώ 350,00
εφάπαξ
α. 1.v. Γραμματέας Κ.Ε.Ε.
ευρώ 300,00
εφάπαξ
α. 1.vi. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 300,00
εφάπαξ
α. 1.vii. Κάθε μέλος του περαιτέρω ευρώ 200,00
γραμματειακού προσωπικού
εφάπαξ
Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το
έργο της Κ.Ε.Ε. και των εισηγητών θεμάτων που ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε. για την προετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των
συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.
α) 2. Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης και Εποπτείας αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου - Ομάδα επιμορφωτών
α.2.i. Κάθε Υπεύθυνος/η Επιμόρφωσης και Εποπτείας
των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου ευρώ
300,00 εφάπαξ, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου
α.2.ii. Ομάδα επιμορφωτών
Επιμορφωτής ευρώ 150,00 εφάπαξ, με την επιφύλαξη
του επόμενου εδαφίου
Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το
έργο των Υπεύθυνων Επιμόρφωσης και Εποπτείας των
αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου και των
επιμορφωτών ανά επιμορφωτικό σεμινάριο για την
αρχική ή συνεχιζόμενη επιμόρφωση επί του συνόλου
των αξιολογητών κάθε εξεταζόμενης γλώσσας για τις
ανάγκες της επικαιροποίησης και του εμπλουτισμού του
Μητρώου των αξιολογητών ανά εξεταζόμενη γλώσσα.
α.2.iii. Στους Υπεύθυνους Επιμόρφωσης και Εποπτείας
των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου και
στους επιμορφωτές που μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4336/2015.
α) 3. Ομάδα Υποστήριξης Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής
α.3.i. Συγγραφέας ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξεταζόμενη γλώσσα, για την εκπόνηση θεμάτων (κειμένων - δοκιμασιών/δραστηριοτήτων-ερωτημάτων) των
οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας ανά εξεταζόμενο
επίπεδο ανά ενότητα εξέτασης/όργανο μέτρησης, κατ’
αποκοπήν αποζημίωση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 300,00 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 200,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 250,00 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 400,00 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 400,00 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 200,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 400,00 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 350,00 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 500,00 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 300,00 € ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 450,00 €

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 350,00€

α.3.ii. Εμπειρογνώμονας-πειραματιστής ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξεταζόμενη γλώσσα, για την πειραματική
εφαρμογή/αξιολόγηση των οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας ανά εξεταζόμενο επίπεδο και για όλες τις ενότητες/
όργανα μέτρησης, κατ’ αποκοπήν αποζημίωση:
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Εμπειρογνώμονας - πειραματιστής
Επίπεδο Α
Εμπειρογνώμονας - πειραματιστής
Επίπεδο Β
Εμπειρογνώμονας - πειραματιστής
Επίπεδο Γ
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200,00 €
250,00 €
300,00 €

α.3.iii. Εκφωνητής ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξεταζόμενη γλώσσα για την εκφώνηση προφορικών κειμένων και οδηγιών εκτέλεσης των δοκιμασιών και παραδειγμάτων των οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας της
Ενότητας 3, ανά εξεταζόμενο επίπεδο, κατ’ αποκοπήν
αποζημίωση:
Εκφωνητής - Επίπεδο Α

40,00 €

Εκφωνητής - Επίπεδο Β

35,00 €

Εκφωνητής - Επίπεδο Γ

25,00 €

α.3.iv. Γραφίστας ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξεταζόμενη γλώσσα για την εικονογράφηση και γραφιστική
επεξεργασία όλων των οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας, ανά εξεταζόμενο επίπεδο, κατ’ αποκοπήν αποζημίωση:
Γραφίστας - Επίπεδο Α

300,00 €

Γραφίστας - Επίπεδο Β

200,00 €

Γραφίστας - Επίπεδο Γ

200,00 €

α.3.v. Τεχνικός ήχου ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξεταζόμενη γλώσσα για την παραγωγή των ηχητικών αρχείων του οργάνου μέτρησης γλωσσομάθειας της Ενότητας 3 δύο (2) ή τριών (3) επιπέδων, ευρώ 400,00 εφάπαξ.
α.3.vi. Στατιστικολόγος ανά εξεταστική περίοδο, για
όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες και για όλα τα εξεταζόμενα επίπεδα, για τη στατιστική ανάλυση της επίδοσης των
υποψηφίων στα ερωτήματα της εξέτασης - item analysis,
ευρώ 400,00 εφάπαξ.
α.3.vii. Γραμματέας ανά εξεταστική περίοδο, ανά εξεταζόμενη γλώσσα, ευρώ 250,00 εφάπαξ.
Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το
έργο της Ομάδας υποστήριξης της Κ.Ε.Ε. και του Γραμματέα ανά εξεταζόμενη γλώσσα, καθώς και του στατιστικολόγου για όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες, που ξεκινά
από την πρώτη συνάντηση/συνεδρίαση της ολομέλειας της ομάδας υποστήριξης της Κ.Ε.Ε. ανά εξεταζόμενη
γλώσσα, με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Κ.Ε.Ε. για την
κάθε γλώσσα και τους Εισηγητές Θεμάτων για την προετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας και ολοκληρώνεται με την εισήγηση των
θεμάτων στην Κ.Ε.Ε. προς τελική έγκριση.».
3) Η περίπτωση (γ) της παρ. 1 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων
συμμετοχής υποψηφίων
(i) Πρόεδρος
ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος
ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Γραμματέας
ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00 εφάπαξ».

19037

4) Η περίπτωση (δ) της παρ. 1 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.)/Ειδικού
Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Ε.Κ.), περαιτέρω προσωπικό
αυτών, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό
(i) Πρόεδρος
ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Γραμματέας
ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iii) Βοηθός γραμματέας
ευρώ 150,00 εφάπαξ
(iv) Κάθε βοηθός γραμματείας ευρώ 100,00 εφάπαξ
(v) Χειριστής μηχανήματος
λήψης θεμάτων
ευρώ 150,00 εφάπαξ
(vi) Κάθε μέλος του βοηθητικού
και τεχνικού προσωπικού ευρώ 80,00 εφάπαξ
(vii) Ιατρός (σε Ε.Ε.Ε.Κ.)
ευρώ 150,00 εφάπαξ».
5) Στην περίπτωση (στ) της παρ. 1 του διατακτικού
αντικαθίστανται οι υποπεριπτώσεις i και ii ως εξής:
«(i) Σε αίθουσα όπου εξετάζεται το σύνολο των γραπτών δοκιμασιών ευρώ 30,00.
(ii) Σε αίθουσα όπου εξετάζονται υποψήφιοι στην παραγωγή προφορικού λόγου ευρώ 30,00.».
6) Στην περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του διατακτικού αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο ως εξής:
«η) Ομάδα βαθμολογητών, εξεταστών παραγωγής
προφορικού λόγου/βοηθών εξέτασης και παρατηρητών
προφορικής δοκιμασίας».
7) Στην περίπτωση (η) της παρ. 1 του διατακτικού η
υποπερίπτωση i αντικαθίσταται ως εξής:
«(i) Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού
λόγου/Βοηθός εξέτασης ευρώ 40,00 ανά ημέρα εξέτασης κατ’ αποκοπήν αποζημίωση και επιπλέον για κάθε
υποψήφιο που εξετάζει στην ίδια δεξιότητα ή βοηθά στις
Ενότητες 1, 2 και 3 ευρώ 2,00.».
8) Στην περίπτωση (η) της παρ. 1 του διατακτικού προστίθεται η υποπερίπτωση vi ως εξής:
«(vi) Παρατηρητής της προφορικής δοκιμασίας για την
ενδεχόμενη συνδρομή στο έργο του αξιολογητή και τη
συνολική εκτίμηση της διαδικασίας εξέτασης, ανά ημέρα
εξέτασης κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ευρώ 30,00.».
9) Στην περίπτωση (η) της παρ. 1 του διατακτικού αντικαθίσταται η υποπερίπτωση iv ως εξής:
«(iv) Στους εξεταστές/βοηθούς εξέτασης και παρατηρητές που μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης και
ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4336/2015.».
10) Η περίπτωση (ιβ) της παρ. 1 του διατακτικού καταργείται.
11) Στην (α) περίπτωση της παρ. 2 του διατακτικού οι
λέξεις «η-εδάφιο v και ιβ» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«η-εδάφιο v και εδάφιο vi».
12) Στη (γ) περίπτωση της παρ. 2 του διατακτικού αντικαθίσταται το εδάφιο (i) ως εξής:
«(i) από τους προέδρους των επιτροπών για τις περιπτώσεις α.1, α.2.i, β, γ, δ, στ, ζ και η, και από τον/την
Πρόεδρο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.)
για την περίπτωση α.2.ii με βάση τα στοιχεία που έχει
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συγκεντρώσει από τον Υπεύθυνο Επιμόρφωσης και
Εποπτείας αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου
και για την περίπτωση α.3. με βάση τα στοιχεία που έχει
συγκεντρώσει από τα μέλη της Επιτροπής ως επιστημονικά υπεύθυνους για τη γλώσσα της επιστημονικής τους
ενασχόλησης.».
Η απόφαση αυτή ισχύει για την εξεταστική περίοδο
Μαΐου 2021 και για κάθε εξεταστική περίοδο εκάστου
από τα επόμενα έτη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Παιδείας και
Θρησκευμάτων
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008
(Β’ 218) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλλήλων της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» για το έτος 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 73190/Α5
(1)
Τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008
(Β' 218) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
2. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/
2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 141).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4452/
2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).
4. Το άρθρο 213 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) με θέμα «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία
του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Την με αρ. 35536/Α5/06-03-2019 (Β’ 909) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/
04-02-2008 (Β’ 218) υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις -

Αρ. Φύλλου 1702

Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τις με αρ. 170141/Α5/11-10-2017
(Β’ 3650) και 49030/Α5/23-03-2018 υπουργικές αποφάσεις».
6. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αρ. πρωτ. Φ1/Γ/199/72290/Β1/9-5-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
9. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008
(Β’ 218) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξετάσεις
- Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αρ. 170141/Α5/
11-10-2017 (Β’ 3650), 49030/Α5/23-03-2018 (Β’ 1140) και
35536/Α5/06-03-2019 (Β’ 909) υπουργικές αποφάσεις,
ως ακολούθως:
1) Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε Εξεταστικά Κέντρα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των
οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.»
2) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων ορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.»
3) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έργο τους είναι ο ορισμός των εποπτών των Εξεταστικών Κέντρων, η εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις έδρες των Εξεταστικών Κέντρων και για τη συγκρότηση των επιτροπών
των Εξεταστικών Κέντρων και του λοιπού τεχνικού και
βοηθητικού προσωπικού αυτών, ο ορισμός των Ομάδων

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

19710

Επιτηρητών, καθώς και η γενικότερη εποπτεία της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.»
4) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Σε κάθε εξεταστικό κέντρο λειτουργεί Ομάδα Επιτηρητών για την επιτήρηση των εξεταζόμενων, τα μέλη της
οποίας καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
5) Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 19 αντικαθίστανται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων συγκροτούνται για κάθε εξεταζόμενη
γλώσσα Ομάδες Εξεταστών για την εξέταση παραγωγής
προφορικού λόγου. Οι Ομάδες ορίζονται, αφού επιλεγούν κατόπιν συνεργασίας με την Κεντρική Εξεταστική
Επιτροπή από το Μητρώο Αξιολογητών του ΚΠΓ που
τηρείται στο Τμήμα Εξετάσεων του ΚΠΓ, εφόσον ανταποκριθούν στην ειδική πρόσκληση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .»
6) Η παρ. 1 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ορίζεται η έδρα των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την εξέταση
των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.»
7) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, συγκροτείται σε κάθε ένα από τα Ειδικά
Εξεταστικά Κέντρα τριμελής επιτροπή για τη διεξαγωγή
των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, ύστερα από
εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.»
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΠΔΑ/35571/2592/Φ.ΟΑΚ
(2)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων
κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλλήλων της εταιρείας "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Α.Κ. Α.Ε.)" για το έτος 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
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βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),
β) του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β' του ν. 4138/2013
(Α' 72) με το οποίο συγχωνεύονται τα Ν.Π.Ι.Δ. Ο.ΑΝ.Α.Κ.
Α.Ε. και Ο.Α.ΔΥ.Κ Α.Ε. σε νέα εταιρεία, με την επωνυμία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.),
γ) των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Α' της Υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του
Μέρους Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης»,
δ) του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες»,
ε) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ....Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
στ) του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ... »,
ζ) του π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και
η) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του ν.
4549/2018 (Α' 105).
2. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. αποφάσεις:
α) Δ16γ/364/15/256/Γ/18-6-2013 (Β' 1473) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ" και του νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"
με σύσταση νέας εταιρείας - Σύσταση ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)"»,
β) ΔΠΔΑ/70338/3849/Φ.ΟΑΚ/15-2-2019 (Β' 605) ΚΥΑ
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019, του εποπτευόμενου φορέα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α. Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)"»,
γ) Υ29/8-10-2015 (Β' 2168) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» και
δ) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (Β' 23) του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση
εκτέλεσης», όπως τροποποιημένη ισχύει.
3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6) «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)
«Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».
4. Τα αριθμ. 11399/7-12-2018 και 1674/15-2-2019
έγγραφα της εταιρείας "OAK A.E.", το αριθμ. 11079/
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29-11-2018 Απόσπασμα Πρακτικού κατά τη 16η Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα από
12-12-2018 και 15-2-2019 ηλεκτρονικά μηνύματα.
5. Το από 11-2-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
6. Την από 6-3-2019 εισηγητική έκθεση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 100.000,00 €, επιμερισμένα στους κωδικούς 60.00.11 (52.500,00 €), 64.01.02
(42.000,00) και 64.01.03 (5.500,00 €) για το τρέχον οικονομικό έτος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της εταιρείας, σύμφωνα με το
αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ.15712/1097/Φ.ΟΑΚ/5-3-2 019 έγγραφο
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
8. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού της εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε., για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελούμενου
από την εταιρεία έργου:
α) στο εσωτερικό για την επίβλεψη και παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων στην Περιφέρεια Κρήτης,
όπως ο σχεδιασμός, η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση,
διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Νότιου Οδικού
Άξονα Κρήτης, του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και
του υπόλοιπου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης, καθώς και για την ανάληψη, συντήρηση, λειτουργία,
διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων εγγείων
βελτιώσεων και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, όπως το έργο ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης
και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, καθώς
και υγρών αποβλήτων και
β) στο εξωτερικό, με τη συμμετοχή των στελεχών της
σε Διεθνή Συνέδρια, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας, ως κατωτέρω:
1. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, μέχρι εξήντα (60) ημέρες για έκαστο
εξ αυτών, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του
ν. 4336/2015.
2. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
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3. Για τα Διευθυντικά στελέχη, μέχρι είκοσι (20) ημέρες
για έκαστο εξ αυτών.
4. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που
ορίζονται ως επιβλέποντες και εποπτεύοντες στα έργα
που διαχειρίζεται ο Φορέας, μέχρι εξήντα (60) ημέρες
για έκαστο εξ αυτών.
5. Για τους λοιπούς υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
6. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών,
μέχρι τριάντα (30) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
7. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος,
μέχρι τριάντα (30) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
8. Για τους υπαλλήλους του κλάδου TE Μηχανικών, που
ορίζονται ως βοηθοί επιβλέποντες μηχανικοί στα έργα
που διαχειρίζεται ο Φορέας, μέχρι εξήντα (60) ημέρες
συνολικά για έκαστο εξ αυτών.
9. Για τους λοιπούς υπαλλήλους του κλάδου TE Μηχανικών, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
10. Για τους Δικηγόρους της εταιρείας, μέχρι είκοσι (20)
ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
11. Για τους Διοικητικούς και λοιπούς υπαλλήλους,
μέχρι δέκα (10) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
12. Για τους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας,
μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις
εκτός έδρας του προσωπικού της εταιρείας "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Κ.
Α.Ε.)" εντός και εκτός της Επικράτειας έχει προβλεφθεί
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας για το
τρέχον οικονομικό έτος.
Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2019, μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός
έδρας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 9 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υποδομών
και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/4.2.2008
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την
απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου», όπως αυτή συστάθηκε με την υπ’ αρ. 87/28-2-2011 (Β’ 913) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.

3

Τροποποίηση της Θεματικής Ενότητας «Ποσοτικές Μέθοδοι» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 128821/Α5
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/
4.2.2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - Όργανα
εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186),
2. του άρθρου 13 παρ. 19 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α’ 141),
3. του Κεφαλαίου Α του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση Θεμάτων
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17),

Αρ. Φύλλου 4269

4. του άρθρου 213 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70),
5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
6. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
8. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
9. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
10. της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/114/35785/Β1/11-03-2020
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., διότι με αυτή καθορίζονται ορισμένα επιμέρους θέματα σχετικά με τις εξετάσεις και τα
όργανα εξετάσεων.
Γ. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών των εξετάσεων του ΚΠΓ, αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως
ακολούθως:
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1) Στην παρ. 5 του άρθρου 10 στο τέλος προστίθενται
δύο εδάφια ως εξής:
«Στο έργο της διενέργειας επιμορφωτικών σεμιναρίων για την αρχική και συνεχιζόμενη επιμόρφωση των
αξιολογητών κάθε εξεταζόμενης γλώσσας ο Υπεύθυνος
Επιμόρφωσης και Εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου κάθε γλώσσας δύναται να επικουρείται από ομάδα επιμορφωτών αξιολογητών προφορικού λόγου, οι οποίοι, ύστερα από εισήγησή του ως
Υπεύθυνου της κάθε γλώσσας, ορίζονται με απόφαση
του Υπουργού και είναι μέλη ΔΕΠ ή μέλη ΕΕΠ ή μέλη
ΕΙΔΙΠ από Τμήματα Ξένων Γλωσσών ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και
αξιολόγησης γλωσσομάθειας, ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, ή
εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης των
κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών. Με απόφαση
του Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της ΚΕΕ, ορίζεται
η διενέργεια σεμιναρίων για την αρχική και συνεχιζόμενη επιμόρφωση των αξιολογητών κάθε εξεταζόμενης
γλώσσας, οι ημερομηνίες διενέργειας των σεμιναρίων,
ο τόπος διεξαγωγής τους, καθώς και θέματα σχετικά με
την οργάνωση και την διενέργεια των σεμιναρίων.»
2) Στο άρθρο 10 προστίθενται οι παρ. 6 και 7 ως εξής:
«6. Με την ίδια απόφαση που ορίζεται η ΚΕΕ, η Ομάδα
Εισηγητών Θεμάτων και ο Υπεύθυνος Επιμόρφωσης και
Εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού
λόγου κάθε γλώσσας, ορίζεται επίσης ένας Γραμματέας
με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους του Τμήματος
Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών, διοικητικούς κλάδου ΠΕ που έχουν γνώση μιας ξένης γλώσσας από τις εξεταζόμενες γλώσσες ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς
των κλάδων ΠΕ των Τμημάτων των ξενόγλωσσων Φιλολογιών των εξεταζόμενων γλωσσών. Για την διοικητική
υποστήριξη της ΚΕΕ μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό, μέχρι έξι (6)
άτομα, αποτελούμενο από διοικητικούς υπαλλήλους ή
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Γενικής Διεύθυνσης
Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.
7. Η συμμετοχή κάθε ενός μέλους της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του ΚΠΓ, κάθε Εισηγητή Θεμάτων, κάθε
Υπεύθυνου Επιμόρφωσης και Εποπτείας των αξιολογητών
προφορικού και γραπτού λόγου κάθε γλώσσας, του Γραμματέα και του αναπληρωτή του, καθώς και κάθε ενός μέλους του περαιτέρω γραμματειακού προσωπικού διέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 7 («Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων») του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Για την μη ύπαρξη
κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς
την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.».
3) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Ομάδα υποστήριξης
Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του/της Προέδρου
της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του ΚΠΓ, σε κάθε
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εξεταστική περίοδο ανά εξεταζόμενη γλώσσα συγκροτείται Ομάδα Υποστήριξης της ΚΕΕ για την εκπόνηση
έγκυρων και αξιόπιστων διαβαθμισμένων οργάνων
μέτρησης γλωσσομάθειας, δηλαδή, δοκιμασιών/δραστηριοτήτων/ερωτημάτων που ως εργαλεία μέτρησης
γλωσσομάθειας αντιστοιχούν στις τέσσερις (4) ενότητες του συστήματος αξιολόγησης του ΚΠΓ για κάθε ένα
από τα τρία (3) μακροεπίπεδα γλωσσομάθειας, δηλαδή
Α (Α1+Α2), Β (Β1+Β2), Γ (Γ1+Γ2).
2. Έδρα των Ομάδων αυτών είναι τα Τμήματα του
Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ. όπου έχει αναπτυχθεί η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Τα Τμήματα αυτά είναι τα
εξής: Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Α.Π.Θ., Αγγλικής, Γερμανικής και Ισπανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. Τα
μέλη κάθε Ομάδας είναι εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στην δημιουργία υλικού αξιολόγησης γλωσσομάθειας, οι οποίοι λειτουργούν ως εξωτερικοί συνεργάτες
υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση του Επιστημονικά
Υπεύθυνου Γλώσσας για την προετοιμασία των θεμάτων,
ο οποίος επικουρείται από τους δύο Εισηγητές Θεμάτων
κάθε γλώσσας και είναι αρμόδιος για τον συντονισμό και
τον τελικό έλεγχο του έργου.
3. Κάθε Ομάδα Υποστήριξης της ΚΕΕ για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου του
ΚΠΓ αποτελείται από δέκα τρία (13) μέλη ως ακολούθως:
α) τέσσερα (4) μέλη ως συγγραφείς θεμάτων (κειμένωνδοκιμασιών/δραστηριοτήτων- ερωτημάτων), β) τρία (3)
μέλη ως εμπειρογνώμονες-πειραματιστές, γ) τέσσερα (4)
μέλη ως εκφωνητές προφορικών κειμένων, δ) ένα (1) μέλος ως γραφίστας και ε) ένα (1) μέλος ως τεχνικός ήχου.
4. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τα
μέλη της Ομάδας υποστήριξης της ΚΕΕ, καθώς και το
έργο που επιτελούν:
α) Οι συγγραφείς θεμάτων (κειμένων-δοκιμασιών/
δραστηριοτήτων-ερωτημάτων), μέλη ΔΕΠ ή μέλη ΕΕΠ
ή ΕΙΔΙΠ ή από Τμήματα Ξένων Γλωσσών ΑΕΙ στα οποία
λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και
αξιολόγησης γλωσσομάθειας, ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών,
ή εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης
των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, κατάλληλα
εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία
στην συγγραφή κειμένων, δοκιμασιών/δραστηριοτήτων
και ερωτημάτων, με συνεκτίμηση το να είναι φυσικοί
ομιλητές της εξεταζόμενης γλώσσας, εκπονούν ένα ή
περισσότερα όργανα μέτρησης που συνάδουν με τις
προδιαγραφές του συστήματος αξιολόγησης του ΚΠΓ και
με τις ειδικές οδηγίες συγγραφής. Ειδικότερα, έργο τους
είναι η συγγραφή ή/και επιλογή κειμένων αυθεντικού λόγου, γραπτών, προφορικών, οπτικών και πολυτροπικών,
ανά μακροεπίπεδο και μικροεπίπεδο γλωσσομάθειας και
ανά ενότητα, στα οποία βασίζονται οι δοκιμασίες των
οργάνων μέτρησης κάθε επιπέδου και κάθε ενότητας και
από τα οποία έλκονται ερωτήματα κατανόησης και παραγωγής λόγου. Έργο των συγγραφέων είναι, επίσης, η
συγγραφή ποικιλίας προδιαγεγραμμένων τύπων δοκιμα-

Τεύχος B’ 4269/01.10.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

σιών κατανόησης και παραγωγής λόγου με ερωτήματα, η
συγγραφή κλείδας απαντήσεων για τα ερωτήματα-items
συγκλίνουσας και αποκλίνουσας παραγωγής λόγου και
δειγμάτων γραπτών, καθώς και των απαιτήσεων παραγωγής τους βάσει των προδιαγεγραμμένων κριτηρίων
αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, έργο τους είναι για τα
4 όργανα μέτρησης γλωσσομάθειας για το επίπεδο Α η
εκπόνηση περίπου 60 δοκιμασιών, η συγγραφή 600 περίπου ερωτημάτων και η κατασκευή απαντητικών κλειδών στα ερωτήματα συγκλίνουσας παραγωγής λόγου,
για το επίπεδο Β η εκπόνηση περίπου 80 δοκιμασιών, η
συγγραφή 800 περίπου ερωτημάτων και η κατασκευή
απαντητικών κλειδών στα ερωτήματα συγκλίνουσας παραγωγής λόγου, και για το επίπεδο Γ η εκπόνηση περίπου
100 δοκιμασιών, η συγγραφή 1000 περίπου ερωτημάτων
και η κατασκευή απαντητικών κλειδών στα ερωτήματα
συγκλίνουσας παραγωγής λόγου. Επιπρόσθετα, έργο
τους είναι η διόρθωση προβλημάτων που προκύπτουν
από τις δοκιμαστικές εφαρμογές και το πιλοτάρισμα των
οργάνων μέτρησης της γλωσσομάθειας, η συνεργασία,
όπου είναι δυνατόν, στην επίβλεψη της γραφιστικής επεξεργασίας των οργάνων μέτρησης και των τευχιδίων για
τις εξετάσεις προφορικού λόγου και στην καθοδήγηση
των επαγγελματιών-εκφωνητών προφορικού λόγου
κατά τη διάρκεια ηχογράφησης, και τέλος η συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της εξεταζόμενης
γλώσσας στην αξιολόγηση των συμπερασμάτων της
ανάλυσης των αποτελεσμάτων της τελευταίας εξεταστικής περιόδου του ΚΠΓ, με σκοπό την ταυτοποίηση
των καλών και προβληματικών χαρακτηριστικών που
θα αποτελέσουν οδηγό για τα ερωτήματα της τρέχουσας
εξεταστικής περιόδου.
β) Οι εμπειρογνώμονες-πειραματιστές, μέλη ΕΕΠ ή
ΕΙΔΙΠ από Τμήματα Ξένων Γλωσσών ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και
αξιολόγησης γλωσσομάθειας, ή συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, ή
εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης
των κλάδων των εξεταζόμενων γλωσσών, με εμπειρία
στα προγράμματα ξενόγλωσσης διδακτικής και αξιολόγησης γλωσσομάθειας, έχουν ως έργο τους την πειραματική εφαρμογή των οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας
σε συνθήκες παρόμοιες με τις πραγματικές. Σκοπός της
προσομοίωσης των εξετάσεων είναι ο εντοπισμός τυχόν προβλημάτων, όπως ακαταλληλότητα εικόνων ή/και
ερωτημάτων σε σχέση με το περιεχόμενο, γνωσιακές δυσκολίες κάποιων ερωτημάτων, επάρκεια χρόνου, τυχόν
γλωσσικά και τυπογραφικά προβλήματα, κ.λπ. Τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων για τα θέματα αυτά συζητούν
διεξοδικά οι Εισηγητές Θεμάτων ως υπεύθυνοι για την
παραμετροποίηση και επικύρωση των θεμάτων, με την
συνεργασία των συγγραφέων, υπό την επίβλεψη του
Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε εξεταζόμενης γλώσσας.
γ) Οι εκφωνητές προφορικών κειμένων, εκπαιδευτικοί
κλάδου ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών ή κλάδου ΠΕ91.02
Δραματικής Τέχνης ή απόφοιτοι σχολών θεάτρου, που
έχουν παρακολουθήσει μαθήματα αγωγής λόγου, ορθοφωνίας και υποκριτικής, και έχουν εμπειρία στην από-
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δοση φωνητικών κειμένων και στην απόδοση διαλόγων,
με πιστοποιημένη την άριστη γνώση της εξεταζόμενης
γλώσσας (επίπεδο Γ2), με συνεκτίμηση το να είναι φυσικοί
ομιλητές της εξεταζόμενης γλώσσας, αναλαμβάνουν ανά
επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΕΕ, την εκφώνηση των προφορικών κειμένων
και των οδηγιών εκτέλεσης των δοκιμασιών και παραδειγμάτων της Ενότητας 3, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη
των συγγραφέων, των Εισηγητών Θεμάτων και του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε εξεταζόμενης γλώσσας.
δ) Ο γραφίστας, μέλος ΕΕΠ ή ΕΙΔΙΠ ή ΕΤΕΠ από Τμήματα
ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα με αντικείμενο
σχετικό με την γραφιστική τέχνη, ή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών ή κλάδου ΤΕ02.05
Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδίκευση στην Γραφιστική
ή στις Γραφικές Τέχνες, ή κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού με αντικείμενο σχετικό με την
γραφιστική τέχνη, με εμπειρία στην γραφιστική και στην
εικονογράφηση υλικού αξιολόγησης της γλωσσομάθειας ή/και μαθησιακού υλικού, αναλαμβάνει ανά επίπεδο
γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
της ΚΕΕ, την εικονογράφηση και γραφιστική επεξεργασία των φυλλαδίων των δοκιμασιών των ενοτήτων 1, 2
και 3, και του φυλλαδίου του εξεταστή και του έντυπου
τευχιδίου του εξεταζόμενου για την ενότητα 4, το οποίο
παράγεται και τυπώνεται σε τετραχρωμία, καθώς και τυχόν διορθώσεις μετά από ποιοτικό έλεγχο.
ε) Ο τεχνικός ήχου, μέλος ΕΕΠ ή ΕΙΔΙΠ ή ΕΤΕΠ από
Τμήματα ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα με
αντικείμενο σχετικό με την επεξεργασία ήχου με χρήση
νέων τεχνολογιών, ή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.02 Τεχνολόγων Μουσικής Τεχνολογίας, Ήχου και Μουσικών
Οργάνων, ή κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού με αντικείμενο σχετικό με την επεξεργασία
ήχου με χρήση νέων τεχνολογιών, με αποδεδειγμένη
εμπειρία στην ψηφιακή επεξεργασία ηχητικών κειμένων εξέτασης γλωσσομάθειας ή/και μαθησιακού υλικού,
αναλαμβάνει ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΕΕ, την παραγωγή των
ηχητικών αρχείων της Ενότητας 3, και ειδικότερα την
ηχογράφηση προφορικών κειμένων, οδηγιών εκτέλεσης
των δοκιμασιών και παραδειγμάτων, την ψηφιακή επεξεργασία κειμένων ήχου, την χρήση ηχητικών εφέ, όπου
είναι αναγκαίο, τη σύνθεση ηχητικών μακέτας και τυχόν διορθώσεις μετά τον ποιοτικό έλεγχο του συνολικού
ηχητικού υλικού, και τελικώς την παραγωγή ηχητικών
μηνυμάτων σε ψηφιακή μορφή.
5. Με την ίδια απόφαση που συγκροτούνται Ομάδες
Υποστήριξης της ΚΕΕ, ύστερα από εισήγηση του/της
Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του
ΚΠΓ, ορίζεται ένας στατιστικολόγος, μέλος ΕΕΠ ή ΕΙΔΙΠ
από Τμήματα ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν προγράμματα
σπουδών του γνωστικού πεδίου της Στατιστικής Επιστήμης ή/και των συναφών θεωρητικών και εφαρμοσμένων
αντικειμένων, ή εκπαιδευτικός με πτυχίο ή μεταπτυχιακό
ή διδακτορικό με εξειδίκευση στην Στατιστική, που αναλαμβάνει για όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις εξετάσεις με
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σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας των ερωτημάτωνitems των τεστ και την σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ
των διαφορετικών γλωσσών.
6. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από εισήγηση της
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, ορίζεται ένας Γραμματέας ανά εξεταζόμενη
γλώσσα από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων με σκοπό
την γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Ομάδας.
7. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην Ομάδα Υποστήριξης της ΚΕΕ διέπεται από την υποχρέωση των μελών
για απόλυτη εχεμύθεια. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει
στην Ομάδα Υποστήριξης της ΚΕΕ όποιος εξετάζεται ο
ίδιος ως υποψήφιος στις εξετάσεις του ΚΠΓ, ή/και έχει
σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα
με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως υποψήφιος, ή/και προετοιμάζει εκτός
σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις εξετάσεις
του ΚΠΓ, ή/και συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται
υποψήφιοι των εξετάσεων ΚΠΓ. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς
την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΚΠΓ».
4) Στο άρθρο 12 προστίθεται η παρ. 3 ως εξής:
«Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή Οργάνωσης
Εξετάσεων όποιος είναι ο ίδιος υποψήφιος στις εξετάσεις
του ΚΠΓ ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που
συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως υποψήφιος. Για την
μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη
δήλωση προς την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΚΠΓ».
5) Στο άρθρο 13 προστίθεται η παρ. 3 ως εξής:
«Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή αποστολής
θεμάτων και Ομάδας Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών
των Εξεταστικών Κέντρων και της ΚΕΕ στο Υ.ΠΑΙ.Θ. όποιος
έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις
εξετάσεις του ΚΠΓ ως υποψήφιος. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς
την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΚΠΓ».
6) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ως Συντονιστές διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε
κάθε περιφέρεια οι οικείοι Περιφερειακοί Διευθυντές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή σε
περίπτωση κωλύματος οι νόμιμοι αναπληρωτές τους».
7) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Διευθύνσεων Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή σε περίπτωση κωλύματος
οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, ορίζονται βοηθοί Συντονιστές με απόφαση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
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8) Στο άρθρο 16 προστίθεται η παρ. 3 ως εξής:
«Δεν μπορεί να ορίζεται ως Συντονιστής και ως Βοηθός Συντονιστή όποιος εξετάζεται ο ίδιος ως υποψήφιος
στις εξετάσεις του ΚΠΓ ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως
υποψήφιος. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται
σχετική υπεύθυνη δήλωση από τον Συντονιστή προς την
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
και από τον Βοηθό Συντονιστή προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».
9) Στο άρθρο 17 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ως Επόπτες ορίζονται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή σε περίπτωση κωλύματος οι νόμιμοι
αναπληρωτές τους».
10) Στο άρθρο 17 προστίθενται στο τέλος τρία εδάφια
ως εξής:
«Όσοι ορίζονται Επόπτες έχουν υποχρέωση για απόλυτη εχεμύθεια. Δεν μπορεί να ορίζεται ως Επόπτης Εξεταστικού Κέντρου όποιος εξετάζεται ο ίδιος ως υποψήφιος
στις εξετάσεις του ΚΠΓ, ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως
υποψήφιος. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».
11) Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 18 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Δεν μπορεί να ορισθεί επιτηρητής όποιος εξετάζεται
ο ίδιος ως υποψήφιος στις εξετάσεις του ΚΠΓ στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο, ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7
του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ
ως υποψήφιος στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, και για την
μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη
δήλωση προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
12) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 19 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Σημειώνεται πως δεν μπορεί να ορισθεί ως εξεταστής
προφορικής δοκιμασίας ή ως βοηθός εξέτασης των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες
κατά την εξέτασή τους στις Ενότητες 1, 2 και 3 όποιος
συμμετέχει ο ίδιος ως υποψήφιος στο εξεταστικό κέντρο
στο οποίο έχει οριστεί ως εξεταστής, ή/και έχει σύζυγο
ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις
του ΚΠΓ ως υποψήφιος στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, ή/
και προετοιμάζει υποψηφίους για τις εξετάσεις του ΚΠΓ
που εξετάζονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, και για την
μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη
δήλωση προς την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.».
13) Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ομάδες παρατηρητών της προφορικής
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εξέτασης κάθε εξεταζόμενης γλώσσας, μέχρι δέκα (10)
άτομα ανά ομάδα, αρμοδιότητα των οποίων είναι η ενδεχόμενη συνδρομή στο έργο του αξιολογητή και η συνολική εκτίμηση της διαδικασίας εξέτασης. Παρατηρητές
ορίζονται σε Εξεταστικά Κέντρα δειγματοληπτικά κάθε
φορά και τα συμπεράσματα των παρατηρητών αποστέλλονται στην ΚΕΕ. Κατόπιν αυτών, η ΚΕΕ υποβάλλει εισήγηση στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του
Υ.ΠΑΙ.Θ., με σκοπό την από κοινού συνεχή βελτίωση και
την διασφάλιση της ποιότητας των προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ. Οι ομάδες ορίζονται ύστερα από εισήγηση του/της Προέδρου της ΚΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις
προτάσεις των Υπευθύνων Επιμόρφωσης και Εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου
κάθε εξεταζόμενης γλώσσας, αφού επιλεγούν από το
Μητρώο Αξιολογητών του ΚΠΓ, εφόσον ανταποκριθούν
στην ειδική πρόσκληση ενδιαφέροντος της αρμόδιας
Διεύθυνσης. Σημειώνεται πως δεν μπορεί να ορισθεί ως
παρατηρητής όποιος συμμετέχει ο ίδιος ως υποψήφιος
στο εξεταστικό κέντρο στο οποίο έχει οριστεί ως παρατηρητής, ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που
συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως υποψήφιος στο
ίδιο εξεταστικό κέντρο, ή/και προετοιμάζει υποψηφίους
για τις εξετάσεις του ΚΠΓ που εξετάζονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, και για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τη Διεύθυνση
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.».
14) Μετά το έκτο εδάφιο του άρθρου 22 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Έργο των Βαθμολογητών οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των βαθμολογητών κατά προτεραιότητα με μεγαλύτερη εμπειρία στο σύστημα αξιολόγησης γλωσσομάθειας
είναι και η δειγματική βαθμολόγηση-προβαθμολόγηση
εκατό (100) περίπου γραπτών ανά εξεταζόμενη γλώσσα».
15) Στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 22 προστίθεται μετά τη λέξη «Κέντρο» η φράση ως εξής:
«ή/και προετοιμάζει υποψηφίους για τις εξετάσεις του
ΚΠΓ και τα γραπτά τους βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο Βαθμολογικό Κέντρο».
16) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 23 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Το έργο της προβαθμολόγησης και το έργο των Βαθμολογητών επιβλέπουν και βοηθούν επιλεγμένοι Συντονιστές, η ομάδα των οποίων ορίζεται με απόφαση του
Προέδρου της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου,
ανάλογα με τον αριθμό των εντύπων των δοκιμασιών
και απαντήσεων κάθε γλώσσας, καθώς και με τον αριθμό
των Βαθμολογητών».
17) Στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 23 προστίθεται μετά τη λέξη «Κέντρο» η φράση ως εξής:
«ή/και προετοιμάζει υποψηφίους για τις εξετάσεις του
ΚΠΓ και τα γραπτά τους βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο Βαθμολογικό Κέντρο».
18) Στο τέλος του άρθρου 24 προστίθενται δύο εδάφια
ως εξής:
«Σημειώνεται πως δεν μπορεί να συμμετέχει στην Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης
(OMR) όποιος συμμετέχει ο ίδιος ως υποψήφιος στις εξε-
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τάσεις του ΚΠΓ, ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος
ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας,
που εξετάζεται ως υποψήφιος. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υπογράφεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.».
19) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην τριμελή Επιτροπή και στο επικουρικό προσωπικό αυτής δε μπορεί να μετέχει όποιος είναι υποψήφιος
στις εξετάσεις του ΚΠΓ, ή/και έχει σύζυγο ή συγγενή εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ ως
υποψήφιος».
20) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 26 προστίθενται
τρία εδάφια ως εξής:
«Σημειώνεται πως δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου ή στη Γραμματεία της όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που
συμμετέχει ως υποψήφιος στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Για
την μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Αναφορικά με τον Πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου,
η υπεύθυνη δήλωση για την μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης».
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. 119180
(2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Ενιαίας
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου», όπως αυτή συστάθηκε με
την υπ’ αρ. 87/28-2-2011 (Β’ 913) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).
β) Τον ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του
Κυβερνητικού έργου» (Α’ 21).
γ) Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).
δ) Τα άρθρα 1,63,37,97,98,103, 214,238,257,266,280
και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης”» (Α΄ 87).
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ε) Το π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄234),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄240).
στ) Τον ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(Α΄237).
ζ) Την υπ’ αρ. 13912/15-5-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε ο
Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου στη θέση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας.
η) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013
«Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες
διατάξεις”» (Α΄ 98).
θ) Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του
ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114).
2. Την υπ’ αρ. 8440/24-2-2011 υπουργική απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτής» (Β΄318), όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
από την υπ’ αρ. 63967/13-9-2019 (Β΄3537) απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών.
3. Την υπ’αρ. 87/28-2-2011(Β΄913) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, περί σύστασης του
Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου».
4. Την υπ’αρ. 73/22-6-2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου περί τροποποίησης
της συστατικής πράξης της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου», όπως
αυτή συστάθηκε με την υπ’ αρ. 87/28-2-2011 (Β΄ 913)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ως
προς το άρθρο 3 της συστατικής πράξης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου», όπως αυτό συστάθηκε με την
υπ’αρ. 87/28-2-2011(Β’ 913) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αμυνταίου, ως προς το άρθρο 3 της συστατικής πράξης, ως εξής:
Η Σχολική Επιτροπή θα διοικείται από Δεκατρία μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου μαζί με
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται
από:
• Τέσσερα μέλη είναι Δημοτικοί σύμβουλοι,
• Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
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• Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της ένωσης γονέων, (στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά
προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας)
• Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό
σχολικής μονάδας.
• Πέντε μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 87/28-2-2011 (Β΄913)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμυνταίου
έτους 2020 και επόμενων ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 489/3.14.ακ./21-9-2020
(3)
Τροποποίηση της Θεματικής Ενότητας «Ποσοτικές Μέθοδοι» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2,
του ν. 2552/1997 (Α΄ 266).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
4. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1/11.8.2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της
υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)” (Υ.Ο.Δ.Δ. 637)».
5. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 7/21-07-2020 Συνεδρίασης
της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
6. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 489/21-09-2019 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.

Τεύχος B’ 4269/01.10.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7. Την υπ’ αρ. 492/03.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών του Ε.Α.Π.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της Θεματικής Ενότητας «Ποσοτικές
Μέθοδοι» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, που προβλέπεται από την υπό στοιχεία Β1/685/1998 (Β΄ 1101)
υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε μετα-
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γενέστερα με τις όμοιες υπό στοιχεία 42457/B1/2003
(Β΄ 543) και 53519/B1/2003 (Β’ 1031), ως ακολούθως:
«Ποσοτικές Μέθοδοι» με γνωστικά αντικείμενα:
1. Επιχειρησιακά Μαθηματικά
2. Επιχειρησιακή Στατιστική
3. Επιχειρησιακή Έρευνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 27299/Α5
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/
04-02-2008 υπουργικής απόφασης «ΕξετάσειςΌργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 1, [όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 19α του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003 (Α’ 141)], της παρ. 1 [όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4452/2017 (Α’ 17)], της παρ. 2 [όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 19β του άρθρου 13
του ν. 3149/2003 (Α’ 141)] και της παρ. 3 του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4
[όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 128 του
ν. 4763/2020 (Α’ 254)] του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
3. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
4. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 31),
5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
7. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
8. της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικής
απόφασης «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»
(Β’ 218), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρ. Φύλλου 928

Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/104/20740/Β1/23-02-2021
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού
του Υ.ΠΑΙ.Θ., διότι με αυτή καθορίζονται ορισμένα επιμέρους θέματα σχετικά με τις εξετάσεις του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Γ. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών των εξετάσεων του ΚΠΓ, αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργική απόφαση «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Δικαιολογητικά
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για
την απόκτηση του ΚΠΓ υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η διεύθυνση της
οποίας αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος, μετά από πρόσκληση του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των εξετάσεων.
2. Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και συμπληρώνουν την αίτησή τους. Mε την ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την πρόθεσή
τους για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ.
3. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στα αντίστοιχα πεδία
της ηλεκτρονικής αίτησης τα αναγκαία ατομικά στοιχεία
που θα αξιοποιηθούν για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας,
καθώς και για την απόδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχίας εφόσον διεξέλθουν επιτυχώς τις εξετάσεις.
Επιπλέον, επιλέγουν την εξεταζόμενη γλώσσα, το εξεταζόμενο επίπεδο και την περιοχή εξέτασης στην οποία
επιθυμούν να εξεταστούν από τις διαθέσιμες περιοχές
εξέτασης που έχουν ανακοινωθεί με την υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των εξετάσεων. Επιλέγουν, επίσης, την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(που μπορεί να είναι διαφορετική από τη Διεύθυνση της
περιοχής εξέτασης) στην έδρα της οποίας λειτουργεί η
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Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσας. Από την οικεία
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει επιλεγεί θα παραλάβουν οι υποψήφιοι το πιστοποιητικό ή
τη βεβαίωση επιτυχίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 28 της παρούσας.
4. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται, εντός
των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί στην υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των Εξετάσεων, να
καταβάλουν εξέταστρα/e-παράβολο, ανάλογα με το
εξεταζόμενο επίπεδο που έχουν επιλέξει, το ύψος των
οποίων καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Οικονομικών, και να συμπληρώσουν τον Κωδικό Παραβόλου στην ηλεκτρονική αίτησή τους.
5. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα αιτούμενα στοιχεία και επιπλέον
μεταφορτώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον έγγραφο ταυτοπροσωπίας με
το οποίο πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου
και το οποίο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λπ.). Στην περίπτωση που
το πατρώνυμο του υποψηφίου δεν πιστοποιείται από
το έγγραφο ταυτοπροσωπίας, την ευθύνη για τη σωστή
αναγραφή του αναλαμβάνει ο υποβάλλων/η υποβάλλουσα την ηλεκτρονική αίτηση.
β) Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου όπου αναγράφεται ο Κωδικός Παραβόλου.
γ) Εάν ο υποψήφιος είναι ανήλικος, κάτω των 18 ετών,
υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου που έχει
την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά
του (ως προς την επιμέλεια του υποψηφίου) και ότι υποβάλλει εκ μέρους του την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Η δήλωση μπορεί να είναι
έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα
μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη απαιτείται η
μεταφόρτωση και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
ή του διαβατηρίου του δηλούντος.
δ) Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από μη κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη διαμονή του
στην Ελλάδα, την ισχύουσα άδεια διαμονής του στην
Ελλάδα.
Τέλος, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην ηλεκτρονική
εφαρμογή την ηλεκτρονική αίτησή τους, ως μη οριστικοποιημένη, προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει για έλεγχο και οριστικοποίηση. Μετά την υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους η περαιτέρω επεξεργασία των
στοιχείων της.
6. Υπεύθυνος για τον έλεγχο και την οριστικοποίηση
της αίτησης του υποψηφίου είναι ο υπάλληλος που έχει
ορισθεί ως μέλος της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων στην οικεία
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Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επέλεξε ο
υποψήφιος για την οριστικοποίηση της αίτησής του και
την παραλαβή του πιστοποιητικού επιτυχίας. Ο αρμόδιος
υπάλληλος, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική εφαρμογή δικαιολογητικά, οφείλει να προβεί
στον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου, και εφόσον αυτά είναι
ορθά, να δεσμεύσει το παράβολο των εξέταστρων και να
προβεί στην οριστικοποίηση της αίτησης. Ο υποψήφιος
λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα
ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του
και το ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου για τη συμμετοχή
του στις εξετάσεις του ΚΠΓ, που φέρει μοναδικό κωδικό
αριθμό.
7. Εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου διαπιστωθούν παραλείψεις ή/και λάθη, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει με
ηλεκτρονικό μήνυμα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το
πρόβλημα, προβαίνει βάσει των μεταφορτωμένων αρχείων στις απαραίτητες τροποποιήσεις και οριστικοποιεί
την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου. Ο υποψήφιος
λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα
ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του,
με περιγραφή των τροποποιήσεων. Εάν οι παραλείψεις ή/και τα λάθη αφορούν μη ορθά μεταφορτωμένα
αρχεία, και εφόσον μετά από σχετική ενημέρωση του
υποψηφίου από τον αρμόδιο υπάλληλο ο υποψήφιος
δεν αποστείλει ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τα ορθά δικαιολογητικά, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος ακυρώνει τη συγκεκριμένη αίτηση και ο
υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής
μήνυμα ενημέρωσης για την ακύρωση της αίτησής του
με περιγραφή του λόγου ακύρωσης αυτής.
8. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στο
Εξεταστικό Κέντρο όπου θα εξεταστούν το εκτυπωμένο ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου, μαζί με το έγγραφο
ταυτοπροσωπίας που έχουν μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή τους (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο
επίσημο έγγραφο που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία,
όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λπ.), προκειμένου
να τους επιτραπεί η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο μετά
τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
9. Σε περίπτωση που μετά από την ολοκλήρωση της
οριστικοποίησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, ο υποψήφιος
διαπιστώσει ότι έχει συμπληρώσει εσφαλμένως στοιχεία
σχετικά με τις προτιμήσεις της εξεταζόμενης γλώσσας
ή του επιπέδου ή της περιοχής εξέτασης, οφείλει να
υποβάλει σχετικό αίτημα διόρθωσης της αίτησής του
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που οριστικοποίησε την
αρχική του αίτηση. Ο αρμόδιος υπάλληλος ως μέλος
της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων
συμμετοχής υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα
διόρθωσης του υποψηφίου, εκτελεί αρχικά την άρση
οριστικοποίησης της αντίστοιχης αίτησης και καταχωρίζει τις διορθώσεις/αλλαγές που αιτείται ο υποψήφιος.
Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των διορθώσεων/αλλαγών, ο αρμόδιος υπάλληλος εκτελεί εκ νέου τη
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διαδικασία της οριστικοποίησης, ο υποψήφιος λαμβάνει εκ νέου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα
ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του
και εκτυπώνει το νέο ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου με
νέο μοναδικό κωδικό αριθμό, καθώς το προηγούμενο
Δελτίο Εξεταζόμενου ακυρώνεται.
10. Η αίτηση για συμμετοχή σε περισσότερες από μία
γλώσσες ή σε περισσότερα από ένα επίπεδα στην ίδια
εξεταστική περίοδο γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου,
καθώς είναι πιθανόν από το πρόγραμμα των εξετάσεων
να μην προκύπτει τέτοια δυνατότητα.»
2. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Συλλογικά και ατομικά όργανα
των εξετάσεων του ΚΠΓ
Για την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων,
την τήρηση Μητρώου αξιολογητών, την αποστολή των
θεμάτων, τον τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης,
τη διαδικασία βαθμολόγησης, τα τυχόν ελάχιστα όρια
βαθμολογίας καθώς και για την έκδοση των αποτελεσμάτων προβλέπονται και συστήνονται τα παρακάτω
συλλογικά και ατομικά όργανα:
1. Ανώτατο Συμβούλιο του ΚΠΓ.
2. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, Εισηγητές Θεμάτων,
Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης και Εποπτείας αξιολογητών
προφορικού και γραπτού λόγου και Επιμορφωτές.
3. Ομάδα υποστήριξης της Κεντρικής Εξεταστικής
Επιτροπής.
4. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων.
5. Επιτροπή Αποστολής Θεμάτων και Ομάδα Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων
και της ΚΕΕ στο Υ.ΠΑΙ.Θ.
6. Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων
συμμετοχής υποψηφίων.
7. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων.
8. Συντονιστές και Βοηθοί Συντονιστών.
9. Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων.
10. Ομάδες Επιτηρητών.
11. Ομάδες Εξεταστών προφορικής δοκιμασίας.
12. Ομάδες παρατηρητών προφορικής δοκιμασίας.
13. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων.
14. Ομάδες Βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων και
απαντήσεων.
15. Συντονιστές Βαθμολογητών γραπτών δοκιμίων και
απαντήσεων.
16. Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής
αναγνώρισης.
17. Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων.
18. Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.»
3. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών
και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων
1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του νόμιμου αναπληρωτή του συγκροτούνται επιτροπές για
τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και
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την οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής τους
στις εξετάσεις. Οι Επιτροπές λειτουργούν στις έδρες
των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
είναι τριμελείς. Έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο των
στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις
των υποψηφίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών
που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, τη δέσμευση του παραβόλου των
εξέταστρων, καθώς και την οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων. Επίσης, έργο της Επιτροπής είναι η
άρση της οριστικοποίησης της αίτησης, λαμβάνοντας
υπόψη την υποβολή αίτησης διόρθωσης του υποψηφίου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, η διόρθωση των στοιχείων που
τυχόν αιτείται ο υποψήφιος και η εκ νέου οριστικοποίηση της αίτησής του. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό
με το αρχείο των οριστικοποιημένων αιτήσεων συμμετοχής ανά υποψήφιο, με περιγραφή ανά υποψήφιο των
ενδεχόμενων τροποποιήσεων που έχουν γίνει, καθώς
και των ακυρωθέντων αιτήσεων με την περιγραφή ανά
υποψήφιο του λόγου ακύρωσής τους. Με μέριμνα της
Επιτροπής το ανωτέρω πρακτικό τηρείται μέχρι τη διενέργεια των εξετάσεων στο αρχείο της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην έδρα της οποίας
λειτουργεί η Επιτροπή.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, και β) δύο διοικητικούς
υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς, κατά προτίμηση με γνώση ξένων γλωσσών και ο ένας εκ των δύο υποχρεωτικά
με επάρκεια γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως Γραμματέας
της Επιτροπής. Αν ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τους διακόσιους (200), με συμπληρωματική όμοια
απόφαση ορίζονται βοηθοί γραμματείς από διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς ως εξής: για αριθμό
υποψηφίων από 201 - 300 ένας (1) βοηθός, για αριθμό
υποψηφίων από 301 - 400 δύο (2) βοηθοί κ.ο.κ. Οι οριζόμενοι βοηθοί γραμματείς δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από επτά (7).
3. Κατ’ εξαίρεση στις επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Σύρου, Ρόδου
και Έβρου ορίζονται, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφίων, βοηθοί γραμματείς ένας για κάθε μια από τις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας,
Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας. Επομένως, στις Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής
υποψηφίων των περιοχών αυτών θα συμπεριληφθεί ως
βοηθός γραμματέας ένας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολείο Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με γνώση ξένης γλώσσας και υποχρεωτικά με επάρκεια γνώσης
χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Σκοπός του
βοηθού γραμματέως είναι ο έλεγχος των στοιχείων που
αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων
της περιοχής την οποία εξυπηρετεί και των απαραίτητων
δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτωθεί στην ειδική
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ηλεκτρονική εφαρμογή, η δέσμευση του παραβόλου των
εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων
των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1
του παρόντος άρθρου.»
4. Το άρθρο 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
Εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η έδρα των Ειδικών Εξεταστικών
Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την εξέταση των
υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
2. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται σε κάθε ένα από τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα τριμελής Επιτροπή για τη διεξαγωγή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, ύστερα από εισήγηση
των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αποτελείται από μέλη που διαθέτουν προσόντα αντίστοιχα
με εκείνα των Επιτροπών στα Εξεταστικά Κέντρα ή και
από μέλη ΔΕΠ από πανεπιστημιακά τμήματα ξένων
γλωσσών και φιλολογιών, κατά προτεραιότητα με ειδίκευση ή/και εμπειρία στην Ειδική Αγωγή. Πρόεδρος της
Επιτροπής ορίζεται εκπαιδευτικός με βαθμό Α’ ή μέλος
ΔΕΠ, με ειδίκευση ή/και εμπειρία στην Ειδική Αγωγή. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και ο Βοηθός
Γραμματέας από τα δύο άλλα μέλη της Επιτροπής. Στην
ίδια απόφαση ορίζονται α) ένας εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος, στον οποίο ανατίθεται ο χειρισμός
του μηχανήματος λήψης των θεμάτων, και β) μέχρι τέσσερις διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί ως βοηθοί
γραμματείας, και συγκεκριμένα από είκοσι έξι υποψηφίους έως και πενήντα (26 - 50) ένας βοηθός, από πενήντα έναν έως εκατό (51 - 100) δύο βοηθοί, από εκατόν
ένα έως και εκατόν πενήντα (101 - 150) τρεις βοηθοί και
από εκατόν πενήντα έναν (151) και άνω τέσσερις βοηθοί
γραμματείας, ενώ στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο όπου
ο αριθμός των εξεταζόμενων υποψηφίων δεν ξεπερνά
τους είκοσι πέντε (25) δεν ορίζεται βοηθός γραμματείας,
γ) ένας επιστάτης και δ) ένα άτομο για τον καθαρισμό των
χώρων του Εξεταστικού Κέντρου. Εφόσον ο αριθμός των
εξεταζόμενων στο Εξεταστικό Κέντρο υπερβαίνει τους
πενήντα (50), δύναται να ορίζεται και δεύτερο άτομο για
τον καθορισμό των χώρων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ύστερα
από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για
την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των
εξεταζομένων. Ο οριζόμενος ιατρός παρευρίσκεται καθ’
όλη τη διάρκεια των εξετάσεων στον χώρο λειτουργίας
των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων και οφείλει να είναι
παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των
εξετάσεων.
3. Η τριμελής Επιτροπή των Ειδικών Εξεταστικών
Κέντρων έχει το ίδιο έργο που έχουν οι Επιτροπές των
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Εξεταστικών Κέντρων, όπως αυτό καθορίζεται από τις
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 15 της παρούσης. Επιπλέον,
έχει την ευθύνη να συντονίζει το έργο των εξεταστών
προφορικής δοκιμασίας, που είναι δυνατόν να απασχολούνται είτε ως εξεταστές προφορικής δοκιμασίας στην
Ενότητα 4 είτε ως βοηθοί εξέτασης των εξεταζομένων
του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου στις Ενότητες 1, 2 και
3. Κοινό χαρακτηριστικό των μελών της Επιτροπής είναι
το έκδηλο ενδιαφέρον και η ανταπόκριση με ευαισθησία
στις τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες των εξεταζόμενων αυτής
της κατηγορίας.
4. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου ή στη Γραμματεία της όποιος
έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει ως
υποψήφιος στο ίδιο εξεταστικό κέντρο. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση
προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Αναφορικά με
τον Πρόεδρο του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, η υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται
στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα η εξέταση των υποψηφίων πραγματοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
και με το ίδιο πρόγραμμα με το οποίο διενεργούνται οι
εξετάσεις των άλλων υποψηφίων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι του παρόντος άρθρου αξιολογούνται και βαθμολογούνται με την ίδια βαθμολογική κλίμακα και την ίδια
διαδικασία με την οποία αξιολογούνται και οι υπόλοιποι
υποψήφιοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της
παρούσης.
6. Στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα έχουν την επιλογή,
μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους, να εξεταστούν
υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών ικανοτήτων, όπως άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής και
ομιλίας-λόγου ή με κινητικές αναπηρίες, και με ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι αιτιολογημένα αδυνατούν να εξεταστούν με τους λοιπούς υποψηφίους για
την απόκτηση του ΚΠΓ.
Για να μπορεί να εξεταστεί ένας υποψήφιος σε ένα
από τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω
της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η διεύθυνση της
οποίας αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2
της παρούσης, εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μετά από
πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των
εξετάσεων.
Στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις
ο υποψήφιος του παρόντος άρθρου επιλέγει επιπλέον
την ειδική περίπτωση ή τις ειδικές περιπτώσεις ατόμων
με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις
οποίες ανήκει, καθώς και τις διευκολύνσεις που επιθυμεί από τις προβλεπόμενες για αυτόν ως υποψήφιο της
συγκεκριμένης ειδικής περίπτωσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος μεταφορτώνει υποχρεωτικά στην
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ηλεκτρονική εφαρμογή ως απαραίτητο δικαιολογητικό
βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, ή για τις περ. β, γ, δ
της παρ. 7 του παρόντος άρθρου γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης
αναπηρίας της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, από τα
οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία
επικαλείται και οι ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ή/
και, προκειμένου για υποψηφίους με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες, ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
ή Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
που έχει πιστοποιηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στην οποία θα
αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του υποψηφίου με λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και των
ιδιαίτερων δυσκολιών του.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων οφείλει, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 2 και 14 της παρούσης, να ελέγξει
σύμφωνα με τα μεταφορτωμένα αρχεία την ορθότητα
των στοιχείων του υποψηφίου στην ηλεκτρονική του
αίτηση, που έχει υποβληθεί ως μη οριστικοποιημένη,
καθώς και την ισχύ των ηλεκτρονικά συνυποβληθέντων
δικαιολογητικών βάσει των οποίων η ειδική περίπτωση
ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που έχει επιλέξει ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική
του αίτηση αποδεικνύεται ως πλήρως αιτιολογημένη.
Σε περίπτωση ορθότητας των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης, ισχύος των δικαιολογητικών και πλήρους
αιτιολόγησης της επιλεγείσας ειδικής περίπτωσης και
επακόλουθα των αιτούμενων διευκολύνσεων, η Επιτροπή αποφασίζει την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής
αίτησης του υποψηφίου. Ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω
της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για
την οριστικοποίηση της αίτησής του και το ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις
του ΚΠΓ, που φέρει μοναδικό κωδικό αριθμό. Εάν κατά
τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης του
υποψηφίου διαπιστωθούν παραλείψεις ή/και λάθη, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 2
της παρούσης.
7. Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου και γίνονται δεκτοί να
εξεταστούν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, εφόσον το
επιθυμούν και κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματός τους, δικαιούνται κατά περίπτωση ειδικές διευκολύνσεις οι οποίες τους επιτρέπουν να αναδείξουν τις
ικανότητες που ελέγχονται στις εξεταζόμενες Ενότητες
1 (Κατανόηση Γραπτού Λόγου), 2 (Παραγωγή Γραπτού
Λόγου), 3 (Κατανόηση προφορικού λόγου) και 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου), ώστε να πιστοποιηθούν
για το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους στη γλώσσα που
εξετάζονται. Οι διευκολύνσεις που μπορούν να έχουν
συνίστανται στις εξής:
(α) Προκειμένου για την εξέταση των υποψηφίων με
μορφές δυσλεξίας και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
(δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία,
δυσορθογραφία), είναι δυνατόν να παραταθεί η διάρκεια
της εξέτασής τους στις Ενότητες 1, 2 και 3 ένα τέταρτο
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της ώρας πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα,
διευκόλυνση που παρέχεται σε όλους τους εξεταζόμενους που γίνονται δεκτοί να εξεταστούν στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.
Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δυσλεξίας με συνοδά προβλήματα, από τις αναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου (όπως φάσμα αυτισμού,
διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, δυσκολίες αντιληπτικού και εκφραστικού
λόγου, νοητική ανωριμότητα) και ανάλογα με αυτά που
αναφέρει η βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή/και η
ειδική διαγνωστική έκθεση, οι υποψήφιοι κατόπιν αιτήματός τους είναι δυνατόν να διευκολυνθούν κατά την
εξέτασή τους στις Ενότητες 1, 2 και 3 με βοηθό εξέτασης
που μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθός γραφής ή/και βοηθός ανάγνωσης. Κύριος ρόλος του βοηθού εξέτασης ως
βοηθού γραφής είναι να παρέχει βοήθεια στους εν λόγω
υποψήφιους προσπαθώντας να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τι τους ζητά η δοκιμασία και να ανταποκριθούν
στο ζητούμενο χωρίς να παρεμβαίνει με οποιοδήποτε
τρόπο σε αυτό. Επιπλέον, υποστηρίζει και ενθαρρύνει
τον υποψήφιο να γράψει μόνος του, ώστε να μην γράψει
ο βοηθός το κείμενο καθ’ υπαγόρευση. Παρέχει στον
υποψήφιο βοήθεια, εάν του ζητηθεί, με την ορθογραφία λέξεων ή φράσεων τις οποίες ο υποψήφιος μπορεί
να διατυπώσει προφορικά αλλά έχει πρόβλημα να τις
αποτυπώσει γραπτά. Ο βοηθός εξέτασης που λειτουργεί
ως βοηθός ανάγνωσης συνοδεύει τον υποψήφιο κυρίως
στην Ενότητα 1, που ελέγχει την κατανόηση γραπτού
λόγου. Ωστόσο, επειδή και η Ενότητα 2 περιλαμβάνει
εκτενή κείμενα στα υψηλά επίπεδα, μπορεί να χρειαστεί
ο υποψήφιος την συμβολή του βοηθού του.
(β) Βοηθό εξέτασης στις Ενότητες 1, 2 και 3 δύνανται
να ζητήσουν και οι υποψήφιοι με αισθητηριακές δυσχέρειες όρασης (τύφλωση ή μεγάλο βαθμό αμβλυωπίας ή
άλλες περιπτώσεις με μεγάλο βαθμό μειωμένης όρασης)
ή κινητικές με προβλήματα γραφής (ακρωτηριασμός/
ατροφία άνω άκρων, κινητική αναπηρία που συνδέεται
με τα άνω άκρα, σπαστικότητα άνω άκρων, κάταγμα άνω
άκρων). Ο βοηθός εξέτασης ως βοηθός γραφής αναλαμβάνει το ρόλο γραφέα για τους υποψήφιους που έχουν
σοβαρά προβλήματα όρασης. Το ρόλο γραφέα αναλαμβάνει και στην περίπτωση υποψηφίων με κινητικά προβλήματα και ειδικά υποψηφίου με ατροφία άνω άκρων,
ακρωτηριασμό και σπαστικότητα άνω άκρων, που δεν
επιτρέπουν στον υποψήφιο να σημειώσει τις απαντήσεις
στο απαντητικό φυλλάδιο ή να γράψει τα κείμενα της
Ενότητας 2 ο ίδιος. Το ίδιο και για υποψήφιο με κινητική
αναπηρία που συνδέεται με τα άνω άκρα και μπορεί να
επηρεάσει τον έλεγχο των άνω άκρων (π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας, σπαστική παραπληγία, τετραπληγία).
Το ρόλο γραφέα αναλαμβάνει και στην περίπτωση υποψηφίου με σπασμένο χέρι, εάν το χέρι αυτό είναι με βεβαίωση ιατρού το χέρι με το οποίο γράφει ο υποψήφιος.
(γ) Ειδικά οι υποψήφιοι με προβλήματα όρασης (τύφλωση ή μεγάλο βαθμό αμβλυωπίας ή άλλες περιπτώσεις με μεγάλο βαθμό μειωμένης όρασης) μπορούν να
ζητήσουν μεγέθυνση της γραμματοσειράς των θεμάτων
εξέτασης ανάλογα με το μέγεθος της γραμματοσειράς
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που τους επιτρέπει να βλέπουν, ενώ προβλέπεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η δυνατότητα χρήσης του Η/Υ
τους με ειδική επίβλεψη, ώστε να χρησιμοποιήσουν
το σύστημα Braille για να διαβάσουν και να γράψουν.
Ο υποψήφιος μπορεί να κρατήσει σημειώσεις ή/και να
γράψει κείμενα στον προσωπικό του Η/Υ, τα οποία στη
συνέχεια θα πρέπει να υπαγορεύσει σε βοηθό εξέτασης-γραφής. Στην περίπτωση των εν λόγω υποψηφίων,
ο βοηθός εξέτασης ενδέχεται να λειτουργήσει ως βοηθός γραφής για όλες τις ενότητες, πλην της Ενότητας 4,
στην οποία οι υποψήφιοι εξετάζονται από εξεταστή που
λαμβάνει οδηγίες από την Επιτροπή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για την εξέταση της συγκεκριμένης ειδικής περίπτωσης υποψηφίων. Επίσης, κατόπιν αιτήματος
των υποψηφίων με προβλήματα όρασης ως ανωτέρω,
μπορεί να παρέχεται η διευκόλυνση να εξεταστούν χωριστά από τους υπόλοιπους υποψηφίους κατά την εξέτασή
τους σε όλες τις ενότητες.
(δ) Ειδικά οι υποψήφιοι με κώφωση, υπολειμματική
ακοή και μεγάλο βαθμό βαρηκοΐας σε ποσοστό που βάσει της βεβαίωσης δημόσιου νοσοκομείου ή γνωμάτευσης σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής,
ή/και της ειδικής διαγνωστικής έκθεσης δεν επιτρέπει τη
συμμετοχή στην εξέταση της Ενότητας 3 δύνανται να
ζητήσουν να μη συμμετάσχουν στην εξέταση της Ενότητας 3 και στην περίπτωση αυτή απαλλάσσονται από την
εξέταση αυτή και δεν πιστοποιούνται για την ικανότητά
τους να κατανοούν τον προφορικό λόγο. Εναλλακτικά,
υποψήφιοι που αποδεδειγμένα πάσχουν από ένα βαθμό βαρηκοΐας (μέτρια βαρηκοΐα και άνω) ο οποίος τους
επιτρέπει να εξεταστούν στην Ενότητα 3 μπορούν να
ζητήσουν να εξεταστούν σε χωριστή αίθουσα μόνοι
τους. Οι υποψήφιοι της παρούσας ειδικής περίπτωσης
μπορούν να ζητήσουν να εξεταστούν ατομικά και στην
Ενότητα 4 για την ικανότητά τους παραγωγής προφορικού λόγου, εφόσον οι υποψήφιοι μπορούν να παράξουν
λόγο. Οι οδηγίες για το τι τους ζητείται από την εξέταση
επιτρέπεται να τους δίνονται γραπτώς, ακριβώς, όπως
είναι στο φυλλάδιο του Εξεταστή.
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(ε) Ανάλογα με την περίπτωση και με βάση τη βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή/και την ειδική διαγνωστική
έκθεση, κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων, μπορεί να
παρέχεται η διευκόλυνση να εξεταστούν χωριστά από
τους υπόλοιπους υποψηφίους κατά την εξέτασή τους
στις Ενότητες 1, 2, 3, και 4 οι υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν διαταραχές ομιλίας/λόγου, νοητική ανεπάρκεια/
ανωριμότητα, συναισθηματικές δυσκολίες ή/και ψυχικές διαταραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με
ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, σύνδρομο Asperger, ή εάν οι υποψήφιοι εμπίπτουν σε φάσμα αυτισμού. Σε περίπτωση υποψηφίων
των ανωτέρω ειδικών περιπτώσεων με συνοδά προβλήματα από τις αναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι υποψήφιοι αυτοί δύνανται, κατόπιν
αιτήματός τους, να διευκολύνονται με βοηθό εξέτασης
στις Ενότητες 1, 2 και 3.
(στ) Σε περίπτωση που υποψήφιοι πάσχουν από επιληψία είναι δυνατόν να παραταθεί η διάρκεια της εξέτασής
τους στις Ενότητες 1, 2 και 3 ένα τέταρτο της ώρας πέραν
της καθορισμένης από το πρόγραμμα. Σε εξαιρετική περίπτωση επιληψίας με συνοδά προβλήματα από τις αναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου,
και ανάλογα με αυτά που αναφέρει η βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή/και η ειδική διαγνωστική έκθεση,
οι υποψήφιοι κατόπιν αιτήματός τους είναι δυνατόν να
διευκολυνθούν με βοηθό εξέτασης.
8. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εξέταση της Ενότητας 3, ο υπολογισμός
της τελικής βαθμολογίας στην ενότητα αυτή γίνεται με
αναγωγή του βαθμού που εξασφάλισε στις υπόλοιπες
ενότητες στα εκατό (100) ή στην περίπτωση του κοινού
διαβαθμισμένου τεστ στα διακόσια (200).».
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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Τεύχος B’ 928/09.03.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02009280903210008*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 29-04-2021

ΠΡΟΣ
Γραφείο Τύπου Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’
εξεταστικής περιόδου 2021»

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 05-05-2021
έως και την Τρίτη 11-05-2021 και ώρα 15.00 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των
υποψηφίων για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου
2021.
Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 05 Ιουνίου 2021 και την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021 για
όλες οι εξεταζόμενες γλώσσες και όλα τα εξεταζόμενα επίπεδα ως εξής:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα
να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, έως την Τρίτη 11-05-2021 και ώρα 15.00:
Α) Να έχουν εκδώσει και να έχουν πληρώσει το παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) για το αντίστοιχο
επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμούν. 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.
Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο είναι τα εξής:
α. 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1 & Α2)
β. 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1 & Β2)
γ. 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1 & Γ2)

Σελίδα 1 από 3

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου
απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.).
Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω
πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ,
εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του
απαιτούνται αναλόγως δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες.
Β) Να συγκεντρώσουν (και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων τύπου pdf) και να μεταφορτώσουν στην
ηλεκτρονική αίτησή τους όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δηλαδή:
1. Ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον έγγραφο
ταυτοπροσωπίας όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο ασθενείας, με το οποίο
πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου και το οποίο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία). Για
ανηλίκους υποψήφιους κάτω των δώδεκα ετών, που δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας ισχύει η βεβαίωση
ταυτοπροσωπίας από το Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα Κ.Ε.Π. Για αλλοδαπούς
υποψήφιους, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοτυπία του
δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου
εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι
αρμόδιες ελληνικές αρχές.
2. Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου δημοσίου (e-παράβολο) όπου αναγράφεται ο Κωδικός
Παραβόλου.
3. Στην περίπτωση ανηλίκου υποψηφίου (<18 ετών), υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου
που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά του (ως προς την επιμέλεια του
υποψηφίου) και ότι υποβάλει εκ μέρους του την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις του
ΚΠΓ. Η δήλωση μπορεί να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση
είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη, απαιτείται και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο
του δηλούντος.
4. Στην περίπτωση υποψηφίου με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βεβαίωση
δημόσιου νοσοκομείου, ή γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης
αναπηρίας της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, από τα οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση
την οποία επικαλείται και οι ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζει ή/και, προκειμένου για υποψηφίους με
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που έχει
πιστοποιηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του
υποψηφίου με λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης και των ιδιαίτερων δυσκολιών του.
5. Στην περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου από μη κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δεν
έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, ισχύουσα
άδεια διαμονής στην Ελλάδα.
Γ) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως την Τρίτη 11-05-2021 και ώρα 15.00, μέσω της
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, η οποία είναι προσπελάσιμη
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://kpg.it.minedu.gov.gr/
ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό αναρτημένο εγχειρίδιο (manual).

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
(Τρίτη 11-05-2021 και ώρα 15.00) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο,
προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η καταχώριση και υποβολή της αίτησής του ως μη
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οριστικοποιημένης. Δηλαδή, πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο
εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει (και σε ηλεκτρονική μορφή) όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του. Ο
υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
την υποβολή δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία
είναι νέα εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης
των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ.
Ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων και
των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική αίτησή
τους, η δέσμευση του παραβόλου των εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των
υποψηφίων πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων
συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων των υποψηφίων κατά τις ημερομηνίες από
την Τετάρτη 05/05/2021 έως και την Πέμπτη 13-05-2021. Ειδικότερα, στις περιοχές Λήμνου, Άνδρου,
Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας, αιτήσεις θα οριστικοποιούνται και σε
σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχολεία που θα ορισθούν.
Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος αυτής), ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με
ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων συμμετοχής για
την οριστικοποίηση της αίτησής του και λαμβάνει μέσω αυτού το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε
ηλεκτρονική μορφή.
Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές όπου θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα αναφέρονται
αναλυτικά ανά γλώσσα και επίπεδο στο συνημμένο πίνακα.
Επισυνάπτεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων ΚΠΓ Α’ εξεταστικής περιόδου 2021
και οι Προδιαγραφές των Εξετάσεων ΚΠΓ Α’ εξεταστικής περιόδου 2021.

Λόγω των κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι για τη
διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα ληφθεί υπόψη η ισχύουσα
με αρ. Δ.1α/Γ.Π.οικ.26380/23-04-21 (Β’ 1682/24-04-21) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως εκάστοτε θα ισχύει.
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