ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ

ΓΛΩΣΣΑ
Αγγλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Γαλλική

8:00 – 8:40

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

Α, ενότητα 2

8:55 – 10:00

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

Α, ενότητα 1

10:00 – …

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

Β, ενότητα 4

10:15 – 10:40

Α, ενότητα 3

10:50 – 11:15

65'
Β, ενότητα 4

15'-25'
Α, ενότητα 3

15'-25'
Α, ενότητα 3

15'-25'
120'

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 1

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

Γ, ενότητα 2

15:00 - 15:30
18:00 - 20:00

Γ, ενότητα 3

20'-30'

Γ, ενότητα 2

120'

Γ, ενότητα 1

120'

Γ, ενότητα 3

18:40 – 19:10

Δεν προσδιορίζεται

15'-25'
Α, ενότητα 3

12:35 – 13:00

18:00 – 18:30

40'

Α, ενότητα 3

12:00 – 12:25

15:45 – 17:45

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

15'-25'

11:25 – 11:50

13:30 – 15:30

Τουρκική

25'-30'
Γ, ενότητα 3

19:20 – 19:50

25'-30'
Γ, ενότητα 3

25'-30'

20:00 – 20:30

Γ, ενότητα 3

20:40 – 21:10

25'-30'
Γ, ενότητα 3

25'-30'

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ

ΓΛΩΣΣΑ
Αγγλική

Γερμανική

8:30 – 9:55

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

10:00 – …

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

10:10 – 11:40

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

11:50 – 12:20

Β, ενότητα 3

12:30 – 13:00
13:10 – 13:40
13:50 – 14:20
14:30 – 15:00
15:10 - 15:40

Ιταλική
Β, ενότητα 2

Ισπανική

Γαλλική

Τουρκική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

Β, ενότητα 2

85'

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

Α & Γ, ενότητα 4

Γ, ενότητα 4

Δεν προσδιορίζεται

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

Β, ενότητα 1

85'
20'-30'

Β, ενότητα 3

20'-30'
Β, ενότητα 3

20'-30'
Β, ενότητα 3

20'-30'
Β, ενότητα 3

20'-30'
Β, ενότητα 3

20'-30'

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Εξεταζόμενες γλώσσες
Εξεταζόμενο επιπέδο Α
(Α1&Α2)

Εξεταζόμενες γλώσσες
Εξεταζόμενο επίπεδο Β
(Β1&Β2)

Εξεταζόμενες γλώσσες
Εξεταζόμενο επίπεδο Γ (Γ1
& Γ2)

Κωδικός
περιοχής

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠΓ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

201

Β΄ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

210

Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

Δ΄ΑΘΗΝΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

221

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

230

ΕΒΡΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

301

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

305

ΠΕΛΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

299

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

295

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

291

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

294

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

Περιφέρειες

ATTIKHΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

Περιοχή

215

317
ΤΟΥΡΚΙΚΗ

316
313

ΑΓΓΛΙΚΗ-ΓΑΛΛΙΚΗΓΕΡΜΑΝΙΚΗ-ΙΤΑΛΙΚΗ

267
270

ΑΓΓΛΙΚΗ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΙΤΑΛΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

284

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

289

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

272

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

263

ΑΧΑΪΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

278

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

275

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

273

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

259

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

257

ΛΕΣΒΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

236

ΧΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

238

ΣΑΜΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

237

ΣΥΡΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

239

ΡΟΔΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

244

ΚΩ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

245

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

365

ΧΑΝΙΩΝ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

323

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ-ΓΑΛΛΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ-ΓΑΛΛΙΚΗΓΕΡΜΑΝΙΚΗ-ΙΤΑΛΙΚΗ

281

249

319

Ειδική Περίπτωση - Διευκολύνσεις
Άρθρο 26
(της με αρ. 14420/ΚΒ/2008 (Β΄218) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη με αρ. 27299/Α5/8-3-2021 (Β΄ 928))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

1

Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία

2

Τύφλωση / Μεγάλος Βαθμός Αμβλυωπίας / Άλλες περιπτώσεις με μεγάλο βαθμό μειωμένης
όρασης

3

Μέτρια Βαρηκοΐα και άνω που επιτρέπει τη συμμετοχή στην εξέταση της Ενότητας 3

4

Κώφωση/ Υπολειμματική ακοή/Μεγάλη Βαρηκοΐα που δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή στην
εξέταση της Ενότητας 3

5

Ακρωτηριασμός άνω άκρων /Ατροφία άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή

6

Κινητική αναπηρία που συνδέεται με τα άνω άκρα

7

Σπαστικότητα άνω άκρων

8

Κάταγμα άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή

9

Διαταραχές ομιλίας/λόγου

10

Νοητική ανεπάρκεια/ανωριμότητα

11

Συναισθηματικές δυσκολίες/Ψυχικές διαταραχές

12

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα

13

Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή/Σύνδρομο Asperger/Φάσμα αυτισμού

14

Επιληψία

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
























Να μου χορηγηθεί επιπλέον χρόνος εξέτασης

2

Να μου χορηγηθεί επιπλέον χρόνος εξέτασης
Επιθυμώ μεγέθυνση της γραμματοσειράς των θεμάτων
Να μου χορηγηθεί Βοηθός Εξέτασης
Επιθυμώ τη χρήση του Η/Υ μου με σύστημα Braille
Επιθυμώ να εξεταστώ μόνος μου

3

Να μου χορηγηθεί επιπλέον χρόνος εξέτασης
Επιθυμώ να εξεταστώ μόνος μου

4

Να μου χορηγηθεί επιπλέον χρόνος εξέτασης
Επιθυμώ να εξεταστώ μόνος μου
Να απαλλαγώ από την εξέταση της Ενότητας 3 (Κατανόηση προφορικού λόγου)

5

Να μου χορηγηθεί επιπλέον χρόνος εξέτασης
Να μου χορηγηθεί Βοηθός Εξέτασης

6

Να μου χορηγηθεί επιπλέον χρόνος εξέτασης
Να μου χορηγηθεί Βοηθός Εξέτασης

7

Να μου χορηγηθεί επιπλέον χρόνος εξέτασης
Να μου χορηγηθεί Βοηθός Εξέτασης

8

Να μου χορηγηθεί επιπλέον χρόνος εξέτασης
Να μου χορηγηθεί Βοηθός Εξέτασης

9
10
11
12
13
14

Να μου χορηγηθεί επιπλέον χρόνος εξέτασης
Επιθυμώ να εξεταστώ μόνος μου

Να μου χορηγηθεί επιπλέον χρόνος εξέτασης

2

Σημειώσεις
1.

Ο υποψήφιος επιλέγει την κατηγορία (Ειδική Περίπτωση) στην οποία ανήκει και αυτόματα γίνονται
διαθέσιμες, από το σύνολο των διευκολύνσεων, οι διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στην Ειδική αυτή
Περίπτωση.

2.

Εάν ο υποψήφιος επιλέξει παραπάνω από μία Ειδικές Περιπτώσεις τότε γίνονται διαθέσιμες οι
διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στις Ειδικές Περιπτώσεις που επέλεξε.

3.

Εάν ο υποψήφιος επιλέξει τουλάχιστον δύο Ειδικές Περιπτώσεις μεταξύ των αριθμών 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12,
13 και 14 γίνεται επιπλέον διαθέσιμη (πέρα από τις διευκολύνσεις που είναι διαθέσιμες για αυτές τις
Ειδικές Περιπτώσεις) η διευκόλυνση “Να μου χορηγηθεί βοηθός εξέτασης”.

3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α (Α1+Α2)
Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική,

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (2021 Α)
ΕΠΙΠΕΔΟ Α (Α1+Α2)
Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική
ΕΝΟΤΗΤΑ
1
2
3
4

Τύπος
ερωτημάτων/
δοκιμασιώνI
Επιλογή
Συμπλήρωση
Καθοδηγούμενη
παραγωγή
Επιλογή
Συμπλήρωση
Καθοδηγούμενη
παραγωγή

Αριθμός
ερωτημάτων/
δοκιμασιών
20+20=40
50
5+5=10

Μέγιστη
40
50
10

4

60

5+5=10
5+5=10
3

20

Χρόνος

Βαθμολογία

20
30

50

ΕλάχιστηII
Α1: 7,5
Α2: 15
Α1: 9
Α2: 18
Α1: 7,5
Α2: 15
--V

40

I

Αριθμός λέξεων κειμένων

(λεπτά της
ώρας)

παρεχόμενουIII

παραγόμενουIV

65

450 - 750

Δεν ορίζεται.

40

Δεν ορίζεται.

140 - 180

15 - 25

Δεν ορίζεται.

Δεν ορίζεται.

15 - 20VI

Δεν ορίζεται.

Δεν ορίζεται.

Στην περίπτωση των ενοτήτων 1 και 3 η ελάχιστη μονάδα στην οποία αναλύεται το τεστ είναι το ερώτημα (item), ενώ στις ενότητες 2 και 4 η ελάχιστη μονάδα είναι η
δοκιμασία ή δραστηριότητα (activity).
II
Ελάχιστη βαθμολογία χαρακτηρίζεται εδώ η μικρότερη βαθμολογία που επιτρέπει την άθροιση των μερών για εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας όλων των ενοτήτων
του τεστ.
III
Το «παρεχόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να διαβάσει ή να ακούσει.
IV
Το «παραγόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να γράψει ή να πει.
V
Για την ενότητα 4 δεν υπάρχει ελάχιστο επιτρεπτό όριο βαθμολογίας. Αυτό σημαίνει πως η άθροιση των βαθμών που εξασφάλισε ο εξεταζόμενος γίνεται ακόμη κι
αν στην ενότητα 4 ο βαθμός είναι μικρότερος του 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας αυτής της ενότητας.
VI
η
Ο προσδιοριζόμενος χρόνος στην 4 ενότητα διατίθεται για την εξέταση κάθε ζεύγους εξεταζομένων.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ

ΕΠΙΠΕΔΟ Β (Β1+Β2)
Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική
ΕΝΟΤΗΤΑ
1
2
3
4

Τύπος ερωτημάτων/
δοκιμασιώνVII
Επιλογή
Συμπλήρωση
Ημιελεύθερη
παραγωγή
Επιλογή
Συμπλήρωση
Ημιελεύθερη
παραγωγή

Αριθμός
ερωτημάτων/
δοκιμασιών
25+25=50
60
5+5=10
2-4
7+8=15
5+5=10
3

Βαθμολογία
ΕλάχιστηVIII
B1: 7,5
B2: 15
B1: 9
B2: 18
B1: 7,5
B2: 15

Μέγιστη
50
60

25

50

--XI

40

VII

Χρόνος
(λεπτά της
ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένων
παρεχόμενουIX

παραγόμενουX

85

1.500 – 2.500

Δεν ορίζεται.

85

200 – 350

350 – 400

20 – 30

Δεν ορίζεται.

Δεν ορίζεται.

20 – 25XII

Δεν ορίζεται.

Δεν ορίζεται.

Στην περίπτωση των ενοτήτων 1 και 3 η ελάχιστη μονάδα στην οποία αναλύεται το τεστ είναι το ερώτημα (item), ενώ στις ενότητες 2 και 4 η ελάχιστη μονάδα είναι
η δοκιμασία ή δραστηριότητα (activity).
VIII
Ελάχιστη βαθμολογία χαρακτηρίζεται εδώ η μικρότερη βαθμολογία που επιτρέπει την άθροιση των μερών για εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας όλων των
ενοτήτων του τεστ.
IX
Το «παρεχόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να διαβάσει ή να ακούσει.
X
Το «παραγόμενο» αναφέρεται στο κείμενο που καλείται ο εξεταζόμενος να γράψει ή να πει.
XI
Για την ενότητα 4 δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία. Αυτό σημαίνει πως η άθροιση των βαθμών που εξασφάλισε ο εξεταζόμενος γίνεται ακόμη κι αν στην ενότητα 4
ο βαθμός είναι μικρότερος του 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας αυτής της ενότητας.
XII
Ο προσδιοριζόμενος εδώ χρόνος διατίθεται για την εξέταση κάθε ζεύγους εξεταζομένων.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ (Γ1+Γ2)
Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική
ΕΝΟΤΗΤΑ

1

2

3
4

Τύπος
ερωτημάτων/
δοκιμασιών

Αριθμός
ερωτημάτων/
δοκιμασιών

Επιλογή

25+25=50

Συμπλήρωση

10+10=20

Ελεύθερη
παραγωγή

2

Επιλογή

10+10=20

Συμπλήρωση

5+5=10

Ελεύθερη
παραγωγή

70

3

Βαθμολογία
Μέγιστη

Γ1: 7,5

50

Γ2: 15
Γ1: 9

60

30

Ελάχιστη

Γ2: 18
Γ1: 7,5

50

Γ2: 15

40

--
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Χρόνος
(λεπτά
της ώρας)

Αριθμός λέξεων κειμένων
παρεχόμενου

παραγόμενου

120

3.500 – 4.500

Δεν ορίζεται.

120

400 - 550

600-650

30

Δεν ορίζεται.

Δεν ορίζεται.

30

Δεν ορίζεται.

Δεν ορίζεται.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ

ΙI.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ



Το σύνολο των ερωτηµάτων κάθε ενιαίου διαβαθµισµένου τεστ επιτρέπει την εξασφάλιση 200 µονάδων, από τις οποίες οι μισές προέρχονται από ερωτήµατα του
χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Α1 ή Β1 ή Γ1) και οι υπόλοιπες από ερωτήµατα του υψηλότερου επιπέδου δυσκολίας (Α2 ή Β2 ή Γ2).



Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων λαμβάνονται υπόψη τα όρια βαθμολογίας του παρακάτω πίνακα, ο οποίος προκύπτει από την εξής ρύθμιση: Eπιτυγχάνει στις
εξετάσεις ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30%
της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε φάση εξέτασης χωριστά, με εξαίρεση την τέταρτη.

Ενότητα 1
Α1/Β1/Γ1 Α2/Β2/Γ2
(30% του
(30% του
25)
50)
Ελάχιστη απαιτούµενη
βαθµολογία


7,5

15

Ενότητα 2
Α1/Β1/Γ1
Α2/Β2/Γ2
(30% του
(30% του
30)
60)
9

18

Ενότητα 3
Α1/Β1/Γ1
Α2/Β2/Γ2
(30% του
(30% του
25)
50)
7,5

15

Εξασφάλιση
πιστοποιητικού
Α1/Β1/Γ1
(60% του 100)

Εξασφάλιση
πιστοποιητικού
Α2/Β2/Γ2
(60% του 200)

60

120

Κατά συνέπεια, σε πρώτη φάση ελέγχεται, για όλους τους εξεταζόµενους, µήπως σε κάποια από τις ενότητες 1, 2 και 3 πέτυχαν βαθµολογία µικρότερη από αυτήν:
Πρώτη ενότητα 7,5 µονάδες, δεύτερη ενότητα 9 µονάδες και τρίτη ενότητα 7,5 µονάδες. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται απορριπτέοι, δηλαδή δεν τους χορηγείται
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.



Δε χορηγείται πιστοποιητικό και σε όσους/όσες, παρόλο ότι ικανοποίησαν την παραπάνω προϋπόθεση, συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία από τις 4 ενότητες
μικρότερη από 60 μονάδες.



Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 60 έως και 119 χορηγείται πιστοποιητικό Α1 ή Β1 ή Γ1.



Στους εξεταζόµενους που εξασφαλίζουν βαθµολογία από 120 έως 200 µονάδες χορηγείται πιστοποιητικό Α2 ή Β2 ή Γ2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλίσει
ίση ή µεγαλύτερη βαθµολογία από την εξής: Πρώτη ενότητα 15 µονάδες, δεύτερη ενότητα 18 µονάδες και τρίτη ενότητα 15 µονάδες.

Συμπερασματικά, μετά τους παραπάνω ελέγχους, αν κανείς συγκεντρώσει:
Α) Έως και 59 μονάδες, δεν εξασφαλίζει πιστοποιητικό.
Β) Από 60 έως και 119, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Α1 ή Β1 ή Γ1.
Γ) Από 120 έως και 200, εξασφαλίζει πιστοποιητικό Α2 ή Β2 ή Γ2.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΠΓ - ΔΔΕ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για το Κρατικό Πιστοποιητικό

Γλωσσομάθειας είναι προσπελάσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση. Στο
σύστημα αυτό έχουν πρόσβαση όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες/υπάλληλοι των
Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ως μέλη των Επιτροπών ελέγχου
δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες
των κατά τόπους ΔΔΕ είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των αιτήσεων των υποψηφίων
για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ.

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

1.1

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αρχικά, ο υποψήφιος καταχωρίζει ο ίδιος ηλεκτρονικά την αίτησή του στο σύστημα,
στην οποία ορίζει 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
υποβολής της αίτησης από τον υποψήφιο, ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει ορισθεί
ως μέλος της εν λόγω Επιτροπής μπορεί να ανακτήσει την υποβληθείσα αίτηση 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 δεν διαπιστώσει λάθη ή/και παραλείψεις 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
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΠΓ - ΔΔΕ

να εκτυπώσει το διαθέσιμο «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ». Σε περίπτωση που κατά τον
έλεγχο της αίτησης εντοπιστούν λάθη ή/και παραλείψεις, ο αρμόδιος υπάλληλος
επισημαίνει με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) προς τον υποψήφιο το πρόβλημα και,
εφόσον αυτό δεν επιλυθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, θα
πρέπει να ακυρώσει τη συγκεκριμένη αίτηση.

Μετά την υποβολή της αίτησης από τον υποψήφιο, η αίτηση «κλειδώνει» και
ξεκινά ο έλεγχος αυτής από την αρμόδια Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών
και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργεί στην έδρα της οικείας
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει επιλέξει o υποψήφιος.
Πλέον, δυνατότητα επεξεργασίας της αίτησης του υποψηφίου έχει
αποκλειστικά η αρμόδια Επιτροπή και σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο
διαπιστωθούν λάθη μπορεί να τα διορθώσει, εφόσον πρώτα γίνει η
απαιτούμενη επικοινωνία με τον υποψήφιο.

Πληροφορία

Η Επιτροπή θα πρέπει, για το σύνολο των αιτήσεων που έχει οριστεί ως
αρμόδια για έλεγχο, να τις οριστικοποιήσει ή να τις ακυρώσει
αιτιολογημένα.
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 και ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω αυτής το «ΔΕΛΤΙΟ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων της

ΔΔΕ θα πρέπει να αναζητά στη φόρμα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ», κατά την χρονική περίοδο
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, όλες τις αιτήσεις υποψηφίων για τις οποίες έχει
οριστεί ως υπεύθυνη για τον έλεγχο αυτών. Κατόπιν της αναζήτησης, υπάρχει
διαθέσιμη επιλογή για την αναλυτική εμφάνιση των στοιχείων της επιλεγμένης
αίτησης, ώστε ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει ορισθεί ως μέλος της Επιτροπής να
μπορεί να εκτελέσει τον έλεγχο αυτής.

Εικόνα: Στη φόρμα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» η αρμόδια Επιτροπή της ΔΔΕ μπορεί να αναζητεί κάθε φορά τη λίστα των
αιτήσεων που έχει προς έλεγχο.

Επιλέγοντας την εμφάνιση αίτησης, ο αρμόδιος υπάλληλος έχει πρόσβαση σε όλα
τα στοιχεία αυτής, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί και υποβληθεί από τον υποψήφιο,
καθώς και στα ηλεκτρονικά αρχεία που έχει μεταφορτώσει στην αίτησή του ο
υποψήφιος ως δικαιολογητικά, ώστε να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος αυτών. 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 και προβαίνει βάσει των μεταφορτωμένων
αρχείων στις απαραίτητες τροποποιήσεις. Για παράδειγμα, εφόσον κατά τον έλεγχο της
αίτησης διαπιστωθεί κάποιο λάθος στα ονομαστικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα
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με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας του, ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει να προβεί στην
επεξεργασία της αίτησης και να διορθώσει το απαιτούμενο λεκτικό.
Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του υποψηφίου από
την αρμόδια Επιτροπή της ΔΔΕ, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων που
αφορούν τη συγκεκριμένη αλλαγή στο «Ιστορικό τροποποιήσεων στην αίτηση του
υποψηφίου», ώστε να υπάρχει ιστορικό με την ημερομηνία, τον τύπο και την
περιγραφή των τροποποιήσεων που έγιναν στα στοιχεία της αίτησης του υποψηφίου.
Ο υποψήφιος ενημερώνεται για τις τροποποιήσεις αυτές στο τέλος της διαδικασίας
ελέγχου των 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.

Εικόνα: Στη φόρμα της αίτησης υποψηφίου εμφανίζεται το σύνολο των στοιχείων που έχει καταχωρίσει ο
υποψήφιος, ώστε αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή της ΔΔΕ.
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Εικόνα: Σε περίπτωση που απαιτηθεί και γίνει κάποια αλλαγή στην αίτηση του υποψηφίου, είναι απαραίτητο να
καταγραφεί η τροποποίηση που εκτελέστηκε.

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 και προβαίνει βάσει των μεταφορτωμένων αρχείων στις
απαραίτητες τροποποιήσεις.
Πληροφορία

Σε κάθε αιτιολογημένη τροποποίηση της αίτησης του υποψηφίου, ο
αρμόδιος υπάλληλος καταγράφει την τροποποίηση που εκτελέστηκε στο
«Ιστορικό τροποποιήσεων στην αίτηση του υποψηφίου».
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3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος της αίτησης του υποψηφίου και
έχει δεσμευτεί το αντίστοιχο παράβολο για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του ΚΠΓ,
ο αρμόδιος υπάλληλος μπορεί να «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ» τη συγκεκριμένη αίτηση.
Αυτόματα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στον υποψήφιο που τον
ενημερώνει για την εκτέλεση της οριστικοποίησης της αίτησής του, ώστε να κάνει ο
ίδιος είσοδο στην εφαρμογή των αιτήσεων και να εκτυπώσει το διαθέσιμο «ΔΕΛΤΙΟ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ».

Ο χρήστης/αρμόδιος υπάλληλος θα πρέπει για την οριστικοποίηση της
αίτησης του υποψηφίου:

Πληροφορία

1) να ελέγξει τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση που έχει
υποβάλει, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική
εφαρμογή δικαιολογητικά (όπως έγγραφο ταυτοπροσωπίας,
αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου), και εφόσον αυτά είναι
ορθά,
2) να δεσμεύσει το ηλεκτρονικό παράβολο για τη γλώσσα/επίπεδο
εξέτασης που έχει δηλωθεί στην αίτηση.

Προσοχή!

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφίου από τον
χρήστη/αρμόδιο
υπάλληλο
της
Δευτεροβάθμιας
Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης, αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ενημέρωσης στον
υποψήφιο. Στη συνέχεια, ο ίδιος ο υποψήφιος οφείλει να κάνει Έίσοδο΄
στην εφαρμογή και να εκτυπώσει το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ», που είναι
απαραίτητο για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του ΚΠΓ.

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής
υποψηφίων της ΔΔΕ, μέσω της φόρμας «ΛΙΣΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΗΣ ΔΔΕ», έχει πρόσβαση στη λίστα των οριστικοποιημένων
αιτήσεων που έχει ελέγξει επιτυχώς. Σε αυτή τη λίστα, επιλέγοντας για εμφάνιση
οποιαδήποτε αίτηση, μπορεί να δει τα αναλυτικά στοιχεία αυτής.
Επιπλέον, σε περίπτωση που μετά από την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης,
μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, ο
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υποψήφιος διαπιστώσει ότι έχει συμπληρώσει εσφαλμένως στοιχεία σχετικά με τις
προτιμήσεις της εξεταζόμενης γλώσσας ή του επιπέδου ή της περιοχής εξέτασης και
έχει υποβάλει σχετικό αίτημα διόρθωσης της αίτησής του μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που οριστικοποίησε
την αρχική του αίτηση, ο αρμόδιος υπάλληλος λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα
διόρθωσης του υποψηφίου, εκτελεί αρχικά την άρση οριστικοποίησης της αντίστοιχης
αίτησης και καταχωρίζει τις διορθώσεις/αλλαγές που αιτείται ο υποψήφιος.
Για την άρση οριστικοποιημένης αίτησης είναι υποχρεωτική η καταχώριση του
λόγου που αυτή γίνεται. Στη συνέχεια, το σύστημα ενημερώνει αυτόματα με
ηλεκτρονικό μήνυμα (email) τον υποψήφιο για την άρση οριστικοποίησης της
αίτησής του, ώστε να γνωστοποιηθεί σε αυτόν η ακύρωση ισχύος του «ΔΕΛΤΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» που είχε παραχθεί από την αρχική οριστικοποίηση της αίτησής
του.
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 έχει ακυρωθεί το προηγούμενο.

Εικόνα: Λίστα Οριστικοποιημένων Αιτήσεων της αρμόδιας Επιτροπής της ΔΔΕ.
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει υποβάλει μέχρι την ημερομηνία
λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής σχετικό αίτημα
διόρθωσης της αίτησής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη
ΔΔΕ που οριστικοποίησε την αρχική του αίτηση, ο αρμόδιος υπάλληλος
εκτελεί αρχικά την άρση οριστικοποίησης της αίτησης, καταχωρίζει τις
διορθώσεις/αλλαγές που αιτείται ο υποψήφιος και την οριστικοποιεί εκ
νέου.
Προσοχή!

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των υποβληθέντων αιτήσεων θα πρέπει
είτε να έχει οριστικοποιηθεί είτε να έχει ακυρωθεί, δηλαδή να μην
υπάρχει υποβληθείσα αίτηση υποψηφίου προς έλεγχο.
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4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Εάν κατά τον έλεγχο της αίτησης υποψηφίου εντοπιστούν λάθη ή/και
παραλείψεις που αφορούν μη ορθά μεταφορτωμένα αρχεία, και εφόσον μετά από
σχετική ενημέρωση του υποψηφίου από τον αρμόδιο υπάλληλο/μέλος της Επιτροπής
ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων της ΔΔΕ 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.
Ομοίως με τη λίστα των οριστικοποιημένων αιτήσεων, υπάρχει διαθέσιμη
αντίστοιχη λίστα με τις ακυρωμένες αιτήσεις. Μετά την αποστολή του σχετικού
μηνύματος ακύρωσης της αίτησης του υποψηφίου και εφόσον έχει εξαντληθεί ο
χρόνος αναμονής για την ηλεκτρονική αποστολή των ορθών δικαιολογητικών εκ μέρους
του, στη λίστα αυτή παρέχεται η δυνατότητα άρσης ακύρωσης στις εξαιρετικές
περιπτώσεις που εντέλει επιλυθεί το πρόβλημα κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον
υποψήφιο (πάντα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και πριν την ημερομηνία
λήξης αυτής) και πλέον η αίτηση μπορεί αιτιολογημένα να οριστικοποιηθεί.
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1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΓ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού

Γλωσσομάθειας. Το ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για το Κρατικό

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, είναι προσπελάσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση ΚΠΓ-Αιτήσεις:

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

1.2

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος πρέπει να εισέλθει στο

Πληροφοριακό Σύστημα και αφού ολοκληρώσει την εγγραφή χρήστη (δήλωση
username, password & email), 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. Πριν την υποβολή της
αίτησης θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και
πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης γλώσσας που επιθυμεί.
Μετά

την

υποβολή

της

αίτησης

δεν

μπορεί

ο

υποψήφιος

να

επεξεργαστεί/τροποποιήσει περαιτέρω την αίτησή του, καθώς θα έχει ξεκινήσει ο
έλεγχος αυτής από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Η καταχώριση και υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά από τον
υποψήφιο, όπου μετά την υποβολή της αίτησης η αρμόδια Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει οριστεί αναλαμβάνει τον έλεγχο
αυτής με βάση τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην
ηλεκτρονική αίτηση.

Πληροφορία

Μετά την οριστικοποίηση (εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος) της
αίτησης, ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με email, ώστε να κάνει
είσοδο στην εφαρμογή για να εκτυπώσει το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ».
Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση
για την υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη
διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής των αιτήσεων.

Κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης από τον υποψήφιο, η οικεία
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει οριστεί θα προβεί στον έλεγχο
αυτής με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν μεταφορτωθεί στην εφαρμογή και
ανάλογα θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση αυτής. Με την οριστικοποίηση της
αίτησης από την αρμόδια Διεύθυνση, αποστέλλεται αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα
(στο email που έχει ορίσει κατά την εγγραφή χρήστη) ενημέρωσης στον υποψήφιο ,
ώστε να κάνει εκ νέου είσοδο στην εφαρμογή για να εκτυπώσει το διαθέσιμο
«ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» που είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του στις
εξετάσεις του ΚΠΓ.
Εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης διαπιστωθούν λάθη
ή/και παραλήψεις, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
επισημαίνει με ηλεκτρονικό μήνυμα στον υποψήφιο το πρόβλημα. Εφόσον αυτό δεν
επιλυθεί σε επικοινωνία με τον υποψήφιο μέχρι την χρονική λήξη της περιόδου
υποβολής αιτήσεων η συγκεκριμένη αίτηση ακυρώνεται.
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1.3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΓ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο υποψήφιος αρχικά πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα πατώντας το σύνδεσμο
«Εγγραφή Νέου Χρήστη».

Εικόνα: Σύνδεσμος «Εγγραφή Νέου Χρήστη» για την εγγραφή χρήστη/υποψηφίου στο Πληροφοριακό
Σύστημα καταχώρισης αίτησης για τις εξετάσεις ΚΠΓ.

Για την εγγραφή στο σύστημα, ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει ένα επιθυμητό
username, τον κωδικό ασφαλείας (τον οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώσει δυο φορές),
καθώς και ένα έγκυρο email (ηλεκτρονική διεύθυνση) το οποίο επίσης πρέπει να
επιβεβαιώσει δυο φορές.

Εικόνα: Φόρμα Εγγραφής Χρήστη για την είσοδο στην εφαρμογή.

Πληροφορία

Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει ένα έγκυρο email στο οποίο θα
έχει πρόσβαση, καθώς σε αυτό θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα
ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησης μετά τον επιτυχή έλεγχο
των στοιχείων αυτής από τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση.
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2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΓ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Με την είσοδο του υποψηφίου στο σύστημα, εμφανίζονται τα στοιχεία της ηλεκτρονικής

αίτησης που καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Αρχικά ο ο υποψήφιος πρέπει να ορίσει την
επιθυμητή Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα αναλάβει τον έλεγχο αυτής, μετά την
υποβολή της από τον υποψήφιο.

Εικόνα: Η φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης για τις εξετάσεις του ΚΠΓ που καλείται να συμπληρώσει ο
Υποψήφιος.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΓ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ακολούθως ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα ακόλουθα
στοιχεία,

«Στοιχεία

Υποψηφίου»,

«Εξεταζόμενες

Γλώσσες/Επίπεδα»

&

«Δικαιολογητικά Αίτησης», ώστε να μπορεί να προβεί μετά στην υποβολή αυτής.

2.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Στο πρώτο μέρος της αίτησης, ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τα Προσωπικά του

Στοιχεία, όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί. Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να
καταχωρηθούν με κεφαλαίους χαρακτήρες.

Εικόνα: Στοιχεία Υποψηφίου προς συμπλήρωση.

Τα ονομαστικά στοιχεία που θα συμπληρώσει ο υποψήφιος πρέπει να
ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Πληροφορία

Το έγγραφο ταυτοπροσωπίας θα πρέπει να φέρει πρόσφατη φωτογραφία
του υποψηφίου και μαζί με το «Δελτίο Εξεταζομένου» είναι τα δυο
υποχρεωτικά έγγραφα που πρέπει να έχει στην κατοχή του ο υποψήφιος
στις εξετάσεις του ΚΠΓ.
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2.2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΓ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΠΙΔΕΔΟΥ & ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ακολούθως ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει τη/τις γλώσσα/ες που επιθυμεί
να εξεταστεί, καθώς και το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης. Επιπλέον ο υποψήφιος
ορίζει και την περιοχή εξέτασης για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα/επίπεδο που έχει
ορίσει. Η επιλογή των παραπάνω στοιχείων γίνεται μέσω πεδίων λίστας, ώστε ο
χρήστης αυτόματα να καταχωρεί τις επιθυμητή γλώσσα και επίπεδο εξέτασης. Αρχικά
ο υποψήφιος ορίζει την

γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί, μέσω της

αντίστοιχης λίστας.

Εικόνα: Λίστα εξεταζόμενων γλωσσών για επιλογή.

Ακολούθως ο υποψήφιος επιλέγει το ‘Επίπεδο Εξέτασης’ για την γλώσσα που όρισε
στην προηγούμενη λίστα.

Εικόνα: Λίστα επιπέδων εξέτασης για επιλογή.

Τέλος για κάθε εξεταζόμενη Γλώσσα & Επίπεδο Εξέτασης εμφανίζεται η λίστα με τις αντίστοιχες
επιτρεπτές ‘Περιοχές Εξέτασης’, όπου ο υποψήφιος ορίζει ομοίως την επιθυμητή περιοχή.

Εικόνα: Λίστα περιοχών εξέτασης για τη γλώσσα & το επίπεδο εξέτασης που έχουν οριστεί.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΓ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει περισσότερες από μία γλώσσες, ανάλογα με
το εάν επιθυμεί να εξεταστεί και σε δεύτερη διαφορετική γλώσσα. Στην περίπτωση
αυτή, ο χρήστης προσθέτει ομοίως την δεύτερη εξεταζόμενη γλώσσα, εφόσον πρώτα
ελέγξει το πρόγραμμα εξετάσεων, καθώς υπάρχει πιθανότητα να συμπίπτουν χρονικά
οι εξετάσεις για τις γλώσσσες/επίδεδα που έχει επιλέξει.

2.3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
Πριν την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να μεταφορτώσει στο

σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου τύπου pdf τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα χρειαστεί να κάνουν upload το έγγραφο
ταυτοπροσωπίας και το αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου. Επιπλέον ανάλογα με τα
στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση, ο υποψήφιος θα πρέπει να μεταφορτώσει
επιπρόσθετα δικαιολογητικά, όπως εάν είναι ανήλικος (<18 ετών) θα χρειαστεί να κάνει
upload και το δικαιολογητικό Γ) της υπεύθυνης δήλωσης.

Εικόνα: Λίστα δικαιολογητικών που απαιτούνται να μεταφορτωθούν στην αίτηση ώστε να είναι μετά
δυνατή η υποβολή αυτής.
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Πληροφορία

2.4

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΓ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά της αίτησης που θα γίνουν upload στην εφαρμογή θα
πρέπει να είναι τύπου pdf. Σε περίπτωση που απαιτηθεί σε ένα τύπο
δικαιολογητικού (π.χ. Γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο) να
μεταφορτωθούν περισσότερα από ένα αρχεία pdf, ο υποψήφιος θα
χρειαστεί να εκτελέσει πρώτα την συγχώνευση αυτών (pdf merge) σε ένα
ενιαίο αρχείο.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Για υποψηφίους που ανήκουν στην κατηγορία των εχόντων ειδικές ανάγκες ή

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θα πρέπει να γίνει επιλογή του σχετικού checkbox,
όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί.

Εικόνα: Επιλογή ειδικής εξέτασης από τους υποψηφίους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στη περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρειασθεί να συμπληρώσει τα επιπλέον στοιχεία
που ζητούνται στο πλαίσιο της Ειδικής Εξέτασης, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:

Εικόνα: Ο υποψήφιος με ειδικές δεξιότητες καλείται να ορίσει την ειδική περίπτωση που ανήκει και
ακολούθως να ορίσει τις διευκολύνσεις που επιθυμεί.

Ο υποψήφιος με ειδικές δεξιότητες θα πρέπει να ορίσει και το αντίστοιχο
ειδικό εξεταστικό κέντρο (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) που επιθυμεί να
εξεταστεί.
Πληροφορία

ΣΕΛΙΔΑ 10 | 12

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

2.5

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΓ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ο υποψήφιος μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά την αίτησή του, ώστε να

μπορεί να την επεξεργαστεί εκ νέου. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει την
ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου αιτήσεων, καθώς εάν η αίτησή του δεν έχει
υποβληθεί δεν μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ.

Προσοχή!
2.6

Ο υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά όταν συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία (μαζί με τα δικαιολογητικά) της αίτησης να την ΥΠΟΒΑΛΕΙ
ηλεκτρονικά, καθώς χωρίς υποβληθείσα αίτηση δεν μπορεί να συμμετέχει
στις εξετάσεις του ΚΠΓ, ανεξάρτητα του εάν έχει πληρώσει το ηλεκτρονικό
παράβολο.

ΥΠΟΒΛΕΙΘΗΣΑ ΑΙΤΗΣΗ & ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ

Μετά την υποβολή της αίτησης από τον υποψήφιο, η αρμόδια Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει οριστεί θα προβεί στον έλεγχο αυτής. Εφόσον
δεν διαπιστωθούν λανθασμένα στοιχεία η Διεύθυνση οριστικοποιεί την ηλεκτρονική
αίτηση του υποψηφίου και αυτόματα αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα
(email) στον υποψήφιο.

Εικόνα: Μετά την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος έχει πρόσβαση μόνο στην εκτύπωση αυτής και στην
ενημέρωση της τρέχουσας κατάστασης της αίτησής του.

Εικόνα: Όταν η αίτηση υποψηφίου οριστικοποιηθεί από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αυτόματα εμφανίζεται η διαθέσιμη επιλογή για την εκτύπωση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ.
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Προσοχή!

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΓ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο υποψήφιος, εφόσον οριστικοποιηθεί η αίτησή του, οφείλει ο ίδιος να
εκτυπώσει το διαθέσιμο ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ το οποίο και θα πρέπει
μαζί με το αντίστοιχο έγγραφο ταυτοπροσωπίας να προσκομίσει στο
Εξεταστικό Κέντρο για να μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ΚΠΓ.
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