
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εξετάςεων για τη λήψη του Κρατικοφ Πιςτοποιητικοφ Γλωςςομάθειασ περιόδου 
Μαΐου  2018».  

 
Ανακοινϊνεται ότι από τθ Δευτζρα  26 Μαρτίου 2018 μζχρι και τθν Σρίτη 3 Απριλίου 2018 κα 

υποβάλλονται αιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ 
εξεταςτικισ  περιόδου Μαΐου 2018. 

    Οι εξετάςεισ κα διεξαχκοφν το άββατο 19 και την Κυριακή  20  Μαΐου 2018 για τα επίπεδα: 

α)    Επίπεδο Α (Α1 «ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ» και Α2 «βαςικι γνϊςθ») ςε ενιαία διαβακμιςμζνθ δοκιμαςία 
(test), ςτισ γλϊςςεσ Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι και Ιςπανικι. 

β)     Επίπεδο Β   (Β1 «μζτρια γνϊςθ», Β2 «καλι γνϊςθ») ςε ενιαία διαβακμιςμζνθ δοκιμαςία (test) ςτισ 
γλϊςςεσ Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι και Ιςπανικι. 

γ)   Επίπεδο Γ (Γ1 «πολφ καλι γνϊςθ», Γ2 «άριςτθ γνϊςθ») ςε ενιαία διαβακμιςμζνθ δοκιμαςία (test) 
ςτισ γλϊςςεσ Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι και Ιςπανικι. 

 

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ, παρακαλοφμε να μεριμνιςουν ϊςτε 
ζγκαιρα να ολοκλθρϊςουν τθν απαιτοφμενθ διαδικαςία εντόσ των προβλεπόμενων 
θμερομθνιϊν για κάκε ςτάδιο. Συγκεκριμζνα : 
 
Α) να ζχουν πλθρϊςει το θλεκτρονικό παράβολο Δθμοςίου (e-paravolo) ζωσ τθ Δευτζρα  2 
Απριλίου 2018. Η δθμιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μζςω τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων www.gsis.gr ι μζςω Κ.Ε.Ρ. Η πλθρωμι του πραγματοποιείται για 
μθ πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ μζςω Τράπεηασ ι Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ μποροφν 
να καταβάλουν το ποςό του παραβόλου μζςω πιςτωτικισ/προπλθρωμζνθσ/χρεωςτικισ 
κάρτασ των Ελλθνικϊν Τραπεηϊν. Η ημερομηνία του αποδεικτικοφ πληρωμήσ του 
ηλεκτρονικοφ παραβόλου πρζπει να ζχει ημερομηνία το αργότερο  2 Απριλίου 2018. 

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

Β) να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ μζςω του ςυςτιματοσ καταχϊριςθσ αιτιςεων 
υποψθφίων, το οποίο είναι προςπελάςιμο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ :  
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ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που περιγράφονται αναλυτικά ςτο ςυνθμμζνο εγχειρίδιο (manual). 
Η προκεςμία υποβολισ θλεκτρονικϊν αιτιςεων λιγει τθν Σρίτη 3 Απριλίου 2018 και ϊρα 
15:00. 
 
Γ) να προςζλκουν ςτισ ΔΙ.Δ.Ε. το αργότερο ζωσ τθν Σετάρτη 4 Απριλίου 2018 για την 
οριςτικοποίηςη τησ αίτηςήσ τουσ, προςκομίηοντασ τα εξισ δικαιολογθτικά :  
   

1) κωδικό υποψθφίου ι εκτυπωμζνθ τθν αίτθςι τουσ  
2) τθν απόδειξθ πλθρωμισ παραβόλου 
3) τθν ταυτότθτά τουσ και φωτοτυπία αυτισ διπλισ όψεωσ. Ελλείψει αυτισ, κατατίκεται 

φωτοαντίγραφο διαβατθρίου ι άλλου νόμιμου αποδεικτικοφ εγγράφου από το οποίο 
προκφπτουν τα ςτοιχεία ταυτοπροςωπίασ του υποψθφίου όπωσ ςτοιχεία ταυτότθτασ και 
φωτογραφία αυτοφ. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δϊδεκα ετϊν, οι οποίοι δεν είναι 
κάτοχοι δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλου ςυναφοφσ δθμοςίου εγγράφου, 
μποροφν να προςκομίςουν βεβαίωςθ ταυτοπροςωπίασ από το Διμο, όπου είναι 
εγγεγραμμζνοι ι τα ΚΕΡ.  
Οι Αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόςον είναι πολίτεσ Κράτουσ – Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, κατακζτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου, ενϊ ςτισ 
άλλεσ περιπτϊςεισ κατακζτουν φωτοτυπία διαβατθρίου ι άλλου εγγράφου βάςει του 
οποίου επιτρζπεται θ είςοδόσ τουσ ςτθ χϊρα ι εγγράφων που ζχουν εκδϊςει οι 
αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ.     

4) φωτοτυπία γνωμάτευςθσ από Δθμόςιο Νοςοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικζσ Υπθρεςίεσ 
Ριςτοποίθςθσ Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν του Υπουργείου Υγείασ ι ΚΕΔΥ (ιςχφει 
μόνο για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ)  

 
Η οριςτικοποίθςθ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ για τθ λιψθ του Κρατικοφ 

Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ κα πραγματοποιείται ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ. Ειδικότερα ςτισ περιοχζσ Λιμνου, Άνδρου, Ράρου, Νάξου, 
Μιλου, Θιρασ, Κω και Καλφμνου αιτιςεισ κα οριςτικοποιοφνται και ςε ςχολεία 
Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που κα οριςτοφν με απόφαςθ του  
Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. Ραρακαλοφμε να απευκφνεςτε ςτθν Ρεριφερειακι 
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ για να πλθροφορθκείτε ςχετικά με τα ςχολεία που κα οριςκοφν. 

        Διευκρινίηεται ότι οι περιοχζσ όπου κα λειτουργιςουν εξεταςτικά κζντρα αναφζρονται 
αναλυτικά ανά γλϊςςα και επίπεδο ςτον ςυνθμμζνο πίνακα.  
        Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. Οι αιτιςεισ ΔΕΝ αποςτζλλονται με το ταχυδρομείο. 
 Επιςυνάπτεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάςεων και οι προδιαγραφζσ των εξετάςεων.  
 

                          Η  ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
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