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Θεσσαλονίκη 11/09/2014 

    Η ∆ιεύθυνση ∆.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 22, 
Σταυρούπολη) ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις για συµµετοχή στις 
εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας περιόδου 
Νοεµβρίου 2014 καθηµερινά, από τις 9:00 π.µ. έως και τις 2:00 µ.µ. 
στο Γραφείο 5, 2ος όροφος, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, 
δηλαδή από τη Πέµπτη 11 Σεπτεµβρίου 2014 µέχρι και την Τετάρτη 24 
Σεπτεµβρίου 2014. 

    Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Νοεµβρίου 2014 για τα επίπεδα: 

α)   Β   (Β1 «µέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθµισµένη 
δοκιµασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική, 
Ισπανική και Τουρκική. 
β)  Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία 
διαβαθµισµένη δοκιµασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, 
Γερµανική, Ιταλική, Ισπανική. 
γ) Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα. 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά στη  ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆υτικής Θεσσαλονίκης:  

1) Αίτηση (µηχανογραφικό δελτίο), στην οποία αναφέρονται η 
γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα στα οποία 
επιθυµεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.  

2) Μία πρόσφατη φωτογραφία µικρού µεγέθους. 
3) Ένα ηλεκτρονικό παράβολο ∆ηµοσίου (e-paravolo).  Η δηµιουργία 

του e-paravolo πραγµατοποιείται µέσω της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων www.gsis.gr. Η πληρωµή του 
πραγµατοποιείται για µη πιστοποιηµένους χρήστες µέσω Τράπεζας 



 

ή Ε.Λ.Τ.Α. χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. Οι πιστοποιηµένοι 
χρήστες µπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου µέσω 
πιστωτικής/προπληρωµένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών 
Τραπεζών. Η ηµεροµηνία του αποδεικτικού πληρωµής του 
ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ηµεροµηνία το 
αργότερο 24/09/2014.  
Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής: 
α.  των 80 ευρώ για τη διαβαθµισµένη εξέταση του επιπέδου Β 
(Β1&Β2),  
β. των 100 ευρώ για τη διαβαθµισµένη εξέταση του επιπέδου Γ 
(Γ1&Γ2)και  
γ. των 80 ευρώ για την εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής 
γλώσσας. 

4) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 
Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου 
νόµιµου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα 
στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία 
ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των 
δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνοµικής 
ταυτότητας ή άλλου συναφούς δηµοσίου εγγράφου, µπορούν να 
προσκοµίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το ∆ήµο, όπου είναι 
εγγεγραµµένοι ή τα ΚΕΠ. Αλλοδαποί υποψήφιοι, που φοιτούν 
στην Α/θµια, Β/θµια ή Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, µπορούν 
να προσκοµίσουν, αντί της άδειας παραµονής τους στη χώρα, 
βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα προαναφερόµενα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα. 

5) Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συµπλήρωση από τις 
κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι 
υποψήφιοι µπορούν να προµηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» 
και από την ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr. 

 
∆ιευκρινίζεται ότι στο έντυπο της αίτησης αναγράφονται και οι 
περιοχές όπου το Υ.ΠΑΙ.Θ. προτίθεται να λειτουργήσει εξεταστικά 
κέντρα.  
Ειδικότερα, για τη διαβαθµισµένη εξέταση του επιπέδου Γ 
(Γ1&Γ2),εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν ως εξής: 
Για την Αγγλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, 
Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης. 
Για τη Γαλλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και 
Ηράκλειο Κρήτης. 
Για τη Γερµανική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και 
Ηράκλειο Κρήτης . 



 

Για την Ιταλική γλώσσα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και 
Ηράκλειο Κρήτης. 
Για την Ισπανική γλώσσα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
 
Για την εξέταση της Τουρκικής γλώσσας  επιπέδου Γ1 «Πολύ καλή 
γνώση», εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν στην Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Κοµοτηνή. 

 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 2310 641800 καθώς και 
στην ιστοσελίδα www.kpg.minedu.gov.gr. 

 

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύντοµα. 

 

 

Από τη ∆ιεύθυνση 


