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               ΠΡΟ:  
                1.Περιφερειακοφσ Δ/ντζσ Εκπαίδευςθσ 

Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. 
2. Διευκυντζσ των Διευκφνςεων  
 Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  
3.Σισ Επιτροπζσ υγκζντρωςθσ 
Δικαιολογθτικϊν (με τθ φροντίδα των 
Δ/ντϊν). 

   

 
ΘΕΜΑ : «Τποβολι αιτιςεων για τισ εξετάςεισ του ΚΠγ περιόδου Μαΐου 2015». 

   Σχετικά με τθν προκιρυξθ των εξετάςεων για τθ λιψθ του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ   
περιόδου Μαΐου 2015 ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:  

1. Με τθν υπ’ αρ. 26592 /A5/ 17-2-2015 Απόφαση Υπουργού προκθρφχκθκαν οι εξετάςεισ για τθ 
λιψθ του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ περιόδου Μαΐου 2015. Ωσ θμερομθνίεσ 
διεξαγωγισ των εξετάςεων ορίηονται το άββατο 9-5-2015 και θ Κυριακι 10-5-2015. 

2. Το χρονικό διάςτθμα υποβολισ αιτιςεων ξεκινά από τθν Πζμπτθ 19-2-2015 και διαρκεί ζωσ και τθ 
Δευτζρα  9-3-2015.                     

3. Σε αυτι τθν εξεταςτικι  περίοδο κα εξεταςκοφν ςε ενιαία διαβακμιςμζνθ εξζταςθ τα επίπεδα Α (Α1-Α2), 
ςτισ γλϊςςεσ Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι, και Ιςπανικι , Β (Β1-Β2)  ςτισ γλϊςςεσ Αγγλικι, Γαλλικι, 
Γερμανικι, Ιταλικι, και Ιςπανικι  κακϊσ και το επίπεδο Γ (Γ1-Γ2) ςτισ γλϊςςεσ Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, 
Ιταλικι και  Ιςπανικι. Εξεταςτικά κζντρα για τθν εξζταςθ του διαβακμιςμζνου επιπζδου (Γ1-Γ2) κα 
λειτουργιςουν  ωσ εξισ:  
 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΙΡΕΔΟΥ Γ (Γ1-Γ2):  
ΑΓΓΛΙΚΗ: ςε όλα τα εξεταςτικά κζντρα 
ΓΑΛΛΙΚΗ: ςε όλα τα εξεταςτικά κζντρα   
ΙΣΑΛΙΚΗ: ςε όλα τα εξεταςτικά κζντρα   
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Ακινα-Θεςςαλονίκθ-Ηράκλειο-Ιωάννινα-Λάριςα-όδοσ 
ΙΠΑΝΙΚΗ : Ακινα, Θεςςαλονίκθ 

 
ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
4. Συγκζντρωςθ των δικαιολογθτικϊν και καταχϊριςθ των αιτιςεων των υποψθφίων κα γίνει ςε όλεσ ςτισ 
Δ/νςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ειδικότερα, ςτισ περιοχζσ όπου λειτουργοφςαν Γραφεία Δ.Ε. τα 
οποία ζχουν καταργθκεί δεν μποροφν πλζον να ςυγκροτθκοφν επιτροπζσ ςυγκζντρωςθσ και ελζγχου 
δικαιολογθτικϊν και θ αρμοδιότθτα μεταφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ επιτροπι τθσ Διεφκυνςθσ 
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Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Δ.Ε.), που  ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ αρ. 
14420/ΚΒ/2008(ΦΕΚ218Β) Υ.Α.  

5. Επιςθμαίνουμε ότι ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. 15600/ΚΒ/2012 (ΦΕΚ344 Β),Υ.Α. ορίηονται κατ’ εξαίρεςθ 
ςτισ επιτροπζσ ςυγκζντρωςθσ των δικαιολογθτικϊν που λειτουργοφν ςτισ ζδρεσ των Διευκφνςεων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθ Λζςβου, Σφρου και όδου, ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των υποψθφίων, βοθκοί 
γραμματείσ ζνασ για κάκε μια από τισ περιοχζσ Λιμνου, Άνδρου, Ράρου, Νάξου, Μιλου, Θιρασ, Κω και 
Καλφμνου. Επομζνωσ, ςτισ επιτροπζσ ςυγκζντρωςθσ και ελζγχου δικαιολογθτικϊν κα ςυμπεριλθφκεί ωσ 
βοθκόσ γραμματζασ διοικθτικόσ υπάλλθλοσ ι εκπαιδευτικόσ που υπθρετεί ςε ςχολείο πρωτοβάκμιασ ι 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κατά προτίμθςθ με γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ και υποχρεωτικά με γνϊςθ Η/Υ. 
Σκοπόσ του βοθκοφ γραμματζωσ είναι  θ ςυγκζντρωςθ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων 
τθσ περιοχισ τθν οποία εξυπθρετεί, θ καταχϊριςθ  των αιτιςεων ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα, θ εκτφπωςθ και θ 
χοριγθςθ των ατομικϊν Δελτίων Εξεταηομζνων. 
6. Ο  τόποσ  υποβολισ (π.χ. ςχολικζσ μονάδεσ) των αιτιςεων ςε όλεσ τισ περιοχζσ των περιπτϊςεων (4) και 
(5) κα κακοριςτεί από τον αντίςτοιχο Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ  και κα πρζπει να 
ανακοινωκεί ςτουσ υποψιφιουσ από τα τοπικά Μ.Μ.Ε.  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
7. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ υπ. αρικμ. 14420/ΚΒ/ 2008 (ΦΕΚ 218Β) Υ.Α.:  
Α) Αίτθςθ (μθχανογραφικό δελτίο), ςτθν οποία αναφζρονται θ γλϊςςα ι οι γλϊςςεσ και το  επίπεδο ι τα 
επίπεδα για τα οποία επικυμεί να εξεταςκεί ο υποψιφιοσ.  
Β) Μία πρόςφατθ φωτογραφία μικροφ μεγζκουσ για τθν ζκδοςθ δελτίου εξεταηόμενου. 
Γ) Ζνα παράβολο δθμοςίου (e-paravolo- εκδίδεται μζςω τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων www.gsis.gr), όπωσ προβλζπεται ςτθν αρ. 56613/ΚΒ/2010 (ΦΕΚ 753Β) Κ.Υ.Α. και ςυγκεκριμζνα: 
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),  
γ) των 100 ευρϊ για τθ διαβακμιςμζνθ εξζταςθ του επιπζδου Γ (Γ1-Γ2). 
 
ε περίπτωςθ που θ κατά τόπουσ αρμόδια Δ.Ο.Τ. ζχει εκδϊςει ζντυπο παράβολο, παρακαλοφμε να γίνεται 
δεκτό.  Αιτιςεισ που υποβάλλονται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων  δθλαδι ςτισ 9-3-
2015, γίνονται δεκτζσ εφόςον ςυνοδεφονται από τθν απόδειξθ πλθρωμισ του e-paravolo.  Στθν περίπτωςθ 
αυτι θ δζςμευςθ του ποςοφ κα πραγματοποιείται τθν Τετάρτθ 11-3-2015, οπότε και θ αίτθςθ κα 
καταχωρίηεται ςτο ςφςτθμα και κα εκδίδεται Δελτίο Εξεταηομζνου. 
Δ) Αποδεικτικό ταυτότθτασ υποψθφίου. 
• Σφμφωνα με το άρκρο 25 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 τ.Α’ 23-12-08) τα  αποδεικτικά μζςα των ςτοιχείων 
ταυτότθτασ των Ελλινων πολιτϊν ςτισ ςυναλλαγζσ  με τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ είναι: 
1. Το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι θ ςχετικι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ, 
2. Το διαβατιριο 
3. Η άδεια οδιγθςθσ 
4. Το ατομικό βιβλιάριο αςκενείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων. 
Σα παραπάνω κα κατατίκενται ςε φωτοτυπία, αλλά απαιτείται θ επίδειξθ του πρωτοτφπου. 
Ανιλικοι υποψιφιοι 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.  
Για τουσ  αλλοδαποφσ υποψιφιουσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ.4 του αρκ. 3 του Ν. 
2690/99 ςφμφωνα με τθν οποία «Η ταυτότθτα των αλλοδαπϊν αποδεικνφεται, ςτθν περίπτωςθ πολιτϊν 
Κράτουσ – Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από το δελτίο ταυτότθτασ ι το διαβατιριο, ενϊ ςτισ άλλεσ 
περιπτϊςεισ ,από το διαβατιριο, ι άλλο ζγγραφο βάςει του οποίου επιτρζπεται θ είςοδοσ τουσ ςτθ χϊρα, ι 
τα ζγγραφα που ζχουν εκδϊςει οι αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ».     
Ε) Ειδικό ζντυπο «Aίτθςθ» που διατίκεται προσ ςυμπλιρωςθ από τισ κατά τόπουσ επιτροπζσ ςυγκζντρωςθσ 
δικαιολογθτικϊν. Οι υποψιφιοι μποροφν να προμθκεφονται το ειδικό ζντυπο «Αίτθςθ» και από τθν 
ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr. 

 
  

http://www.minedu.gov.gr/


3 

 
 
Καμία αίτθςθ δεν κα γίνει δεκτι μετά τισ 9-3-2015 και θ καταχϊριςθ όλων των αιτιςεων κα πρζπει να 
ολοκλθρωκεί ωσ τισ 11-3-2015. Παρακαλοφμε να εξυπθρετείτε τουσ υποψθφίουσ που δεν διακζτουν 
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο για τθν ζκδοςθ του θλεκτρονικοφ παραβόλου. 
 
 
ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΑΙΣΗΗ – ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
 
8. Οι  υποψιφιοι που  επικυμοφν να εξεταςκοφν ςε περιςςότερεσ από μία γλϊςςεσ ι επίπεδα κα πρζπει να 
ενθμερωκοφν ότι θ αίτθςι τουσ υποβάλλεται  με ευκφνθ τουσ, κακότι είναι δυνατόν να ςυμπζςει χρονικά θ 
εξζταςθ των γλωςςϊν ι επιπζδων που ζχουν επιλζξει. 

 
τθν περίπτωςθ που ζνασ υποψιφιοσ επικυμεί να εξεταςτεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ ι επίπεδα θ 
καταχϊριςθ κα ζχει ωσ εξισ:  
 
α) Ο υποψιφιοσ υποβάλλει μία αίτθςθ και του αποδίδεται ζνασ κωδικόσ εφόςον ςτθν περιοχι εξζταςθσ 
που δθλϊνει λειτουργεί εξεταςτικό κζντρο για όλεσ τισ γλϊςςεσ και όλα τα επίπεδα.  
 
β) Ο υποψιφιοσ υποβάλλει δφο αιτιςεισ και του αποδίδονται δφο κωδικοί εφόςον δεν λειτουργεί 
εξεταςτικό κζντρο ςτθν περιοχι εξζταςθσ που επιλζγει και για τισ δφο εξεταηόμενεσ γλϊςςεσ και/ι 
επίπεδα που δθλϊνει. Για παράδειγμα, εφόςον υποψιφιοσ δθλϊςει ότι επικυμεί να εξεταςκεί για το 
επίπεδο Β ςτθν Αγγλικι, που εξετάηεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ και για το επίπεδο Γ ςτθ Γερμανικι, που δεν 
εξετάηεται ςε όλεσ τισ περιοχζσ, ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςει διαφορετικζσ περιοχζσ εξζταςθσ οπότε κα 
υποβάλει δφο αιτιςεισ και κα του αποδοκοφν δφο κωδικοί. 
 
 
Καμιά αίτθςθ υποψθφίου για αλλαγι εξεταηόμενθσ γλϊςςασ ι/και  επιπζδου δεν γίνεται δεκτι μετά το 
πζρασ τθσ περιόδου υποβολισ των αιτιςεων. Σε περίπτωςθ που ζχει ςυμβεί λανκαςμζνθ καταχϊριςθ από 
τθ Δ.Δ.Ε., κα πρζπει να ενθμερϊνεται άμεςα θ Διεφκυνςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων με θλεκτρονικι 
επιςτολι, ϊςτε να διορκωκεί θ καταχϊριςθ. 
9. Στισ εξετάςεισ περιόδου Μαΐου 2015 εξεταςτικά κζντρα κα δθμιουργθκοφν μόνο ςτισ περιοχζσ του 
επιςυναπτόμενου πίνακα. Ο πίνακασ αυτόσ ξεκινάει από τθν δεφτερθ ςελίδα τθσ αίτθςθσ τθν οποία κα 
κατακζςουν οι υποψιφιοι, ϊςτε να γνωρίηουν εκ των προτζρων τισ περιοχζσ όπου κα οριςτοφν εξεταςτικά 
κζντρα. Οι υποψιφιοι κα μποροφν να επιλζξουν ςε ποια από τισ περιοχζσ αυτζσ επικυμοφν να εξεταςτοφν 
και κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν υποχρεωτικά ςτθν αίτθςι τουσ ςτθ κζςθ 17 τον κωδικό τθσ περιοχισ 
αυτισ (ο επιςυναπτόμενοσ πίνακασ περιζχει για κάκε περιοχι τον αντίςτοιχο κωδικό). 
10. Ειδικά Εξεταςτικά Κζντρα (για τουσ υποψιφιουσ με ειδικζσ δεξιότθτεσ) κα δθμιουργθκοφν μόνο ςτθν 
Ακινα και τθν Θεςςαλονίκθ, οπότε οι υποψιφιοι αυτισ τθσ κατθγορίασ κα πρζπει να ςθμειϊςουν τθν 
αντίςτοιχθ επιλογι ςτθ κζςθ 16 τθσ αίτθςθσ και όχι τθν κζςθ 17. Οι υποψιφιοι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν όλα τα πεδία 12-16 τθσ αίτθςθσ. Εφόςον ςτα πεδία 14 και/ι 15 ζχουν 
απαντιςει κετικά, τότε ςτο ςφςτθμα κα επιλζγεται το ςυγκεκριμζνο πεδίο. Ειδάλλωσ το πεδίο κα παραμζνει 
κενό. Προςοχι:  Η παροχι βοθκοφ εξζταςθσ (πεδίο 14) χορθγείται ςτουσ υποψθφίουσ που αντιμετωπίηουν  
προβλιματα οράςεωσ, ακοισ, γραφισ κινθτικότθτασ. Ο επιπλζον χρόνοσ  εξζταςθσ  (πεδίο 15) δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το χρόνο διαλείμματοσ μεταξφ τθσ εξζταςθσ δφο ενοτιτων.       
11. Επιςθμαίνεται ότι θ αίτθςθ που κα υποβάλουν οι υποψιφιοι τθν τρζχουςα περίοδο αποτελείται από 4 
ςελίδεσ, οι οποίεσ κα πρζπει να εκτυπωκοφν ςε δφο φφλλα. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ενθμερϊνονται για 
τθν φπαρξθ τεςςάρων ςελίδων ςτθν αίτθςθ και κα πρζπει να υπογράφουν και ςτισ τζςςερισ ςελίδεσ, 
προκειμζνου να κεωρθκεί ζγκυρθ θ αίτθςι τουσ. 
12. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν ςτθν αίτθςι τουσ  τα ςτοιχεία τουσ, όπωσ ακριβϊσ 
αναγράφονται ςτθν ταυτότθτα ι το διαβατιριο τουσ ι ςε άλλο νόμιμο αποδεικτικό ςτοιχείο το οποίο και κα 
ςασ προςκομίηεται. Τα μικρά τουσ ονόματα κα αναγράφονται πλιρθ και όχι διακεκομμζνα (π.χ. 
Κωνςταντίνοσ και όχι Κων/νοσ), κα τίκεται παφλα (-) μεταξφ των δφο ονομάτων ι επικζτων που τυχόν 
φζρουν και κα τίκενται διαλυτικά ςτο όνομα ι επϊνυμο (όπου απαιτοφνται) ζςτω και αν αυτά 
αναγράφονται με κεφαλαίουσ χαρακτιρεσ. 
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13. Σε κάκε υποψιφιο που υποβάλει αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ΚΡΓ αποδίδεται επταψιφιοσ 
κωδικόσ του οποίου τα τρία (3) πρϊτα ψθφία ταυτίηονται με τον κωδικό τθσ περιοχισ ςτθν οποία  
υποβάλλεται θ αίτθςθ και τα επόμενα τζςςερα (4) είναι ο αφξων αρικμόσ τθσ αίτθςθσ του ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Ο όροσ κωδικόσ τθσ περιοχισ αναφζρεται ςτον κωδικό τθσ Δ.Δ.Ε.   

14. Τζλοσ, ςασ γνωρίηουμε  ότι οι αιτιςεισ όλων των υποψθφίων, κα καταχωριςτοφν με το ίδιο 
μθχανογραφικό ςφςτθμα, που χρθςιμοποιικθκε και ςτθν προθγοφμενθ εξεταςτικι περίοδο το οποίο 
φιλοξενείται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://kpgdata.minedu.gov.gr. Η ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα κα 
γίνεται με τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ που ςασ  ζχουν ιδθ αποςταλεί από τον κ. Τρυφωνόπουλο  (τθλ.: 
210-3442706), Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Ψθφιακοφ Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Υποςτθρικτικϊν 
Εφαρμογϊν του Υπουργείου.  
 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ  
Οι υποψιφιοι με ειδικζσ δεξιότθτεσ κα πρζπει να ενθμερωκοφν ωσ προσ τθ δυνατότθτα απαλλαγισ τουσ ςε 
κάποια ενότθτα  ανάλογα με τθ διάγνωςθ τθσ γνωμάτευςθσ που προςκομίηουν. Επιςθμαίνεται ότι:  

α) Οι ςυνυποβαλλόμενεσ από τουσ ανωτζρω υποψθφίουσ ιατρικζσ  γνωματεφςεισ ι οι διαγνωςτικζσ 
εκκζςεισ περί μακθςιακισ  δυςκολίασ κα πρζπει να είναι πρωτότυπεσ ι αντίγραφα και κα πρζπει να ζχουν 
εκδοκεί οι μεν πρϊτεσ από  δθμόςια νοςοκομεία οι δε δεφτερεσ από Ιατροπαιδαγωγικζσ Υπθρεςίεσ 
Ριςτοποίθςθσ Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν  του Υπουργείου Υγείασ ι από ΚΕΔΔΥ. Σθμειϊνεται ότι 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου  17 του Ν.4186/2013 οι γνωματεφςεισ των ΚΕΔΔΥ ι/και των 
Ιατροπαιδαγωγικϊν Κζντρων ζχουν μόνιμθ ιςχφ. 
 β)Οι υποψιφιοι με προβλιματα ακοισ  δφνανται εφόςον το επικυμοφν να μθ ςυμμετζχουν ςτθν εξζταςθ 
τθσ ενότθτασ «Κατανόθςθ προφορικοφ λόγου».  
Αντίςτοιχα οι υποψιφιοι με προβλιματα ομιλίασ  ςτθν ενότθτα «Ραραγωγι προφορικοφ λόγου» και οι  
υποψιφιοι με προβλιματα ςτθ γραφι ι με δυςλεξία ι ςυναφζσ  πρόβλθμα ςτθν εξζταςθ τθσ ενότθτασ 
«Ραραγωγι γραπτοφ λόγου». 
 γ) Στουσ υποψθφίουσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα όραςθσ, ακοισ, γραφισ ι  κινθτικότθτασ δφνανται, 
εφόςον κρίνεται απαραίτθτο, να ορίηονται από τθν οικεία Διεφκυνςθ του Υπουργείου, «βοθκοί εξζταςθσ», 
ζργο των οποίων είναι θ παροχι τθσ απαιτοφμενθσ προσ αυτοφσ βοικειασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 10 
τθσ παροφςθσ. 
δ) Στουσ υποψθφίουσ με προβλιματα όραςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ των κεμάτων και των  
απαντθτικϊν εντφπων ςε γραμματοςειρά μεγζκουσ τθσ επιλογισ τουσ ι δυνατότθτα εξζταςισ τουσ με 
κζματα ςε μορφι Braille. 
Οι υποψιφιοι που  ζχουν δικαίωμα ςε κάποια από τισ προαναφερόμενεσ διευκολφνςεισ,  κα πρζπει να 
επιλζξουν το αντίςτοιχο πεδίο. 
ΠΡΟΟΧΗ ΩΣΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΚΑΣΑΧΩΡΙΖΟΝΣΑΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΟΣΙ ΕΙΔΑΛΛΩ ΔΤΧΕΡΑΙΝΕΣΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ. 
 
ΠΡΟΟΧΗ: Οι αιτιςεισ και τα ςυνοδευτικά δικαιολογθτικά για τουσ υποψιφιουσ με ειδικζσ δεξιότθτεσ 
πρζπει να αποςταλοφν  με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ςτθ Διεφκυνςι μασ το αργότερο εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αυτϊν (ςτισ Δ/νςεισ Δ.Ε. τθρείται φωτοτυπθμζνο αρχείο 
αυτϊν).  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΝΑ ΣΗΡΗΕΣΕ ΑΚΡΙΒΩ ΣΗΝ ΑΝΩΣΕΡΩ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΔΙΟΣΙ ΕΙΔΑΛΛΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΤΝΑΣΗ Η 
ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ. 
 
ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΟΤ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ 
 
15. Αμζςωσ μετά τθν καταχϊριςθ και τθν αναηιτθςθ αίτθςθσ εμφανίηεται ςτο ςφςτθμα θ επιλογι 
Εκτφπωςθ Δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει  τα ςτοιχεία του υποψθφίου,  τθν εξεταηόμενθ /εσ γλϊςςεσ  και 
τα επίπεδα, τα οποία ζχουν ιδθ ςυμπλθρωκεί θλεκτρονικά. Η καταχϊριςθ, όμωσ, των θμερομθνιϊν των 
εξετάςεων και το τθλζφωνο τθσ κάκε  Δ.Δ.Ε. κακϊσ και θ θμερομθνία ζκδοςθσ του δελτίου κα 
ςυμπλθρϊνονται χειρόγραφα. τθ ςυνζχεια, το δελτίο υποψθφίου  υπογράφεται από το Διευκυντι τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και τίκεται ςε αυτό θ ςτρογγυλι ςφραγίδα του Κράτουσ.  
16. Οι  Διευκφνςεισ  ςτισ οποίεσ κα λειτουργιςουν εξεταςτικά κζντρα, κα ζχουν μζςω των μετατροπϊν του 
ςυςτιματοσ τον αρικμό των υποψθφίων που κα εξεταςτοφν ςτα δικά τθσ εξεταςτικά κζντρα, ακόμα και αν 
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ενεγράφθςαν ςε άλλθ Δ.Δ.Ε., ϊςτε να κατανεμθκοφν ςτα εξεταςτικά κζντρα, όταν κα γίνεται θ 
προετοιμαςία των εξετάςεων τθσ ενότθτασ 4  (Παραγωγι Προφορικοφ Λόγου).  

 
 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 
 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάςεων ςασ αποςτζλλεται ςυνθμμζνο και παρακαλοφμε να γνωςτοποιθκεί 
ςτουσ υποψθφίουσ ϊςτε να το ζχουν υπόψθ τουσ για τθν υποβολι των αιτιςεϊν τουσ.  

 
  

ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΠΓ ΜΑΪΟΤ 2015 
 
   Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εγγραφϊν των υποψθφίων, κα είναι πλζον γνωςτόσ ο αρικμόσ τουσ ςε κάκε 
Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 3 τθσ 
αρ. 14420/ΚΒ/2008 (ΦΕΚ 218Β) Υπουργικισ Απόφαςθσ, τα εξεταςτικά κζντρα ορίηονται με απόφαςθ των 
Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ μετά από ειςθγιςεισ των Ρροϊςταμζνων Διευκφνςεων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε τισ αποφάςεισ οριςμοφ των  εξεταςτικϊν  
κζντρων  και τισ ειςθγιςεισ ςασ για τισ επιτροπζσ αυτϊν μζχρι το αργότερο τθ Δευτζρα  16-3-2015.  
   Κριτιρια για τον κακοριςμό των εξεταςτικϊν κζντρων είναι ο αρικμόσ των υποψθφίων, οι γεωγραφικζσ 
και ςυγκοινωνιακζσ ςυνκικεσ τθσ κάκε περιφζρειασ, ο επαρκισ αρικμόσ αικουςϊν και θ άριςτθ λειτουργία 
των ςτακερϊν και φορθτϊν θχθτικϊν εγκαταςτάςεων.  
   Για το λόγο αυτό, πριν τον οριςμό των εξεταςτικϊν κζντρων  παρακαλοφμε να ελεγχκοφν για τθν άριςτθ 
λειτουργία τουσ, τόςο οι ςτακερζσ όςο και οι φορθτζσ θχθτικζσ εγκαταςτάςεισ. Αν χρειαςτεί οποιαδιποτε 
ςυντιρθςθ ι επιςκευι παρακαλοφμε πριν προβείτε ςε οποιαδιποτε ενζργεια να επικοινωνιςετε με τισ 
αρμόδιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου για τθ μεταφορά των ποςϊν και οποιαδιποτε ζλλθ 
ςχετικιε ενζργεια, κακϊσ και να μασ ενθμερϊςετε ςχετικά. Αποςτζλλουμε ςυνθμμζνο αρχείο Excel (ςυν.2) 
και παρακαλοφμε να επιςτραφεί  ςυμπλθρωμζνο ζωσ τισ 27-3-2015. 
Τζλοσ διαβιβάηουμε  πίνακα excel, όπου  αναγράφονται οι κωδικοί που αντιςτοιχοφν ςε κάκε Διεφκυνςθ 
Δ.Ε. Ραρακαλοφμε  ςτισ αντίςτοιχεσ κενζσ ςτιλεσ  να ςυμπλθρωκοφν τα ςτοιχεία των  εξεταςτικϊν κζντρων,  
τα ςτοιχεία και τα τθλζφωνα επικοινωνίασ των εποπτϊν και των  προτεινόμενων Ρροζδρων των 
εξεταςτικϊν κζντρων και τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτουσ χειριςτζσ και μθχανιματα VBI.  Η  κατανομι  των 
υποψθφίων  κα ςυμπλθρωκεί από το τμιμα Βϋ τθσ Διεφκυνςθσ Εξετάςεων και  Ριςτοποιιςεων και  κα ςασ 
αποςταλεί ο πίνακασ εκ νζου προσ ςυμπλιρωςθ των αικουςϊν. Ο ςυμπλθρωμζνοσ με τον αρικμό των 
αικουςϊν πίνακασ πρζπει να αποςταλεί εκ νζου ςτθν Υπθρεςία μασ ζωσ τισ 6-4-2015.  

 
                                                                                                    Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ   
 
                                                                                                                              
 
                                                                                                                  ΚΤΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  
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