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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

----ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
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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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