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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εξετάςεων για τη λήψη του Κρατικοφ Πιςτοποιητικοφ Γλωςςομάθειασ περιόδου 
Μαΐου 2015».  

 
Ανακοινϊνεται ότι από την Πζμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 μζχρι και τη Δευτζρα 9 Μαρτίου 2015 

θα υποβάλλονται αιτήςεισ ςυμμετοχήσ ςτισ εξετάςεισ του Κρατικοφ Ριςτοποιητικοφ Γλωςςομάθειασ 
εξεταςτικήσ  περιόδου Μαΐου 2015. 

    Οι εξετάςεισ θα διεξαχθοφν το άββατο 9 και την Κυριακή  10 Μαΐου 2015 για τα επίπεδα: 

α)    Επίπεδο Α (Α1 «ςτοιχειϊδησ γνϊςη» και Α2 «βαςική γνϊςη») ςε ενιαία διαβαθμιςμζνη δοκιμαςία 
(test), ςτισ γλϊςςεσ Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική και Ιςπανική. 

β)     Επίπεδο Β   (Β1 «μζτρια γνϊςη», Β2 «καλή γνϊςη») ςε ενιαία διαβαθμιςμζνη δοκιμαςία (test)ςτισ 
γλϊςςεσ Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ιςπανική. 

γ)   Επίπεδο Γ (Γ1 «πολφ καλή γνϊςη», Γ2 «άριςτη γνϊςη») ςε ενιαία διαβαθμιςμζνη δοκιμαςία 
(test)ςτισ γλϊςςεσ Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ιςπανική. 

Πςοι επιθυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

• Αίτηςη (μηχανογραφικό δελτίο), ςτην οποία αναφζρονται η γλϊςςα ή οι γλϊςςεσ και το επίπεδο ή 
τα επίπεδα ςτα οποία επιθυμεί να εξεταςθεί ο υποψήφιοσ.  

•  Μία πρόςφατη φωτογραφία μικροφ μεγζθουσ. 
•  Ζνα παράβολο δημοςίου (e-paravolo – εκδίδεται μζςω τησ Γενικήσ Γραμματείασ Ρληροφοριακϊν 

Συςτημάτων www.gsis.gr), όπωσ προβλζπεται ςτην με αριθμό  56613/ΚΒ/18.05.2010 (Φ.Ε.Κ. 
753/01.06.2010 τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαςη  και ςυγκεκριμζνα: 
α.  των 60 ευρϊ για τη διαβαθμιςμζνη εξζταςη του επιπζδου Α, 
β.  των 80 ευρϊ για τη διαβαθμιςμζνη εξζταςη του επιπζδου Β ,  
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γ.  των 100 ευρϊ για τη διαβαθμιςμζνη εξζταςη του επιπζδου Γ. 
• Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τησ αςτυνομικήσ ταυτότητασ. Ελλείψει αυτήσ, κατατίθεται 

φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικοφ εγγράφου από το οποίο προκφπτουν 
τα ςτοιχεία ταυτοπροςωπίασ του υποψηφίου,  όπωσ ςτοιχεία ταυτότητασ και φωτογραφία αυτοφ. 
Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δϊδεκα ετϊν, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αςτυνομικήσ 
ταυτότητασ ή άλλου ςυναφοφσ δημοςίου εγγράφου, μποροφν να προςκομίςουν βεβαίωςη 
ταυτοπροςωπίασ από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμζνοι ή τα ΚΕΡ. Αλλοδαποί υποψήφιοι, που 
φοιτοφν ςτην Ρρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ή Ανϊτατη Εκπαίδευςη τησ χϊρασ, μποροφν να 
προςκομίςουν, αντί τησ άδειασ παραμονήσ τουσ ςτη χϊρα, βεβαίωςη φοίτηςησ ςε ζνα από τα 
προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρφματα. 

• Ειδικό ζντυπο «Aίτηςη» που διατίθεται προσ ςυμπλήρωςη από τισ κατά τόπουσ επιτροπζσ 
ςυγκζντρωςησ δικαιολογητικϊν. Οι υποψήφιοι μποροφν να προμηθεφονται το ειδικό ζντυπο 
«Αίτηςη» και από την ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Θρηςκευμάτων: 
www.minedu.gov.gr. 

 
Οι αιτήςεισ ςυμμετοχήσ ςτισ εξετάςεισ για τη λήψη του Κρατικοφ Ριςτοποιητικοφ 

Γλωςςομάθειασ,  υποβάλλονται ςτισ Διευθφνςεισ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ όλησ τησ χϊρασ. 
Ειδικότερα ςτισ περιοχζσ Λήμνου, Άνδρου, Ράρου, Νάξου, Μήλου, Θήρασ, Κω και Καλφμνου αιτήςεισ 
θα υποβάλλονται και ςε ςχολεία Ρρωτοβάθμιασ ή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, που θα οριςτοφν με 
απόφαςη του  Ρεριφερειακοφ Διευθυντή Εκπαίδευςησ. Ραρακαλοφμε να απευθφνεςτε ςτην 
Ρεριφερειακή Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ για να πληροφορηθείτε ςχετικά με τα ςχολεία που θα 
οριςθοφν. 
 

Επιςυνάπτεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάςεων. 
 

                                                                                                                                                 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ   

 
                                                                                                                              
                                                                                                                      ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΤΓΚΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εςωτερική διανομή: 

 Διεφθυνςη Εξετάςεων & Ριςτοποιήςεων,  Τμήμα Βϋ Εξετάςεων  Κρατικοφ Ριςτοποιητικοφ 
Γλωςςομάθειασi 
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