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 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
          

Αλαθνηλώλεηαη όηη από ηελ Γεσηέρα 26 Μαρηίοσ 2018 κέρξη θαη ηελ Σρίηη 3 Απριλίοσ 2018 ζα 

ππνβάιινληαη ζηε Γηεύζπλζή καο (ηίιπσλνο Κπξηαθίδε 91, 1
νο

 όξνθνο) αηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο εμεηαζηηθήο  πεξηόδνπ Μαΐνπ 2018. 

    

   Οη εμεηάζεηο ζα δηεμαρζνύλ ην άββαηο 19 και ηην Κσριακή 20 Μαΐοσ 2018 γηα ηα επίπεδα:: 

 

 Δπίπεδν Α (Α1 «ζηνηρεηώδεο γλώζε» θαη Α2 «βαζηθή γλώζε») ζε εληαία δηαβαζκηζκέλε 

δνθηκαζία (test), ζηηο γιώζζεο Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ιηαιηθή θαη Ιζπαληθή.  

  Δπίπεδν Β (Β1 «κέηξηα γλώζε», Β2 «θαιή γλώζε») ζε εληαία δηαβαζκηζκέλε δνθηκαζία (test) 

ζηηο γιώζζεο Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ιηαιηθή θαη Ιζπαληθή.  

 Δπίπεδν Γ (Γ1 «πνιύ θαιή γλώζε», Γ2 «άξηζηε γλώζε») ζε εληαία δηαβαζκηζκέλε δνθηκαζία 

(test) ζηηο γιώζζεο Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ιηαιηθή θαη Ιζπαληθή.  

 

Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο, παξαθαινύκε λα κεξηκλήζνπλ ώζηε έγθαηξα 

λα νινθιεξώζνπλ ηελ απαηηνύκελε δηαδηθαζία εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ εκεξνκεληώλ γηα θάζε 

ζηάδην. πγθεθξηκέλα : 

Α) λα έρνπλ πιεξώζεη ην ειεθηξνληθό παξάβνιν Γεκνζίνπ (e-paravolo) έσο ηε Γεσηέρα 2 

Απριλίοσ 2018. Η δεκηνπξγία ηνπ e-paravolo πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ www.gsis.gr ή κέζσ Κ.Δ.Π. Η πιεξσκή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα 

κε πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο κέζσ Σξάπεδαο ή Δ.Λ.Σ.Α. Οη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα 

θαηαβάινπλ ην πνζό ηνπ παξαβόινπ κέζσ πηζησηηθήο/πξνπιεξσκέλεο/ρξεσζηηθήο θάξηαο ησλ 

Διιεληθώλ Σξαπεδώλ. Η ημερομηνία ηοσ αποδεικηικού πληρφμής ηοσ ηλεκηρονικού 

παραβόλοσ πρέπει να έτει ημερομηνία ηο αργόηερο 2 Απριλίοσ 2018. 
Σα πνζά ησλ παξαβόισλ αλά επίπεδν έρνπλ σο εμήο: 

α. ησλ 60 επξώ γηα ηε δηαβαζκηζκέλε εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ Α (Α1&Α2), 

β. ησλ 80 επξώ γηα ηε δηαβαζκηζκέλε εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ Β(Β1&Β2)θαη 

γ. ησλ 100 επξώ γηα ηε δηαβαζκηζκέλε εμέηαζε ηνπ επηπέδνπ Γ(Γ1&Γ2) 

Β) λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαρώξηζεο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ, 

ην νπνίν είλαη πξνζπειάζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : 

https://kpg.it.minedu.gov.gr/   

αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν εγρεηξίδην (manual). 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ ιήγεη ηελ Σρίηη 3 Απριλίοσ 2018 και ώρα 

15:00. 

Γ) λα πξνζέιζνπλ ζηηο ΓΙ.Γ.Δ. ην αξγόηεξν έσο ηελ Σεηάρηη 4 Απριλίοσ 2018 για 

ηην οριζηικοποίηζη ηης αίηηζής ηνπο, πξνζθνκίδνληαο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : 

http://www.gsis.gr/
https://kpg.it.minedu.gov.gr/


 θσδηθό ππνςεθίνπ ή εθηππσκέλε ηελ αίηεζή ηνπο 

 ηελ απόδεημε πιεξσκήο παξαβόινπ 

 ηελ ηαπηόηεηά ηνπο θαη θσηνηππία απηήο δηπιήο όςεσο. Διιείςεη απηήο, θαηαηίζεηαη 

θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ ή άιινπ λόκηκνπ απνδεηθηηθνύ εγγξάθνπ από ην νπνίν 

πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ππνςεθίνπ όπσο ζηνηρεία ηαπηόηεηαο θαη 

θσηνγξαθία απηνύ. Ανήλικοι σπουήθιοι θάησ ησλ δώδεθα εηώλ, νη νπνίνη δελ είλαη θάηνρνη 

δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή άιινπ ζπλαθνύο δεκνζίνπ εγγξάθνπ, κπνξνύλ λα 

πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηαπηνπξνζσπίαο από ην Γήκν, όπνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ή ηα ΚΔΠ. 

  

Οη Αλλοδαποί σπουήθιοι, εθόζνλ είλαη πνιίηεο Κξάηνπο – Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαηαζέηνπλ θσηνηππία ηνπ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ, ελώ ζηηο άιιεο πεξηπηώζεηο 

θαηαζέηνπλ θσηνηππία δηαβαηεξίνπ ή άιινπ εγγξάθνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε είζνδόο 

ηνπο ζηε ρώξα ή εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδώζεη νη αξκόδηεο ειιεληθέο αξρέο.   

 θσηνηππία γλσκάηεπζεο από Γεκόζην Ννζνθνκείν, Ιαηξνπαηδαγσγηθέο Τπεξεζίεο 

Πηζηνπνίεζεο Δηδηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή ΚΔΓΤ (ηζρύεη κόλν 

γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο) 

Η νξηζηηθνπνίεζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο γηα ηε ιήςε ηνπ Κξαηηθνύ 

Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο όιεο ηεο ρώξαο. 

       Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη πεξηνρέο όπνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ εμεηαζηηθά θέληξα αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά αλά γιώζζα θαη επίπεδν ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα. 

       Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ζηηο Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Οη αηηήζεηο ΓΔΝ αποζηέλλονηαι με ηο ηατσδρομείο. 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                   Η Γ/ΝΣΡΙΑ Γ.Δ. ΡΟΓΟΠΗ   
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