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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

         Από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης ανακοινώνεται ότι 
από τη ∆ευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 θα 
υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2012. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Μαΐου 2012 
για τα επίπεδα: 
            α)  Α   (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ένα διαβαθμισμένο 
test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική  
            β)  Β ( Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» )   σε ένα διαβαθμισμένο test στις 
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική , Ισπανική  και Τούρκικη και 
            γ)  Γ1  «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική και 
Ισπανική γλώσσα. 
           Στη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης, οι αιτήσεις θα 
υποβάλλονται στο γραφείο 30 στον 4ο όροφο της πρώην  Νομαρχίας, ∆ημοκρατίας 27 από 
8:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. 
 Για την συμμετοχή  τους οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1) Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους  
              2)Ένα  έντυπο παράβολο δημοσίου : 
             α) των 60 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)     

από την ∆.Ο.Υ. 
             β) των 80 ευρώ για το επίπεδο Β ( Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»)  από την 

∆.Ο.Υ. 
       γ) των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση» από την ∆.Ο.Υ. 
 
Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να 
εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ∆ημόσιες Οικονομικές 



Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του ∆ημοσίου 
(Κ.Α.Ε. 3741). 

3)  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. 

4) Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή 
συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις ή Γραφεία 
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» από την 
ιστοσελίδα: www.kpg.minedu.gov.gr 

5) Αφορά μόνο υποψηφίους που επιθυμούν να εξετασθούν με την ειδική κατηγορία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της Υ.Α. 120786/ΚΒ/1-11-2005 :  
α, Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων  (προβλήματα όρασης ή 
ακοής ή λόγου) θα πρέπει να υποβάλουν – εκτός από τα δικαιολογητικά 1 έως 4 - και 
βεβαίωση δημοσίου νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση 
την οποία επικαλούνται καθώς και η αδυναμία τους να εξετασθούν με άλλους 
υποψηφίους. 
β. Οι υποψήφιοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κτλ) θα πρέπει να 
υποβάλουν – εκτός από τα δικαιολογητικά 1 έως 4 – και ειδική διαγνωστική έκθεση από 
Κέντρο ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ) ή από Ιατροπαιδαγωγικές 
Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών  του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από ΚΕ∆Υ. 

 
            Εάν κάποιοι υποψήφιοι επιθυμούν να εξετασθούν σε περισσότερες από μία γλώσσες ή 
επίπεδα θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η αίτησή τους υποβάλλεται με ευθύνη τους, καθότι, 
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα είναι δυνατό να συμπέσει χρονικά η εξέταση των 
γλωσσών ή επιπέδων που έχουν επιλέξει. Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος επιθυμεί να 
εξεταστεί σε περισσότερες γλώσσες ή επίπεδα υποβάλει μια αίτηση , με αντίστοιχο αριθμό 
παραβόλων. 
 
          Επίσης τα εξεταστικά κέντρα για όλες τις γλώσσες και τα επίπεδα ορίζονται  
στην περιοχή της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης όταν ο αριθμός των υποψηφίων το επιτρέπει. 
 
                                                                 Από τη ∆ιεύθυνση  
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