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ΘΕΜΑ: - Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. 

- Ανάληψη υποχρέωσης για τις Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής 
υποψηφίων για τις Εξετάσεις ΚΠΓ Εξεταστικής περιόδου 2021Α 

 
Α. Αναφορικά με τις Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, προς 

ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αρ. πρωτ. 27299/Α5/8-3-2021 Υπουργική 
Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση 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)» (Β’ 928) καθώς και την με αρ.  44936/Α5/19-4-2021 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση  με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. 222807/Β1/29-12-2016 ΚΥΑ «Καθορισμός αποζημίωσης 
των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β΄ 4294)», (Β’1612) 
και παρακαλούμε για τις δικές σας απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες. 

 
Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι με την ως άνω Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται ορισμένα 

επιμέρους θέματα ως εξής: 
α) Αντικαθίσταται το άρθρο 2 «Δικαιολογητικά – Τρόπος υποβολής αιτήσεων» προκειμένου να 
αποτυπωθεί στο εν λόγω άρθρο η νέα εξ ολοκλήρου ψηφιοποιημένη διαδικασία υποβολής και 
οριστικοποίησης αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ και τα απαιτούμενα προς 
μεταφόρτωση δικαιολογητικά. 
β) Αντικαθίσταται το άρθρο 9 «Συλλογικά και ατομικά όργανα των εξετάσεων του ΚΠΓ» προκειμένου να 
αποτυπωθούν και στην περιγραφή της περίπτωσης 2 οι Υπεύθυνοι Επιμόρφωσης και Εποπτείας 
αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου και η Ομάδα επιμορφωτών αξιολογητών προφορικού 
λόγου που δύνανται να επικουρούν τον Υπεύθυνο Επιμόρφωσης και Εποπτείας των αξιολογητών 
προφορικού και γραπτού λόγου κάθε εξεταζόμενης γλώσσας στο έργο της διενέργειας επιμορφωτικών 
σεμιναρίων, των οποίων το έργο ορίζεται ήδη στις διατάξεις του άρθρου 10, καθώς επιπρόσθετα και να 
οριστεί εκ νέου η ονομασία των Επιτροπών ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής 
υποψηφίων στην περίπτωση 6. 
γ) Αντικαθίσταται το άρθρο 14 προκειμένου, ως αποτέλεσμα του επανακαθορισμού της διαδικασίας 
υποβολής και οριστικοποίησης αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ, να οριστούν εκ νέου οι 
αρμοδιότητες των Επιτροπών ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που 

mailto:protocol@minedu.gov.gr


2 

 
λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι ιδιότητες των μελών τους 
καθώς και του Γραμματέα και των Βοηθών Γραμματέων. 
δ) Αντικαθίσταται το άρθρο 26 «Εξέταση ατόμων με ειδικές δεξιότητες-Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα» και 
επανακαθορίζονται οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων, και 
βελτιώνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες στους εν λόγω υποψηφίους παρέχοντας διευκολύνσεις και 
στην ειδική περίπτωση των υποψηφίων με επιληψία. Κυρίως, ορίζεται εκ νέου η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων συμμετοχής και απαιτούμενων δικαιολογητικών για τους υποψηφίους των Ειδικών 
Εξεταστικών Κέντρων ως αποτέλεσμα του επανακαθορισμού της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής 
και οριστικοποίησης αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ. 
Αναφορικά με την υποβολή αιτήματος για τις διευκολύνσεις που έκαστος υποψήφιος με ειδικές 
ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δικαιούται, στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις 
εξετάσεις ο υποψήφιος πλέον επιλέγει την ειδική περίπτωση ή τις ειδικές περιπτώσεις ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις οποίες ανήκει από τον πίνακα που 
διαμορφώθηκε με επιγραμματική διατύπωση της παρ. 7 του άρθρου 26, καθώς και τις διευκολύνσεις 
που επιθυμεί από τις προβλεπόμενες για αυτόν ως υποψήφιο της συγκεκριμένης ειδικής περίπτωσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών 
και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων οφείλει να ελέγξει σύμφωνα με τα μεταφορτωμένα αρχεία την 
ορθότητα των στοιχείων του υποψηφίου στην ηλεκτρονική του αίτηση, που έχει υποβληθεί ως μη 
οριστικοποιημένη, καθώς και την ισχύ των ηλεκτρονικά συνυποβληθέντων δικαιολογητικών βάσει των 
οποίων η ειδική περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που έχει 
επιλέξει ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική του αίτηση αποδεικνύεται ως πλήρως αιτιολογημένη. Σε 
περίπτωση ορθότητας των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης, ισχύος των δικαιολογητικών και πλήρους 
αιτιολόγησης της επιλεγείσας ειδικής περίπτωσης, η Επιτροπή αποφασίζει την οριστικοποίηση της 
ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου και επακόλουθα την ειδική περίπτωση που έχει επιλέξει ο 
υποψήφιος στην ηλεκτρονική του αίτηση και τις ειδικές διευκολύνσεις που πρόκειται να του 
χορηγηθούν. 

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι με την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση, μεταξύ άλλων, 
τροποποιείται η παρ. 1 του διατακτικού μέρους της με αρ. πρωτ. 22807/Β1/29-12-2016 ΚΥΑ, 
«Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας» (Β΄ 4294)», ως προς την περίπτωση «γ) Επιτροπή Συγκέντρωσης και ελέγχου 
δικαιολογητικών», όπου τροποποιείται ο τίτλος της Επιτροπής και οι ιδιότητες των μελών αυτής. 
    
 
 Β. Σύμφωνα με τα παραπάνω και ενόψει της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης της προκήρυξης 
των εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου 2021Α τις επόμενες ημέρες, παρακαλείσθε να αποστείλετε άμεσα, έως 
την Πέμπτη 22-04-2021, προς τη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ., Τμήμα Β’ 
Οικονομικών Εκπαίδευσης και λοιπών θεμάτων (τηλ. 2103442993, 3419) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
t11doy3@minedu.gov.gr,  τα αιτήματά σας για την μεταφορά πιστώσεων προκειμένου στη συνέχεια 
να προβείτε άμεσα στη δέσμευση των σχετικών πιστώσεων και στην έκδοση των αποφάσεων για τη 
συγκρότηση των Επιτροπών ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 

                                                                                                                      ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ 
Συνημμένα: 
1. Η με αρ. πρωτ 27299/Α5/8-3-2021 Υ.Α. (Β’ 928) 
2. Η με αρ. πρωτ. 44936/Α5/19-4-2021 ΚΥΑ (Β’1612) 
 

Εσωτερική διανομή: 
1) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων 
2) Διεύθυνση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων 

Τμήμα Γ΄ Εξετάσεων  Κρατικών Πιστοποιητικών 
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