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ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση  
                με αριθμό 1085/27-10-2020»  
           
 
                                                                                                      
     Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 1085/27-10-2020, την οποία κατέθεσαν οι 
Βουλευτές κ. Ανδρέας Πουλάς και κ. Χαρά Κεφαλίδου, με θέμα «Διενέργεια Εξετάσεων 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
    Λόγω των εξελίξεων στο χώρο της υγείας, καθώς το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων έπρεπε να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις και τα μέτρα πρόληψης που θα 
ίσχυαν το χρονικό διάστημα που προβλεπόταν για τη διενέργεια των Εξετάσεων του ΚΠΓ 
(τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου), λόγω της ήδη περιορισμένης λειτουργίας, εξαιτίας της 
σκόπιμης εκ περιτροπής εργασίας των εργαζομένων, όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση της οργάνωσης και της διενέργειας των Εξετάσεων, και 
λόγω του ότι οι συνθήκες ήταν αβέβαιες και αποτρεπτικές, είτε για τον προγραμματισμό 
της προκήρυξης των Εξετάσεων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε για την 
αναβολή των Εξετάσεων, το Υπουργείο προέβη στην έκδοση του από 03-04-2020 Δελτίου 
Τύπου με θέμα «Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 



 

περιόδου Μαΐου 2020», με το οποίο αφενός ανακοινώθηκε έγκαιρα ότι, λόγω των 
εξελίξεων στο χώρο της υγείας, καθώς και των εκτάκτων μέτρων πρόληψης που 
λαμβάνονται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, δεν ήταν δυνατόν τη δεδομένη 
στιγμή να καθοριστεί ο χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ 
περιόδου Μαΐου 2020, και αφετέρου υπήρξε η δέσμευση ότι με νεότερο Δελτίο Τύπου θα 
υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. 
      Ως εκ τούτου, σε συνέχεια του από 03-04-2020 Δελτίου Τύπου, το Υπουργείο προέβη 
στην έκδοση του από 19-05-2020 Δελτίου Τύπου με θέμα «Χρόνος διενέργειας Εξετάσεων 
για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 2020», με το οποίο 
ανακοινώθηκε ότι οι εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, 
έτους 2020, πρόκειται να διενεργηθούν κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 για την πιστοποίηση 
της γνώσης όλων των εξεταζόμενων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, 
Ισπανικής και Τουρκικής) για όλα τα εξεταζόμενα 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 και γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία 
διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, 
Ισπανική και Τουρκική, καθώς και ότι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερο 
Δελτίο Τύπου για την προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, έτους 2020, και για το χρόνο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. 
     Επιπρόσθετα, επί του θέματος σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2, παρ. 2 του ν. 2740/16-9-99 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 186), «Στις εξετάσεις για απόκτηση 
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην 
Ελλάδα.» Βάσει των παραπάνω, καθώς δεν έγιναν οι εξετάσεις του Μάιο 2020, και λόγω 
της προβλεπόμενης εξέτασης όλων των εξεταζόμενων γλωσσών και όλων των 
εξεταζόμενων επιπέδων ανά γλώσσα, εκτιμάται ότι, σε σύγκριση με προηγούμενες 
εξεταστικές περιόδους, στις επόμενες εξετάσεις θα συμμετέχει ένας ιδιαίτερα αυξημένος 
αριθμός υποψηφίων (συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων υποψηφίων με τους γονείς-
κηδεμόνες τους και υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες), καθώς και 
Εξεταστών Προφορικής Δοκιμασίας για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εξεταστικής 
περιόδου. 
     Παράλληλα, δεδομένων και των επιδημιολογικών εξελίξεων, καθώς θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται τα μέτρα πρόληψης για την αποτροπή 
μετάδοσης του κορωνοϊού, τα οποία υπαγορεύονται από το Υπουργείο Υγείας και τον 
ΕΟΔΥ, αναμένεται ότι η επερχόμενη εξεταστική περίοδος θα έχει ιδιαιτερότητες ως προς 
την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για το σχεδιασμό της διενέργειας των 
εξετάσεων, όπως για παράδειγμα τον τόπο και τρόπο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
στις εξετάσεις, πιθανή αύξηση των εξεταστικών κέντρων προκειμένου να ληφθεί μέριμνα 
για την ενδεχόμενη επιβολή τοπικού ή περιφερειακού ή καθολικού αποκλεισμού περιοχών, 
την έγκαιρη κατανομή των υποψηφίων και ιδιαίτερα από απομακρυσμένες περιοχές, 
σύμφωνα και με αιτήματα που έχουν ήδη αποσταλεί στην Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για 
αποφυγή μετακινήσεων, την μετακίνηση των αξιολογητών προφορικής δοκιμασίας ανά την 
Επικράτεια, την αυξημένη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και την παραλαβή, τον 
έλεγχο και την αποστολή του ανά την Επικράτεια, και την πιθανή προμήθεια υγειονομικού 
υλικού. 
      Επιπρόσθετα, δεδομένων των πιο πρόσφατων (από 07-11-20) επιδημιολογικών 
στοιχείων και μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, επιβάλλεται εκ μέρους του 
Υπουργείου περαιτέρω έκτακτος σχεδιασμός της οργάνωσης και διενέργειας των 
εξετάσεων με συντονισμένες ενέργειες, πριν την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 
Προκήρυξης των Εξετάσεων. 



 

     Καταληκτικά, υπό το πρίσμα όλων των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο 
εργάζεται συστηματικά με στόχο την οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, λαμβάνοντας υπόψη προσεκτικά τις τρέχουσες 
συνθήκες που δημιουργούν την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει με υπευθυνότητα 
τη δημόσια υγεία συμμορφούμενο με τις αποφάσεις και τα μέτρα πρόληψης που ισχύουν 
σήμερα και που θα ισχύουν το χρονικό διάστημα διενέργειας των εξετάσεων,  καθώς και 
ότι, σύμφωνα με το από 24-11-2020 Δελτίο Τύπου με θέμα «Εξετάσεις για τη λήψη του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2020» ανακοινώθηκε ήδη 
ότι «λόγω των έκτακτων και κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων, δεν είναι δυνατή τη 
δεδομένη στιγμή η προαναγγελθείσα έκδοση Προκήρυξης των εξετάσεων για τη λήψη του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 2020.  Με νεότερο Δελτίο Τύπου, μόλις 
το επιτρέψουν οι  επιδημιολογικές συνθήκες, θα ανακοινωθεί η διεξαγωγή των εξετάσεων 
για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με την έκδοση της σχετικής 
Προκήρυξης των εξετάσεων και θα καθορισθεί ο χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, 
πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών.» 
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