
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

Ταχ. Διεύθυνση : Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :         151 80, Μαρούσι
Ιστοσελίδα : www  .  minedu  .  gov  .  gr
Πληροφορίες: Ευθ. Α.Κάλλα
Τηλέφωνο: 210-3443259
FAX:             210-3443127
e-mail:        t13pxg1@minedu.gov.gr                          

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτερ.

Μαρούσι,      16.07.2015

Αρ. πρωτ. 114667/A5

ΠΡΟΣ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,
εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2015 για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,
Ιταλική και Ισπανική .

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
των εξετάσεων  του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2015, για τις  γλώσσες :
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική για τα 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 και Ισπανική και 
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική, που πραγματοποιήθηκαν στις 9  και
10 Μαΐου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από : 
1) το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: http://kpgresults.  it  .minedu.gov.gr

 Στην παραπάνω ιστοσελίδα αναρτώνται οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία ανά
ενότητα καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να
έχουν πρόσβαση με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου
καθώς και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο,
Όνομα, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός).

http://kpgresults.it.minedu.gov.gr/


2)  τις  Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  όπου  είχαν  υποβληθεί  οι  αιτήσεις  των
υποψηφίων (το τηλέφωνο της κάθε υπηρεσίας αναγράφεται στο Δελτίο Εξεταζομένου).

         Οι επιτυχόντες αναμένεται ότι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους
από  τις  Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  όπου  είχαν  υποβάλει  την  αίτηση
συμμετοχής στις εξετάσεις, εντός διμήνου, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το
δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. Σε περίπτωση παραλαβής πιστοποιητικού από τρίτο
πρόσωπο,  απαιτείται  θεωρημένη  εξουσιοδότηση,   για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  και  η
ταυτότητα του.
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