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   ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΕΜΑ : Ζκδοςη αποτελεςμάτων του Κρατικοφ Πιςτοποιητικοφ Γλωςςομάθειασ, 

Εξεταςτικήσ περιόδου 2021Β για τισ γλώςςεσ Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, 
Ιςπανική και Σουρκική. 

 

Από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων  ανακοινϊνονται τα αποτελζςματα των 
Εξετάςεων  του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ περιόδου 2021Β, για τισ  γλϊςςεσ :  
Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι, Ιςπανικι και Τουρκικι, για τα επίπεδα :  
α) Β (Β1 «μζτρια γνϊςθ», Β2 «καλι γνϊςθ») ςε ενιαία διαβακμιςμζνθ δοκιμαςία 
(test) ςτισ γλϊςςεσ Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι, Ιςπανικι και Τουρκικι. 
β) Γ (Γ1 «πολφ καλι γνϊςθ», Γ2 «άριςτθ γνϊςθ») ςε ενιαία διαβακμιςμζνθ 
δοκιμαςία (test) ςτισ γλϊςςεσ Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, Ιταλικι, Ιςπανικι και 
Τουρκικι» που πραγματοποιικθκαν ςτισ 18 και 19 Δεκεμβρίου 2021. 

 

Στισ Εξετάςεισ υπζβαλαν αίτθςθ ςυμμετοχισ 3975 υποψιφιοι. Οι επιτυχόντεσ είναι 3625. 

 

       Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερϊνονται για τα αποτελζςματα από το διαδίκτυο 
ςτθν ιςτοςελίδα:  https://kpgresults.it.minedu.gov.gr 

 

Στθν παραπάνω ιςτοςελίδα οι υποψιφιοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ, με τθ χριςθ 
του κωδικοφ τουσ, που αναγράφεται ςτθ καρτζλα υποψθφίου κακϊσ και τουσ 
τζςςερισ αρχικοφσ χαρακτιρεσ των ονομαςτικϊν τουσ ςτοιχείων (Επϊνυμο, Πνομα, 
Πνομα πατρόσ, Πνομα μθτρόσ). 

 

       Οι επιτυχόντεσ κα ενθμερωκοφν για τθν ζκδοςθ και τθν χοριγθςθ του Κρατικοφ 
Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ με νζο Δελτίο Τφπου. Θα μποροφν να παραλαμβάνουν το 
πιςτοποιθτικό τουσ από τισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όπου είχαν υποβάλει 
θλεκτρονικά τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτισ Εξετάςεισ, ζχοντασ μαηί τουσ το δελτίο 
εξεταηομζνου ι το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. Σε περίπτωςθ παραλαβισ 
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πιςτοποιθτικοφ από τρίτο πρόςωπο, απαιτείται εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ και θ ταυτότθτα του.  

Μζχρι  τθν ζκδοςθ και τθ χοριγθςθ του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ 
είναι δυνατόν να χορθγοφνται ςτουσ επιτυχόντεσ, κατόπιν ςχετικισ αίτθςισ τουσ, από τισ 
Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ οριςτικοποίθςαν τθν αίτθςθ 
ςυμμετοχισ  τουσ ςτισ εξετάςεισ του ΚΡΓ, ςχετικζσ βεβαιϊςεισ επιτυχίασ που κα ιςχφουν 
μζχρι τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν.     


