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Να διατηρηθεί μέχρι: 
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ΠΡΟΣ:  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  
-    ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ    - 

   

 
ΘΕΜΑ:  «Αποστολή Πιστοποιητικών ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου 2021Β» 

 

Σας αποστέλλουμε τις καταστάσεις και τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου 2021Β, επιπέδων:  

α) Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση», στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, 

Ιταλική , Ισπανική και Τουρκική. 

β) Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Γ2 «άριστη γνώση», στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, 

Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική. 

Παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθή παραλαβή των πιστοποιητικών ή μη, ως προς τον 
αριθμό τους και τα ονομαστικά στοιχεία των επιτυχόντων, σύμφωνα με τη συνοδευτική 
μηχανογραφική κατάσταση. Για την ορθή παραλαβή των πιστοποιητικών ή μη, παρακαλούμε 
να ενημερώσετε εγγράφως την Υπηρεσία μας, μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, 
αποστέλλοντας την απάντησή σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
skarouki@minedu.gov.gr. 

Στη συνέχεια παρακαλούμε να επιδοθούν τα πιστοποιητικά στους ενδιαφερομένους 
αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή 
σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», 
ως ο νόμος ορίζει, αφού υπογράψουν στην αντίστοιχη θέση της κατάστασης επιτυχόντων που 
σας αποστέλλουμε δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους. 

Οι επιτυχόντες κατά την παραλαβή των πιστοποιητικών να ελέγχουν την ορθή 
καταγραφή των ονομαστικών στοιχείων τους  και σε περίπτωση λάθους να μην 
παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό, το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί στην υπηρεσία μας με 
αίτηση του επιτυχόντα και αντίγραφο της ταυτότητάς του για έκδοση πιστοποιητικού με ορθά 
ονομαστικά στοιχεία.   

   
                                                                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

                                                                                                ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ 
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