
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Μητροπόλεως  15 
10185  Αθήνα 

Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο      :  210 3250785, 210 37230613 
Φαξ                :   210 3248264 
EMail  : t13pxg1@ypepth.gr 
website:  www.ypepth.gr/kpg 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 
60043/ΚΒ/20.6.2003 απόφασης του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» 

Βαθμός   Ασφαλείας   : 
Να διατηρηθεί μέχρι  : 

Αθήνα,  01 Νοεμβρίου  2005 
Αριθμ.  Πρωτ.      Βαθμός  Προτερ. 

120786 /ΚΒ 
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΡΟΣ :  Α Π Ο Φ Α Σ Η 

΄Εχοντας υπόψη: 

1)  Τις  διατάξεις  του  ν.  2740/1999  (ΦΕΚ  186  Α΄),  όπως  τροποποιήθηκε  και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 παρ. 19 ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄). 
2) Την υπ’ αριθμ. 60043/ΚΒ/20.6.2003 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 821 τ. Β΄) 
«Εξετάσεις΄Οργανα  εξετάσεων  για  την  απόκτηση  του  Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας». 
3) Την από 14102005 πρόταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής. 
4) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε: 

Τροποποιούμε    την  υπ’αριθμ.  60043/ΚΒ/20.6.2003  υπουργική  απόφαση  και 
αντικαθιστούμε το άρθρο 22 αυτής ως εξής: 

΄Αρθρο 22 
Εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

1.  Υποψήφιοι  με  έλλειψη  φυσικών  σωματικών  δεξιοτήτων,  όπως  με 
προβλήματα όρασης ή ακοής ή λόγου και ομιλίας  ή σωματικές αναπηρίες  ή 
ειδικές  μαθησιακές  δυσκολίες,  οι  οποίοι  αιτιολογημένα  αδυνατούν  να 
εξετάζονται  με  τους  λοιπούς  υποψηφίους  για  την  απόκτηση  του  Κρατικού 
Πιστοποιητικού  Γλωσσομάθειας,  μπορούν,  μετά  από  αίτησή  τους,  να 
εξετάζονται  στα  ειδικά  εξεταστικά  κέντρα  της  παρ.  3  του παρόντος  άρθρου



κατά  τον  ίδιο χρόνο και με  το  ίδιο πρόγραμμα, με  το οποίο διενεργούνται οι 
εξετάσεις των άλλων υποψηφίων. 
Η αίτηση κάθε υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση δημόσιου 
νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία 
επικαλείται και η αδυναμία του να εξετασθεί με τους άλλους υποψηφίους. 
Ειδικότερα,  προκειμένου  για  υποψηφίους  με  ειδικές  μαθησιακές  δυσκολίες, 
απαιτείται  ειδική  διαγνωστική  έκθεση  από  Κέντρο  Διάγνωσης,  Αξιολόγησης 
και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή από Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας που έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
2.  Οι  υποψήφιοι  του  άρθρου  αυτού  εξετάζονται  και  στις  τέσσερις  (4) 
ενότητες,  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο  άρθρο  3,  παρ.  8  της  υπ’αριθμ. 
60043/ΚΒ/20.6.2003 υπουργικής απόφασης. Ειδικότερα όμως: 
α)  υποψήφιοι  με  προβλήματα  ακοής  δύνανται,  εφόσον  επιθυμούν,  να  μη 
συμμετέχουν στην εξέταση της 3 ης ενότητας «κατανόηση προφορικού λόγου». 
β)  υποψήφιοι  με  προβλήματα  ομιλίας  δύνανται,  εφόσον  επιθυμούν,  να  μη 
συμμετέχουν  στην  εξέταση  της  4ης  ενότητας  «παραγωγή  προφορικού 
λόγου». 
γ) υποψήφιοι με προβλήματα στη γραφή και όσοι από  τους υποψηφίους με 
δυσλεξία ή συναφές πρόβλημα επιθυμούν δύνανται να μη συμμετέχουν στην 
εξέταση της 2 ης ενότητας «παραγωγή γραπτού λόγου». 
΄Ολες οι κατηγορίες των υποψηφίων του άρθρου αυτού πιστοποιούνται για τις 
ενότητες στις οποίες έλαβαν μέρος. 
Η  διαδικασία  εξέτασης,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  προφορική  ή  γραπτή  ή  με 
οποιοδήποτε  άλλο  επιστημονικά  αποδεκτό  τρόπο,  για  όλους  τους 
υποψηφίους  αλλά  και  για  κάθε  άλλη  περίπτωση  που  δεν  προβλέπεται  στο 
άρθρο αυτό καθορίζεται από την  Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή. 
Με  απόφαση  των  επιτροπών  εξέτασης  των  υποψηφίων  της παραγράφου  3 
του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση η διάρκεια της 
εξέτασής τους πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα. 
3.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων 
συγκροτούνται  δύο  πενταμελείς  επιτροπές,  μία  στην  Αθήνα  και  μία  στη 
Θεσσαλονίκη, για την εξέταση των ατόμων του παρόντος άρθρου. Πρόεδρος 
σε  κάθε  μία  από  τις  επιτροπές  αυτές  ορίζεται  Σχολικός  Σύμβουλος  των 
κλάδων Ξένων Γλωσσών και μέλη της ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και 
τρεις  εκπαιδευτικοί  ειδικότητας  αντίστοιχης  προς  τις  εξεταζόμενες  γλώσσες. 
Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται, κατά προτίμηση, εκπαιδευτικοί με εμπειρία 
σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας.  Σε κάθε επιτροπή προβλέπεται, 
επίσης, ένας γραμματέας από το εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό. 
4. Η  έδρα  των  εξεταστικών  κέντρων  για  την  εξέταση  των ατόμων με  ειδικές 
ανάγκες  ορίζεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων. 
5. Η αξιολόγηση  των δεξιοτήτων με προφορικές ή γραπτές εξετάσεις γίνεται 
με την ίδια βαθμολογική κλίμακα με την οποία αξιολογούνται και οι υπόλοιποι 
υποψήφιοι. 
6.  Επιτυχόντες  θεωρούνται  οι  υποψήφιοι  οι  οποίοι  συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον  το  60%  της μέγιστης  δυνατής συνολικής  βαθμολογίας,  υπό  την 
προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας σε 
κάθε φάση εξέτασης χωριστά.



7. Η έκδοση των αποτελεσμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες γίνεται με τον 
πίνακα  επιτυχίας  που  προβλέπεται  από  το  άρθρο  8  της  υπ’αριθμ. 
60043/ΚΒ/20.6.2003 υπουργικής απόφασης. 

Η  απόφαση  αυτή  θα  ισχύει  από  την  1 η  Ιανουαρίου  2006  και  μέχρι  την 
ημερομηνία  αυτή,  οι  εξετάσεις  των  υποψηφίων  του  άρθρου  αυτού  θα 
διενεργούνται  σύμφωνα  με  τις  υπ’αριθμ.  129689/ΚΒ/15112004  και  37278 
4/ΚΒ/14.4.2005  εγκυκλίους  της  Δ/νσης  Πιστοποίησης  της  Γνώσης  Ξένων 
Γλωσσών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΙΕΤΤΑ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 

Εσωτερική διανομή 
Δ/νση Πιστοποίησης της 
Γνώσης Ξένων Γλωσσών 
Τμήμα Α΄ (file Εξετ Νοεμ 2005/Υπουργ. Αποφ/ Άρθρο 22)


