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Δελτίο τύπου 
 

 
Στις 20 και 21 Μαΐου 2017, πραγματοποιούνται οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική γλώσσα. 
 

Προσκαλούμε το διοικητικό προσωπικό Πανεπιστημίων, τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου ή του 
Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση 
του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), περιόδου Μαΐου 2017, να υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής (με fax στο: 22710-44229 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση yte@dide.chi.sch.gr ) από την 
Παρασκευή 28/4/2017 μέχρι και την Τετάρτη 10/5/2017 με γραπτή αίτησή τους στη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέροντας και την/τις ημερομηνία/ες προτίμησης. Η σχετική αίτηση 
επισυνάπτεται.  Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να μας στείλουν συγκεντρωτικά τις αιτήσεις του 
σχολείου τους. (υπόψη κ Τσατσαρώνη).  

 
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και οι σπουδαστές των Ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διότι σε 

περίπτωση που το προσωπικό από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επαρκεί για τη συγκρότηση ομάδων 
επιτηρητών (Ο.Ε.), δύναται να ορίζονται σπουδαστές των Ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  

 
Στις Ο.Ε. επιτρέπεται να συμμετάσχουν όσοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ξένων 

γλωσσών αρκεί να μην επιτηρούν στις αίθουσες που εξετάζεται η αντίστοιχη του Τμήματος αποφοίτησης τους 
ξένη γλώσσα . 
 
Από τις Ο.Ε. αποκλείονται, επίσης, όσοι έχουν στο ίδιο εξεταστικό κέντρο σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο. (Θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση 
επιλογής). 
 

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης (το ανώτερο τέσσερις (4) ώρες) ορίζεται σε 20 ευρώ με την 
αριθμ. πρωτ. 222807/Β1/2016 (ΦΕΚ 4294/30-12-2016 τ.Β΄ ΚΥΑ ). 

 
  
 
 Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης 

 
 
  
 Ευτυχία Βλυσίδου 
 



 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΓ 

 

Όνομα: ________________________ Προς Δ.Δ.Ε. Χίου 

Επώνυμο: ______________________ 

Όνομα πατρός: __________________ Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτησή μου  

Όνομα μητρός: __________________ για να είμαι επιτηρητής(ια) στις 

Κλάδος: ________________________ εξετάσεις του Κ.Π.Γ κατά τις ημέρες: 

Οργ. Θέση : _____________________ Σάββατο  20 Μαΐου 2017 � 

Σχολείο/Υπηρεσία που υπηρετώ: Κυριακή  21 Μαΐου 2017 � 

_______________________________  

Αριθ. Δελτ. Ταυτ.: ________________ 

Ημ. Γέννησης: ___________________ 

Τόπος Κατοικίας: _________________ 

Οδός: __________________________ 

Τ.Κ.: 82-________________________ 

Τηλέφωνο: 22710 –_______________ Χίος,          /      / 2017 

Κινητό:_____________________ Ο(Η)  Αιτών(ούσα) 

Ταμείο κύριας ασφάλισης:   

_______________________ 

Σημειώστε αν είσαστε ασφαλισμένοι 

πριν ή μετά το 1993 

Πριν το 1993 Μετά το 1993 
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