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Προς  
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και  
            Ανάπτυξης  Εφαρμογών Εξετάσεων 
            epittara@minedu.gov.gr 
            Klyras@minedu.gov.gr 
 
 

 

   

ΘΕΜΑ: «Διόρθωση ονομαστικών και λοιπών στοιχείων υποψηφίων για τις εξετάσεις του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,  Β’ περιόδου (Δεκέμβριος) 2017».  
          

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 181646/25-10-2017/Α5 εγκυκλίου και επειδή η Υπηρεσία μας έχει 

γίνει δέκτης διαμαρτυριών από γονείς υποψηφίων για τη μη εξυπηρέτηση τους από τις ΔΙ.Δ.Ε. 

υπενθυμίζουμε τα εξής:  

 

1) Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν με αποκλειστική τους ευθύνη τα ονομαστικά τους στοιχεία και 

υποβάλλουν την αίτησή τους, ενώ στις ΔΙ.Δ.Ε. προσέρχονται για την οριστικοποίηση αυτής. 

2) Οι επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών που έχουν οριστεί στις ΔΙ.Δ.Ε. 

έχουν υποχρέωση μεταξύ άλλων τον έλεγχο της ταύτισης των ονομαστικών στοιχείων των 

υποψηφίων που είναι γραμμένα στην αίτηση με αυτά που αναγράφονται στα επίσημα 

έγγραφα ταυτότητας. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν λάθος, ο υποψήφιος ή ο κηδεμόνας 

του η ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχουν υποχρέωση της διόρθωσης των στοιχείων 

πριν την υποβολή της αίτησης. 

3) Σημειώνεται όμως ότι, όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 181646/25-10-2017/Α5 εγκύκλιο 

που σας αποστείλαμε, εφόσον ο υποψήφιος δηλώσει ότι δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ή δεν έχει τη δυνατότητα να επανέλθει, θα πρέπει οι ΔΙ.Δ.Ε. να έχουν λάβει 
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μέριμνα ώστε να του παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της υπηρεσίας, ώστε 

μόνος του ο υποψήφιος να συμπληρώσει την αίτησή του ή να διορθώσει τα στοιχεία του. 

4) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση υπολογιστή και ταυτόχρονα ο υποψήφιος ή ο 

κηδεμόνας του η ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του δεν έχει το χρονικό ή άλλο περιθώριο 

για αλλαγή των ονομαστικών του στοιχείων μπορείτε να προβαίνετε σε οριστικοποίηση της 

αίτησης συμμετοχής και ο υποψήφιος ή ο κηδεμόνας του η ο εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπός του να υποβάλει αίτηση για διόρθωση των ονομαστικών του στοιχείων με τα 

συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο. Στην περίπτωση αυτή 

ακολουθείτε τη διαδικασία της άρσης της οριστικοποίησης. 

5) Το ίδιο ισχύει εφόσον επιθυμούν διόρθωση σε άλλα πεδία της αίτησης (π.χ. εξεταζόμενη 

γλώσσα, επίπεδο, περιοχή εξέτασης).  

 

Επομένως, εφόσον πρόκειται για το ζήτημα της διόρθωσης των ονομαστικών ή άλλων 

στοιχείων της αίτησης το σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής παρέχει εναλλακτικούς 

τρόπους εξυπηρέτησης του πολίτη, τους οποίους παρακαλούμε να αξιοποιείτε προκειμένου 

οι υποψήφιοι ή οι κηδεμόνες τους η οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους να 

ολοκληρώνουν τη διαδικασία της αίτησής τους σε μία μόνο προσέλευση στην υπηρεσία σας. 

 
  

 
 

                                                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                         
                        
                                                                                                                                          ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 

 Διεύθυνση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων,   

 Τμήμα Β΄ Εξετάσεων  Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 
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