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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια (εκτύπωση) τετραδίων, απαντητικών εντύπων και ετικετών
(τετραδίων, εντύπων και υποψηφίων) για τις εξετάσεις του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), περιόδου Μαΐου 2012.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19Α΄/1995), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247Α΄/1995), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ. 186 Α΄/1999), όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 3 παρ. 27 του Ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α’/2002) και το άρθρο
13, παρ. 19 του Ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄/2003).
4. Τις διατάξεις της αριθ. ΣΤ5/36/07.12.1999 Υπουργικής Απόφασης
«Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» (Φ.Ε.Κ. 2167Β’/1999).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
(Κ.Π.Δ), (Φ.Ε.Κ. 150 Α΄/2007).
6. Τις διατάξεις της αριθ. 35130/739 Υ.Α. με θέμα: «Αύξηση των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων», (Φ.Ε.Κ. 1291Β’/11.08.2010).
7. Την αριθ. 160443/29-12-2009 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα της
Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»
(Φ.Ε.Κ. 2540 τ.Β’/2009).
8. Την αριθ. 12602/ΚΒ/6-2-2012 Υ.Α. με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής
εξετάσεων περιόδου Μαΐου 2012, για την πιστοποίηση της γνώσης των
γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και
Τουρκικής για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο
διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test
στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική,
Ιταλική και Ισπανική.
9. Την αριθ. πρωτ. 27974/ΚΒ/21-03-2012, ΑΔΑ: Β44Μ9-ΒΨ4, Απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 31727 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ του ΥΠΔΒΜΘ.
10. Την ανάγκη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια τετραδίων, απαντητικών εντύπων και ετικετών για τις εξετάσεις
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), περιόδου Μαΐου
2012.
Αποφασίζουμε
Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
τετραδίων, απαντητικών εντύπων και ετικετών (τετραδίων, εντύπων και
υποψηφίων), καθώς και την εκτύπωσή τους για τους δεκαεπτά χιλιάδες
εξακόσιους πενήντα (17.650) υποψηφίους των εξετάσεων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) που θα διεξαχθούν στις 05 και 06
Μαΐου 2012, ως εξής:
Α. Προμήθειες υλικών
1. Τετράδια με ένθετο βαθμολόγιο (έντυπο ενότητας 2)- παραγωγής
γραπτού λόγου, κοινό για όλες τις γλώσσες και επίπεδα: 19.500 τεμάχια.
2. Απαντητικά έντυπα, διάστασης Α4, κατανόησης γραπτού λόγου
(έντυπο ενότητας 1): 18.000 τεμάχια που κατανέμονται σε τρείς
κατηγορίες:
(1) 3.700 τεμάχια για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2
«βασική γνώση»).
(2) 11.800 τεμάχια για το επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή
γνώση»).
(3) 2.500 τεμάχια για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση».
3. Απαντητικά έντυπα, διάστασης Α4, κατανόησης προφορικού λόγου
(έντυπο ενότητας 3): 18.000 τεμάχια που κατανέμονται σε τρείς
κατηγορίες:
(1) 3.700 τεμάχια για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2
«βασική γνώση»).
(2) 11.800 τεμάχια για το επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή
γνώση»).
(3) 2.500 τεμάχια για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση».
4. Απαντητικά έντυπα, διάστασης Α4, παραγωγής προφορικού λόγου
(έντυπο ενότητας 4): 18.000 τεμάχια που κατανέμονται σε τρείς
κατηγορίες:
(1) 3.700 τεμάχια για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2
«βασική γνώση»).
(2) 11.800 τεμάχια για το επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή
γνώση»).
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(3) 2.500 τεμάχια για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση».
5. Ετικέτες αυτοκόλλητες με barcode και στοιχεία των υποψηφίων και
εκτύπωσή τους: 5.523 φύλλα με 16 αυτοκόλλητες ετικέτες ανά φύλλο σε
κάθε υποψήφιο αντιστοιχούν πέντε ετικέτες, (δύο για το έντυπο 2 και από
μία για τα λοιπά έντυπα) που κατανέμονται, ανά γλώσσα και ανά επίπεδο,
σε δεκαπέντε (15) κατηγορίες:
(1) 262 φύλλα για τους 836 υποψηφίους αγγλικής γλώσσας επιπέδου Α (Α1
«στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).
(2) 1.851 φύλλα για τους 5.921 υποψηφίους αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
(3) 523 φύλλα για τους 1.672 υποψηφίους αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1
«πολύ καλή γνώση».
(4) 303 φύλλα για τους 968 υποψηφίους γαλλικής γλώσσας επιπέδου Α (Α1
«στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).
(5) 408 φύλλα για τους 1304 υποψηφίους γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
(6) 62 φύλλα για τους 196 υποψηφίους γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ1
«πολύ καλή γνώση».
(7) 330 φύλλα για τους 1.056 υποψηφίους γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α
(Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).
(8) 698 φύλλα για τους 2.232 υποψηφίους γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
(9) 61 φύλλα για τους 194 υποψηφίους γερμανικής γλώσσας επιπέδου Γ1
«πολύ καλή γνώση».
(10) 141 φύλλα για τους 451 υποψηφίους ιταλικής γλώσσας επιπέδου Α
(Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).
(11) 428 φύλλα για τους 1.368 υποψηφίους ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
(12) 83 φύλλα για τους 265 υποψηφίους ιταλικής γλώσσας επιπέδου Γ1
«πολύ καλή γνώση».
(13) 260 φύλλα για τους 830 υποψηφίους ισπανικής γλώσσας επιπέδου Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
(14) 62 φύλλα για τους 196 υποψηφίους ισπανικής γλώσσας επιπέδου Γ1
«πολύ καλή γνώση».
(15) 51 φύλλα για τους 161 υποψηφίους τουρκικής γλώσσας επιπέδου Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
6. Ετικέτες αυτοκόλλητες για τα εξώφυλλα των τετραδίων (εντύπων
ενότητας 2) και εκτύπωσή τους: 1.331 φύλλα με 16 αυτοκόλλητες ετικέτες
ανά φύλλο που κατανέμονται, ανά γλώσσα και ανά επίπεδο σε δεκαπέντε
(15) κατηγορίες:
(1) 63 φύλλα για τους 836 υποψηφίους αγγλικής γλώσσας επιπέδου Α (Α1
«στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).
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(2) 445 φύλλα για τους 5.921 υποψηφίους αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
(3) 126 φύλλα για τους 1672 υποψηφίους αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1
«πολύ καλή γνώση».
(4) 73 φύλλα για τους 968 υποψηφίους γαλλικής γλώσσας επιπέδου Α (Α1
«στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).
(5) 98 φύλλα για τους 1304 υποψηφίους γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β (Β1
«μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
(6) 15 φύλλα για τους 196 υποψηφίους γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ1
«πολύ καλή γνώση».
(7) 80 φύλλα για τους 1.056 υποψηφίους γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α
(Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).
(8) 168 φύλλα για τους 2.232 υποψηφίους γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
(9) 15 φύλλα για τους 194 υποψηφίους γερμανικής γλώσσας επιπέδου Γ1
«πολύ καλή γνώση».
(10) 34 φύλλα για τους 451 υποψηφίους ιταλικής γλώσσας επιπέδου Α (Α1
«στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»).
(11) 103 φύλλα για τους 1.368 υποψηφίους ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
(12) 20 φύλλα για τους 265 υποψηφίους ιταλικής γλώσσας επιπέδου Γ1
«πολύ καλή γνώση».
(13) 63 φύλλα για τους 830 υποψηφίους ισπανικής γλώσσας επιπέδου Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
(14) 15 φύλλα για τους 196 υποψηφίους ισπανικής γλώσσας επιπέδου Γ1
«πολύ καλή γνώση».
(15) 13 φύλλα για τους 161 υποψηφίους τουρκικής γλώσσας επιπέδου Β
(Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»).
7. Ετικέτες αυτοκόλλητες σε φύλλα των 16 ετικετών ανά φύλλο με
barcode και στοιχεία του απαντητικού εντύπου, που κατανέμονται, ανά
γλώσσα, επίπεδο και είδος εντύπου, ως εξής:

Α
ΕΝΤΥΠΟ 1
ΕΝΤΥΠΟ 3
ΕΝΤΥΠΟ 4
ΤΕΤΡΑΔΙΑ
(ΕΝΤΥΠΟ 2)

58
58
58
116

ΑΓΓΛΙΚΑ
Β

Γ1

Α

408
408
408
816

115
115
115
230

67
67
67
134

ΓΑΛΛΙΚΑ
Β

Γ1

90
90
90
180

14
14
14
28
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Α
ΕΝΤΥΠΟ 1
ΕΝΤΥΠΟ 3
ΕΝΤΥΠΟ 4
ΤΕΤΡΑΔΙΑ
(ΕΝΤΥΠΟ 2)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Β

73
73
73
146

ΕΝΤΥΠΟ 1
ΕΝΤΥΠΟ 3
ΕΝΤΥΠΟ 4
ΤΕΤΡΑΔΙΑ
(ΕΝΤΥΠΟ 2)

154
154
154
308

Γ1

Α

ΙΤΑΛΙΚΑ
Β

Γ1

14
14
14
28

32
32
32
64

95
95
95
190

19
19
19
38

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Β
Γ1
14
58
14
58
14
58
28
116

ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Β
12
12
12
24

Β. Προδιαγραφές υλικών
Προδιαγραφές Τετραδίου
Το τετράδιο αποτελείται από το εξώφυλλο, το κυρίως σώμα και ένα ένθετο
φύλλο, το βαθμολόγιο.
1. Εξώφυλλο Διάσταση: 21 χ 29,5 (διπλωμένο) 29,5 χ 42 (ανάπτυγμα)
Χαρτί: velvet βάρους 250 γρ.
Εκτύπωση: δύο όψεων, δίχρωμη εξωτερική όψη και δίχρωμη εσωτερική.
Βιβλιοδεσία: Πύκμανση και συρραφή με καρφίτσα με το κυρίως σώμα και το
ένθετο βαθμολόγιο.
2. Κυρίως σώμα Διάσταση: 21 χ 29,5 (διπλωμένο) 29,5 χ 42 (ανάπτυγμα)
(τετρασέλιδο).
Χαρτί: γραφής βάρους 90 γρ.
Εκτύπωση: δύο όψεων, ένα χρώμα για κάθε όψη.
Βιβλιοδεσία: Δίπλωμα και συρραφή με καρφίτσα με το εξώφυλλο και το ένθετο
βαθμολόγιο.
3. Ένθετο βαθμολόγιο
Το βαθμολόγιο είναι ειδικό έντυπο για ανάγνωση από οπτικό αναγνώστη
σημείων 1/5” τύπου redlight (650 nm wave length) με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
Βάρος χαρτιού 90 gr. σύμφωνα με DIN 19307.
Μηχανική ποιότητα σύμφωνα με DIN 6723/6724.
Ποιότητα OCR σύμφωνα με DIN 66223.
Διάσταση 11 4/6” x 40,6 cm με μικρο-περφορέ. Διπλώνεται στη μέση και
συρράβεται ανάμεσα στο εξώφυλλο και στο κυρίως σώμα του τετραδίου έτσι
ώστε η εξωτερική πλευρά του εντύπου (η πλευρά που έχει τα clock marks) να
απέχει περίπου 5 χιλιοστά από την άκρη του τετραδίου. Κατά την συρραφή ή
μετά δεν επιτρέπεται η κοπή του εντύπου αυτού από οποιαδήποτε πλευρά.
Η μία όψη έχει δύο χρώματα, μαύρο και κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη (P032).
Η δεύτερη όψη έχει ένα χρώμα, κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη (P032).
Ο κατασκευαστής του ειδικού εντύπου θα αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την
ορθή ανάγνωση του εντύπου μετά τις εξετάσεις.
Οι διαστάσεις και οι αποστάσεις που θα πρέπει να τηρηθούν ώστε το έντυπο να
είναι αναγνώσιμο από τους οπτικούς αναγνώστες που χρησιμοποιεί το ΥΠΔΒΜΘ,
περιγράφονται στο παρακάτω σχήμα:
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Προδιαγραφές απαντητικού εντύπου
Το απαντητικό φύλλο είναι ειδικό έντυπο για ανάγνωση από οπτικό αναγνώστη
σημείων 1/5” τύπου redlight (650 nm wave length) με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
Βάρος χαρτιού 90 gr. σύμφωνα με DIN 19307
Μηχανική ποιότητα σύμφωνα με DIN 6723/6724
Ποιότητα OCR σύμφωνα με DIN 66223
Διάσταση Α4 με μικρο-περφορέ.
Η μία όψη έχει δύο χρώματα, μαύρο και κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη (P032).
Η δεύτερη όψη έχει ένα χρώμα κόκκινο OCR οπτικού αναγνώστη (P032).
Ο κατασκευαστής του ειδικού εντύπου θα αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την
ορθή οπτική ανάγνωση του εντύπου μετά τις εξετάσεις.
Οι διαστάσεις και οι αποστάσεις που θα πρέπει να τηρηθούν ώστε το έντυπο να
είναι αναγνώσιμο από τους οπτικούς αναγνώστες που χρησιμοποιεί το ΥΠΔΒΜΘ,
περιγράφονται στο παραπάνω σχήμα.
Προδιαγραφές αυτοκόλλητων ετικετών
Κάθε φύλλο ετικετών θα πρέπει να περιέχει 16 αυτοκόλλητες ετικέτες σε δύο
στήλες. Η διάσταση του φύλλου θα πρέπει να είναι 21 χ 29,7 εκ. και η διάσταση
κάθε ετικέτας 88,9 χ 33,8 χιλ.. Το φύλλο θα πρέπει να είναι από αυτοκόλλητο
χαρτί βάρους 70 γρ. λευκό κατάλληλο για ανάγνωση των barcode που θα
εκτυπωθούν στις ετικέτες από τους οπτικούς αναγνώστες σημείων που
χρησιμοποιεί το ΥΠΔΒΜΘ (ταχύτητα ανάγνωσης 140 εκ./δευτ.).
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Η αυτοκόλλητη ετικέτα με barcode και στοιχεία των υποψηφίων θα πρέπει να
περιέχει τα στοιχεία του υποψηφίου, της γλώσσας και του επιπέδου γνώσης της
γλώσσας, της εξεταζόμενης ενότητας και του εξεταστικού κέντρου, καθώς και
έναν ηλεκτρονικό κωδικό (barcode τύπου Interleaved 2/5). Η ετικέτα πρέπει να
έχει οδηγούς για την σωστή επικόλληση στο έντυπο. Η εκτύπωση των
αυτοκόλλητων ετικετών υποψηφίων θα γίνει ανά εξεταστικό κέντρο και θα
συσκευαστούν σε φάκελα ανά εξεταστικό κέντρο.
Η αυτοκόλλητη ετικέτα με barcode και στοιχεία του εντύπου θα πρέπει να
περιέχει το είδος του εντύπου (έντυπο 1, 2, 3 ή 4), τη γλώσσα και το επίπεδο
γνώσης της γλώσσας καθώς και έναν ηλεκτρονικό κωδικό (barcode τύπου
Interleaved 2/5). Η ετικέτα πρέπει να έχει οδηγούς για την σωστή επικόλληση στο
έντυπο.
Η αυτοκόλλητη ετικέτα για το εξώφυλλο του τετραδίου (εντύπου 2) θα πρέπει
να περιέχει στοιχεία για την εξεταστική περίοδο, τη γλώσσα και το επίπεδο
γνώσης της εξεταζόμενης γλώσσας.
Η εκτύπωση των αυτοκόλλητων ετικετών θα πρέπει να γίνει σε εκτυπωτή laser
και όχι σε θερμικό εκτυπωτή.
Γ. Δείγματα υλικών
Δείγματα των τετραδίων, απαντητικών εντύπων και των ετικετών διατίθενται από
το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) (Ανδ.
Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι), Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων
Γλωσσών, Γραφείο 2144.
Δ. Παράδοση υλικών
Όλα τα έντυπα και οι ετικέτες θα παραδοθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) (Ανδ. Παπανδρέου 37, 151 80
Μαρούσι), στη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, Γραφείο
2144, μέχρι τις 17-4-2012.
Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 45.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις
30-3-2012. Οι προσφορές αυτές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, (Ανδ. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι), στη
Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, Γραφείο 2144.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ
Εσωτ. Διανομή:
Δ/νση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών
Τμήμα Β΄-Οικονομικής Διαχείρισης

7

