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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 
ανακοινώνεται ότι στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2016  θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την απόκτηση 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, 
Ιταλικής, Ισπανικής, Τουρκικής,  για τα επίπεδα: 

α)   Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις 
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική , Ισπανική και Τουρκική. 

β)  Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη   δοκιμασία (test) στις 
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική . 

γ)   Γ1 «πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα. 

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη γραπτή και προφορική εξέταση κάθε γλώσσας σε κάθε 
εξεταζόμενο επίπεδο έχει ως εξής: 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)  
Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 
7.30 το πρωί.  
8.00-9.25 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
9.40-11.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  
11.30-12.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»  
Προφορικές εξετάσεις:  
Έναρξη: 12.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.  
 
 

 
ΓΑΛΛΙΚΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)  
Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 
7.30 το πρωί.  
8.00-9.25 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
9.40-11.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  
12.30-13.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»  
Προφορικές εξετάσεις:  



Έναρξη: 13.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.  
 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)  
Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 
7.30 το πρωί.  
8.00-9.25 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
9.40-11.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  
12.00-12.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»  
Προφορικές εξετάσεις:  
Έναρξη: 12.30 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.  
 

ΙΤΑΛΙΚΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)  
Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 
7.30 το πρωί.  
8.00-9.25 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
9.40-11.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  
13.00-13.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»  
Προφορικές εξετάσεις:  
Έναρξη: 13.30 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.  
 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)  
Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 
7.30 το πρωί.  
8.00-9.25 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
9.40-11.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  
13.30-14.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»  
Προφορικές εξετάσεις:  
Έναρξη: 14.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.  

 
ΤΟΥΡΚΙΚΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
ΤΟΥΡΚΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)  
Προφορικές εξετάσεις:  
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.  
Γραπτές εξετάσεις  
14.20-15.45 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
16.30-17.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»  
17.10-18.35 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  



ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)  
Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 
7.30 το πρωί.  
08.00-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
10.15-12.15 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  
12.30-13.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»  
Προφορικές εξετάσεις:  
Έναρξη: 13.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.  

 
ΓΑΛΛΙΚΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
ΓΑΛΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)  
Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 
7.30 το πρωί.  
08.00-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
10.15-12.15 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  
13.30-14.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»  
Προφορικές εξετάσεις:  
Έναρξη: 14.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.  

 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)  
Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 
7.30 το πρωί.  
08.00-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
10.15-12.15 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  
13.00-13.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»  
Προφορικές εξετάσεις:  
Έναρξη: 13.30 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης. 

 
 ΙΤΑΛΙΚΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
ΙΤΑΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)  
Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 
7.30 το πρωί.  
08.00-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
10.15-12.15 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  
14.00-14.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»  
Προφορικές εξετάσεις:  
Έναρξη: 14.30 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.  

 
ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση» & Γ2 «άριστη γνώση»)  
Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 
7.30 το πρωί.  
08.00-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
10.15-12.15 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  
14.30-15.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»  
Προφορικές εξετάσεις:  
Έναρξη: 15.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.  

 
 
 
 



ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»  
Προφορικές εξετάσεις  
Έναρξη: 10.00 Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»  
Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το 
εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.  
Γραπτές εξετάσεις  
13.10-14.40 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»  
15.00-16.20 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  
16.30-17.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

Σημειώνουμε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους: 

1. Το δελτίο εξεταζομένου 
2.  Την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη 

φωτογραφία όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λ.π.  
3. Στυλό διαρκείας (μπλε ή μαύρο) 

      4.   Γομολάστιχα (δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού) 

Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, σημειώσεις γραπτές ή άλλου είδους βοηθήματα 
καθώς και κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα τηλεπικοινωνίας. 

          Μπορούν να έχουν νερό ή αναψυκτικό. 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις της Περιφέρειάς μας θα εξεταστούν στα 
εξεταστικά κέντρα όπως ο συνημμένος πίνακας: 

 

Περιοχές 
Υποψηφίων Γλώσσα Επίπε

δο 

Κωδικός 
εξετ. 

κέντρου 

Ονομασία 
Εξεταστικο
ύ Κέντρου 

Ταχυδρομικ
ή Διεύθυνση 

Τηλέφωνο 
σχολείου  

E-mail Εξετ. 
Κέντρου 

 

 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

Αγγλικά B  

 

273Α 4ο ΓΕΛ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Μονής 
Ερίων,    

Πειραϊκή-
Πατραϊκή,        

34100 
ΧΑΛΚΙΔΑ 

22210 26786 
mail@4lyk-

chalk.eyv.sch
.gr 

Γαλλικά B 

Γερμανικά B 

Ισπανικά B 

Ιταλικά B 

 

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Αγγλικά B  

 

275Α 

1ο ΓΕΛ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Τέρμα 
Έρκυνας,              

32100 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

2261029552,        
2261029293               

mail@1lyk-
livad.voi.sch.

gr 

Γαλλικά B 

Ιταλικά B 

Γερμανικά B 

 

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

Αγγλικά B  

 

278Α 2ο ΓΕΛ           
ΛΑΜΙΑΣ 

Παπαβασιλεί
ου 2        

ΛΑΜΙΑ 35100 

22310 28977            
22310 47063 

mail@2lyk-
lamias.fth.sc

h.gr 

Γαλλικά B 

Γερμανικά B 

Ισπανικά B 

Ιταλικά B 

mailto:mail@4lyk-chalk.eyv.sch.gr
mailto:mail@1lyk-livad.voi.sch.gr
mailto:mail@2lyk-lamias.fth.sch.gr
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