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Λαμία, 07-05-2014 

 

∆∆∆∆    ΕΕΕΕ    ΛΛΛΛ    ΤΤΤΤ    ΙΙΙΙ    ΟΟΟΟ            ΤΤΤΤ    ΥΥΥΥ    ΠΠΠΠ    ΟΟΟΟ    ΥΥΥΥ 

 

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς 

Ελλάδας ανακοινώνεται ότι στις 10 και 11 Μαΐου 2014  θα διεξαχθούν οι εξετάσεις 

για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) των γλωσσών 

Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής  για τα επίπεδα: 

  

 α) Α  (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη 

δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική Ιταλική και Ισπανική. 

β)  Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία 

(test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. 

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη 

δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. 

 

    

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τη γραπτή και προφορική εξέταση κάθε 

γλώσσας σε κάθε εξεταζόμενο επίπεδο έχει ως εξής: 

   

 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 0  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 4  

ΑΓΓΛΙΚΑ  Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο 

στις 7.30 το πρωί.  

8.00-8.40  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

08.55-10.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

  10.15-10.40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το 

αργότερο στις 13.00 το μεσημέρι.  

13.30-15.30  Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

15.45-17.45 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

18.00-18.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 1  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 4  

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση») 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο 

στις 8.00 το πρωί.  

8.30-9.55  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

10.10-11.35 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

11.50-12.20 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 

   ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

 

Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 0  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 4  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο 

στις 7.30 το πρωί.  

8.00-8.40  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

8.55-10.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

                   10.50-11.15 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το 

αργότερο στις 13.00 το μεσημέρι.  

13.30-15.30  Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

15.45-17.45 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

18.40-19.10 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 1  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 4  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση») 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο 

στις 8.00 το πρωί.  

8.30-9.55  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 



10.10-11.35 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 

12.30-13.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ 

 

Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 0  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 4  

ΙΤΑΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο 

στις 7.30 το πρωί.  

8.00-8.40  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

8.55-10.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

                    11.25-11.50 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΙΤΑΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το 

αργότερο στις 13.00 το μεσημέρι.  

13.30-15.30  Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

15.45-17.45 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

19.20-19.50 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 



Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 1  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 4  

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση») 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο 

στις 8.00 το πρωί.  

8.30-9.55  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

10.10-11.35 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

13.10-13.40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΙΤΑΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

   ΙΤΑΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ 

 

Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 0  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 4  

ΓΑΛΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο 

στις 7.30 το πρωί.  

8.00-8.40  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

8.55-10.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

                   12.00-12.25 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΓΑΛΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το 

αργότερο στις 13.00 το μεσημέρι.  

13.30-15.30  Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

15.45-17.45 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

20.00-20.30 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση») 



 ΠΡΩΙ : 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. 

 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 1  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 4  

ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση») 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο 

στις 8.00 το πρωί.  

8.30-9.55  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

10.10-11.35 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 

13.50-14.20 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 

   ΓΑΛΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

 

Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 0  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 4  

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο 

στις 7.30 το πρωί.  

8.00-8.40  Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

8.55-10.00 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 

12.35-13.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 



ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το 

αργότερο στις 13.00 το μεσημέρι.  

13.30-15.30  Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

15.45-17.45 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

20.40-21.10 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 1  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 4  

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση») 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο 

στις 8.00 το πρωί.  

8.30-9.55 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

10.10-11.35  Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»  

14.30-15.00 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 

 ΠΡΩΙ : 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. 

 

 Τα εξεταστικά κέντρα των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα 

εξής :  

α) 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών, Αχιλλέως 37-41 και Μυλλέρου (για άτομα με ειδικές κινητικές 
ανάγκες, η είσοδος γίνεται από τον πεζόδρομο Γιατράκου), Μεταξουργείο, τηλ. 210-
52.21.158, 210-52.03.905, 210-52.25.189 (μετρό Μεταξουργείου). 

β) Ενιαίο Μουσικό Σχολείο Θεσ/νίκης, Προέκταση Εγνατίας, 55535 Πυλαία, Τηλ: 
2310 300828.  



 

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. 

  


