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                                                                                Λαµία, 09-06-2016 

 
                               
                                                                                                                                                       
             

                                                                                                                             

                                                         ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

     Από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας ανακοινώνεται ότι η 
διεξαγωγή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσοµάθειας περιόδου Ιουνίου 2016  θα διενεργηθεί στις 11-12 Ιουνίου 2016 στις 
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική  και Ισπανική επιπέδων Α (Α1 & Α2), B 
(B1 & B2) και Γ (Γ1 & Γ2). 
Το αναλυτικό πρόγραµµα των εξετάσεων ισχύει για όλους τους υποψηφίους. Η 
προσέλευση των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε το πρόγραµµα, ενώ µετά τη διανοµή 
των θεµάτων δεν γίνεται δεκτός κανένας υποψήφιος. Ο οριζόµενος χρόνος δυνατής 
αποχώρησης για τις ενότητες 1 «κατανόηση γραπτού λόγου» και 2 «παραγωγή 
γραπτού λόγου» δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής 
διάρκειας της εξέτασης κάθε µίας από τις δύο αυτές ενότητες σύµφωνα µε την παρ. 4 
του άρθρου 5 της υπ’ αριθµ. 14420/ΚΒ/2008 Υ.Α (ΦΕΚ 218Β). 
 Οι Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων θα αναρτίσουν τις ονοµαστικές καταστάσεις 
των υποψηφίων µε την κατανοµή τους ανά αίθουσα τουλάχιστον µια ηµέρα πριν από τις 
εξετάσεις, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της αρ. 14420/ΚΒ/2008 
(ΦΕΚ 218Β)Υ.Α, ώστε οι υποψήφιοι να ενηµερώνονται εγκαίρως για το κτίριο και την 
αίθουσα εξέτασής τους.  
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) 
∆εν 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. 
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         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

 
Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 1  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 6  

 

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. 

 
 



3 

 

 
 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 2  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 6  
 
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. 
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
 

Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 1  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 6  
 
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. 
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Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 2  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 6  

 
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. 
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ΙΤΑΛΙΚΑ 
 

 
Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 1  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 6  

 
 
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. 
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Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 2  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 6  
 

 
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. 
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ΓΑΛΛΙΚΑ 
 

Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 1  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 6  
 
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. 
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Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 2  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 6  
 
 

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. 
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ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 

Σ Α Β Β Α Τ Ο  1 1  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 1 6  
 

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. 
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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. 

 

 

 
 

 
                            
                                                                                                                                   
 


