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ΘΕΜΑ : Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 
2014. 
 

Σας αποστέλλουμε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2014 που θα διενεργηθούν στις 10-11 
Μαΐου 2014 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 παρακαλούνται να 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.  

Σε πολλά εξεταστικά κέντρα όπου εξετάζονται ταυτόχρονα δύο (2)  επίπεδα, αποστέλλονται 
ζευγάρια εξεταστών που θα εξετάσουν διαδοχικά και τα δύο επίπεδα. Παρακαλούνται οι επιτροπές 
των εξεταστικών κέντρων  που θα κατανείμουν τους υποψηφίους για την εξέταση της ενότητας 4, να 
καταρτίσουν, ανάλογα, το πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης και να ειδοποιήσουν τους 
υποψηφίους.  

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, παρακαλούμε με ευθύνη 
σας να δοθούν ανακοινώσεις με το πρόγραμμα των εξετάσεων στον τοπικό τύπο, τηλεόραση, 
ραδιόφωνο και στα κέντρα ξένων γλωσσών αρμοδιότητάς σας. Επίσης, το πρόγραμμα των 
εξετάσεων, με την παραλαβή του, θα αναρτηθεί στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

http://www.minedu.gov.gr/
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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. 
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   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» 
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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. 
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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» 
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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» 
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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. 

 

 

 


