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ΘΕΜΑ : Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Ιουνίου 
2016. 
 

Ανακοινώνουμε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Ιουνίου 2016 που θα διενεργηθούν 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).  

 
                                                                                                                        Εκ της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

                        1ο ΓΕΛ Ιωαννίνων  Π.Μέκαλη 5,  ΤΚ 45221    τηλ.    2651041028 

 
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» 

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 
 

       Ιωάννινα 09/06/2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   

----- 
 
Ταχ. Δ/νση :  Ανεξαρτησίας 146A & Φιλικής Εταιρείας 

                                 Ιωάννινα, 45444 
Email  :  mail@dide.ioa.sch.gr  
Πληροφορίες :  Ι.  Πετροπούλου,Ν.Χριστογιάννης 
Τηλέφωνο : 26510-01096 
FAX  : 26510-01090 
 

                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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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 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. 

 

 
    

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
             2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων  Γ. Παπανδρέου 4-6, ΤΚ 45444 τηλ. 2651078697 

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

2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων  Γ. Παπανδρέου 4-6, ΤΚ 45444 τηλ. 2651078697 

 

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. 
 
 

 
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»  
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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 

    1ο ΓΕΛ Ιωαννίνων  Π.Μέκαλη 5,  ΤΚ 45221    τηλ.    2651041028 
 

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. 
 
 

 
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.  
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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 

                          1ο ΓΕΛ Ιωαννίνων  Π.Μέκαλη 5,  ΤΚ 45221    τηλ.    2651041028 

 

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

 
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. 

 

 

 


