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ΘΕΜΑ: «Τελικές οδηγίες για τη διενέργεια των εξετάσεων ΚΠΓ 2022Α  - Απόφαση έγκρισης 
μετακίνησης αξιολογητών προφορικής δοκιμασίας Εξετάσεων ΚΠΓ  2022Α»   
Σχετικά με τα ανωτέρω θέματα σας γνωρίζουμε τα εξής:  
 
Α. Σας αποστέλλουμε συνημμένα  την Απόφαση μετακίνησης αξιολογητών προφορικής 
δοκιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΠΓ 2022Α με τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε 
συμπιεσμένο αρχείο (7z) και παρακαλούμε να ενημερώσετε τις Επιτροπές των Εξεταστικών 
Κέντρων. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΥΤΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ. 
Παρακαλούμε επίσης τις Περιφερειακές Διευθύνσεις να ενημερώσουν και τις Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των αξιολογητών.  
 
Β. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εξετάσεων ΚΠΓ 2022Α, που 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr) ο χρόνος εξέτασης 
της προφορικής δοκιμασίας για κάθε επίπεδο έχει ως εξής:  
1. Διαβαθμισμένο επίπεδο Α (Α1-Α2): 15-20 λεπτά. 
2. Διαβαθμισμένο επίπεδο Β (Β1-Β2): 20- 25 λεπτά. 
3. Διαβαθμισμένο επίπεδο Γ (Γ1-Γ2): 30 λεπτά. 
 
Γ. Σας γνωρίζουμε ότι οι αξιολογητές έχουν ενημερωθεί από την Υπηρεσία μας ότι 
οφείλουν να προσέλθουν στα Εξεταστικά κέντρα δύο ώρες πριν την έναρξη της 
προφορικής δοκιμασίας της κάθε γλώσσας, προκειμένου να μελετήσουν τα φυλλάδια με 
τα θέματα.   
 

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


Δ. Παρακαλούμε τους Προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων να χορηγούν στους ορισμένους 
αξιολογητές προφορικής εξέτασης βεβαίωση προσέλευσής τους και εργασίας τους, 
υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο τευχίδιο οδηγιών ( Νο.4). 
 
Ε. Συνημμένα σας αποστέλλουμε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών 
εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Α. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα των εξετάσεων ισχύει για όλους τους υποψηφίους, η προσέλευση των οποίων 
γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Μετά τη διανομή των θεμάτων δε γίνεται δεκτός 
κανένας υποψήφιος. Ο οριζόμενος χρόνος δυνατής αποχώρησης από 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 μιας από τις 
δύο αυτές ενότητες.  
 
ΣΤ. Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι που θα εξετασθούν στην 
ενότητα 4 με τηλε-εξετάσεις για τον τρόπο εξέτασής τους.     
 
Z. Συνημμένα σας αποστέλλουμε το Δελτίο Τύπου με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο 
σύνολο της Επικράτειας κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022», το οποίο έχει αναρτηθεί  στην επίσημη 
ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ. 
 
 Η. Σας αποστέλλουμε, επίσης, τα σημεία παράδοσης και τους υπεύθυνους παραλαβής της 
εταιρίας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ στους οποίους οι Πρόεδροι των Εξεταστικών Κέντρων θα πρέπει να 
παραδώσουν τα πακέτα με τα γραπτά των υποψηφίων.   
 
Θ. Τέλος, συνημμένα σας αποστέλλουμε «Οδηγίες προς τους Επιτηρητές των Εξετάσεων», 
«Οδηγίες προς τους Προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων» και «Οδηγίες για τις Εξετάσεις 
του ΚΠΓ 2022Α» και παρακαλούμε να ενημερωθούν αρμοδίως οι εμπλεκόμενοι στη 
διενέργεια των Εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, εξεταστικής 
περιόδου 2022Α. 
Σημειώνεται ότι η προσεκτική μελέτη των οδηγιών από τους εμπλεκόμενους διασφαλίζει 
την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού έργου τους, προκειμένου 
να εξασφαλιστούν η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των Εξετάσεων για το ΚΠΓ και η παροχή 
ίσων ευκαιριών  αξιολόγησης σε όλους τους εξεταζόμενους. 
 
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  
Σας ευχαριστούμε  για τη συνεργασία σας για την απρόσκοπτη διεξαγωγή  των Εξετάσεων 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠ 
 

                                                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 

  ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ  
Συνημμένα:  

1. Απόφαση  Υπουργού για τη μετακίνηση αξιολογητών προφορικού λόγου. 
2. Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων.  
3. Οδηγίες ΚΕΕ προς Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και Επιτηρητές και τευχίδιο οδηγιών 
4. Πίνακας σημείων παράδοσης και τηλέφωνα υπευθύνων παραλαβής της εταιρείας ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ.    
5. Πίνακες ανά εξεταζόμενη γλώσσα με στοιχεία επικοινωνίας των αξιολογητών προφορικού λόγου.  
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