ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2022
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΥΡΙΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Επίπεδο Α1 (Δευτέρα 23.05.2022)
Η γραπτή εξέταση θα αρχίσει για όλους τους υποψήφιους του Α1 στις 09:00πμ. Παρακαλούμε
όλοι οι υποψήφιοι να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 15 λεπτά νωρίτερα.
Κάθε υποψήφιος θα αποχωρεί από το εξεταστικό κέντρο μετά το πέρας και της προφορικής του
εξέτασης. Η προφορική εξέταση διαρκεί 10 λεπτά. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το
πρόγραμμα προφορικής εξέτασης των υποψηφίων που σας στέλνουμε στο συνημμένο αρχείο.
Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων αναφέρεται μόνο ο
κωδικός αριθμός κάθε υποψηφίου και όχι το ονοματεπώνυμό του. Σε περίπτωση που κάποιος
γονιός καθυστερήσει, ο υποψήφιος μπορεί να περιμένει εντός του εξεταστικού κέντρου.
Στα διαλείμματα θα διατίθεται στους υποψηφίους νερό, αναψυκτικό και σνακ σε ατομική
συσκευασία (π.χ. μπισκότα ή κράκερς). Επίσης, κατά την αναμονή των υποψηφίων για την
προφορική τους εξέταση θα τους επιτραπεί να καταναλώσουν σνακ που τυχόν έχουν φέρει μαζί
τους. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στο εξεταστικό κέντρο.

Επίπεδο Α2 (Δευτέρα 23.05.2022)
Η γραπτή εξέταση θα αρχίσει για όλους τους υποψηφίους του Α2 στις 12:30. Παρακαλούμε όλοι
οι υποψήφιοι να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 15 λεπτά νωρίτερα.
Η προφορική εξέταση διαρκεί 10 λεπτά.
Ως προς την προφορική εξέταση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πρόγραμμα προφορικής
εξέτασης που σας στέλνουμε συνημμένο και λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω πληροφορίες. Για
λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων αναφέρεται μόνο ο κωδικός
αριθμός κάθε υποψηφίου και όχι το ονοματεπώνυμό του.
Α. Οι υποψήφιοι με κωδικό υποψηφίου:
0501, 0502
0537, 0538
0563, 0571, 0548
0527, 0545, 0480
0577, 0567, 0485, 0486
θα εξεταστούν προφορικά πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων. Για το λόγο αυτό, οι
υποψήφιοι με τους παραπάνω κωδικούς καλούνται να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο στις 11:30
το αργότερο. Οι υποψήφιοι αυτοί θα αποχωρήσουν από το εξεταστικό κέντρο αμέσως μετά τις
γραπτές εξετάσεις, περίπου στις 15:00.

Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι καλούνται να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο στις 12:20 το αργότερο
για την έναρξη των γραπτών εξετάσεων.

Β. Οι υποψήφιοι που εξετάζονται προφορικά από τις 15:10 μέχρι τις 16:00, δηλαδή οι υποψήφιοι
με κωδικό υποψηφίου:
0541, 0558, 0559, 0580
0524, 0525, 0531, 0533
0505, 0506, 0507, 0508
0473,0475, 0477, 0478
0482, 0490, 0492, 0493
0498, 0515
θα αποχωρούν από το εξεταστικό κέντρο μετά το πέρας και της προφορικής τους εξέτασης.

Γ. Οι υποψήφιοι που εξετάζονται προφορικά από τις 16:10 και μετά, δηλαδή οι υποψήφιοι με
κωδικό υποψηφίου:
0517, 0519
0529, 0536
0553, 0554
0566, 0568
0576, 0495
0526, 0578
αν επιθυμούν, μπορούν να εξέλθουν από το εξεταστικό κέντρο μετά το πέρας των γραπτών
εξετάσεων, δηλαδή στις 15:00 και να επιστρέψουν στις 16:00. Διαφορετικά, μπορούν να
περιμένουν τη σειρά τους για την προφορική εξέταση εντός του εξεταστικού κέντρου.

Στα διαλείμματα θα διατίθεται στους υποψηφίους νερό, αναψυκτικό και σνακ σε ατομική
συσκευασία (π.χ. μπισκότα ή κράκερς). Επίσης, κατά την αναμονή των υποψηφίων για την
προφορική τους εξέταση θα τους επιτραπεί να καταναλώσουν σνακ που τυχόν έχουν φέρει μαζί
τους. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στο εξεταστικό κέντρο.

Επίπεδο Β1 (Δευτέρα 23.05.2022)
Η γραπτή εξέταση αρχίζει για όλους τους υποψηφίους του Β1 στις 16:15. Παρακαλούμε όλοι οι
υποψήφιοι να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 15 λεπτά νωρίτερα.
Κάθε υποψήφιος θα αποχωρεί από το εξεταστικό κέντρο μετά το πέρας και της προφορικής του
εξέτασης. Η προφορική εξέταση διαρκεί 15 λεπτά. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το
πρόγραμμα προφορικής εξέτασης των υποψηφίων που σας στέλνουμε στο συνημμένο αρχείο.
Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων αναφέρεται μόνο ο
κωδικός αριθμός κάθε υποψηφίου και όχι το ονοματεπώνυμό του. Σε περίπτωση που κάποιος
γονιός καθυστερήσει, ο υποψήφιος μπορεί να περιμένει εντός του εξεταστικού κέντρου.
Στα διαλείμματα θα διατίθεται στους υποψηφίους νερό, αναψυκτικό και σνακ σε ατομική
συσκευασία (π.χ. μπισκότα ή κράκερς). Επίσης, κατά την αναμονή των υποψηφίων για την
προφορική τους εξέταση θα τους επιτραπεί να καταναλώσουν σνακ που τυχόν έχουν φέρει μαζί
τους. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στο εξεταστικό κέντρο.

Επίπεδο Β2 (Τρίτη 24.05.2022)
Η γραπτή εξέταση αρχίζει για όλους τους υποψηφίους του Β2 στις 09:00 το πρωί. Παρακαλούμε
όλοι οι υποψήφιοι να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 15 λεπτά νωρίτερα.
Κάθε υποψήφιος θα αποχωρεί από το εξεταστικό κέντρο μετά το πέρας και της προφορικής του
εξέτασης. Η προφορική εξέταση διαρκεί 15 λεπτά. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το
πρόγραμμα προφορικής εξέτασης των υποψηφίων που σας στέλνουμε στο συνημμένο αρχείο.
Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων αναφέρεται μόνο ο
κωδικός αριθμός κάθε υποψηφίου και όχι το ονοματεπώνυμό του. Σε περίπτωση που κάποιος
γονιός καθυστερήσει, ο υποψήφιος μπορεί να περιμένει εντός του εξεταστικού κέντρου.
Στα διαλείμματα θα διατίθεται στους υποψηφίους νερό, αναψυκτικό και σνακ σε ατομική
συσκευασία (π.χ. μπισκότα ή κράκερς). Επίσης, κατά την αναμονή των υποψηφίων για την
προφορική τους εξέταση θα τους επιτραπεί να καταναλώσουν σνακ που τυχόν έχουν φέρει μαζί
τους. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στο εξεταστικό κέντρο.

Επίπεδο Γ1 (Τρίτη 24.05.2022)
Η γραπτή εξέταση αρχίζει για όλους τους υποψηφίους του Γ1 στις 14:30. Παρακαλούμε όλοι οι
υποψήφιοι να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 15 λεπτά νωρίτερα.
Κάθε υποψήφιος θα αποχωρεί από το εξεταστικό κέντρο μετά το πέρας και της προφορικής του
εξέτασης. Η προφορική εξέταση διαρκεί 20 λεπτά. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το πρόγραμμα
προφορικής εξέτασης των υποψηφίων που σας στέλνουμε στο συνημμένο αρχείο. Για λόγους
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων αναφέρεται μόνο ο κωδικός αριθμός

κάθε υποψηφίου και όχι το ονοματεπώνυμό του. Σε περίπτωση που κάποιος γονιός
καθυστερήσει, ο υποψήφιος μπορεί να περιμένει εντός του εξεταστικού κέντρου.
Στα διαλείμματα θα διατίθεται στους υποψηφίους νερό, αναψυκτικό και σνακ σε ατομική
συσκευασία (π.χ. μπισκότα ή κράκερς). Επίσης, κατά την αναμονή των υποψηφίων για την
προφορική τους εξέταση θα τους επιτραπεί να καταναλώσουν σνακ που τυχόν έχουν φέρει μαζί
τους. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των γονέων στο εξεταστικό κέντρο.

