ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PLIDA ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
Επίπεδα: B2-C1
Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022
Εξεταστικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη
Εγγραφές από 28 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου

Προσοχή: η Εγγραφή στις εξετάσεις γίνεται αποκλειστικά on-line και η σελίδα των
εγγραφών θα είναι διαθέσιμη από την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος
θα πρέπει:
1.να καταβάλλει τα εξέταστρα του επιπέδου που επιθυμεί να εξεταστεί σε έναν από
τους κάτωθι στον αριθμούς λογαριασμού:
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ
ΑΛΦΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN
GR0501102150000021500775347
GR6401407040704002101180744
GR0501716180 006618108796346

αναφέροντας ως ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ
Προσοχή: Αν η κατάθεση πραγματοποιηθεί μέσω Ίντερνετ από άλλη Τράπεζα τα
έξοδα κατάθεσης επιβαρύνουν τον καταθέτη. Το έντυπο κατάθεσης δεν χρειάζεται
να αποσταλεί.
2. να κάνει την εγγραφή on-line διαμέσου της ιστοσελίδας μας
www.ladante.gr (Εγγραφή στις Εξετάσεις PLIDA, η σελίδα θα είναι διαθέσιμη από
τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 6 Μαρτίου) συμπληρώνοντας τα προσωπικά του
στοιχεία με λατινικούς χαρακτήρες όπως ακριβώς αναγράφονται στην Ταυτότητα
του ή στο Διαβατήριο του.
Προσοχή: η εγγραφή γίνεται αποκλειστικά on-line διαμέσου της ιστοσελίδας μας
και δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις προσωπικά, μέσω φαξ η ταχυδρομείου.
Η φορολογική απόδειξη καταβολής των εξέταστρων θα αποσταλεί στους
υποψηφίους με μαιλ αφού συμπληρώσουν στην φόρμα εγγραφής το δικό τους
Α.Φ.Μ. η του γονέα τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται ο τόπος και οι ώρες
των γραπτών και προφορικών εξετάσεων θα αποσταλεί σε κάθε υποψήφιο
ξεχωριστά με e-mail μετά την λήξη των εγγραφών σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα μας.
Τα Κ.Ξ.Γ. & οι Καθηγητές Ιταλικών έχουν την δυνατότητα ομαδικής εγγραφής των
υποψηφίων τους από το “Εγγραφή στις Εξετάσεις Κ.Ξ.Γ”

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Απαραίτητη προϋπόθεσή για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις ,όπως αναφέρει η
κοινή υπουργική απόφαση, είναι η επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης αρνητικού
αυτο διαγνωστικού ελέγχου (selftest), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες
πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test)
που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται
από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για
ανήλικο(επισυνάπτεται, θα πρέπει να το τυπώσετε να το συμπληρώσετε και να το
πάρετε μαζί σας).

