
Κανονισμός Εξετάσεων PLIDA 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Ο εξεταζόμενος κατά την προσέλευση του στο εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να έχει μαζί 

του υποχρεωτικά: 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας θα πρέπει ο υποψήφιος: 

να εισέλθει στο εξεταστικό κέντρο μόνο με την απλή επίδειξη πιστοποιητικού 

εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης 

βεβαίωσης/δήλωσης διαγνωστικού ελέγχου (PCR test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες 

πριν την εξέταση, να φέρει μαζί του προστατευτική μάσκα και να τη φορά κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης αλλά και κατά την παραμονή του εντός και εκτός του εξεταστικού 

κέντρου και να τηρεί τη μέγιστη δυνατή απόσταση για την αποφυγή του συγχρωτισμού 

1.Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν μαζί τους στο χώρο των εξετάσεων κανένα βοήθημα όπως 
(λεξικό, γραμματική, προσωπικές σημειώσεις, κλπ..), ούτε κινητό τηλέφωνο, τρόφιμα ή ποτά  
2. Τα μόνα υλικά που επιτρέπονται είναι στυλό, μολύβια και γόμες  
3. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση blanco ή στυλό που σβήνει. Επιτρέπεται μόνο η χρήση στυλό 
χρώματος μπλε ή μαύρου. Οι ασκήσεις που συμπληρώνονται με μολύβι, ή στυλό που σβήνει θα 
ακυρώνονται. Οι ασκήσεις που θα διορθώνονται με blanco θα ακυρώνονται  

4. Δεν επιτρέπεται η χρήση πρόχειρων τετραδίων  
5.Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια των εξετάσεων  
6.Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στις εξετάσεις 30’ νωρίτερα από την ώρα 
έναρξης έχοντας μαζί τους ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο  
7.Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποστέλλονται με μαιλ το αργότερο σε 60 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ημέρες 
μετά την επιβεβαίωση από την Κεντρική Έδρα των εξετάσεων της άφιξης του δέματος με τα γραπτά 
στην Ιταλία. 
8.Αν υποψήφιος αποτύχει σε κάποια από τις δοκιμές δεν έχει δικαίωμα αναθεώρησης 
βαθμολογίας.  
Έχει το δικαίωμα να ζητήσει να δει το γραπτό του μόνο από την κεντρική έδρα των εξετάσεων και  
για να πραγματοποιηθεί το αίτημα του θα πρέπει να στείλει πρώτα στο info@ladante.gr  το 
αίτημα του και εμείς κατόπιν ενημερώνουμε την κεντρική έδρα η οποία φροντίζει να 
επικοινωνήσει με τον υποψήφιο για να κλείσουν ραντεβού μαζί του στην Ρώμη ώστε πηγαίνοντας 
εκεί να του δείξουν το γραπτό.  
Τα γραπτά που αποστέλλονται στην Ιταλία δεν επιστρέφουν πίσω.  
9. Εξέταστρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να τα 
μεταφέρει σε επόμενη εξεταστική αποστέλλοντας έως την τελευταία ημέρα των εγγραφών της 
εξεταστικής Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει το λόγο της μη δυνατότητας του να προσέλθει στις 
εξετάσεις  
10. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες για την εκτέλεση των 

εξετάσεων. 

Έχω λάβει γνώση του κανονισμού των εξετάσεων και συναινώ με τα ανωτέρω 

Θεσσαλονίκη  __/____/ 2022   
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