Αθήνα, 25/01/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑÏΟΥ 2018 : DELF A1 – A2 – B1 – B2

DALF C1 – C2

Αγαπητοί Γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τις εξετάσεις των Delf Α1, Α2, Β1, Β2, και Dalf
C1, C2 περιόδου Μαΐου 2018 ξεκινούν την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018. Καμία εγγραφή δεν θα μπορεί να γίνει
δεκτή πέρα από αυτή την ημερομηνία.
Η καταβολή των εξέταστρων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της
τράπεζας Alpha Bank στο λογαριασμό με ΙΒΑΝ : GR 93 0140 3570 3570 0200 2002 345 (στο
πεδίο αιτιολογίας να σημειωθεί πρώτα το εξεταζόμενο δίπλωμα «Α1» ή «Α2» κτλ. καθώς
και το όνομα του παιδιού σας δίπλα).
Για την εγγραφή, πρέπει να προσκομισθούν στο Γραφείο Γαλλικών τα εξής έγγραφα :
1. η αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. ένα καθαρό φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
3. ένα καθαρό φωτοαντίγραφο του εντύπου κατάθεσης εξέταστρων
Δίπλωμα :

Εξέταστρα :

Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων :

Α1

75 €

Γραπτά : 12.05.2018 16:00-17:20– Προφορικά : 07.05.2018

Α2

75 €

Γραπτά : 12.05.2018 18:00-19:40– Προφορικά : 08.05.2018

Β1

140 €

Γραπτά : 11.05.2018 16:00-17:45 – Προφορικά : 09.05.2018

Β2

140 €

Γραπτά : 11.05.2018 18:30-21:00– Προφορικά : 09.06.2018

C1

160 €

Γραπτά : 11.05.2018 16:00-20:00– Προφορικά : 16.06.2018

C2

160 €

Γραπτά : 11.05.2018 16:00-19:30– Προφορικά : 16.06.2018-17.06.2018

* Το Γαλλικό Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ημερομηνίες, αν χρειαστεί.

Η Υπεύθυνη του Γαλλικού Τμήματος
Τερέζα Δελλατόλα

Ο Γενικός Διευθυντής
Νικόλαος Νούλας

Αθήνα, 25/01/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑÏΟΥ 2018 : Sorbonne B2 – C1- C1Litt.- C1 FOU - C2

Αγαπητοί Γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για τις εξετάσεις των Sorbonne B2 – C1- C1Litt.C1 FOU - C2 περιόδου Μαΐου 2018 ξεκινούν την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018. Καμία εγγραφή δεν θα μπορεί να
γίνει δεκτή πέρα από αυτή την ημερομηνία.
Η καταβολή των εξέταστρων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της
τράπεζας Alpha Bank στο λογαριασμό με ΙΒΑΝ : GR 93 0140 3570 3570 0200 2002 345 (στο
πεδίο αιτιολογίας να σημειωθεί πρώτα το εξεταζόμενο δίπλωμα Sorbonne B2 ή Sorbonne C1
κτλ καθώς και το όνομα του παιδιού σας δίπλα).
Για την εγγραφή, πρέπει να προσκομισθούν στο Γραφείο Γαλλικών τα εξής έγγραφα :
4. η αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
5. ένα καθαρό φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
6. ένα καθαρό φωτοαντίγραφο του εντύπου κατάθεσης εξέταστρων
Δίπλωμα :

Εξέταστρα :

Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων :

Sorbonne B2

140 €

Γραπτά : 12.05.2018 16:00-19:00– Προφορικά : 10.06.2018

Sorbonne C1

160 €

Γραπτά : 11.05.2018 16:00-18:00 18:30-20:30– Προφορικά : 09.06.2018

Sorbonne C1
Littérature/
FOU

150 €

Γραπτά : 11.05.2018 16:00-18:00– Προφορικά : 09.06.2018

Sorbonne C2

160 €

Γραπτά : 12.05.2018 15:00-17:30/18:00-20:00 20:00-21:00
Προφορικά : 10.06.2018

* Το Γαλλικό Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ημερομηνίες, αν χρειαστεί.

Η Υπεύθυνη του Γαλλικού Τμήματος
Τερέζα Δελλατόλα

Ο Γενικός Διευθυντής
Νικόλαος Νούλας

Service des Examens et des Certifications
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Η συμμετοχή στις εξετάσεις που οργανώνονται από τo Γαλλικό Ινστιτούτο – Γαλλική Πρεσβεία στην
Ελλάδα προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος κανονισμού.
2. Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται. Σε περίπτωση απουσίας για λόγους υγείας,
η μεταφορά χρημάτων γίνεται αποδεκτή μόνο εάν κατατεθεί πιστοποιητικό ιατρού θεωρημένο από
νοσοκομείο ή Κέντρο ΕΟΠΥΥ μαζί με μια αίτηση, το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των
γραπτών εξετάσεων στον Υπεύθυνο του κέντρου ή αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο
«examens@ifa.gr». Σε αυτή την περίπτωση γίνεται μεταφορά και μόνο για την επόμενη εξεταστική
περίοδο και για το ίδιο επίπεδο του ιδίου διπλώματος.
3. Ο υποψήφιος ο οποίος παρουσιάζεται στις εξετάσεις χωρίς ταυτότητα, διαβατήριο ή
πιστοποιητικό γεννήσεως με ταυτοπροσωπία, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτές.
4. Τόσο το σχολείο όσο και ο υποψήφιος καλούνται να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του
Γαλλικού Ινστιτούτου (www.ifa.gr) για να πληροφορούνται ή και να εκτυπώνουν : 1. Πρόσκληση 2.
Αποτελέσματα 3. Βεβαίωση πληρωμής. Ως εκ τούτου κανένα αποτέλεσμα ή πρόσκληση δεν θα
αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υποψήφιοι καλούνται στα
εξεταστικά κέντρα είτε σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας που δηλώνουν στην κάθε εγγραφή
τους είτε σύμφωνα με το κέντρο εγγραφής τους.
5. Πιθανές επιφυλάξεις αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των γραπτών ή και προφορικών
εξετάσεων πρέπει να κατατίθενται γραπτώς πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν λαμβάνονται υπόψιν.
6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξετάσεων της Σορβόννης όσον αφορά στα αποτελέσματα είναι
τελεσίδικες. Κατά συνέπεια δεν θα απαντούμε σε αιτήσεις αναθεώρησης των αποτελεσμάτων ή
επίδειξης γραπτού, τόσο μάλλον που αυτά ευρίσκονται στο εν λόγω Πανεπιστήμιο.
7.Για τις εξετάσεις του CIEP (DELF/DALF), αιτήσεις για αναθεώρηση αποτελεσμάτων και επίδειξης
γραπτού γίνονται δεκτές μόνο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο και εντός 7
ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεών τους. Οι αιτήσεις για αναθεώρηση αποτελεσμάτων
γίνονται από τον καθηγητή και τον υποψήφιο επωνύμως. Το κόστος είναι 100 ευρώ. Σε περίπτωση
επίδειξης γραπτού για τις εξετάσεις του CIEP, αυτό γίνεται μόνο στον υποψήφιο, παρουσία του
καθηγητή του. Το κόστος είναι 50 ευρώ.
8. Για να συμβουλευθείτε τις προσκλήσεις σας μέσω διαδικτύου, πληκτρολογείτε επίθετο και έτος
γεννήσεως.
9. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, μπορείτε να τα συμβουλευτείτε μόνο με τον δωδεκαψήφιο κωδικό
υποψηφίου ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκλησή σας. Αποτελέσματα εξετάσεων δεν
ανακοινώνονται τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
10. Η εγγραφή στις εξετάσεις προϋποθέτει αποδοχή του παρόντος κανονισμού και ότι ο υποψήφιος
γνωρίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων στις οποίες θα παρουσιαστεί.

CIEP (DELF / DALF)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / FICHE D'INSCRIPTION
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018 / SESSION DE MAI 2018
CODE EXAMEN : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ΕΠΙΘΕΤΟ/NOM : ____________________________________________________________
ONOMA/PRÉNOM : _________________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ/PRÉNOM DU PÈRE : ___________________________________________
Έλαβα γνώση του προγράμματος και του κανονισμού

Επίπεδα εξετάσεων : Συμπληρώστε με Χ και υπογράψτε δίπλα από το δίπλωμα επιλογής σας.
DELF A1

-------------------------

DELF B1

______________

DALF C1

_____________

DELF A2

-------------------------

DELF B2

______________ DALF C2

_____________
Αθήνα, _______________

EXAMENS PARIS - SORBONNE
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / FICHE D'INSCRIPTION
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018 / SESSION DE MAI 2018
CODE EXAMEN : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ΕΠΙΘΕΤΟ/NOM : ________________________________________________________
ONOMA/PRÉNOM : _____________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ/PRÉNOM DU PÈRE : ___________________________________________
Έλαβα γνώση του προγράμματος και του κανονισμού
Επίπεδα εξετάσεων : Συμπληρώστε με Χ και υπογράψτε δίπλα από το δίπλωμα επιλογής σας.
● Sorbonne B2

_________________________

● Sorbonne C1 * (για υποψηφίους οι οποίοι είναι κάτοχοι του Sorbonne Β2)
Option LITTÉRATURE
Option FOU

___________________

___________________

Αναφέρετε ακριβή ημερομηνία απόκτησης του Sorbonne B2 : έτος ................)
● Sorbonne C1 (για τους μη κατόχους τoυ Sorbonne Β2)
Option LITTÉRATURE
Option FOU
● Sorbonne C2

___________________

___________________
___________________________

Υποχρεωτική αναγραφή έτους απόκτησης Sorbonne C1 ή Dalf C1 : ………………..

Αθήνα, _______________

