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Οδηγίες για τις εξετάσεις DELF – DALF – SORBONNE Ιουνίου 2021 
 

1. Η έλευση στο εξεταστικό κέντρο καθηγητών και υποψηφίων γίνεται μόνο με επίδειξη αρνητικού 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (auto-test). Όσοι είναι μαθητές προσκομίζουν το έντυπο που 

επιδεικνύουν και στο σχολείο τους. Οι υπόλοιποι, καθηγητές και μεγαλύτεροι υποψήφιοι, 

συμπληρώνουν το έντυπο: 

(ιδέ https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf ). 

Η ισχύς του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι εβδομαδιαία. Άρα αυτό δεν πρέπει να είναι 

προγενέστερο των 7 επτά (7) ημερών από την ημέρα της εξέτασης. 

2. Παρουσιάζεστε στο εξεταστικό κέντρο με την πρόσκλησή σας και την ταυτότητα ή διαβατήριό 

σας. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. 

3. Στις εξετάσεις απαγορεύεται η ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου, smart watch, ταμπλέτας. 

4. Ο υποψήφιος γράφει μόνο με στυλό διαρκείας μαύρου ή μπλε χρώματος.  Απαγορεύεται η χρήση 

οποιουδήποτε διορθωτικού∙ υποψήφιος που θέλει ν’ αλλάξει απάντηση με πολλαπλό σύστημα 

ερωτήσεων ή φράση, διαγράφει το λάθος ή ολόκληρη την πρόταση. Στυλό που γράφουν και 

σβήνουν ταυτόχρονα, ή πέννες με μελάνι που σβήνει επιτρέπονται. 

Υπάρχουν συμπληρωματικές σελίδες στο ντοσιέ των υποψηφίων ώστε να τις χρησιμοποιούν για 

πρόχειρο προτού γράψουν τις εκθέσεις, περιλήψεις, συνθέσεις. 

5. Η έλευση των υποψηφίων γίνεται 15 λεπτά πριν την έναρξη για αποφυγή συνωστισμού. Γι’ αυτό 

να κρατάτε στο χέρι τόσο το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου όσο και την πρόσκλησή 

σας. Ο έλεγχος ταυτοτήτων γίνεται εντός της αίθουσας.  

6. Ο υποψήφιος δεν μπορεί ν’ αποχωρήσει από τις γραπτές εξετάσεις παρά μόνο μία ώρα μετά την 

έναρξη. 

7. Το Γαλλικό Ινστιτούτο – Γαλλική Πρεσβεία καθώς και τα εξεταστικά κέντρα έχουν ευθύνη εντός 

των χώρων εξετάσεων ∙ κατ’ επέκταση επαφίεται στους συνοδούς να μη συνωστίζονται μπροστά 

στην είσοδο και να αποχωρούν μόλις αφήνουν τον υποψήφιο. 

Καλή επιτυχία ! 

Αξιοσημείωτον : Όπως πάντα κατεβάζετε και εκτυπώνετε την πρόσκλησή σας από το διαδίκτυο   

www.ifg.gr ./ Convocations.Προς τούτο πληκτρολογείτε : Επίθετο/όνομα/Έτος γεννήσεως. 
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