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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ DELF - DALF - SORBONNE 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 - 2015 

A. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

1. Mπορείτε να εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα μας την συλλογική λίστα  για τους 
μαθητές σας, την οποία πρέπει να συμπληρώσετε ανά δίπλωμα, και εξέταστρα.  

Παρακαλούμε η συμπλήρωση της λίστας να γίνεται αλφαβητικώς με κεφαλαία 

γράμματα. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για πρώτη εγγραφή στις εξετάσεις 
πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά φωτοτυπία ταυτότητας, διαβατηρίου ή 
πιστοποιητικού γεννήσεως με ταυτοπροσωπία. Για τους παλιούς υποψηφίους η 
συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων να γίνεται επιμελώς (μέσω ταυτότητας) για τη 
σωστή έκδοση των διπλωμάτων και ει δυνατόν η λίστα να συμπληρώνεται στον 
υπολογιστή.  

Προσοχή : τυχόν λάθος επιλογή διπλώματος ή τόπου εξέτασης εκ μέρους 
του υποψηφίου επιβαρύνεται με 20 ευρώ. 

Μην εγγράφεστε σε διπλώματα των οποίων τα ωράρια των εξετάσεων 
συμπίπτουν πχ. B2 - DALF C1 ou DALF C1 – DALF C2, SORBONNE C2 – 

DALF C1 κλπ.  
 
Στις εξετάσεις του DELF PRIM, μπορούν να εγγραφούν όλοι οι υποψήφιοι 
που φοιτούν στο Δημοτικό και δεν υπερβαίνουν το 12Ο έτος της ηλικίας 
τους. Όσον αφορά στο DELF JUNIOR (A1, A2), η εγγραφή είναι ελεύθερη 
ανεξαρτήτως ηλικίας. 
 
2. Η πληρωμή των εξετάστρων γίνεται συλλογικά ανά δίπλωμα  
α) στο Ταμείο του Γαλλικού Ινστιτούτου τις μέρες και ώρες των εγγραφών ή  
 

β) καταθέτετε στην Εθνική Τράπεζα (Αριθμός λογαριασμού : 080/480791-00 
- IBAN : GR56 0110 0800 0000 0804 8079 100 - θα πρέπει υποχρεωτικά να 
αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: EX + ονοματεπώνυμο) και 
το ποσό των εξετάστρων που αντιστοιχεί στην εξέταση στην οποία εγγράφεστε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μία απόδειξη ανά δίπλωμα  

Niveau   A  DELF A1, A2, DELF PRIM A1, A2 = 75 € 

B  DELF B1- B2, SORBONNE B1, SORBONNE B2 = 140 € 

C  DALF C1-C2, SORBONNE C1-C2 = 160 € 

D  SORBONNE C3 = 200 € 

________________________________________________________________________ 
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SORBONNE C1 Littérature = 120 € 

PAQUET DELF B1 + SORBONNE B1 = 240 € 

PAQUET DELF B2 + SORBONNE B2 = 240 € 

3. Απαραίτητα δικαιολογητικά κατάθεσης αιτήσεων: 
 
- Συλλογική λίστα ανά δίπλωμα. 
- Φωτοτυπία ταυτότητας/ταυτοπροσωπίας ή διαβατηρίου των υποψηφίων 
(σε περίπτωση 1ης εγγραφής). 
- Μία απόδειξη πληρωμής ανά δίπλωμα. ( Για κάθε δίπλωμα Α1,Α2,Β1,Β2 
κλπ.  η πληρωμή στη τράπεζα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά ανά επίπεδο 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποψηφίων.) 

 Προσοχή ! Παρακαλώ, κρατείστε φωτοτυπία της λίστας σας καθώς και της 
απόδειξης πληρωμής τόσο για τους υποψηφίους όσο και για δική σας 
χρήση αφού αυτό είναι επίσημο αποδεικτικό στοιχείο της δήλωσης 
συμμετοχής.  

B. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. Συμπληρώνετε την ατομική αίτηση εγγραφής για την εξέταση στην οποία θέλετε 
να συμμετάσχετε. Ατομικές αιτήσεις και εξέταστρα ανά δίπλωμα μπορείτε να 
κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Το ονοματεπώνυμο πρέπει να είναι γραμμένο 
με κεφαλαία γράμματα σύμφωνα με το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. Τα 
στοιχεία της διεύθυνσης (οδός , ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ) πρέπει να είναι 
πλήρη. 

Προσοχή : τυχόν λάθος επιλογή διπλώματος ή τόπου εξέτασης εκ μέρους 

του υποψηφίου επιβαρύνεται με 20 ευρώ. 

Μην εγγράφεστε σε διπλώματα των οποίων τα ωράρια των εξετάσεων 
συμπίπτουν πχ. B2 - DALF C1 ou DALF C1 – DALF C2, SORBONNE C2 – 
DALF C1 κλπ.  
 

Στις εξετάσεις του DELF PRIM, μπορούν να εγγραφούν όλοι οι υποψήφιοι 
που φοιτούν στο Δημοτικό και δεν υπερβαίνουν το 12Ο έτος της ηλικίας 
τους. Όσον αφορά στο DELF JUNIOR (A1, A2), η εγγραφή είναι ελεύθερη 
ανεξαρτήτως ηλικίας. 
 

2. Η πληρωμή των εξετάστρων γίνεται συλλογικά ανά εξέταση  
α) στο Ταμείο του Γαλλικού Ινστιτούτου τις μέρες και ώρες των εγγραφών ή  
 

β) καταθέτετε στην Εθνική Τράπεζα (Αριθμός λογαριασμού : 080/480791-00 
- IBAN : GR56 0110 0800 0000 0804 8079 100 - θα πρέπει υποχρεωτικά να 
αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: EX + ονοματεπώνυμο) και 
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το ποσό των εξετάστρων που αντιστοιχεί στην εξέταση στην οποία εγγράφεστε. 
 

Niveau   A  DELF A1, A2, DELF PRIM A1, A2 = 75 € 

B  DELF B1- B2, SORBONNE B1, SORBONNE B2 = 140 € 

C  DALF C1-C2, SORBONNE C1-C2 = 160 € 

D  SORBONNE C3 = 200 € 

 _____________________________________________________________________________  

SORBONNE C1 Littérature = 120 € 

PAQUET DELF B1 + SORBONNE B1 = 240 € 

PAQUET DELF B2 + SORBONNE B2 = 240 € 

 

3. Απαραίτητα δικαιολογητικά κατάθεσης αιτήσεων: 
 
- Αίτηση συμμετοχής  
- Φωτοτυπία ταυτότητας/ταυτοπροσωπίας ή διαβατηρίου (σε περίπτωση 
1ης εγγραφής). 
- Απόδειξη πληρωμής. 
 
Προσοχή ! Παρακαλώ, κρατείστε φωτοτυπία της αίτησής σας καθώς και 
της απόδειξης πληρωμής και για δική σας χρήση, αφού αυτό είναι επίσημο 
αποδεικτικό στοιχείο της δήλωσης συμμετοχής. 

Μη μετακινήστε ασκόπως. Αποστέλλετε κατά την περίοδο των εγγραφών τα 
δικαιολογητικά κατάθεσης μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση : 

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος 
Τμήμα Εξετάσεων 
Σίνα 31 
106 80 Αθήνα 

ή τα καταθέτετε στην Υπηρεσία Εξετάσεων κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας 
της Υπηρεσίας. 

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Όσοι κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή (οδηγίες σε ειδικό αναλυτικό ένθετο) στην 
ιστοσελίδα μας), πρέπει να γνωρίζετε ότι η εγγραφή γίνεται αποδεκτή όταν η 
πληρωμή σας γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας ή Ιnternet Banking (σ’ αυτή τη 
περίπτωση θα πρέπει να στείλετε μια φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής μέσω 
email : examens@ifa.gr). Όσοι πληρώνετε με άλλο τρόπο, δεν μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε ηλεκτρονική εγγραφή διότι εφόσον καταθέτετε τα χρήματά σας 
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στη τράπεζα θα πρέπει να συμπληρώνετε υποχρεωτικά έντυπο εγγραφής και να τα 
αποστέλλετε με ταχυδρομείο. 

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις DELF/DALF/SORBONNE θα πρέπει να έχουν 
αποσταλεί το αργότερο την τελευταία ημέρα εγγραφών για κάθε εξέταση (σφραγίδα 
ταχυδρομείου). Καμία αίτηση μεταγενέστερη αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνει 
αποδεκτή. 

 

Δ. Προσοχή : Αιτήσεις αναβαθμολόγησης ή αναθεώρησης για τις εξετάσεις 
SORBONNE δεν γίνονται αποδεκτές.  

Οι αιτήσεις αναθεωρήσεως για τις εξετάσεις DELF / DALF γίνονται αποδεκτές 
κατόπιν αίτησης των υποψηφίων το αργότερο δέκα μέρες μετά την επίσημη 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Πέραν της προθεσμίας αυτής καμμία αίτηση δεν 
γίνεται αποδεκτή.  

Αίτηση αναθεώρησης : 60 ευρώ  

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Κανείς υποψήφιος δεν μπορεί να παρουσιαστεί στις εξετάσεις χωρίς 
ταυτότητα ή διαβατήριο. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται τόσο στις γραπτές όσο και στις προφορικές εξετάσεις 
με ταυτότητα/διαβατήριο ή ταυτοπροσωπία, στυλό διαρκείας (μολύβι για 
σημειώσεις) και διορθωτικό. 

Αξιοσημείωτον : Eπειδή η ανακοίνωση των ωρών και ημερομηνιών εξετάσεων έχουν 
κοινοποιηθεί από τον Ιούνιο του 2014 για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, καμμία 
επιστροφή ή μεταφορά εξετάστρων δεν γίνεται λόγω άλλων εξετάσεων οι οποίες 
τυχόν συμπίπτουν. Παρακαλώ να ενημερώνετε τους μαθητές σας με την έναρξη 

του σχολικού έτους. 

  


