
Centro Certificatore di Salonicco 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PLIDA ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Επίπεδα: Α1- Α2- B1  
Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 

Επίπεδα: B2 – C1 – C2  
Εξεταστικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη 

Εγγραφές από 7 έως 14 Νοεμβρίου 

Προσοχή: η Εγγραφή στις εξετάσεις γίνεται αποκλειστικά on-line 

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει: 

1. να καταβάλλει τα εξέταστρα του επιπέδου που επιθυμεί να εξεταστεί στον αριθμό 

λογαριασμού: 704-00-2002-008981 (Società Dante Alighieri) της Alpha Bank (ΙΒΑΝ GR98 

0140 7040 7040 0200 2008 981) αναφέροντας ως αιτιολογία κατάθεσης το 

ονοματεπώνυμο του.  

Προσοχή: 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) 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 παραδοθεί στους υποψηφίους 

την ημέρα των εξετάσεων αφού συμπληρώσουν στην φόρμα εγγραφής το δικό τους 

Α.Φ.Μ. η του γονέα τους. 

 
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ PLIDA 
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι με βάση τον ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ των Εξετάσεων 

PLIDA, που θα ισχύει από το τώρα και στο εξής , όσοι έχουν αποτύχει σε μια, δυο ή τρεις 

δοκιμές των εξετάσεων μπορούν να διατηρήσουν την βαθμολογία τους στις δοκιμασίες που 

απέτυχαν για τις επόμενες εξεταστικές ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία του 

διαγωνίστηκαν για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ και μπορούν να επαναλάβουν τις δοκιμασίες που 

απέτυχαν σε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ αλλά ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ( 365 

ημέρες) και την ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΤΥΧΕ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 

 



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 λήξης κατάθεσης των δικαιολογητικών 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” 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ESAME PLIDA 2016 

Προσοχή:  

Τα εξέταστρα των Επιπέδων B1-B2-C1 ( Plida Completo) έχουν υποστεί μια αύξηση 

 

 

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία στο 2310 282722 ή στέλνοντας e-mail στο 

info@ladante.gr 

 

 

 
 

Livelli Plida 
Completo 

Ripetizione  
una unità 

Ripetizione  
due unità 

Ripetizione  
tre unità 

A1 65,00 25,00 35,00 45,00 
A2 75,00 35,00 45,00 55,00 
B1 85,00 40,00 50,00 65,00 
B2 95,00 45,00 60,00 70,00 
C1 135,00 65,00 75,00 95,00 
C2 140,00 80,00 95,00 105,00 
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