Comitato di Salonicco
Codice Centro Certificatore P.L.I.D.A. 011002/2008

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PLIDA ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
Επίπεδα: Β1-B2-C1
Ημερομηνία έναρξης εξετάσεων: Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017
Εξεταστικό Κέντρο: Θεσσαλονίκη
Εγγραφές από 29 Μαΐου έως 5 Ιουνίου
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, η σελίδα θα είναι διαθέσιμη από τις 29 έως τις 5
Ιουνίου) 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.
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 λήξη 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”

ESAMI PLIDA GIUGNO 2017
Data 21 giugno 2017
livelli: B1-B2-C1
Centro Certificatore di Salonicco
Iscrizioni dal 29 Maggio al 5 giugno
Attenzione: L’iscrizione si effettua esclusivamente on-line
Per partecipare agli esami Plida l’interessato/a deve:
1. versare la quota d'esame corrispondente al suo livello tramite un versamento
presso la Alpha Bank sul c/c n.704-00-2002-008981((ΙΒΑΝ GR98 0140 7040 7040
0200 2008 981) intestato alla Società Dante Alighieri scrivendo il suo cognome e
nome sulla ricevuta del versamento.
2.effettuare l'iscrizione on-line dal sito www.ladante.gr (Iscrizione agli esami PLIDA)
compilando i suoi dati personali
Attenzione: Non è necessario inviare la ricevuta del versamento e non vengono
accettate iscrizioni per posta-fax o personalmente.
La ricevuta fiscale sarà consegnata al giorno degli esami e i candidati sono pregati di
compilare nella casella la loro I.V.A. o di uno dei loro genitori.
Attenzione: Il programma degli esami verrà comunicato tramite e-mail e dal nostro
sito dopo la fine delle iscrizioni.
Le scuole o gli insegnanti privati possono iscrivere i loro candidati tramite“iscrizione
scuola”

