
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
  
Παρακαλούμε τους καθηγητές να συγκεντρώσουν τις εγγραφές των μαθητών τους και να πληρώσουν τα αντίστοιχα 
τέλη στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ υποδεικνύοντας τον κωδικό του λογαριασμού «UPAY FC », ζητώντας μια ομαδική 
απόδειξη. Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη αναφέρονται καθαρά : το όνομα του καταθέτη, η εξέταση (DELF-DALF) και 
ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.  
 

Για να προχωρήσετε στην εγγραφή : παραδώστε ή στείλτε την κατάσταση με όλους τους υποψήφιους (liste 
récapitulative), τα ατομικά δελτία εγγραφής μαζί με τα δικαιολογητικά, καθώς και την ομαδική απόδειξη της 
Τράπεζας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, Γραφείο Εξετάσεων, Λεωφόρος Στροβόλου 59, 2018 Λευκωσία (Δευτέρα 
με Πέμπτη 9:00-18:00 και Παρασκευή 9:00-14:00) 
 

Σημ. Τα τέλη εγγραφής δεν επιστρέφονται εκτός σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης. Ένα ιατρικό 
πιστοποιητικό θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο 6 μέρες μετά την εξέταση. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, το 25%, ποσό που αφορά τα έξοδα διαχείρισης, δεν επιστρέφεται. Η επιστροφή του ποσού 
θα γίνεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 
                                                                                                                                                                                                                         
Εγγραφή υποψήφιων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  
Σωματική, αισθητηριακή ή κινητική αναπηρία πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται κατά τη στιγμή της εγγραφής 
προσκομίζοντας ιατρικό πιστοποιητικό μεταφρασμένο στη γαλλική γλώσσα και στο οποίο θα αναφέρονται 
λεπτομερώς οι ανάγκες του υποψηφίου. Εάν αυτή η αναπηρία δεν αναφερθεί έγκαιρα, το εξεταστικό κέντρο δεν 
είναι υποχρεωμένο να δεχθεί τον υποψήφιο στις πιο κατάλληλες συνθήκες.  
 
Ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων  
Η εγγραφή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος γνωρίζει τις ημερομηνίες των εξετάσεων στις οποίες θα 
παρακαθίσει. 
 

Σημ. Οι ημερομηνίες και οι ώρες που αναφέρονται στην πρόσκληση στις εξετάσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση 
να αλλάξουν. Η ώρα της προφορικής εξέτασης μπορεί να διαφοροποιηθεί μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και 
με την παρουσίαση βεβαίωσης. Μπορεί να επιβλήθει χρηματική επιβάρυνση.  
 
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη 
της εξέτασης. Οι αργοπορημένοι δεν θα γίνονται αποδεκτοί.  
 
Ταυτότητα ή διαβατήριο 
Οι υποψήφιοι που θα παρουσιαστούν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις χωρίς ταυτότητα με φωτογραφία ή 
διαβατήριο  δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σ’αυτές. 
 
Ονοματεπώνυμο υποψηφίων και ταχυδρομική διεύθυνση 
Το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχεί με το ονοματεπώνυμο όπως αυτό 
αναγράφεται στο Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριο (σε ισχύ) που ο υποψήφιος προσκομίζει στις εξετάσεις. Εξ 
άλλου, όλη η αλληλογραφία σχετική με την εξέταση, δηλαδή η πρόσκληση στις εξετάσεις καθώς και το 
πιστοποιητικό επιτυχίας ή η κατάσταση βαθμολογίας θα αποσταλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση που δηλώθηκε 
στο Δελτίο Εγγραφής. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δοθεί μια ορθή και πλήρης διεύθυνση. Η έκδοση ή αποστολή 
οποιουδήποτε αντίγραφου σχετικά με την εξέταση αποκλείεται. 
 
Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων  
Με την λήψη της πρόσκλησης στην εξέταση, οι υποψηφιοι υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά τους 
στοιχεία και να ενημερώσουν αμέσως σχετικά για τυχόν λάθη. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιούνται καθ’όλη τη 
διαδικασία της εξέτασης. Υπάρχει χρηματική επιβάρυνση για κάθε αλλαγή που ζητηθεί μετα την ημερομηνία 
διεξαγωγής των εξετάσεων. 
 
Εγγραφή σε εξέταση που έχει ήδη επιτύχει ο υποψήφιος 
Ο υποψήφιος που επιθυμεί να παρακαθίσει ξανά στις εξετάσεις διπλώματος που έχει ήδη αποκτήσει πρέπει να 
υποβάλει επίσημη γραπτή αίτηση προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής DELF και DALF με κοινοποίηση 
προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής DELF και DALF στη Γαλλία, πριν το τέλος της  περιόδου εγγραφών. Θα 
αναφέρει στην επιστολή του ότι παραιτείται οικειοθελώς του δικαιώματος κατοχής του διπλώματος και θα 
επισυνάπτει το πρωτότυπο για να καταστραφεί. 
 

Η συμμετοχή ενός υποψηφίου σε μία εξέταση που οργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου 
προϋποθέτει την αποδοχή της παρούσας διαδικασίας και των όρων εγγραφής. 

 


