
 

_______________________________________________________________ 

MISSION LAÏQUE FRANÇAISE - MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Υπηρεσία Εξετάσεων 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

                                                               DELF  -  DALF 

 

 

 
 Ο υποψήφιος μπορεί να ενημερωθεί για την ατομική του πρόσκληση από το διαδίκτυο στο www.ift.gr 

περίπου 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξετάσεων. 

 Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσέλθει στο εξεταστικό κέντρο 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα 

που αναγράφεται στην προσωπική πρόσκληση και να έχει την αστυνομική ταυτότητα ή το 

διαβατήριο ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία από την αστυνομία. 

 Η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται, διαφορετικά 

ακυρώνονται  οι εξετάσεις. 

 Η μετατροπή του ονόματος στα λατινικά έχει γίνει σύμφωνα με την απόφαση του Ελληνικού 

Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΛΟΤ 743).  

 Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη στην προσωπική πρόσκληση σχετικά με τα στοιχεία 

ταυτότητας του υποψήφιου (όνομα, ημερομηνία, τόπο γέννησης, διεύθυνση), ο υποψήφιος οφείλει 

να τα επισημάνει στον επιτηρητή κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. 

 Ο υποψήφιος υποχρεούται να παραμείνει στην αίθουσα καθόλη τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. 

 Στις γραπτές εξετάσεις χρησιμοποιείται μόνο στυλό (απαντήσεις με μολύβι ακυρώνονται). Το 

πρόχειρο δεν είναι δεκτό. Επιτρέπεται το διορθωτικό. 

 Σε ασκήσεις των γραπτών εξετάσεων όπου ο υποψήφιος καλείται να υπογράψει, υποχρεωτικά 

υπογράφει με το ψευδώνυμο "Maria Papadopoulou" ή "Dimitris Papadopoulos". 

 Η ημερομηνία και η ώρα της προσωπικής πρόσκλησης στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις δεν 

αλλάζουν. 

 Η χρήση λεξικού απαγορεύεται στις εξετάσεις DELF και γραπτές DALF C1 , ενώ στις προφορικές 

εξετάσεις DΑLF C1 και στις γραπτές-προφορικές του DΑLF C2 επιτρέπεται η χρήση γαλλογαλλικού. 

 Στο τέλος των εξετάσεων ο υποψήφιος υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό του καθώς και τα 

θέματα των εξετάσεων και τα πρόχειρα στον επιτηρητή ο οποίος θα τα παραδώσει στον υπεύθυνο 

του εξεταστικού κέντρου. 

 Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 1 μήνα περίπου μετά το τέλος των εξετάσεων στο διαδίκτυο 

(www.ift.gr) με τον κωδικό του υποψήφιου. 

 Αίτηση ελέγχου βαθμολογίας : οι αποτυχόντες μπορούν να ελέγξουν τη βαθμολογία τους, μέσα στον 

επόμενο μήνα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο, κατόπιν γραπτής αίτησης 

και καταβολής του ποσού των 20 ευρώ.    
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