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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΣΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

1- Η εγγραφή και η πληρωμή σας στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο που επιλέξατε πρέπει να έχει προηγηθεί 

και ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

 

2- Ενημερώνετε τις υπηρεσίες του Γαλλικού Πανεπιστημίου, προκείμενου να στείλουν μία αίτηση 

έναρξης εξεταστικού κέντρου στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του 

Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος : nchristo@ifa.gr 

 

3- Άμα τη παραλαβή και αποδοχή της αίτησης έναρξης εκ μέρους του Διευθυντή της Υπηρεσίας 

Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος θα σας αποστείλουμε 

ηλεκτρονικά μήνυμα για την αποστολή ή προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων : 

 

- Αίτηση συμμετοχής στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο  

- Αίτηση στις εξ’ αποστάσεως πανεπιστημιακές εξετάσεις 

- Φωτοτυπία ταυτότητας/ταυτοπροσωπίας ή διαβατηρίου 

- Απόδειξη πληρωμής 

 

4- Η πληρωμή των εξέταστρων γίνεται με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (Αριθμός λογαριασμού 

: IBAN : GR45 0110 0800 0000 0800 0152 374 - θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η 

αιτιολογία της κατάθεσης: EX + ονοματεπώνυμο) και το ποσό των εξέταστρων που αντιστοιχεί 

στις εξετάσεις στις οποίες εγγράφεστε :  

 

 

Μια ημέρα κατά το ήμισυ  60 € 

Μια ή δύο ημέρες  120 € 

 

Αν λάβατε μέρος στις εξετάσεις για πολλές μέρες, πρέπει να πολλαπλασιάζετε το ποσό των 60 ευρώ με τις 

ημέρες. 

5- Σε περίπτωση απουσίας, η μεταφορά χρημάτων γίνεται αποδεκτή μόνο εάν κατατεθεί σχετικό 

αποδεικτικό, καθώς και μια αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο examens@ifa.gr το αργότερο  

δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται μεταφορά και 

μόνο για την επόμενη εξεταστική περίοδο. Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση μη 

δικαιολογημένης απουσίας, ο υποψήφιος θα πρέπει να καταβάλει εκ νέου τα εξέταστρα.  

 

 

Υ.Γ Οι εξ’ αποστάσεως Πανεπιστημιακές εξετάσεις δεν διεξάγονται κατά τις αργίες και τα 

Σαββατοκύριακα. 
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