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Η επιστολή αυτή απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν παρακαθίσει σε εξετάσεις του Γαλλικού 
Υπουργείου Παιδείας ή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και είτε συνεχίζουν την 
προετοιμασία τους για την εξεταστική περίοδο του προσεχούς Δεκεμβρίου είτε θα συνεχίσουν 
στο μέλλον, καθώς και στους νέους υποψηφίους. 
 
Σκοπό έχει να υπενθυμίσει τόσο τη διαδικασία όσο και τα παρεχόμενα μέσω της Γαλλικής 
Πρεσβείας – Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος διπλώματα. Οι παρακάτω σύνδεσμοι σας βοηθούν 
για να προχωρήσετε σε ενδεχόμενη εγγραφή σας:  
 
Οι εγγραφές διαρκούν από 03 έως 18 Οκτωβρίου 2022. Δεν θα υπάρξει δυνατότητα 
εγγραφής μετά την 18η Οκτωβρίου 2022. Παρακαλούμε όπως συμβουλεύεστε τους 
καθηγητές σας πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής σας προς αποφυγή λαθών εφιστούμε δε 
την προσοχή σας όταν εγγράφεστε στο επίπεδο Β2, ώστε να μην συγχέετε το δίπλωμα του 
Πανεπιστημίου της Σορβόννης με το δίπλωμα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας DELF B2, 
το οποίο έχει δύο εκδοχές: άνω και κάτω των 18 ετών. Σε περίπτωση λάθους, μετά το πέρας 
των εγγραφών δεν μεταφέρεται το δίπλωμα (B2, C1, C2) του ενός φορέα στον άλλον. 
 
Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό 
μήνυμα στο : examens@ifg.gr. 
 
Για όσους ετοιμάζονται για σπουδές σε γαλλόφωνες χώρες και όχι μόνο, να τονίσουμε ότι τα 
μόνα επίσημα διπλώματα που γίνονται αποδεκτά είναι αυτά τα οποία εκπροσωπεί η 
Υπηρεσίας μας.  
 
Από την εξεταστική περίοδο του Μαΐου 2022 υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω Viber ! 
Έτσι, όσοι έχουν συμπληρώσει σωστά τον προσωπικό τους αριθμό κινητού τηλεφώνου θα 
λαμβάνουν ενημέρωση τόσο για τις προσκλήσεις και αποτελέσματα εξετάσεων όσο και για την 
αποστολή διπλωμάτων ή άλλων χρήσιμων πληροφοριών. Η παροχή αυτή είναι δωρεάν, 
προσφορά του Γαλλικού Ινστιτούτου για πληρέστερη προσωπική ενημέρωσή σας. Η 
επικοινωνία ΔΕΝ θα είναι αμφίδρομη. Για ό,τι χρειαστείτε απευθύνεστε πάντοτε και μόνο στο 
examens@ifg.gr. Παρακαλείσθε όπως μη χρησιμοποιείτε άλλο μέσο επικοινωνίας.  
 
Συνημμένα θα βρείτε τα αρχεία των συνδέσμων σε μορφή PDF. 
 
Όσοι είστε ήδη κάτοχοι διπλώματος επιπέδου C2 να γνωρίζετε ότι οι επίσημες μεταφράσεις 
για αποστολή αιτημάτων σπουδών διεκπεραιώνονται επίσης από εμάς. 

 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις σχολικές, ακαδημαϊκές και λοιπές δραστηριότητές σας. 

Nicolas CHRISTODOULOU 

http://www.ifg.gr/
mailto:examens@ift.gr
http://www.ift.gr/
mailto:examens@ifg.gr

