
 

 

Summary of Exam Regulation 

• On the day of the exam you are required to have with you: 

o Your Statement of Entry 

o The identification document you used to register for the exam (Identity Card or Passport) 

o A soft pencil and eraser 

• You are kindly requested to be at the examination venue 30 minutes before the scheduled start time 

• Mobile phones are not allowed in the examination venue. Candidates with mobile phones may be 

disqualified and not get a result 

• You are not allowed to use dictionaries during the exam 

• Changes to the original place, date and time of the exams are not allowed 

• Cancellations of registration are not allowed; in case you are absent on the day of the examination for 

medical reasons, you are entitled to a refund of 50% of the examination fee provided you submit a medical 

certificate 

• All your answers should be marked on your answer sheet in pencil, not ink 

• For further information on the exams, please visit the LanguageCert website at www.languagecert.gr or call 

2103729150 

 

Σύνοψη Κανονισμού Εξετάσεων 

• Την ημέρα των εξετάσεων θα πρέπει να έχετε μαζί σας: 

o Το παρόν Πρόγραμμα Εξετάσεων (SoE) 

o Το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας στην εξέταση (Αστυνομική 

Ταυτότητα ή Διαβατήριο) 

o Μολύβι και γόμα 

• Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο χώρο των εξετάσεων 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης 

• Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα στο χώρο των εξετάσεων. Υποψήφιοι που έχουν κινητό τηλέφωνο μαζί 

τους μπορεί να αποκλειστούν από την διαδικασία της εξέτασης και να μην λάβουν αποτελέσματα 

• Απαγορεύεται η χρήση λεξικών κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

• Δεν γίνονται δεκτά αιτήματα αλλαγής στον προγραμματισμένο χώρο, στην ημερομηνία και στην ώρα της 

εξέτασης 

• Αιτήματα ακύρωσης συμμετοχής δεν γίνονται δεκτά. Σε περίπτωση απουσίας σας την ημέρα των εξετάσεων 

λόγω ασθενείας, δικαιούσθε επιστροφή των εξέταστρων σε ποσοστό 50% εφόσον προσκομίσετε 

αποδεικτικό έγγραφο νοσηλευτικού ιδρύματος 

• Οι απαντήσεις σας πρέπει να σημειωθούν στο Φυλλάδιο Απαντήσεων με μολύβι και όχι στυλό 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.languagecert.gr ή να καλέσετε το 2103729150  


