ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Όλοι οι υποψήφιοι και τα Κ.Ξ.Γ. που έχουν κάνει αίτηση έχουν λάβει email
επιβεβαίωσης της εγγραφής και του αναλυτικού προγράμματος των εξετάσεων.
Σε περίπτωση που τα ατομικά στοιχεία κάποιου υποψηφίου έχουν κάποιο λάθος ή
δεν έχει λάβει mail θα πρέπει να αναφερθεί άμεσα στο : info@ladante.gr
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα
έναρξης των εξετάσεων με ταυτότητα ή διαβατήριο.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το ωράριο ή τις εξετάσεις
μπορείτε να γράψετε mail στο: info@ladante .gr
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο εξεταζόμενος κατά την προσέλευση του στο εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να
έχει μαζί του υποχρεωτικά:
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας θα πρέπει ο υποψήφιος:
να εισέλθει στο εξεταστικό κέντρο μόνο με την απλή επίδειξη πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης
βεβαίωσης/δήλωσης διαγνωστικού ελέγχου (PCR test) έως και σαράντα οκτώ (48)
ώρες πριν την εξέταση, να φέρει μαζί του προστατευτική μάσκα και να τη φορά
κατά τη διάρκεια της εξέτασης αλλά και κατά την παραμονή του εντός και εκτός του
εξεταστικού κέντρου και να τηρεί τη μέγιστη δυνατή απόσταση για την αποφυγή
του συγχρωτισμού
Οι εξετάσεις PLIDA B1 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου
στο Hotel EPIRUS PALACE 7 χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθήνας
MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE
Programma analitico Plida B1
Inizio ore 17.30
prova
ore
ascoltare
17.30
leggere
18.10
scrivere
19.00
parlare
Inizio 20.15

Οι εξετάσεις PLIDA B2-C1-C2 θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου
στο Hotel EPIRUS PALACE 7 χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθήνας

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE
Programma analitico Plida B2
Inizio ore 9.00
prova
ore
ascoltare
9.00
leggere
9.50
scrivere
11.15
parlare
Inizio 12.30

Programma analitico Plida C1
Inizio ore 09.20
prova
ascoltare
leggere
scrivere
parlare

ore
9.20
10.10
11.50
Inizio 13.40

Programma analitico Plida C2
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ C2 ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ PROVA PARLARE
Inizio ore 11.00

prova
parlare
asoltare
leggere
scrivere

ore
Inizio 11.00
14.15
14.45
15.45

