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Celi Impatto livello A1,  

Celi 1 livello A2,  

Celi 2 livello B1,  

Celi 3 livello  B2, 

Celi 4 livello C1,  

Celi 5 livello C2 

  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

 

Θερινή περίοδος 2021 
 

  

 Γραπτές εξετάσεις  22 Ιουνίου 

 Προφορικές εξετάσεις  οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς 

 Ημερομηνίες εγγραφής  5 Απριλίου – 23 Απριλίου 2021 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: πατήστε εδώ .  

ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Στην κολώνα «E’ la tua prima iscrizione ad un esame Celi» αριστερά (κόκκινο χρώμα) πατήστε το 

τετραγωνάκι και ακολούθως πατήστε ISCRIVITI AL CELI. 

Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοίχεια σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: από το Αυτόματο Ημερολόγιο επιλέξτε 

Έτος, Μήνα και Ημέρα γέννησης. Εναλλακτικά συμπληρώστε με τη μορφή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ. 

Επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά (απόδειξη πληρωμής και δελτίο ταυτότητας). 

Πατήστε SALVA. 

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΗΔΗ ΚΑΤΟΧΟΣ CELI 

Στην κολώνα «Sei già in possesso di una certificazione CELI» δεξιά (μαύρο χρώμα) συμπληρώστε 

με τον αριθμό μητρώου. Ακολούθως πατήστε το τετραγωνάκι και ISCRIVITI AL CELI. 

Συμπληρώστε τη φόρμα όπου απαιτείται. 

Επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά (απόδειξη πληρωμής και δελτίο ταυτότητας). 

Πατήστε SALVA.  

   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που πρέπει να συνοδεύουν την ηλεκτρονική 

εγγραφή: 

• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμου αποδεικτικού 

εγγράφου. 

• Απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων.  

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Ονομαστική κατάθεση του υποψηφίου στον λογαριασμό της 

Εθνικής  Τράπεζας αρ.  129/001080-49 

http://www.cvcl.it/pre-iscrizioni-candidati
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 ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το λιγότερο δέκα μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους, το αναλυτικό 

πρόγραμμα των εξετάσεων καθώς ο τόπος διεξαγωγής των γραπτών και προφορικών 

εξετάσεων θα είναι διαθέσιμο για τους υποψήφιους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

Πρόγραμμα εξετάσεων. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον μίση ώρα πριν 

από την καθορισμένη ώρα έχοντας μαζί τους το πρόγραμμα που θα έχουν εκτυπώσει καθώς και 

την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. 

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ 

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΓΡΑΠΤΩΝ ή 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 

Celi Impatto Α1 70€ 
 

49€ 
 

Celi 1   A2 90€ 
 

63€  
  

Celi 2   B1 110€ 
 

78€  
  

Celi 3   B2 110€ 
 

78€  
  

CELI 4   C1 

CELI 5   C2 
110€ 

 

78€  
  

http://iicatene.gr/atene-iscrizioni/index.php/el/celi-orario
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- Εάν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική εγγραφή Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις 

παραπάνω εξετάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιταλικό Ινστιτούτο στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου celi.iicatene@esteri.it και στα τηλέφωνα 210.5242646/674  

 

-Πληροφορίες για τις εξετάσεις CELI - επίπεδο από Α1 έως Γ2 - θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

μας  www.iicatene.esteri.it 

  

 

mailto:celi.iicatene@esteri.it
http://www.iicatene.esteri.it/

