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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
  

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

Γραπτή εξέταση                     11 Δεκεμβρίου 2021    

Προφορική εξέταση 9/10 Δεκεμβρίου 2021  

 (Το ακριβές ημερολόγιο των εξετάσεων με ημερομηνία, ώρα και έδρα 
διεξαγωγής θα γνωστοποιηθεί έως 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία 
των εξετάσεων στην ιστοσελίδα DIPLOMI) 

Περίοδος εγγραφής 20 Οκτωβρίου – 6 Νοεμβρίου 2021 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο link μέσω της πλατφόρμας 
DIPLOMI. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό με 
ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.  

Προσοχή! Αν ο υποψήφιος έχει ήδη Όνομα χρήστη, δεν χρειάζεται να δημιουργήσει 
άλλο.  

Έγγραφα που επισυνάπτονται μαζί με την ηλεκτρονική εγγραφή: 

-Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

-Απόδειξη ηλεκτρονικής πληρωμής/Καταθετήριο των εξετάστρων. 

 

Πριν την εγγραφή, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαβάσουν τις FAQ που 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα αλλά και στην πλατφόρμα.  

 

https://iicatene.gr/iscrizioni2/pages/login/
https://iicatene.esteri.it/iic_atene/resource/doc/2021/10/faq_diploma_gr.pdf
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ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει στο όνομά του τα εξετάστρα στον τραπεζικό 
λογαριασμό με αρ. 129/001080-49 και IBAN:   GR   9201 1012 9000 0012 9001 
080 49 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.   

 

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: 

      

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ 

ΜΕΙΩΜΕΝΑ  
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ 
για όσους 

επαναλαμβάνουν  
τα γραπτά ή τα 

προφορικά 

A2 60 € 
 

35 € 
 

B1 80 € 
 

55 €  
  

B2 100 € 
 

70 €  
  

C1    110 € 
 

75 €  
  

C2 110 € 
 

75 €  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

Το αναλυτικό και προσωπικό εξεταστικό πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί στους 
υποψήφιους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των Diplomi το αργότερο δέκα μέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, μαζί με πληροφορίες για την έδρα 
διεξαγωγής των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων. 
 
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον μισή 
ώρα πριν από την επίσημη ώρα έναρξης των εξετάσεων, με έγκυρο έγγραφο 
ταυτότητας και εκτυπωμένο το προσωπικό τους πρόγραμμα.   
 
- Εάν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική εγγραφή είτε για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά 
με τις εξετάσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (iicatene.diplomi@esteri.it) ή τηλεφωνικώς (210 
5242646/674)  

- Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις DIPLOMA επίπεδο Α2-C2 σας 
παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.iicatene.esteri.it 
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