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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 

Για την ημέρα της εξέτασης 
 

Προσοχή: Με την παραλαβή του Δελτίου Συμμετοχής NOCN πρέπει το κ.ξ.γ. ή ο 
υποψήφιος να ελέγχει προσεκτικά τα στοιχεία που αναγράφονται (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και φύλο) και σε περίπτωση λάθους οφείλει:  
1) Να ενημερώνει άμεσα (προ εξέτασης) το σύλλογο στον οποίο έκανε την αίτηση  
2) Να το αναφέρει στον επιτηρητή της αίθουσας του στη γραπτή εξέταση. 
Σε περίπτωση επανέκδοσης πιστοποιητικού υπάρχει χρέωση 35€. 
 
O υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι: 

• Η διάρκεια γραπτής εξέτασης (Listening+Reading+Writing) είναι 155’ για Β1/Β2 και 
190’ για C1/C2. Προφορικά: 9’ για Β1/Β2, 13’ για C1/C2 

• Για τους επαναξεταζόμενους: 
L: όσο διαρκεί το CD, R ή W 60΄ για Β1/ Β2, 75΄ για C1/ C2  
Στους επανεξεταζόμενους σε R ή W ή R+W, αν στην ίδια αίθουσα υπάρχουν 
εξεταζόμενοι σε L., τα θέματα και τα απαντητικά τους παραδίδονται μόλις τελειώσει το 
CD. 

• Οι υποψήφιοι του ίδιου επιπέδου έχουν όλοι την ίδια ώρα προσέλευσης στην γραπτή 
εξέταση. 

• Παραλαμβάνει 2 Booklets: 1 θεμάτων (L+R+W) και 1 απαντητικών (L+R+W).  Οι 
επανεξεταζόμενοι απαντούν μόνο στα parts που εξετάζονται. Το booklet 
θεμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο. 

• Αν κατά τη διόρθωση των γραπτών διαπιστωθεί αντιγραφή μεταξύ υποψηφίων, τα 
γραπτά τους μηδενίζονται. 

Ο υποψήφιος οφείλει: 

• Να έχει μαζί του το δελτίο συμμετοχής και ταυτότητα ή διαβατήριο ή πρόσφατο 
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τη  γραπτή και για την προφορική εξέταση, τα 
οποία τοποθετεί στο θρανίο του για τον έλεγχο. 

• Να έχει μαζί του στυλό μπλε ή μαύρο/ρολόι. 

• Να γράφει το ονοματεπώνυμό του  μόνο στο booklet με τα θέματα εξέτασης και 
στο πρόχειρο για το Writing 

• Να γράφει την ημερομηνία και να υπογράφει στην προκαθορισμένη θέση σε κάθε 
part – δεξιότητα που δίνει. 

• Όταν τελειώσει να σηκώσει το χέρι του, να περιμένει στη θέση του τον επιτηρητή 
να παραλάβει το απαντητικό booklet και να αποχωρήσει  χωρίς να πάρει μαζί 
του θέματα εξέτασης ή πρόχειρο. 

Δεν επιτρέπεται στον υποψήφιο: 

• Να προσέλθει όταν ήδη έχει αρχίσει η εξέταση και να αποχωρήσει πριν 
τελειώσει το ακουστικό μέρος. 

• Να έχει μαζί του κινητό τηλέφωνο, smart watch, blanco και στυλό με γόμα 
που σβήνει. 

• Να ζητήσει διευκρινήσεις πάνω στα θέματα  ή στις οδηγίες των θεμάτων 
εξέτασης. 

• Να δανείσει σε/ δανειστεί από άλλο υποψήφιο στυλό ή οτιδήποτε άλλο. 
Κατά την αποχώρηση από το εξεταστικό κέντρο, συνιστάται οι ανήλικοι υποψήφιοι να 
παραλαμβάνονται από τους γονείς/κηδεμόνες. Σε περίπτωση που ανήλικος υποψήφιος 
διαπιστώσει πως δεν έχει εμφανιστεί ο γονέας/κηδεμόνας, μπορεί να απευθυνθεί στον 
υπεύθυνο κέντρου. 

 
 
H παρούσα σελίδα παραδίδεται με τα δελτία συμμετοχής στους υποψήφιους.  Συμπεριλαμβάνεται 
στις οδηγίες επιτηρητών / τομεαρχών 

 


