ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS & NOCN
1. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ NOCN ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΝ ΙΣΧΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Ή
ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ.
2. ΔΕ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ
LAAS, NOCN
3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ LAAS, NOCN ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ:
- Τα εξέταστρα που ο υποψήφιος καταβάλει ισχύουν για συγκεκριμένη
ημερομηνία εξετάσεων, για συγκεκριμένες εξετάσεις και δεν επιστρέφονται σε
περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου. Αν λόγοι υγείας (αποδεικνυόμενοι με
γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο ή ασφαλιστικό ταμείο) ή άλλοι σοβαροί
λόγοι ανωτέρας βίας (με το ανάλογο δικαιολογητικό) δεν επιτρέψουν τη συμμετοχή
του στη συγκεκριμένη ημερομηνία εξετάσεων, ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει
για το ίδιο ή άλλο επίπεδο μόνο στην επόμενη εξεταστική περίοδο.
- Η μεταφορά εξεταστικής περιόδου μπορεί να γίνει μία μόνο φορά. Αν τυχόν ο
υποψήφιος δεν μετάσχει για οιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης των
περιπτώσεων της ως άνω εξαίρεσης στην επόμενη εξεταστική περίοδο εξέταστρα
δεν επιστρέφονται και δεν έχει δικαίωμα νέας αίτησης μεταφοράς.
- Ο σύλλογος, μόνο αν πληρούνται οι παραπάνω όροι, αποστέλλει για έγκριση
στην Ομοσπονδία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο μετά την ημερομηνία εξετάσεων
για την οποία δηλώθηκε:
-Το αίτημα υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο.
-Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.
-Το παλαιό δελτίο συμμετοχής (αν δεν υπάρχει, φωτοτυπία της αίτησης που είχε
υποβάλει).
Ο υποψήφιος, αν εγκριθεί το αίτημά του, πρέπει:
-Να κάνει εκ νέου αίτηση εμπρόθεσμα.
-Να καταβάλει την πιθανή χρηματική διαφορά στα εξέταστρα.
4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ NOCN
- Απαραίτητα δικαιολογητικά: επικυρωμένο αντίγραφο ιατρικού πιστοποιητικού
(διάγνωση ή ακουόγραμμα για πρόβλημα ακοής) από δημόσιο νοσοκομείο ή
ασφαλιστικό ταμείο (και προαιρετικά δύο εκθέσεις σε περίπτωση δυσλεξίας).
- Αποστολή των ανωτέρω πρωτοτύπων και του εντύπου REQUEST FORM FOR
SPECIAL ARRANGEMENTS από τον υποψήφιο στα γραφεία της Esol Exams
εμπρόθεσμα.
- Απλά αντίγραφα στο σύλλογο, για τη σωστή προετοιμασία του εξεταστικού
κέντρου, συνοδευόμενα με την αίτηση του υποψηφίου, εμπρόθεσμα.
- Δεν στέλνονται τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Ομοσπονδία.
5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ LAAS
Απαραίτητα δικαιολογητικά: ιατρικό πιστοποιητικό από νοσοκομείο ή ασφαλιστικό
ταμείο μέσα στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
6. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
- Γίνεται μόνο για σοβαρό λόγο
- Γραπτή και προφορική εξέταση διεξάγονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο
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