
Εξετάσεις Πορτογαλικών του CAPLE 

Οδηγίες Εγγραφής 

Για να εγγραφείτε, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

1. Μεταβείτε στον ιστότοπο του CAPLE (http://caple.letras.ulisboa.pt/). 

2. Πατήστε EXAMES και επιλέξτε το επίπεδο που επιθυμείτε. 

3. Διαβάστε τις οδηγίες και πατήστε “Inscrever-se no exame”. 

4. Επιλέξτε το επίπεδο και τη χώρα που επιθυμείτε και πατήστε “CONTINUAR”. 

Το LAPE Atenas διοργανώνει: CIPLE (A2), DEPLE (B1), DIPLE (B2), 

DAPLE (C1) και DUPLE (C2).  

5. Επιλέξτε το LAPE και την εξεταστική περίοδο που επιθυμείτε και πατήστε 

“CONTINUAR”. 

6. Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία. 

Να συμπληρώσετε ΟΛΑ τα πεδία και να επιβεβαιώσετε την ορθότητα 

των στοιχείων. Συμβουλευτείτε τις Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των 

στοιχείων.  

7. Διαβάστε και δηλώστε ότι συμφωνείτε με τους Όρους συμμετοχής στις 

εξετάσεις, καθώς και με τις απαιτούμενες δηλώσεις. 

8. Στο τέλος, πατήστε “CONTINUAR” και θα οδηγηθείτε στη σελίδα πληρωμής.  

Προσοχή: η πληρωμή πρέπει να γίνει αμέσως μετά την εγγραφή. 

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των στοιχείων 

 Στο ονοματεπώνυμο, εισάγετε το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες 

όπως είναι στο έγγραφο ταυτότητας, πρώτα το όνομα και μετά το επώνυμο. 

Πχ.: Vasilis Papadopoulos, ΟΧΙ Papadopoulos Vasilis. 

 Στο τηλέφωνο, εισάγετε το κινητό για διευκόλυνση επικοινωνίας 

LAPE/υποψηφίου. 

 

  

http://caple.letras.ulisboa.pt/
https://caple.letras.ulisboa.pt/inscricao
https://caple.letras.ulisboa.pt/pagina/3/normas-para-a-realizacao-dos-exames
https://caple.letras.ulisboa.pt/pagina/3/normas-para-a-realizacao-dos-exames


Πληρωμή 

 

 Συμβουλευτείτε τη σελίδα για κάθε επίπεδο για πληροφορίες σχετικά με τα 

εξέταστρα: CIPLE, DEPLE, DIPLE, DAPLE, DUPLE. 

 Πληρώστε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα (Visa ή Mastercard). Βεβαιωθείτε 

ότι η κάρτα έχει τις απαιτούμενες άδειες για διεθνείς online πληρωμές. 

 Η πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα πρέπει να γίνει την ίδια στιγμή 

με την εγγραφή. Αλλιώς, η εγγραφή θα μπλοκαριστεί. Έτσι, παρακαλώ μην 

ξεκινήσετε την εγγραφή αν δεν είστε σίγουρος/η ότι έχετε όλα όσα 

απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της. 

 Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με το LAPE Atenas: 

examesatenas@gmail.com. 

Πρόγραμμα εξεταστικών 

 Το LAPE Atenas διοργανώνει εξεταστικές τον Μάιο και τον Νοέμβριο. Δείτε 

το πρόγραμμα των εξεταστικών εδώ.  

 Αν ένας υποψήφιος δεν μπορεί να κάνει τις εξετάσεις για λόγους ανωτέρας 

βίας, μπορεί να ζητήσει να μεταφερθεί η εγγραφή στην επόμενη εξεταστική, 

στο ίδιο LAPE και για το ίδιο επίπεδο. Το CAPLE δεν επιτρέπει την 

επιστροφή των εξέταστρων. Συμβουλευτείτε τη σελίδα 

https://caple.letras.ulisboa.pt/pagina/3/normas, 7 (iv). 

Βεβαίωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις 

 Για να λάβετε μία βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, ζητήστε την με 

email στο examesatenas@gmail.com το αργότερο μέχρι μία εβδομάδα πριν 

τις εξετάσεις. Θα λάβετε τη βεβαίωση την ημέρα των εξετάσεων. 

 

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε με τον συντονιστή του LAPE Atenas: 

Vitor Vicente - examesatenas@gmail.com 
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