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GOETHE-INSTITUT THESSALONIKI: Γενικοί όροι συμμετοχής – Εξετάσεις 

1. Για όλες τις εξετάσεις ισχύουν ο κανονισμός εξετάσεων και οι διατάξεις  εφαρμογής των εξετάσεων του 

Goethe-Institut (www.goethe.de/pruefung ) 
 

1.1 Οι εξετάσεις Α1, A1-Fit in Deutsch 1, Α2, Α2: Fit in Deutsch και C1 πρέπει να δοθούν στο σύνολό τους. Οι 

εξετάσεις για το B1, B2 και το C2:GDS αποτελούνται από τέσσερις (4) ενότητες, οι οποίες μπορούν να δοθούν είτε 

μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Όλοι οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να επιδείξουν επίσημο έγγραφο με 

φωτογραφία τους, πριν την προφορική και τη γραπτή εξέταση. 

 

1.2  Υποψήφιοι εξεταζόμενοι των εξετάσεων Α2, Α2: Fit in Deutsch και C1  έχουν τη δυνατότητα, να επαναλάβουν 

το κομμάτι της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν (γραπτό ή προφορικό) μία (1) φορά εντός ενός χρόνου στο ίδιο 

εξεταστικό κέντρο.  

 

1.3. Ο υποψήφιος/η υποψήφια έχει το δικαίωμα αποχής από την εξέταση. Σε αυτή την περίπτωση καθώς και σε 

περίπτωση αποκλεισμού από τις εξετάσεις (βλ. Κανονισμός εξετάσεων § 12) τα καταβαλλόμενα εξέταστρα δεν 

επιστρέφονται (βλ. Κανονισμός εξετάσεων § 13). 

 

1.4 Αν ο/η υποψήφιος/α  δεν συμμετέχει στις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή προσέλθει μετά την έναρξη των 

εξετάσεων στο Εξεταστικό Κέντρο, τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται. Δεν ανακοινώνεται κανένα αποτέλεσμα. 

 

1.5 Αν ο υποψήφιος δεν ξεκινήσει την εξέταση ή την διακόψει επικαλούμενος λόγους ασθένειας,  τότε 

υποχρεούται να προσκομίσει μία ιατρική γνωμάτευση από έναν υπηρεσιακό γιατρό στο Γραφείο Εξετάσεων του 

Goethe-Institut Thessaloniki  εντός 5 εργάσιμων ημερών. Μόνο τότε δικαιούται έκπτωση 80 % των εξέταστρων 

στην επόμενη εξεταστική περίοδο.  

 

1.6 Υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες (δυσλεξία  κλπ.) έχουν τη δυνατότητα, μετά από γραπτή αίτηση, να εξεταστούν 

υπό ειδικές συνθήκες. Η αίτηση καθώς και ιατρική γνωμάτευση πρεπει να κατατεθούν μαζί με την δήλωση 

συμμετοχής. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το Γραφείο Εξετάσεων πριν την κατάθεση της δήλωσης 

συμμετοχής. Οι ειδικές εξετάσεις δεν μπορούν να διεξαχθούν στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα της επαρχίας. 

 

1.7 Σε περίπτωση απώλειας  πιστοποιητικού γλωσσομάθειας είναι εφικτό να εκδοθεί εντός δέκα (10) ετών μία 

βεβαίωση αντικατάστασης, για την οποία προβλέπεται υποχρεωτική καταβολή τέλους. Το αρχείο, στο οποίο 

φυλάσσονται τα συνολικά αποτελέσματα, διατηρείται 10 χρόνια και κατόπιν καταστρέφεται με τον ενδεδειγμένο 

τρόπο. 

 

1.8 Τα προσωπικά στοιχεία των εξεταζόμενων δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. 

 

2. Δήλωση συμμετοχής 

2.1 Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω διαδικτύου ή ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται με 

κεφαλαία λατινικά γράμματα. Το Goethe-Institut Thessaloniki δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αιτήσεις, οι 

οποίες περιλαμβάνουν λάθη στα δηλωθέντα. Την ευθύνη για τα στοιχεία της δήλωσης αναλαμβάνουν οι 

δηλούντες. 

 

2.2 Στην ομαδική δήλωση συμμετοχής το φροντιστήριο πρέπει να αναγράφει τον αριθμό πελάτη (Kundennummer) 

που έλαβε από το Goethe-Institut Thessaloniki. Στις ατομικές δηλώσεις θα πρέπει να αναφέρεται η ηλεκτρονική 

διεύθυνση (E-Mail) του υποψήφιου-εξεταζόμενου. 

 

2.3 Η πληρωμή των εξέταστρων γίνεται για κάθε εξεταζόμενο ξεχωριστά (ακόμα και στις ομαδικές δηλώσεις 

στον λογαριασμό του Goethe-Institut Thessaloniki. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του Goethe-Institut 

Thessaloniki αναγράφονται στην αποδειξη παροχής υπηρεσιών. 

 

Αιτιολογία κατάθεσης: Προσωπικός αριθμός (αριθμός πελάτη) και επίθετο εξεταζόμενου! 
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2.4 Εγγραφή μέσω διαδικτύου: Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο, εφόσον έχει συμπληρωθεί η online-αίτηση 

μέχρι την τελευταία ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής και έχει γίνει η κατάθεση των εξέταστρων εντός 5 

εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών . Το ποσό της κατάθεσης των εξέταστρων 

καθώς και ο αριθμός πελάτη και το όνομα του υποψηφίου-εξεταζόμενου αποδεικνύονται από τις καταστάσεις της 

τράπεζας που λαμβάνει το Ινστιτούτο. Εάν γίνει online πληρωμή πρέπει να αποσταλεί υποχρεωτικά στο Γραφείο 

Εξετάσεωντου Goethe-Institut Thessaloniki κι ένα αποδεικτικό της τράπεζας με E-Mail. 

 

2.5 Εγγραφή μέσω ταχυδρομείου: Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο, εφόσον έχουν αποσταλεί το αργότερο 

μέχρι την τελευταία ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής (ισχύει η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας) η 

συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής και μία φωτοτυπία της ταυτότητας στο Γραφείο Εξετάσεων του Goethe-Institut 

Thessaloniki και έχουν πληρωθεί τα εξέταστρα εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόδειξης 

παροχής υπηρεσιών. 

 

2.6 Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνον οι υποψήφιοι-εξεταζόμενοι, οι οποίοι δηλώθηκαν και 

κατέβαλλαν τα εξέταστρα εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν λαμβάνονται 

υπόψη, στην περίπτωση αυτή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου επιστρέφονται τα εξέταστρα. 

 

3. «Επιβεβαίωση συμμετοχής», «Πρόσκληση εξετάσεων» και πληροφορίες για το πρόγραμμα εξετάσεων 

3.1 Υποψήφιοι, των οποίων οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν γίνει δεκτές, λαμβάνουν πρώτα την επιβεβαίωση 

συμμετοχής τους  και -το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε εξέτασης- 

την πρόσκληση εξετάσεων με το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες για τη διαδικασία της εξέτασης με E-Mail 

(για τις οnline δηλώσεις) ή ταχυδρομικά (για τις δηλώσεις που στάλθηκαν μέσω ταχυδρομείου). Σε περίπτωση που 

δεν λάβετε την πρόσκληση εξετάσεων και τις σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με το 

Γραφείο Εξετάσεων του Goethe-Institut Thessaloniki. Το πρόγραμμα αυτό είναι δεσμευτικό και αλλαγές σε 

ημερομηνία και ώρες εξέτασης δεν γίνονται δεκτές. Την ημέρα των εξετάσεων είναι υποχρεωτική η επίδειξη της 

πρόσκλησης εξετάσεων μαζί με την ταυτότητά. Στη διάρκεια της εξέτασης οι εξεταζόμενοι παραμένουν στον 

εξεταστικό χώρο μέχρι την επίσημη λήξη της εξέτασης.  

 

3.2 Η κατοχή κινητών τηλεφώνων, τεχνικών  συσκευών εγγραφής και εκτέλεσης, καθώς κι άλλων βοηθητικών 

μέσων απαγορεύονται εντός της εξεταστικής αίθουσας. Επίσης, δεν επιτρέπεται ούτε κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων η χρήση των προαναφερθέντων βοηθημάτων και τεχνικών συσκευών. Σε περίπτωση  παράβασης 

του κανονισμού, ακολουθεί η αποβολή από την εξέταση.   

 

4. Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 

4.1 Πληκτρολογώντας τον αριθμό πελάτη και την ακριβή ημερομηνία γέννησης οι εξεταζόμενοι μπορούν να 

πληροφορηθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους από το διαδίκτυο. Το κέντρο εξετάσεων δεν δίνει 

πληροφορίες τηλεφωνικά για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. 

 

4.2 Οι εξεταζόμενοι, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις λαμβάνουν με Courier τα πιστοποιητικά 

γλωσσομάθειας στη διεύθυνση που δήλωσαν στην αίτηση εγγραφής τους. 

 

4.3 Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας εκδίδεται σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης. Μετά την 

έκδοση του πιστοποιητικού δεν μπορούν να γίνουν πλέον αλλαγές στοιχείων. 

 

Πληροφορίες: 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές μπορείτε να βρείτε    

στην ιστοσελίδα μας: www.goethe.de/thessaloniki στη στήλη «Εξετάσεις Γερμανικών», καθώς και  

στο Γραφείο Εξετάσεων του Goethe-Institut Thessaloniki 

E-Mail: pruefung-thessaloniki@goethe.de   

 

Το Goethe-Institut Thessaloniki διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών.  
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