
	  

	  

 
 
 
Εξετάσεις Γερμανικών – Γενικοί όροι συμμετοχής – Goethe-
Institut Γενικοί όροι συμμετοχής 

 
1. Για τις εξετάσεις ισχύουν ο ι κανονισμοί και όροι συμμετοχής 
των εξετάσεων του Goethe-Institut  
www.goethe.de/pruefungen 
 
1.1. Όλες οι εξετάσεις (με εξαίρεση την εξέταση Β1 και C2: GDS) πρέπει 
να δοθούν στο σύνολό τους. Όλοι οι υποψήφιοι συμμετέχουν την ίδια 
μέρα στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις του 
Sprachdiplom διεξάγονται εντός διαστήματος 2 ή 3 ημερών. Οι 
υποψήφιοι υποχρεούνται πριν την προφορική και τη γραπτή εξέταση να 
επιδείξουν επίσημο έγγραφο με φωτογραφία!  
 
 
1.2 Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα αποχής από την εξέταση. Σ’ αυτή την 
περίπτωση καθώς και σε περίπτωση αποκλεισμού από τις εξετάσεις 
(βλ. κανονισμός εξετάσεων § 12), τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται.  

 
1.3 Αν ο υποψήφιος αδυνατεί να προσέλθει στις γραπτές και προφορικές 
εξετάσεις ή προσέλθει μετά την έναρξη των εξετάσεων, δεν μπορεί να 
συμμετέχει σε αυτές. Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται. Δεν 
ανακοινώνεται αποτέλεσμα.  
 

 
1.4 Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στις εξετάσεις ή αποχωρήσει μετά 
την έναρξη προβάλλοντας λόγους υγείας, τότε πρέπει να προσκομίσει 
εντός 2 ημερών στο Εξεταστικό Κέντρο σχετική ιατρική γνωμάτευση. Τ 
α εξέταστρα μεταφέρονται στ ην επόμενη εξεταστική περίοδο. Ο 
υποψήφιος δηλώνει εκ νέου συμμετοχή πληρώνοντας το 20% των 
εξέταστρων ως διοικητικά τέλη.  

 
1.5 Υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα μετά από 
γραπτή αίτηση, να εξετασθούν υπό ειδικούς όρους σε συγκεκριμένη 
εξεταστική περίοδο. Ενημερωθείτε σχετικά πριν την δήλωση συμμετοχής 
μόνο από το Εξεταστικό Κέντρο.  

 
1.6Απώλεια πιστοποιητικών γλωσσομάθειας: Για το Sprachdiplom μπορεί 
να γίνει επανέκδοση μέσω τ ου Goethe-Institut München και για την 
εξέταση TestDaf από το Ινστιτούτο TestDaf. Για όλα τα άλλα 
πιστοποιητικά γλωσσομάθειας εκδίδεται βεβαίωση από το Ινστιτούτο 
Γκαίτε Κύπρου (Goethe-Institut Zypern). Και στις δύο περιπτώσεις 
καταβάλλεται ένα χρηματικό ποσό. Το αρχείο των 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
συνολικών αποτελεσμάτων φυλάσσεται για 10 χρόνια και κατόπιν 
καταστρέφεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 
 
 
 
1.7 Τηρείται απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά στα προσωπικά στοιχεία 
των εξεταζομένων. 
 
 
2. Δήλωση συμμετοχής 
 
2.1 Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου, fax, 
διαδιχτύου, με Akis-Express ή προσωπικά στο γραφείο του τμήματος 
γλώσσας. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται με κεφαλαία λατινικά γράμματα. 
Το Goethe-Institut Zypern δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν 
λάθη στα στοιχεία που έχει δώσει ο ίδιος ο υποψήφιος.  
 
2.2 Η πληρωμή των εξέταστρων γίνεται με κατάθεση στο όνομα   
Hellenic Bank Public Company Ltd 
Prodromos Branch (131) 
Prodromou 25, 1095 Nicosia 
IBAN: CY270050 0131 0001 3101 6680 9801  
SWIFT code (BIC): HEBACY2N 
Beneficiary: “Goethe-Institut Cyprus” oder “Goethe-Institut Zypern” oder 
“Goethe-Institut E.V.” 
Αιτιολογία κατάθεσης: ονοματεπώνυμο υποψηφίου 

 
2.3 Δήλωση συμμετοχής μέσω ταχυδρομείου/ Fax/ Akis-
Express/διαδίχτυο: 
 
Παρακαλώ αποστέλλετε στο Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου το αργότερο 
μέχρι την τελευταία ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής (ημερομηνία 
της ταχυδρομικής σφραγίδας) την τραπεζική απόδειξη πληρωμής (το 
όνομα του υποψηφίου πρέπει εδώ να διακρίνεται ξεκάθαρα) και την 
συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής. 
 
 
2.4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή 
εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών και έχουν καταβάλει το 
συνολικό ποσό των εξεταστών. Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα λαμβάνονται 
υπόψη μόνο κατ εξαίρεση και σε δικαιολογημένες περιπτώσεις. 

                                       
3. Διεξαγωγή εξετάσεων 
 
3.1 Οι εξεταζόμενοι απαγορεύεται να εγκαταλείπουν την αίθουσα της 
εξέτασης τα δεκαπέντε τελευταία λεπτά πριν τα διαλείμματα και             
πριν την επίσημη λήξη της εξέτασης.  

 
3.2 Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εξέτασης συμπεριλαμβανομένου και 
των διαλειμμάτων απαγορεύεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων. 
Αυτά πρέπει να παραμένουν κατά την εξέταση κλειστά και κατά τη 



	  

	  

διάρκεια των διαλειμμάτων κλειδωμένα στην αίθουσα διεξαγωγής της 
εξέτασης.  
 
 
3.3 Πληκτρολογώντας το όνομα τους στην ιστοσελίδα μας, οι 
εξεταζόμενοι μπορούν το γρηγορότερο 2 βδομάδες πριν την εξέταση να  
  
πληροφορηθούν από το διαδίχτυο για την ακριβή ώρα της προφορικής 
του εξέτασης. 
 
 
4. Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας 
 
4.1 Πληκτρολογώντας τον αριθμό εξεταζομένου και την ημερομηνία 
γέννησής τους στην ιστοσελίδα μας, οι εξεταζόμενοι μπορούν να 
πληροφορηθούν περίπου δύο βδομάδες μετά την εξέταση για τα 
αποτελέσματα των εξετάσεών τους.  

 
4.2 Παραλαβή πιστοποιητικών γλωσσομάθειας: Όλοι οι εξεταζόμενοι  
που πετυχαίνουν στις εξετάσεις και διαμένουν Λευκωσία λαμβάνουν τα 
πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τους από το γραφείο του τμήματος 
γλώσσας. Εξεταζόμενοι που δεν διαμένουν Λευκωσία λαμβάνουν τα 
πιστοποιητικά τους ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει 
κατά την εγγραφή τους. Η διεύθυνση αυτή πρέπει να είναι η διεύθυνση 
κατοικίας τους!  

 
Πληροφορίες: 
 
Εξεταστικό Κέντρο Goethe-Institut Zypern 
 
Το Goethe-Institut Zypern διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών!



	  

	  

Σελίδα 3 
 
 
 
πληροφορηθούν από το διαδίχτυο για την ακριβή ώρα της 
προφορικής του εξέτασης 
 
 
4. Αποτελέσματα και Πιστοπ οιητικά Γλωσσομάθειας 
 
4.3 Πληκτρολογώντας τον αρ ιθμό εξεταζομένου και την 
ημερομηνία γέννησής τους στην ιστοσελίδα μας, οι εξεταζόμενοι 
μπορούν να πληροφορηθούν περίπου μια βδομάδα μετά την 
εξέταση για τα αποτελέσματα των εξετάσεώ ν τους.  

 
4.4 Παραλαβή πιστοποιητικώ ν γλωσσομάθειας: Οι εξεταζόμενοι που 
φοιτούν στο Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου και παρακάθονται τον Ιούνιο 
εξετάσεις επιπέδου από το Zertifikat B1 και πάνω και σημειώνουν 
επιτύχία στις εξετάσεις θα παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό τους κατά 
τη διάρκεια της τελικής γιορτής του Ινστιτούτου Γκαίτε τέλος Ιουνίου. 
Όλοι οι υπόλοιποι εξεταζόμενοι που πετυχαίνουν στις εξετάσεις 
λαμβάνουν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τους από το γραφείο του 
τμήματος γλώσσας. Εξεταζόμ ενοι που δεν διαμένουν Λευκωσία 
λαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που 
έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Η διεύθυνση αυτή πρέπει να 
είναι η διεύθυνση κατοικίας τους!  

 
Πληροφορίες: 
 
Εξεταστικό Κέντρο Goethe-In stitut Zypern 
 
Το Goethe-Institut Zypern διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών! 
 


