GOETHE-INSTITUT ATHEN: Γενικοί όροι συμμετοχής στις εξετάσεις
1. Για όλες τις εξετάσεις ισχύουν Κανονισμός και Όροι Διεξαγωγής των Εξετάσεων του Goethe-Institut
1.1 Στις εξετάσεις Α1, Α2, Β2 (μέχρι 07/2019) και C1 είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τόσο στο γραπτό όσο και
στο προφορικό μέρος. Όλοι οι υποψήφιοι συμμετέχουν την ίδια μέρα στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις.
Συμμετέχοντες στις εξετάσεις A2, Β2 (μέχρι 07/2019) και C1 έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν μέσα σε
ένα έτος και μία φορά το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν. Οι εξετάσεις B1, Β2 (από 09/2019) και
C2:GDS αποτελούνται από 4 ενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε επιμέρους ενότητες ή
να συνδυάσουν ενότητες μεταξύ τους.
1.2 Σε περίπτωση μη προσέλευσης στην εξέταση, καθώς και σε περίπτωση αποκλεισμού από την εξέταση δεν
επιστρέφονται τα εξέταστρα που έχουν καταβληθεί (βλ. Κανονισμός Εξετάσεων § 11 και § 12).
1.3 Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στην εξέταση (γραπτή ή προφορική) ή προσέλθει καθυστερημένα ή δεν
έχει μαζί του επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης με σφραγισμένη φωτογραφία, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε
αυτή. Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται και δεν ανακοινώνεται αποτέλεσμα.
1.4 Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στην εξέταση ή αποχωρήσει μετά την έναρξή της προβάλλοντας λόγους
υγείας, τότε πρέπει να προσκομίσει εντός 5 ημερών στο Εξεταστικό Κέντρο σχετική ιατρική γνωμάτευση. Τα
εξέταστρα μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο, αλλά ο υποψήφιος δηλώνει εκ νέου συμμετοχή
καταβάλλοντας το 20% των εξέταστρων ως διοικητικά τέλη.
1.5 Υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα, μετά από γραπτή αίτησή τους, να εξετασθούν υπό
ειδικούς όρους σε συγκεκριμένες εξεταστικές περιόδους:
http://www.goethe.de/resources/files/pdf28/Teilnehmende_mit_spezifischem_Bedarf.pdf
http://www.goethe.de/resources/files/pdf16/pk9009029.pdf
1.6 Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μπορεί εντός διαστήματος δέκα ετών, να
εκδοθεί αντί αυτού βεβαίωση. Για την έκδοση βεβαίωσης προς αντικατάσταση πιστοποιητικού καταβάλλεται
ένα χρηματικό ποσό.
1.7 Τηρείται απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των εξεταζομένων.
2. Δήλωση συμμετοχής
2.1 Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω Internet ή μέσω ταχυδρομείου. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται με
λατινικά γράμματα. Το Goethe-Institut Athen δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που
έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα.
2.2 Στην ομαδική δήλωση συμμετοχής (πάνω από 5 άτομα) το κέντρο ξένων γλωσσών ή το σχολείο πρέπει
απαραίτητα να αναγράψει το σωστό ID-Code. Διαφορετικά οι δηλώσεις θεωρούνται μεμονωμένες.
2.3 Η πληρωμή των εξέταστρων γίνεται για τον κάθε ένα εξεταζόμενο ξεχωριστά (ακόμη και στις ομαδικές
δηλώσεις). Λεπτομέρειες σχετικά στην Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που αποστέλλεται μετά τη δήλωση
συμμετοχής.
2.4 Εγγραφές μέσω ταχυδρομείου: Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να αποσταλεί στο Εξεταστικό Κέντρο
Αθηνών το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής (σφραγίδα ταχυδρομείου).
2.5 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή εντός των προκαθορισμένων
ημερομηνιών, έχουν συμπληρώσει σωστά τη δήλωση συμμετοχής και έχουν καταβάλει το συνολικό ποσό των
εξέταστρων. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη, τα εξέταστρα επιστρέφονται ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερόμενου.
3. Επιβεβαίωση Συμμετοχής και Πρόσκληση στην Εξέταση
3.1 Υποψήφιοι των οποίων οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν γίνει δεκτές, λαμβάνουν την Επιβεβαίωση
Συμμετοχής. Κατόπιν, το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την εξέταση, αποστέλλεται η Πρόσκληση στην
Εξέταση με το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Αλλαγές σε
ημερομηνία και ώρες εξέτασης δεν γίνονται δεκτές. Το πρόγραμμα αυτό είναι δεσμευτικό.
3.2 Οι εξεταζόμενοι μπορούν επίσης να πληροφορηθούν ημερομηνία, ώρα και τόπο εξέτασης, περίπου δύο
εβδομάδες πριν από την εξέταση, εισάγοντας τον αριθμό πελάτη και την ακριβή ημερομηνία γέννησής τους
στην ιστοσελίδα μας.
4. Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
4.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου μας
εισάγοντας τον αριθμό πελάτη και την ακριβή ημερομηνία γέννησης του εξεταζόμενου.
4.2 Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αποστέλλονται, εντός Ελλάδας, στους επιτυχόντες με Courier στη
διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά τη δήλωσή τους.

Το Goethe-Institut Athen διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών!
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