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Η αίτηση συμπληρώνεται με κεφαλαία λατινικά γράμματα! Όνομα όπως στο 

διαβατήριο. 

 

  B1 για ενήλικες         Φεβρουάριος 

  Β1 για εφήβους         Ιούνιος 

  B2 για ενήλικες        Ιούλιος 

  Β2 για εφήβους        Σεπτέμβριος 

  C2     Ημερομηνία εξέτασης:______________________ 

 Ο μαθητής μαθαίνει Γερμανικά στο σχολείο PASCH 

 

Meine Modulauswahl (Επιλογές ενότητας) 
*Θα ήθελα να παρακαθίσω τις πιο κάτω ενότητες της εξέτασης:  

 

 Lesen  Hören  Όλες τις ενότητες 

 Schreiben  Sprechen 

 
Angaben zur Person (Προσωπικά στοιχεία) 

 

* Κύριος  Κυρία 

 

 

*Επώνυμο (όπως στο διαβατήριο) *Όνομα (όπως στο 

διαβατήριο)  

c/o  *Διεύθυνση/Αριθμός  

*Τ.Κ./Τόπος *Πόλη 

*Χώρα  Μητρική γλώσσα 

*Τηλέφωνο (με  κωδικό)  *E-Mail 

*Ημερομηνία γέννησης *Τόπος γέννησης 

Υπηκοότητα  

Παρακαλώ σημειώστε το όνομα και τη διεύθυνση, στην οποία θα πρέπει να σταλεί το 

πιστοποιητικό (Το πιστοποιητικό θα σταλεί μόνο σε εξωτερικούς  υποψηφίους που δεν 

μένουν στη Λευκωσία).  

 

Έχω ήδη παρακαθίσει κάποια εξέταση 

Γερμανικών 

 Όχι 

 Ναι: ___________________________ 

 

Έχω παρακολουθήσει μαθήματα στο 

Goethe-Institut 

 Όχι 

 Ναι. Επίπεδο/Ινστιτούτο: 

___________________________

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους κανονισμούς εξετάσεων, τους όρους συμμετοχής 

των εξετάσεων και τους όρους διεξαγωγής (για ανήλικους ο κηδεμόνας). 

✗ ,      
 Τόπος Ημερομηνία      Υπογραφή  

mailto:anmeldung-nikosia@goethe.de
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Δήλωση συγκατάθεσης 

  

Με την παρούσα δήλωση την οποία υπογράφω παρακάτω, αποδέχομαι ότι το Goethe-

Institut δύναται να διαβιβάζει,  με σκοπό την αποθήκευση,  στην κεντρική τράπεζα 

δεδομένων πελατών του Goethe-Institut e.V. που εδρεύει στο Μόναχο Γερμανίας 

(«Κεντρικά»),  τα προσωπικά μου στοιχεία («Δεδομένα»), τα οποία έχω κοινοποιήσει στα 

πλαίσια της εγγραφής μου,  καθώς επίσης και τα δεδομένα που θα προκύψουν σε 

συνάρτηση με την εκτέλεση μελλοντικών συμβολαίων στα οποία είμαι συμβαλλόμενο 

μέρος και να προσθέτει αυτά τα δεδομένα στα υπόλοιπα στοιχεία μου τα οποία κατά 

καιρούς του έχω κάνει γνωστά.   

  

Επιπλέον αποδέχομαι να χρησιμοποιεί το Goethe-Institut και τα Κεντρικά τα προσωπικά 

μου δεδομένα και για άλλους σκοπούς εκτός αυτών που προβλέπονται για την εκτέλεση 

του συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένων στους ανωτέρω και χρήση των δεδομένων μου με 

σκοπό την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ για προσφορές υπηρεσιών του 

Goethe-Institut, κυρίως δε για να μου αποστέλλονται ταχυδρομικά ή –σε περίπτωση που 

δηλώσω χωριστά ότι το επιθυμώ– και τηλεφωνικά, με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 

ηλεκτρονικό μήνυμα  (SMS) στις διευθύνσεις επικοινωνίας που έχω δηλώσει, ανάλογο 

διαφημιστικό υλικό  

ή ενημερωτικά δελτία («πληροφορίες»), όπως για παράδειγμα πληροφορίες για 

καινούργια τμήματα του Goethe-Institut.  

  

Για τον έλεγχο γνησιότητας και την έκδοση βεβαιώσεων προς αντικατάσταση εγγράφων,  

μπορούν επίσης να διαβιβασθούν στα Κεντρικά δεδομένα που αφορούν εξετάσεις στις 

οποίες έχω συμμετάσχει, να αποθηκευθούν εκεί στο κεντρικό αρχείο εξετάσεων (το 

ανώτερο για 10 έτη) και να χρησιμοποιηθούν ανάλογα. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά 

σχετίζονται με εξετάσεις οι οποίες δίνουν (σε μετανάστες) τη δυνατότητα συζυγικής 

επανένωσης, τα Κεντρικά έχουν το δικαίωμα, ύστερα από αίτηση  γερμανικών δημοσίων 

υπηρεσιών,  να βεβαιώσουν τη γνησιότητα ενός πιστοποιητικού το οποίο έχω υποβάλλει 

στη δημόσια υπηρεσία.   

  

Το Goethe-Institut δεν δύναται να χρησιμοποιεί ή να διαβιβάζει σε τρίτους τα στοιχεία μου 

για σκοπούς οι οποίοι δεν αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, εκτός αν υπάρχει βάσιμη 

υποψία για κατάχρηση των δεδομένων.  

  

Γνωρίζω ότι ανά πάσα στιγμή έχω τη δυνατότητα να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου για 

χρήση των στοιχείων μου με σκοπό την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση ή το μάρκετινγκ.   

  

_________________________________  

Τόπος, Ημερομηνία, Υπογραφή  

 

Επιθυμώ να λαμβάνω επιπλέον πληροφορίες με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο / ηλεκτρονικό μήνυμα (SMS)  / τηλέφωνο / φαξ:  

 Ναι 

 Όχι 

 

mailto:anmeldung-nikosia@goethe.de

