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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΓΚΑΙΤΕ ΚΥΠΡΟΥ 

Με την εγγραφή του σε κάποιο από τα μαθήματα ο σπουδαστής ή η 

σπουδάστρια δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους συναλλαγών του 

Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου. 

1. Όροι πληρωμής 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται πριν από την έναρξη των γλωσσικών 

μαθημάτων, μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφής ή  και αυτοπροσώπως στη 

γραμματεία του γλωωσικού τμήματος, με την μορφή μετρητών χρημάτων ή 

πιστωτικής κάρτας. 

2. Διδακτικά Βιβλία 

Τα διδακτικά βιβλία συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του μαθήματος και δεν 

μπορούν να επιστραφούν σε περίπτωση αποχώρησης από το μάθημα. Εάν 

υπάρχει αλλαγή τμήματος, τα βιβλία ανταλλάσσονται μόνο εάν βρίσκονται 

σε άριστη κατάσταση. 

 

3. Δίδακτρα 

3.1. Στη σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου και του σπουδαστή/της 

σπουδάστριας ενσωματώνεται ο πίνακας τιμών που ισχύει κατά την 

εγγραφή. 

3.2. Μέλη της ίδιας οικογένειας (σύζυγος, παιδιά, γονείς, αδέλφια) έχουν 

έκπτωση 20% για το δεύτερο και για κάθε επόμενο μέλος της οικογένειας. Η 

έκπτωση γίνεται στο μάθημα με το χαμηλότερο κόστος. Σε τμήματα με 

λιγότερους από 6 σπουδαστές δεν γίνεται έκπτωση. 

3.3. Το κόστος των διδακτικών βιβλίων συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα. 

Τα βιβλία μοιράζονται την πρώτη μέρα του μαθήματος. Στα διαδικτυακά 

μαθήματα εργαζόμαστε με το διαδικτυακό υλικό του Ινστιτούτου Γκαίτε 

στην πλατφόρμα Moodle. Η πρόσβαση σε αυτό το υλικό είναι εφικτή μόνο 

κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

3.4. Σε περίπτωση αλλαγής τμήματος ή τάξης κατ’ αίτηση του σπουδαστή 

(αλλαγή της μέρας ή του επιπέδου) η πρώτη αλλαγή γίνεται ατελώς. Κάθε 

επόμενη παρόμοια αλλαγή επιβαρύνεται με τέλος τριάντα (30) ευρώ. Η 

αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν υπάρχει κενή θέση στο επιθυμητό 

τμήμα. 

3.5. Η κατατακτήρια εξέταση υπόκειται σε τέλος είκοσι πέντε (25) ευρώ. Το 

τέλος αυτό συμψηφίζεται κατά την εγγραφή με τα δίδακτρα του τμήματος. 

 

4. Υπαναχώρηση και τερματισμός 

4.1. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής/η σπουδάστρια δεν μπορεί να 

παρακολουθήσει τα μαθήματα, ισχύουν για την υπαναχώρηση οι ακόλουθοι 

όροι: 

Σε περίπτωση υπαναχώρησης πριν από την έναρξη των μαθημάτων, δεν 

υπάρχει καμιά επιβάρυνση. 
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Σε περίπτωση μη συμμετοχής ή διακοπής της φοίτησης στο τμήμα δεν 

υπάρχει αξίωση επιστροφής των διδάκτρων ή έκδοσης πιστωτικού 

τιμολογίου. 

Σε περίπτωση απουσίας από ατομικό μάθημα, ο σπουδαστής οφείλει να 

στείλει γραπτή ενημέρωση το αργότερο μέχρι τις 18:00 της προηγούμενης 

ημέρας. Στην αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει αξίωση επιστροφής των 

διδάκτρων ή έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου. 

4.2. Η υπαναχώρηση δηλώνεται εγγράφως (με τηλεομοιοτυπία ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  προς το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου ή με επιστολή 

που κατατίθεται στη Γραμματεία του Γλωσσικού Τμήματος. Για να τηρείται η 

προθεσμία, λαμβάνεται υπόψην η ημερομηνία παραλαβής της έγγραφης 

υπαναχώρησης. 

 

5. Κατάταξη σε τμήμα / Μέγεθος τάξεων 

5.1. Η κατάταξη σε ένα επίπεδο ή η προαγωγή από ένα επίπεδο στο επόμενο 

γίνεται βάσει ενός κατατακτήριου τεστ στο ινστιτούτο ή βάσει των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης του σπουδαστή (τουλάχιστον 60%) κατά την 

τελευταία περίοδο μαθημάτων αντίστοιχα, ή με την παρουσίαση ενός 

διπλώματος γλώσσας του Ινστιτούτου Γκαίτε (Goethe-Zertifikat) που να μην 

είναι παλαιότερο των έξι μηνών. 

5.2. Για όλα τα τμήματα ισχύει, εφόσον δεν έχει ανακοινωθεί κάτι 

διαφορετικό, κατώτατος αριθμός 6 και ανώτατος αριθμός 13 σπουδαστών 

ανά τάξη. Εάν κατά την έναρξη ενός τμήματος  ο αριθμός των σπουδαστών 

είναι 4 ή 5 τότε το τμήμα πραγματοποιείται είτε με μειωμένες διδακτικές 

περιόδους (1/6 λιγότερες διδακτικές περιόδους στους 5 σπουδαστές και 1/3 

στους 4 σπουδαστές) είτε με την καταβολή αυξημένων διδάκτρων ( κατά 1/6 

στους 5 σπουδαστές και 1/3 στους 4 σπουδαστές). Τμήματα στα οποία 

υπάρχουν λιγότερες από 4 εγγραφές θα ακυρώνονται. H μείωση των 

διδακτικών περιόδων ή η αύξηση των διδάκτρων πραγματοποιείται μετά 

από συνεννόηση με όλους τους συμμετέχοντες στο μάθημα. 

Εάν λοιπόν κατά την έναρξη ενός τμήματος δεν πληρείται ο αριθμός, το 

Ινστιτούτο δικαιούται να ακυρώσει ή να αναβάλει το τμήμα. Σε αυτή την 

περίπτωση οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν το τμήμα ή 

να τους επιστραφούν τα δίδακτρα. Δυστυχώς μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μόνο όσα μαθήματα πληρούν στο τέλος της περιόδου 

εγγραφής τον ελάχιστο αριθμό των συμμετεχόντων. Για να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο να πρέπει ένα μάθημα να ακυρωθεί, το οποίο με την 

έγκαιρη  δήλωση και εγγραφή των ενδιαφερομένων θα μπορούσε να 

πραγματοποιούταν, παρακαλείστε προς δικό σας όφελος να εγγράφεστε 

εντός της καθορισμένης προθεσμίας. 

5.3. Το Ινστιτούτο δικαιούται να προβαίνει σε αλλαγή του διδάσκοντος 

προσωπικού και συγχώνευση τάξεων του ίδιου επιπέδου. 

5.4. Το ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει τα δια ζώσης 

μαθήματα σε διαδικτυακά σε περίπτωση που τα δια ζώσης μαθήματα δεν 

μπορούν να διεξαχθούν στο ινστιτούτο. 

 

6. Επιτυχής συμμετοχή και βεβαίωση συμμετοχής 

6.1. Κάθε σπουδαστής λαμβάνει στο τέλος του μαθήματος μια βεβαίωση 

συμμετοχής. Βεβαιώσεις για μια επιτυχημένη συμμετοχή στο μάθημα 

εκδίδονται, μόνο όταν ο συμμετέχων πάρει από τον καθηγητή ή την 

καθηγήτρια του σύσταση για την κατάταξή του στο επόμενο επίπεδο.  
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6.2 Συστάσεις για την κατάταξη στο επόμενο επίπεδο εκδίδονται, όταν η 

συμμετοχή του σπουδαστή στα προσφερόμενα μαθήματα είναι τουλάχιστον 

70% και ο βαθμός του τουλάχιστον 60%. 

 

7. Υποχρεώσεις του σπουδαστή / της σπουδάστριας 

Ο σπουδαστής/η σπουδάστρια υποχρεούται να παραλείπει κάθε πράξη που 

θα μπορούσε να βλάψει τα έννομα αγαθά τρίτων (διδασκόντων, άλλων 

σπουδαστών, εργαζομένων και επισκεπτών του Ινστιτούτου Γκαίτε) ή να 

διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 

 

8. Ευθύνη του Ινστιτούτου Γκαίτε 

Ευθύνη του Ινστιτούτου Γκαίτε και του προσωπικού και των συνεργατών 

του για ζημιές προσώπων ή πραγμάτων υπάρχει μόνο για δόλο ή βαριά 

αμέλεια. Το Ινστιτούτο Γκαίτε δεν υπέχει ούτε ιδία ευθύνη ούτε ευθύνη για 

το προσωπικό και τους συνεργάτες του ιδίως σε περίπτωση μη εκπλήρωσης 

της παροχής του λόγω ανωτέρας βίας, απεργιών ή εξαιτίας λόγων που 

προκαλούνται από αμέλεια ή άλλων λόγων που δεν οφείλονται σε δική του 

υπαιτιότητα. 

 

9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Το διδακτικό υλικό που χορηγείται στον σπουδαστή/στη σπουδάστρια στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων προστατεύεται από τη νομοθεσία 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή 

χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκριση του Ινστιτούτου Γκαίτε ή του 

καθηγητή/της καθηγήτριας, εν όλο ή εν μέρει, για σκοπούς που δεν 

συνδέονται με τη σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου και του σπουδαστή. Ιδίως 

απαγορεύεται στον σπουδαστή/στη σπουδάστρια να καταστήσει το υλικό 

αυτό προσιτό σε τρίτους σε ηλεκτρονική μορφή και ιδίως κατά τρόπο που 
να επιτρέπει την φόρτωσή του στον υπολογιστή τους. 

10. Προστασία δεδομένων 

Ο σπουδαστής/η σπουδάστρια παρέχει τη συγκατάθεσή να του αποστέλλεται 

από το Ινστιτούτο Γκαίτε πληροφοριακό υλικό. Τα δεδομένα αυτά δε 

παρέχονται σε τρίτους. Με την πρώτη εγγραφή σε ένα τμήμα, ο 

σπουδαστής/η σπουδάστρια υπογράφει την πολιτική απορρήτου, με την 

οποία δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την ηλεκτρονική καταγραφή και 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, τα οποία είναι απαραίτητα 

για τη διεκπεραίωση της σύμβασης, από το Ινστιτούτο. Η χρήση των 

δεδομένων πέρα από τα πλαίσια της σύμβασης και η μεταβίβασή τους προς 

τρίτους δεν είναι επιτρεπτή – με εξαίρεση νομικών υποχρεώσεων. 
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