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Εξετάσεις Γερμανικών –  

Γενικοί όροι συμμετοχής – Ινστιτούτο Γκαίτε 
 

1. Για τις εξετάσεις ισχύουν οι κανονισμοί και όροι συμμετοχής των 

εξετάσεων του Ινστιτούτου Γκαίτε 

www.goethe.de/pruefungen 

 

1.1. Όλες οι εξετάσεις (με εξαίρεση την εξέταση Β1, Β2 και C2: 

GDS) πρέπει να δοθούν στο σύνολό τους, εκτός εάν 

πρόκειται για την επαναληπτική εξέταση ενός μέρους (Α2 

ή C1). Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν την ίδια μέρα 

στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι/ες 

υποχρεούνται πριν την προφορική και τη γραπτή εξέταση 

να επιδείξουν επίσημο έγγραφο μεμ φωτογραφία. Επίσης 

θα πρέπει να επιδεικνύουν σε έντυπη μορφή το γράμμα 

που τους προσκαλεί στην εξέταση. 

1.2. Ο/Η υποψήφιος/α 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/η υποψήφιος/α αδυνατεί να προσέλθει στις γραπτές 

και προφορικές εξετάεις ή προσέλθει μετά την έναρξη 

των εξετάσεων, δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτές. Τα 

εξέταστρα δεν επιστρέφονται. Δεν ανακοινώνεται 

αποτέλεσμα.  

1.4. Αν ο/η υποψήφιος/α 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. Τα 

εξέταστρα μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική 

περίοδο. Ο/Η υποψήφιος/α δηλώνει εκ νέου συμμετοχή 

πληρώνοντας το 20% των εξέταστρων ως λειτουργικά 

τέλη. 

1.5. Υποψήφιοι/ες με ειδικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα, 

μετά από γραπτή αίτηση, να εξεταστούν υπό ειδικούς 

όρους σε συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Ενημερωθείτε 

σχετικά πριν τη δήλωση συμμετοχής από το Εξεταστικό 

Κέντρο.  

1.6. Το εξεταστικό κέντρο μπορεί να εκδώσει  αντίγραφο 

πτυχίου, σε περίπτωση που ένα πτυχίο χαθεί ή χρειαστεί 

μια φωτοτυπία. Η έκδοση του χρεώνεται. Τα τελικά 

αποτελέσματα αρχειοθετούνται για 10 χρόνια. Μετά το 

πέρασμα της δεκαετίας δεν μπορεί μα εκδοθεί το 

αντίγραφο πτυχίου. Για τα πτυχία TestDaF είναι υπεύθυνο 

το ινστιτούτο TestDaF. 
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1.7. Τηρείται απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά στα προσωπικά 

στοιχεία των εξεταζομένων.  

 

2. Δήλωση συμμετχοχής 

2.1. Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω ιστοσελίδας, 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail), τηλεομοιότυπου 

(φαξ) ή προσωπικά στη γραμματεία του γλωσσικού 

τμήματος. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται με κεφαλαίους 

λατινικούς χαρακτήρες. Το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου δεν 

αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένα 

στοιχεία στη συμπλήρωση της αίτησης. Σημείωση: 

Εγγραφές μέσω του διαδικτύου θεωρούνται 

ολοκληρωμένες μόνο μετά τη διευθέτηση της πληρωμής. 

2.2. Δηλώσεις εξετάσεων μετά τη λήξη της ημερομηνίας της 

προθεσμίας θα λαμβάνονται υπόψη, εφόσον υπάρχουν 

κενές θέσεις στις αντίστοιχες εξετάσεις. 

2.3. Ημερομηνίες για ατομική εξέταση μπορούν να 

καθοριστούν οποιαδήποτε στιγμή, σε συνεννόηση με το 

Εξεταστικό Κέντρο. 

2.4. Δικαίωμα για συμμετοχή στις εξετάσεις έχουν μόνοι οι 

υποψήφιοι/ες που δήλωσαν συμμετοχή εντός προθεσμίας 

και νομότυπα και έχουν πληρώσει τα εξέταστρα.  

2.5. Τα εξέταστρα πρέπει να εμφανίζεται στον λογαριασμό του 

εξεταστικού κέντρου μέχρι την ημέρα της  εξέτασης. Η 

πληρωμή γίνεται μέσω διαδικτύου κατά την εγγραφή ή 

μέσω εμβάσματος μετά από την έκδοση τιμολογίου ή στο 

εξεταστικό κέντρο με πιστωτική κάρτα ή μετρητά.   

 

3. Διεξαγωγή εξετάσεων 

3.1. Οι υποψήφιοι/ες δεν επιτρέπεται να φύγουν από την 

αίθουσα εξετάσεων ακόμα και αν τελειώσουν πιο νωρίς την 

εξέταση. 

3.2. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εξέτασης 

συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμμάτων 

απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Αυτά πρέπει 

να απενεργοποιούνται πριν την εξέταση και να 

παραμένουν ακόμα και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 

θα τοποθετούνται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων σε 

μια κλειδωμένη διπλανή αίθουσα ή σε έναν καθορισμένο 

για αυτόν τον σκοπό χώρο στην αίθουσα εξετάσεων. 

3.3. Οι εξεταζόμενοι/ες λαμβάνουν τις ακριβείς ώρες της 

γραπτής και προφορικής εξέτασης μια εβδομάδα πριν την 

εξέταση με e-mail. 
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4. Αποτελέσματα και Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας 

4.1. Πληκτρολογώντας τον αριθμό εξεταζόμενου και την 

ημερομηνία γέννησής τους στην ιστοσελίδα μας, οι 

εξεταζόμενοι/ες μπορούν να πληροφορηθούν το αργότερο 

3 βδομάδες μετά την εξέταση για τα αποτελέσματά τους. 

4.2. Παραλαβή πιστοποιητικών γλωσσομάθειας: Οι 

μαθητές/τριες του Ινστιτούτου Γκαίτε καθώς και όλοι/ες οι 

εξεταζόμενοι/ες που διαμένουν στη Λευκωσία 

παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό τους από τη γραμματεία 

του γλωσσικού τμήματος στις ώρες λειτουργίας μας. 

Εξεταζόμενοι/ες που δε διαμένουν στη Λευκωσία 

λαμβάνουν το πιστοποιητικό τους μέσω της υπηρεσίας 

κούριερ στα σημεία παραλαβής της πόλης που δηλώθηκε 

ως τόπος διαμονής. 

 

 

Εξεταστικό Κέντρο Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου 

+357 22674608 

https://www.goethe.de/kypros/exetaseis   

 

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών.  
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