ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ GOETHE
ΜΑΙΟΣ 2020
Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Β.

Σάββατο, 16 Μαΐου
Κυριακή, 17 Μαΐου

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:



Goethe – Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Goethe – Zertifikat A2: Fit in Deutsch
o A2 Fit επανάληψη γραπτής ή προφορικής εξέτασης

72€
77€
48€

Οι συμμετέχοντες στο επίπεδο GOETHE-Zertifikat A2: Fit in Deutsch έχουν τη δυνατότητα να
επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν. Η ρύθμιση αυτή έχει άμεση εφαρμογή.
Συγκεκριμένα: σε περίπτωση αποτυχίας στη συνολική γραπτή εξέταση (Κατανόηση γραπτού
λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή γραπτού λόγου) ή στην προφορική, δίνεται
στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να την επαναλάβουν μόνο μία φορά, στο ίδιο Εξεταστικό
Κέντρο και μέσα σε ένα έτος.
Η εκ νέου δήλωση συμμετοχής για επανάληψη πρέπει να υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης
και για όλους τους άλλους υποψήφιους, ημερομηνίας.

Γ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως Πέμπτη, 5 Μαρτίου

Δ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ:
1. Κατάθεση εξετάστρων, μόνο, στους παρακάτω αριθμούς λογαριασμών του Συνδέσμου:




ALPHA BANK
IBAN

415.002001000139
GR34-0140-4150-4150-0200-1000-139

IBAN

0026.0418.54.0200008856
GR94-0260-4180-0005-4020-0008-856

IBAN

5 0 2 9. 0 3 0 9 4 2. 1 8 0
GR51-0172-0290-0050-2903-0942-180

EUROBANK
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με τις
καταστάσεις υποψηφίων σαν απόδειξη πληρωμής των εξέταστρων και το άλλο θα το κρατήσετε σαν
αποδεικτικό στοιχείο.
Παρακαλούμε στο πάνω μέρος της απόδειξης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Ιδιοκτήτη
Κέντρου Ξ. Γ. με κεφαλαία γράμματα.
Επίσης, μπορείτε, αφού καταθέσετε τα χρήματα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις παραπάνω
τράπεζες, σύμφωνα με τις οδηγίες, να προσέλθετε στον Σύνδεσμο όπου θα συμπληρώσετε τα
υπόλοιπα έντυπα.
Τόπος εγγραφών: Γραμματεία Συνδέσμου (09.00-14.00) (Ακαδημίας 98-100, Αθήνα-10677)
Πληροφορίες: υπεύθυνη εξετάσεων κ. Πόπη Ιωάννου (210-3830752)
2. Καταβολή εξετάστρων μέσω τερματικού POS στα γραφεία του Συνδέσμου

Ε.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Αιτήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε με τους παρακάτω τρόπους:





μέσω Internet στη διεύθυνση Πατήστε εδώ
με email europalso@europalso.gr
από τα γραφεία του Συνδέσμου
μέσω ταχυδρομείου, κατόπιν παραγγελίας στα γραφεία του Συνδέσμου

