
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ GOETHE 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 
         

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ   Goethe – Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1    75€  
    Goethe – Zertifikat A2: Fit in Deutsch    80€  
    A2 Fit επανάληψη γραπτής ή προφορικής εξέτασης  50€  

 

    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. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  Έως Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου  
ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ 1. Στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 
o ALPHA BANK  415.002001000139 

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

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

o ΠΕΙΡΑΙΩΣ  5029.030942.180 
GR51-0172-0290-0050-2903-0942-180 

  

Παρακαλούμε να γίνει μία συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) το σύνολο των 

υποψηφίων GOETHE με αιτιολογία: GOETHE, ΚΞΓ και Ονοματεπώνυμο 

Ιδιοκτήτη, π.χ. GOETHE ΚΞΓ PAPADODOULOS NIKOS. 

Επισήμανση: 
Οι καταθέσεις με διαφορετική αιτιολογία, οι πολλαπλές καταθέσεις και ιδιαίτερα 
οι μεμονωμένες από κάθε έναν υποψήφιο σας, δημιουργούν πρόβλημα κατά τον 
έλεγχο ταυτοποίησης πληρωμής των εξετάστρων του ΚΞΓ σας. 
 

Στους παραπάνω λογαριασμούς δικαιούχος εμφανίζεται ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Σε περίπτωση 
μεταφοράς από άλλη τράπεζα στο πεδίο “Δικαιούχος” θα πρέπει να αναγράφετε 
την πλήρη επωνυμία. Εάν υπάρχει περιορισμένος αριθμός χαρακτήρων 
παρακαλούμε να αναγράφετε: “Παν. Συν. Καθ. Ιδ. Κ.Ξ.Γ.”  
 

Σε περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα και θελήσετε να χωρίσετε τους 
υποψηφίους σας σε δύο ή τρεις περιοχές, τότε και οι τραπεζικές καταθέσεις θα 
πρέπει να είναι αντίστοιχες. 
Επικοινωνήστε οπωσδήποτε με το Γραφείο Εξετάσεων πριν προχωρήσετε στις 
παρακάτω περιπτώσεις: (2103830752, εσωτ. 1)   
a) Δήλωση Υποψηφίων Ειδικού τιμολογίου (π.χ. έκπτωση εξέταστρων για τα 

παιδιά Ιδιοκτητών, μεταφορά εξεταστικής περιόδου).  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 



b) Πληρωμή εξέταστρων σε περισσότερες από μία καταθέσεις.  
 

 

2. Μέσω τερματικού POS στα γραφεία του Συνδέσμου 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
α. Αιτήσεις υποψηφίων: Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1,  

Zertifikat A2: Fit in Deutsch (πατήστε εδώ) 
Επίσης μπορείτε να ζητήσετε τα παραπάνω έγγραφα να σας σταλούν μέσω email 
ή fax. 
β. Για την εγγραφή των μαθητών σας χρειάζονται απαραίτητα τα παρακάτω: 

• Ομαδική αίτηση 

• Ονοματεπώνυμο υποψηφίου, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, 
τόπος διαμονής 

• Φωτοτυπία πιστοποιητικού ταυτοποίησης, π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, 
κ.α. 

• Απόδειξη πληρωμής 
γ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να αποσταλούν συμπληρωμένες μαζί με 
τις φωτοτυπίες των πιστοποιητικών ταυτοποίησης και την απόδειξη πληρωμής, 
στα γραφεία του Συνδέσμου με συστημένη επιστολή ή με courier ή με email 
(europalso@europalso.gr) 
δ. Τα στοιχεία των υποψηφίων πρέπει να είναι γραμμένα με κεφαλαίους και 
λατινικούς χαρακτήρες. 
ε. Την ευθύνη για την ορθή και πλήρη αναγραφή των στοιχείων των υποψηφίων 
φέρει το ΚΞΓ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ &  EUROPALSO – Γραφείο Εξετάσεων 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ακαδημίας 98-100 
    10677 Αθήνα (Πλ. Κάνιγγος, 4ος όροφος) 
    210 3830752, κος Δημήτρης Ντίνος 

https://europalso.gr/wp-content/uploads/2018/09/A1_FIT.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2018/09/A2_FIT.pdf
https://www.europalso.gr/exams/alloi-foreis/

