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Πρόγραμμα εξετάσεων 

Πληροφοριακό Έντυπο Εξετάσεων      Michigan  Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του 

  

Examination for the Certificate 

of Proficiency in English (ECPE) 

 

Examination for the Certificate of 

Competency in English (ECCE) 

Γραπτές εξετάσεις 24 Νοεμβρίου 2012  8 Δεκεμβρίου 2012 

Προφορικές εξετάσεις 

 

Οι προφορικές εξετάσεις ECPE και ECCE θα διεξαχθούν από  16 Νοεμβρίου έως 

16 Δεκεμβρίου 2012. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των προφορικών εξετάσεων καθορίζονται 

από τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων και αναγράφονται στο πρόγραμμα 

εξετάσεων των υποψηφίων.  

 
Προθεσμία εγγραφών 

 

3 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2012 

 

Δήλωση συμμετοχής 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία καταβολής 

εξετάστρων για τη συμμετοχή των μαθητών τους στις εξετάσεις με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ORFEAS στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://orfeas.hau.gr/ 

• Ταχυδρομικά, αποστέλλοντας συστημένα την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και την πρωτότυπη 

τραπεζική απόδειξη ομαδικής κατάθεσης των εξετάστρων. 

Μεμονωμένοι υποψήφιοι Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία καταβολής 

εξετάστρων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ORFEAS στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

http://orfeas.hau.gr/individual.jsp (δυνατότητα πληρωμής μόνο με πιστωτική κάρτα). 

• Ταχυδρομικά, αποστέλλοντας συστημένα την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και την πρωτότυπη 

τραπεζική απόδειξη κατάθεσης των εξετάστρων. 

Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω φαξ. 

Εξέταστρα 
 

Το ποσό των εξετάστρων κατατίθεται σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 

 ECPE: € 175 ECCE: €155 

Εμπορική        IBAN   GR 29 0120 6370 0000 0008 4258 164 11 0120 6370 0000 0008 4022 390 

Εθνική             IBAN   GR 63 0110 1510 0000 1514 8033 028 32 0110 1510 0000 1514 8033 101 

Eurobank        IBAN   GR 84 0260 0120 0003 0010 0176 697 26 0260 0120 0003 7010 0176 525 

Alpha Bank     IBAN   GR 74 0140 2620 2620 0200 2002 560 26 0140 2620 2620 0200 2002 551 

Κύπρου           IBAN   GR 94 0730 1830 0000 0000 7198 669 42 0730 1830 0000 0000 7198 538 

Η καταβολή των εξετάστρων δε μπορεί να γίνει με μετρητά ή με ταχυδρομική επιταγή. 

 

Πρόγραμμα & 
απόδειξη εξετάστρων 
 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών  

 

 
 

 

Μεμονωμένοι υποψήφιοι  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ανεξαρτήτως από τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των μαθητών τους, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών 

ενημερώνονται για το πρόγραμμα των εξετάσεων (χώρος, ημερομηνία, ώρα γραπτών και προφορικών 

εξετάσεων) και λαμβάνουν τις αποδείξεις καταβολής εξετάστρων μέσω του συστήματος ORFEAS απ’ όπου 

και μπορούν να τα εκτυπώσουν. 

Ανεξαρτήτως από τον τρόπο υποβολής των αιτήσεών τους, οι μεμονωμένοι υποψήφιοι λαμβάνουν το 

πρόγραμμα των εξετάσεων (χώρος, ημερομηνία, ώρα γραπτών και προφορικών εξετάσεων) και την 

απόδειξη καταβολής εξετάστρων μέσω email που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν 

δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Στην περίπτωση που δεν  έχουν δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση κατά 

την εγγραφή τους, λαμβάνουν τα ανωτέρω ταχυδρομικώς. 

 

 



 

Γενικές πληροφορίες Την ημέρα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους: 

• Την απόδειξη παροχής υπηρεσιών με το πρόγραμμα των εξετάσεων που θα λάβουν από την 

Ελληνοαμερικανική Ένωση. 

• Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό (δήμου ή κοινότητας) με πρόσφατη 

σφραγισμένη φωτογραφία. (Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις χωρίς κάποιο από τα 

ανωτέρω έγγραφα.) 

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος στους υποψήφιους, δεν εξυπηρετούνται αιτήματά τους για 

αλλαγές στο χώρο, στην ημερομηνία ή/και ώρα των εξετάσεων. 

Τα εξέταστρα δε μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται. 

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων δεν ευθύνεται εάν οι υποψήφιοι δεν λάβουν έγκαιρα τo 

πρόγραμμα για τις εξετάσεις. Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση και δεν έχουν λάβει πρόγραμμα 10 ημέρες 

πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο 

Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

 

Κανονισμοί  

 

Για τους όρους συμμετοχής και κανονισμούς των εξετάσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 

Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: http://www.hau.gr/?i=examinations.el.examination-regulations  

 

Συμμετοχή 
υποψηφίων με ειδικές 
ικανότητες 

Για τις ειδικές συνθήκες εξετάσεων που παρέχει το Πανεπιστήμιο του Michigan σε υποψήφιους με ειδικές 

ικανότητες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: 

http://www.hau.gr/?i=examinations.el.registering-for-the-ecce-ecpe   

 

Αποτελέσματα  

 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου δύο μήνες μετά την τελευταία ημερομηνία των προφορικών 

εξετάσεων της εξεταστικής περιόδου. Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά ή με φαξ. 

Κέντρα Ξένων Γλωσσών 
 

 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πληροφορούνται τα αποτελέσματα (score report) των μαθητών τους μέσω του 

συστήματος ORFEAS. Τα αποτελέσματα δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. 

Μεμονωμένοι υποψήφιοι 
 

 

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι λαμβάνουν τα αποτελέσματά τους μέσω email που αποστέλλεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Στην περίπτωση που δεν  έχουν 

δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση κατά την εγγραφή τους, τα λαμβάνουν ταχυδρομικώς. 

Όλοι οι υποψήφιοι Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματά τους στην ιστοσελίδα 

(http://results.hau.gr/) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

 

Πιστοποιητικά  

 

Για την διαδικασία παραλαβής/ταχυδρόμησης των πιστοποιητικών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή στους 

επιτυχόντες υποψηφίους επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: 

http://www.hau.gr/?i=examinations.el.michigan-results-and-certificates   

Αλληλογραφία 

 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και όλοι οι μεμονωμένοι υποψήφιοι παρακαλούνται να 

απευθύνουν την αλληλογραφία προς: 

 

Hellenic American Union  

Center for Examinations and Certifications 

Μασσαλίας 22 – 106 80 Αθήνα 
 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι εξεταστικού κέντρου 

Θεσσαλονίκης παρακαλούνται να απευθύνουν την αλληλογραφία προς: 

 

Hellenic American Union  

Center for Examinations and Certifications 

Φράγκων 14 – 546 26 Θεσσαλονίκη 
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Upon signing of this document, I hereby confirm that:
• The above candidate information is accurate and correct.
• The candidate has taken all required steps to receive nonstandard accommodations if appropriate.
• The candidate is made aware of and complies with the examination regulations of the Hellenic American Union Center for Examinations and Certifications. 

Examination regulations have been made publicly available at http://www.hau.gr/?i=examinations.en.examination-regulations. Any questions on the 
regulations should be addressed to the Hellenic American Union Center for Examinations and Certifications.

Candidate’s name - Parent’s/Guardian’s name: ……………………………………………………Date: …………………………Signature:…………………………

Massalias 22, 10680 Athens, Τ: 210 3680000, F: 210 3634200 
Fragon 14, 54626 Thessaloniki, T: 2310 557600, F: 2310 553925

E-Mail address: exams@hau.gr, web: www.hau.gr/exams

Center for Examinations and Certifications

Candidate Information
(Complete details in CAPITAL LETTERS and personal details exactly as they appear on identity card/passport.)

Last Name*

First Name*

Father’s Name*

Street Name                        -

Postal Code      City

Date of Birth*          Gender:  Male         Female Native Language:

E-Mail*

Telephone            Mobile

Language School Information

Area Code          School Code

School Name

Director’s Name

E-Mail

Telephone                Mobile     

   

Application Form

* Fields with asterisk are required.

  Day Month       Year

House
Number

The Hellenic American Union Center for Examinations and Certifications applies a Management System 
in accordance with the ISO 9001: 2008 standard for the following scopes: “Planning, organization, and 
administration of examinations” and “Provision of support services to candidates, foreign-language 
schools, and teachers”.

Αgrinio
Αidipsos
Αigio
Αlexandroupoli
Αlmyros Volou
Αmfissa
Arta
Athens
Didimoteiho
Drama
Edessa
Elassona
Florina
Giannitsa
Grevena
Halkida
Hania
Hios
Igoumenitsa
Ioannina
Iraklio
Kalabaka
Kalamata
Kalymnos
Karditsa
Karpathos
Karpenisi
Κarystos
Kastoria
Katerini
Kavala
Kefalonia
Kerkyra
Kilkis
Komotini
Korinthos
Kos

Kozani
Lamia
Larissa
Lasithi
Lefkada
Leros
Limnos
Livadia
Mesologi
Mytilene
Nafpaktos
Nafplio
Naoussa
Naxos
Nea Moudania
Orestiada
Paros
Patra
Pirgos
Poligiros
Preveza
Ptolemaida
Rethymno
Rhodes
Samos
Santorini
Serres
Skiathos
Sparti
Syros
Thessaloniki
Thiva
Tripoli
Veria
Volos
Xanthi
Zakynthos

Test Centers in Greece: [Check one]
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