Πληροφοριακό Έντυπο Εξετάσεων Αγγλικής Γλώσσας

Cambridge English: Young Learners (YLE)
Cambridge English: Starters (YLE Starters)
Cambridge English: Movers (YLE Movers)
Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)

Γραπτές
εξετάσεις

Οι εξετάσεις Cambridge English: Young Learners διεξάγονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και
εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα ή κατόπιν αιτήματος (ισχύουν προϋποθέσεις). Για πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης http://www.hau.gr/?i=examinations.el.schedule-fees--registrationperiod.

Προφορικές
εξετάσεις

Οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν σε διάστημα μιας εβδομάδας πριν ή μετά τις γραπτές
εξετάσεις ή την ίδια ημέρα με τις γραπτές εξετάσεις. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των
προφορικών εξετάσεων καθορίζονται από τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων και αναγράφονται
στο πρόγραμμα εξετάσεων των υποψηφίων.

Δήλωση
συμμετοχής
Κέντρα Ξένων
Γλωσσών

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και αποδεικτικά 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 με συστημένη επιστολή τις συμπληρωμένες αιτήσεις συμμετοχής και
την πρωτότυπη τραπεζική απόδειξη ομαδικής κατάθεσης των εξετάστρων.
Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω φαξ.

Μεμονωμένοι
υποψήφιοι

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και αποδεικτικά 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 με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα).
• Ταχυδρομικά, αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή τη συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής και την
πρωτότυπη τραπεζική απόδειξη κατάθεσης των εξετάστρων.
Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω φαξ.
Το ποσό των εξετάστρων κατατίθεται σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

Εξέταστρα

YLE Starters

€ 60

Alpha Bank

IBAN
Αρ.Λογ/σμού
IBAN
Αρ.Λογ/σμού

Eurobank
•
•
Πρόγραμμα
εξετάσεων
Κέντρα Ξένων
Γλωσσών

Μεμονωμένοι
υποψήφιοι

YLE Movers

€ 60

YLE Flyers

€ 60

GR4401404410441002002000221
441-00-2002-000221
GR8802600120000310100821820
0026-0012-31-0100821820

Η καταβολή των εξετάστρων δε μπορεί να γίνει με μετρητά ή με ταχυδρομική επιταγή.
Στις περιπτώσεις διατραπεζικών εμβασμάτων τα έξοδα βαραίνουν τον πελάτη και όχι την
Ελληνοαμερικανική Ένωση. Για το λόγο αυτό επιλέγετε «Έξοδα OUR» και όχι «Έξοδα SHA».

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.

Κανονισμοί

•

•
Γενικές
πληροφορίες

Για τους όρους συμμετοχής και κανονισμούς των εξετάσεων Cambridge English, επισκεφθείτε τις
ιστοσελίδες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:
http://www.hau.gr/?i=examinations.el.examination-regulations και
http://www.hau.gr/?i=examinations.el.registering-for-the-examinations.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανονισμών των
εξετάσεων και των αποφάσεων του εξεταστικού φορέα και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Την ημέρα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
• Το πρόγραμμα των εξετάσεων που θα λάβουν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση.
• Ξυλομπογιές (μαύρο, μπλε, καφέ, πράσινο, γκρι, πορτοκαλί, ροζ, μωβ, κόκκινο, κίτρινο).
• Προαιρετικά αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό (δήμου ή κοινότητας) με
πρόσφατη σφραγισμένη φωτογραφία.
Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος στους υποψήφιους, δεν εξυπηρετούνται αιτήματά τους για
αλλαγές στο χώρο, στην ημερομηνία ή/και ώρα των εξετάσεων. Το Κέντρο Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων δεν ευθύνεται εάν υποψήφιοι δεν λάβουν έγκαιρα το πρόγραμμα για τις εξετάσεις.
Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση και δεν έχουν λάβει πρόγραμμα 10 ημέρες πριν την ημερομηνία
έναρξης της εξεταστικής περιόδου, πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την ασφαλή
διεξαγωγή εξετάσεων, την έγκυρη ανακοίνωση αποτελεσμάτων και την έκδοση εγκύρων
πιστοποιητικών, καθώς επίσης και την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την
ενημέρωση, υλοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών της προγραμμάτων και
υπηρεσιών που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, και την ενημέρωση
για δυνατότητες είτε εκπαιδευτικής είτε πολιτιστικής φύσεως. Τα δεδομένα που ζητάμε θα τηρούνται
από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν
αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε δικαίωμα εύλογης
πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να τα
διορθώσετε σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ελληνοαμερικανικής
Ένωσης: Ε: privacy@hau.gr, Τ: 2103680056.

Συμμετοχή
υποψηφίων με
ειδικές
ικανότητες

Πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές συνθήκες εξετάσεων που παρέχει το Cambridge English σε
υποψήφιους με ειδικές ικανότητες και πληροφορίες για τις προθεσμίες υποβολής των σχετικών
αιτήσεων, διατίθενται στη σχετική ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:
http://www.hau.gr/?i=examinations.en.registering-for-the-examinations#nonstandard.

Αποτελέσματα-

Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά ή με φαξ. Οι υποψήφιοι μαθαίνουν τα
αποτελέσματα τους με την παραλαβή του πιστοποιητικού τους, όπου και αναγράφεται η επίδοσή
τους ανά ενότητα εξέτασης.

Εξέταστρα και
Αποδείξεις

Τα εξέταστρα δε μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται. Οι αποδείξεις καταβολής εξετάστρων των
υποψηφίων είναι διαθέσιμες περίπου την ίδια περίοδο κατά την οποία ανακοινώνονται τα
αποτελέσματα.

Κέντρα Ξένων
Γλωσσών

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αποδείξεις εξετάστρων των μαθητών
τους μέσω του συστήματος ORFEAS. Οι αποδείξεις δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα Κέντρα
Ξένων Γλωσσών.

Μεμονωμένοι
υποψήφιοι

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι λαμβάνουν τις αποδείξεις εξετάστρων 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, τις λαμβάνουν
ταχυδρομικώς.
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής/αποστολής των πιστοποιητικών για τα Κέντρα
Ξένων Γλωσσών ή τους επιτυχόντες υποψηφίους διατίθενται στη σχετική ιστοσελίδα της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: http://www.hau.gr/?i=examinations.el.cambridge-certificates.

Πιστοποιητικά

Αλληλογραφία

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και όλοι οι
μεμονωμένοι υποψήφιοι, εκτός εξεταστικού
κέντρου Θεσσαλονίκης, παρακαλούνται να
απευθύνουν την αλληλογραφία προς:

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και οι μεμονωμένοι
υποψήφιοι εξεταστικού κέντρου Θεσσαλονίκης
παρακαλούνται να απευθύνουν την
αλληλογραφία προς:

Ελληνοαμερικανική Ένωση
Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Μασσαλίας 22 – 106 80 Αθήνα

Ελληνοαμερικανική Ένωση
Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Φράγκων 14 – 546 26 Θεσσαλονίκη

Young Learners English Tests (YLE)
Application Form

Language School Information
Area Code

School Code

Young Learner English Tests (YLE)
[Darken the appropriate circle]
 Starters
 Movers
 Flyers
Examination Center
 Athens
 Thessaloniki
 Other …………………………………….

School Name
Director’s Name

Examination Date:

E-Mail

…………………………………. (Day/Month/Year

Telephone

Please note that minimum numbers of
candidates apply for administrations of
Cambridge English paper-based exams.

Mobile

Information for Candidates (Complete in CAPITAL LETTERS where appropriate)
Last Name*

First Name*

Father’s Name*

1.

Date of Birth*
(Day/Month/Year)

Gender
Male
Female



2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.





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 and the Cambridge English Examinations
Regulations for Candidates, which have been made publicly available at http://www.hau.gr/?i=examinations.en.examination-regulations and http://www.hau.gr/?i=examinations.en.registering-for-theexaminations respectively. Any questions on the regulations should be addressed to the Hellenic American Union Center for Examinations and Certifications.
• The candidate is aware of and consents to the use of his/her personal information as described below:
The Hellenic American Union collects and uses personal information in order to securely administer language certificate examinations; to accurately communicate the results of these examinations, and; to be able to certify the validity of certificates
issued to candidates in these examinations. Furthermore, it uses personal information to communicate with the members of its public; to provide information on and operate educational, certification and cultural programs and services that it conducts
on its own, on behalf of, or in cooperation with other organizations, and; to inform the members of its public of educational and cultural opportunities. The information we have requested in this form will be maintained in digital and/or physical form and
used only for the purposes described above. You have the right to reasonable access to the personal information we have on you, to request a copy of this information, and to correct it if inaccurate. If you would like more information on the Hellenic
American Union’s data protection and privacy policy, please contact the Hellenic American Union’s Data Protection Officer: • : privacy@hau.gr ¤: 2103680056.

Director’s Name:

Date:

Signature:
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