
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: Ελληνοαμερικανική Ένωση,  
Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων, Γραφείο Πιστοποιητικών & Βεβαιώσεων 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

: 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Ν. 1599/1986,  δηλώνω: 

Εξουσιοδοτώ τον/την ____________________________________________________________________________ 
του ________________________________ με ημερομηνία γέννησης ____________________________ και κάτοχο 
του υπ’ αριθμ. ΑΔΤ/ Διαβατηρίου ____________________________  

Να αιτηθεί και παραλάβει αντ’ εμού και για λογαριασμό μου: 

 Το πρωτότυπο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας   
University of Michigan:  ECCE    ECPE 
Hellenic American University:  BCCE™    ALCE™     CETT 
Educational Testing Service:  TOEIC®     TOEFL® Junior  
Cambridge English:   KET    PET    FCE    CΑE    CPE    ILEC    ICFE 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας:  Α1    Α2    Β1    Β2    Γ1    Γ2 

 Επικυρωμένα αντίγραφα στην ελληνική  στην αγγλική  γλώσσα του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας του οποίου είμαι 
κάτοχος 

 Μεταφρασμένα αντίγραφα του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας του οποίου είμαι κάτοχος 

 Βεβαίωση αντικατάστασης απολεσθέντος πρωτότυπου πιστοποιητικού 

 Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις 

 Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις 

 Βεβαίωση εγγραφής σε εξετάσεις 

 ______________________________________ 

Ημερομηνία:    /       / 

Ο – Η Δηλ……. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  


