Πληροφοριακό Έντυπο Εξετάσεων
English Teaching Competency Test (ETECT) – Level 5 & Level 7
Ιούλιος 2021

Ημερομηνίες
εγγραφών
εξετάσεων
Δήλωση συμμετοχής
Κέντρα Ξένων
Γλωσσών

Μεμονωμένοι
υποψήφιοι

Απαραίτητα
δικαιολογητικά

Εξέταστρα
Τράπεζα:
Αριθμός λογ/σμου:
IBAN:

12 Φεβρουαρίου 2021 – 4 Ιουνίου 2021
4 Ιουλίου 2021
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/ (κατάθεση αντιγράφων πιστοποιητικού C2 και απολυτηρίου Λυκείου
την ημέρα της εξέτασης).
 Ταχυδρομικά, αποστέλλοντας συστημένα την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη μαζί με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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,
κατάθεση αντιγράφων πιστοποιητικού C2 και απολυτηρίου Λυκείου την ημέρα της
εξέτασης).
 Ταχυδρομικά, αποστέλλοντας συστημένα την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη μαζί με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δε γίνονται δεκτές αιτήσεις μέσω φαξ.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο κάθε υποψήφιος είναι τα εξής:
1. Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ETECT
2. Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2
3. Αντίγραφο απολυτήριου Λυκείου
4. Πρωτότυπη τραπεζική απόδειξη κατάθεσης των εξετάστρων

ETECT - Level 5: 150€

ETECT - Level 7: 225€

ALPHA BANK
441 00 2002 000176
GR95 0140 4410 4410 0200 2000176
Στην απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου.
Η καταβολή των εξετάστρων δε μπορεί να γίνει με μετρητά ή με ταχυδρομική επιταγή.

Κανονισμοί εξετάσεων

Η συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανονισμών
των εξετάσεων και των αποφάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Για τους όρους
συμμετοχής και κανονισμούς των εξετάσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: http://www.hau.gr/?i=examinations.en.examination-regulations
Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων | Ελληνοαμερικανική Ένωση
Μασσαλίας 22, 10680 Αθήνα | Τ: 210 3680000 | F: 210 3634200
Φράγκων 14, 54626 Θεσσαλονίκη | Τ: 2310 557600 | F: 2310 553925
Web: www.hau.gr/exams | E-mail: exams@hau.gr

Κανονισμοί χρήσης
πιστοποιητικού

Γενικές πληροφορίες
προς τους
υποψηφίους

Για τις υποχρεώσεις του κατόχου πιστοποίησης ETECT και τους όρους χρήσης του
πιστοποιητικού, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:
http://www.hau.gr/?i=examinations.en.examination-regulations

1.

2.
3.
4.

Την ημέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους έγκυρο και πρωτότυπο
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και συγκεκριμένα:
 Για τους Έλληνες πολίτες: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια
οδήγησης ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με σφραγισμένη φωτογραφία από
αρμόδια επίσημη αρχή
 Για τους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο σε ισχύ
 Για τους πολίτες τρίτων κρατών: διαβατήριο σε ισχύ ή σχετικό έγγραφο που έχει
εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές
Χωρίς κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα εξετάσεων.
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 δε λάβουν
έγκαιρα το πρόγραμμα για τις εξετάσεις. Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση και δεν έχουν λάβει
πρόγραμμα 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, πρέπει να
επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής
Ένωσης.

Συλλογή και χρήση
προσωπικών
δεδομένων

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την
επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την υλοποίηση των εξεταστικών της και
άλλων προγραμμάτων, και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. 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 διορθώσετε σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Αν θέλετε περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελληνοαμερικανική Ένωση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση privacy@hau.gr.

Επικοινωνία Αλληλογραφία

Υποψήφιοι εξεταστικού κέντρου Αθήνας &
Νότιας Ελλάδας:
Hellenic American Union
Center for Examinations and Certifications
Μασσαλίας 22, 106 80 Αθήνα

Υποψήφιοι εξεταστικού κέντρου Θεσσαλονίκης
& Βόρειας Ελλάδας:
Hellenic American Union
Center for Examinations and Certifications
Φράγκων 14, 546 26 Θεσσαλονίκη

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων | Ελληνοαμερικανική Ένωση
Μασσαλίας 22, 10680 Αθήνα | Τ: 210 3680000 | F: 210 3634200
Φράγκων 14, 54626 Θεσσαλονίκη | Τ: 2310 557600 | F: 2310 553925
Web: www.hau.gr/exams | E-mail: exams@hau.gr

E15-22

ETECT Application Form
Level 5 – Level 7
Candidate Information
(Complete details in CAPITAL LETTERS and personal details exactly as they appear on identity card/passport – all fields are required)
Last Name:
First Name:
Father’s Name:
Street Name:
Street Number:
Postal Code:
City:
Date of Birth (dd/mm/yyyy):
Native Language:
E-mail:
Telephone:
Mobile:

Please darken the appropriate circle for the test you wish to
register for:
1. Have you taken a teacher knowledge test before?
2. Do you have a C2 English language certificate?
3.

If yes, please specify Examining Body and year:

4.

Do you have a BA or related degree in TEFL/TESOL?

5.

If yes, please specify Academic Institution and year:

6.
7.

Do you have an MA or related degree in TEFL/TESOL?
If yes, please specify Academic Institution and year:

8.

Number of years of teaching experience:

9.

Test Center:

Level 5 

Level 7 

Yes 
Yes 

No 
No 

Yes 
Yes 

No 
No 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

Athens 

Thessaloniki 

Other___________

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 undertakes the responsibility to comply with the
specific regulations. 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.
• The candidate is made aware that his/her personal information will be used as described below:
1. to register the candidate for the examination requested; 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.
2. to provide the candidate with information on events, activities and services that Hellenic American Union offers or organi zes, either independently or in cooperation with other organizations, under the
condition that consent is provided below.
The information we have requested in this form will be maintained in digital and physical form and used only for the purposes described above.
Depending on the examination, candidate personal data may be sent to the United States (Michigan Language Assessment, Hellenic American University) or Europe (Cambridge Assessment English, ETS
Europe) to process, score and issue the results for the examination. These examination bodies process candidate personal data with appropriate safeguards to protect the security and privacy of this data.
Hellenic American Union maintains candidates’ personal information for as long as it has legal, regulatory or contractual responsibilities to maintain this information. Candidates have the right to access the
personal information we maintain on them and to request a copy of this information; to correct inconsistent or inaccurate and complete any missing data; to delete or to restrict the processing of this data for
matters explicitly defined by law; to receive the personal data concerning them in a structured, commonly used and machine-readable format; and to object to the processing of your personal data for matters
explicitly defined by law, and to withdraw their consent, if provided below.
Candidates can exercise these rights by submitting a written request to Hellenic American Union, Massalias 22, privacy@hau.gr to which the Hellenic American Union will answer within one month from its
receipt. This deadline may be extended for two additional months if the complexity of the request or the number of requests it is processing at the time require so. If candidates believe that the Hellenic
American Union has infringed your data privacy rights, they have the right to file a complaint with the Hellenic Data Protection Authority (www.dpa.gr).
For more information on the Hellenic American Union’s data protection and privacy policy, please contact us at privacy@hau.gr or +30 210 3680056.

☐I hereby give my consent to Hellenic American Union to process my data to send me information as described above (para. 2).

Candidate’s name: …………………………………….……………Date:..……………….………………Signature:…………………………………..
Please sign to validate the application
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