ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOEIC®
Δήλωση Συμμετοχής:
Για να συμμετέχετε στις εξετάσεις TOEIC®, μεμονωμένα ή μέσω των Κέντρων Ξένων Γλωσσών,
ακολουθείτε την εξής διαδικασία τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης που
επιθυμείτε:
α) καταβάλλετε 145€ στο λογαριασμό GR3701200160000000084623024 της Εμπορικής Τράπεζας
 Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη κατάθεσης αναγράφεται σωστά το ονοματεπώνυμό σας.
 Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να κάνουν μία συγκεντρωτική κατάθεση για όλους τους
υποψήφιους δηλώνοντας τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του Κέντρου (ονοματεπώνυμο και κωδικό).
β) υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:
http://www.hau.gr → Examinations → TOEIC → TOEIC Test Application
 Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες. Το όνομα και το
επίθετο συμπληρώνονται όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του
υποψηφίου.
 Στο πεδίο «Bank Info» συμπληρώνετε την ημερομηνία που έγινε η κατάθεση των εξέταστρων
καθώς και τα στοιχεία που αναγράφονται στο πεδίο «Ταυτότητα Πράξης» στο Αντίγραφο
Γραμματίου Είσπραξης που σας δίνεται από την Τράπεζα.
γ) επιβεβαιώνετε τηλεφωνικά δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης που επιλέξατε την
ολοκλήρωση της εγγραφής σας και ενημερώνεστε για τον τόπο και ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων.
Γενικές Πληροφορίες για τους υποψήφιους
 Την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή
διαβατήριο ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από αρμόδια επίσημη αρχή, απλό φωτοαντίγραφο
όποιου εκ των παραστατικών προσκομίσουν, την πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης των
εξέταστρων από την Εμπορική Τράπεζα, ρολόι, μολύβι και γομολάστιχα.
 Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να βρίσκονται στον εξεταστικό χώρο 30’ πριν την έναρξη της
εξέτασης.
 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων και το κάπνισμα μέσα στην αίθουσα
εξετάσεων.
 Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
 Έργο των υπευθύνων των εξετάσεων είναι η διασφάλιση άριστων συνθηκών εξέτασης για όλους
τους υποψήφιους σύμφωνα με τους κανονισμούς του Educational Testing Service και της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Η συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται συμμόρφωση των
υποψηφίων προς τους κανονισμούς και τις υποδείξεις των υπευθύνων των εξετάσεων.
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