British Council Statement for successful candidates in the
University of Cambridge English Language Examinations
Αίτημα Έκδοσης Βεβαίωσης Επιτυχίας στις Εξετάσεις Αγγλικής
Γλώσσας του University of Cambridge από το British Council
I. HOLDER’S PERSONAL DETAILS (Please fill in)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ (Παρακαλώ συμπληρώστε)
Full name/Ονοματεπώνυμο:

Father’s name/Πατρώνυμο:

Full address/Πλήρης διεύθυνση:

Email address/Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Contact telephone number/Τηλέφωνο επικοινωνίας:

ID card No./Α.Δ.Τ.:

Date of birth/Ημερομηνία γέννησης:

Date of any previous British Council statement request forms/Ημερομηνία τυχόν προηγούμενων
αιτημάτων βεβαίωσης επιτυχίας:

II. If you are acting on behalf of the holder, please fill in (2)
Αν ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου, παρακαλώ συμπληρώστε (2)
Full name/Ονοματεπώνυμο:

Father’s name/Πατρώνυμο:

Full address/Πλήρης διεύθυνση:

Email address (2a)/Ηλεκτρονική διεύθυνση (2α):

Contact telephone number/Τηλέφωνο επικοινωνίας:

ID card No./Α.Δ.Τ.:

Date of any previous British Council statement request forms/Ημερομηνία τυχόν προηγούμενων
αιτημάτων βεβαίωσης επιτυχίας:

III. DETAILS OF THE BRITISH COUNCIL STATEMENT YOU ARE REQUESTING
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ BRITISH COUNCIL ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΕ

Level
Επίπεδο

Lower/FCE

CAE

CPE

Other/Άλλο

Please check
Παρακαλούμε επιλέξτε

Session and year of examination (up to three sessions) e.g. December 1999 or June 2000
Περίοδος και έτος εξετάσεων (ως τρεις επιλογές) π.χ. Δεκέμβριος 1999 ή Ιούνιος 2000
1.
2.
3.

IV. REASON FOR REQUESTING A BRITISH COUNCIL STATEMENT (please check)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ BRITISH COUNCIL (Παρακαλούμε επιλέξτε)
LOST CERTIFICATE
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

______________

DAMAGED CERTIFICATE
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

_______________

V. SOLEMN DECLARATION
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
I certify that the information given on this form is true and accurate and I understand that any attempt to
mislead may result in prosecution. Having read and understood the above said and the Terms and
Conditions under which the British Council provides its translation and verification services and which are
available at www.britishcouncil.gr/study-uk/translation-verification. I also agree to the Terms and Conditions
described hereby for this agreement and consent to the British Council keeping my personal information
only for the issuing and/or translation of the above statement certificate according to the data protection
legislation in force.
Πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες του παρόντος εντύπου είναι αληθείς και ακριβείς και γνωρίζω ότι όποια
προσπάθεια παραπλάνησης επισείει ποινικές κυρώσεις. Αφού μελέτησα, κατανόησα τα προλεχθέντα και το
κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων υπό τους οποίους το British Council παρέχει τις υπηρεσίες
επικύρωσης και μετάφρασης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.britishcouncil.gr/studyuk/translation-verification, συμφωνώ με αυτό και επίσης συναινώ το British Council να διατηρεί τις
προσωπικές μου πληροφορίες μόνο για την έκδοση και/ή μετάφραση της παραπάνω βεβαίωσης σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Signature/Υπογραφή: ……………………………………………………

Date/Ημερομηνία:

……………………………………………………

