Χρεώσεις υπηρεσίας μετάφρασης και επικύρωσης
εγγράφων
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Είδος εγγράφου

• Πτυχίο που εκδόθηκε από ελληνικό εκπαιδευτικό
ίδρυμα
• Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από ελληνικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα
• Εκκαθαριστικό εφορίας
• Ποινικό μητρώο
• Ταυτότητα/διαβατήριο
• Λοιπά δικαιολογητικά που εκδόθηκαν από
ελληνικούς φορείς

Χρέωση μετάφρασης

Χρέωση επικύρωσης

(ανά σελίδα)

(ανά πακέτο εγγράφων)

Περισσότερες από 1 σελίδες*

Περισσότερες από 1 σελίδες*

€14,00

€16,00

1 σελίδα** χρέωση μετάφρασης (περιλαμβάνει επικύρωση της μετάφρασης) €25,50

Είδος εγγράφου

• Αναλυτική βαθμολογία που εκδόθηκε από ελληνικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα
• Απολυτήριο/έλεγχος σχολικής επίδοσης/βεβαίωση
πανελλαδικών εξετάσεων
• Πιστοποιητικό δήμου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό γάμου/θανάτου
• Πιστοποιητικό τράπεζας
• Ιατρική γνωμάτευση
• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ιατρικής ειδικότητας
που εκδόθηκε από ελληνικό νοσοκομείο/αρχή

Χρέωση μετάφρασης

Χρέωση επικύρωσης

(ανά σελίδα)

(ανά πακέτο εγγράφων)

Περισσότερες από 1 σελίδες*

Περισσότερες από 1 σελίδες*

€14,00

€16,00

1 σελίδα** χρέωση μετάφρασης (περιλαμβάνει επικύρωση της μετάφρασης) €28,50

Είδος εγγράφου

• Συστατική επιστολή/πιστοποιητικό προϋπηρεσίας
για σπουδές
• Βιογραφικό σημείωμα (CV) για σπουδές
• Πιστοποιητικό ‘non-standard’ που εκδόθηκε από
ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα / φορέα ή
πιστοποιητικό εκπαίδευσης ιατρικής ειδικότητας
που εκδόθηκε από ελληνικό νοσοκομείο/αρχή
Σημείωση: Ως έγγραφα ‘non-standard’ ορίζονται τα
έγγραφα που περιέχουν τεχνική ορολογία και εκείνα
που είναι μερικώς ή εξ' ολοκλήρου χειρόγραφα.

Χρέωση μετάφρασης

Χρέωση επικύρωσης

(ανά σελίδα)

(ανά πακέτο εγγράφων)

Περισσότερες από 1 σελίδες*

Περισσότερες από 1 σελίδες*

€19,00

€16,00

1 σελίδα** χρέωση μετάφρασης (περιλαμβάνει επικύρωση της μετάφρασης) €35,00
Αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται
παραπάνω/Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

€3,50

Ειδικό αντίγραφο

€10,00

Χρέωση courier (διπλή διαδρομή)

€5,10***

Πληρωμή μέσω υπηρεσίας courier

€2,50***

The United Kingdom's international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).

* ‘Περισσότερες από 1 σελίδες’ αναφέρεται σε: (1) έγγραφο με περισσότερες από μία σελίδες, π.χ.
αναλυτική βαθμολογία ή (2) πακέτο εγγράφων, ορισμένα εκ των οποίων μπορεί να είναι μονοσέλιδα και άλλα
να περιέχουν περισσότερες από μία σελίδα.
** ‘1 Σελίδα’ αναφέρεται σε μονοσέλιδο έγγραφο.
*** Η υπηρεσία courier συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ποσό που θα χρειασθεί να πληρώσετε.
Ενημερώνοντας τον εκπρόσωπο courier που θα παραλάβει τα έγγραφά σας ότι η αποστολή θα γίνει με
χρέωση του British Council, επωφελείστε από τις μειωμένες τιμές που έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά για
εσάς. Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες υπηρεσίες, π.χ. παράδοση Σάββατο, πρωινή
παράδοση ή παράδοση με χρονική δέσμευση.
Σημείωση: Σε περίπτωση αποστολής των εγγράφων σας μέσω courier, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν
σφάλματα που μπορούν να δυσχεράνουν τη διαδικασία παροχής των εκάστοτε αιτούμενων υπηρεσιών και να
προκαλέσουν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
από τη λήψη των εγγράφων σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τις αιτούμενες υπηρεσίες και το ακριβές
πληρωτέο ποσό που θα καταβάλλετε με την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και την επιστροφή των
εγγράφων σας.
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ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Χρέωση
μετάφρασης

Είδος εγγράφου

(ανά σελίδα –
περιλαμβάνει έξοδα
δικηγόρου)

Χρέωση
επικύρωσης
γνησιότητας
αγγλικού εγγράφου
(ανά έγγραφο)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
• Πτυχίο που εκδόθηκε από βρετανικό εκπαιδευτικό
ίδρυμα
• Πιστοποιητικό σπουδών που εκδόθηκε από
βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα
• Αναλυτική βαθμολογία ή Diploma Supplement
που εκδόθηκε από βρετανικό εκπαιδευτικό
ίδρυμα

€23,00

€12,00

• Συστατική επιστολή που εκδόθηκε από βρετανικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα
• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ιατρικής ειδικότητας
που εκδόθηκε από βρετανικό νοσοκομείο/αρχή
• Πιστοποιητικό ή συστατική επιστολή ‘nonstandard’ που εκδόθηκε από βρετανικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα
Σημείωση: Ως έγγραφα ‘non-standard’ ορίζονται τα
έγγραφα που περιέχουν τεχνική ορολογία και εκείνα
που είναι μερικώς ή εξ' ολοκλήρου χειρόγραφα.

€28,00

€12,00

Βεβαίωση του British Council που πιστοποιεί το
καθεστώς βρετανικού φορέα

€23,00

€18,00

Βεβαίωση του British Council ‘non-standard’ που
πιστοποιεί το καθεστώς βρετανικού φορέα/την
ικανότητα διδασκαλίας/την ικανότητα εισαγωγής στην
Ανώτατη Εκπαίδευση της Βρετανίας

€23,00

€45,00

Επικύρωση των εγγράφων που αναφέρονται
παραπάνω

Δεν ισχύει

€16,00**

Αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται
παραπάνω

€10,00

€3,00

Χρέωση
μετάφρασης

Χρέωση
επικύρωσης
γνησιότητας
αγγλικού εγγράφου

Είδος εγγράφου

(ανά σελίδα –
περιλαμβάνει έξοδα
δικηγόρου)

(ανά έγγραφο)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που εκδόθηκαν από
το Cambridge English τα οποία επαληθεύονται από
τα αρχεία που τηρούνται στο British Council

€17,50

€8,00

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που εκδόθηκαν από
το Cambridge English για εξετάσεις που έχουν
διεξαχθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία
επαληθεύονται από αρχεία που δεν τηρούνται στο
British Council

€17,50

€18,00*

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που εκδόθηκαν από
το Edexcel, ESB και άλλους αναγνωρισμένους
εξεταστικούς φορείς στη Βρετανία σύμφωνα με τον
Κώδικα Πρακτικής (PDF, 176 kb).

€17,50

€10,00

Page 3 of 5

Επικύρωση και μετάφραση IELTS Test Report Form
(TRF) για τις ελληνικές αρχές σε μορφή βεβαίωσης
του British Council

€17,50

€8,00

Υπηρεσία Express – πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
τα οποία επαληθεύονται από τα αρχεία που
τηρούνται στο British Council

€25,00

€13,00

Βεβαίωση του British Council για απολεσθέντα/
κατεστραμμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του
Cambridge English τα οποία επαληθεύονται από τα
αρχεία που τηρούνται στο British Council

€17,50

€13,00

Βεβαίωση του British Council για απολεσθέντα/
κατεστραμμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του
Cambridge English τα οποία επαληθεύονται από
αρχεία που δεν τηρούνται στο British Council

€17,50

€18,00*

Επικύρωση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του
Cambridge English τα οποία επαληθεύονται από
αρχεία που τηρούνται από το British Council

Δεν ισχύει

€10,00**

Επικύρωση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του
Cambridge English τα οποία επαληθεύονται από
αρχεία που δεν τηρούνται από το British Council

Δεν ισχύει

€18,00**

Επικύρωση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που
εκδόθηκαν από το Edexcel, ESB και άλλους
αναγνωρισμένους εξεταστικούς φορείς στη Βρετανία
σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής (PDF, 176 kb).

Δεν ισχύει

€13,00**

Επικύρωση IELTS Test Report Form (TRF) για τις
ελληνικές αρχές σε μορφή βεβαίωσης του British
Council

Δεν ισχύει

€10,00**

Επικύρωση δικηγόρου σε πιστοποιητικά
γλωσσομάθειας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία

Δεν ισχύει

€7,00

• Αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται
παραπάνω
• Επιπλέον επικύρωση και μετάφραση IELTS Test
Report Form (TRF) για τις ελληνικές αρχές σε
μορφή βεβαίωσης του British Council

€9,00

€2,00

Χρέωση courier (διπλή διαδρομή)

€5,10***

Πληρωμή μέσω υπηρεσίας courier

€2,50***

* Σημείωση: το ποσό που χρεώνει το πανεπιστήμιο περιλαμβάνεται στο κόστος της επικύρωσης που
αναφέρεται.
** Σημείωση: το ποσό αυτό ισχύει μόνο όταν δεν ζητείται μετάφραση.
*** Η υπηρεσία courier συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ποσό που θα χρειασθεί να πληρώσετε.
Ενημερώνοντας τον εκπρόσωπο courier που θα παραλάβει τα έγγραφά σας ότι η αποστολή θα γίνει με
χρέωση του British Council, επωφελείστε από τις μειωμένες τιμές που έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά για
εσάς. Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες υπηρεσίες, π.χ. παράδοση Σάββατο, πρωινή
παράδοση ή παράδοση με χρονική δέσμευση.
Σημείωση: Σε περίπτωση αποστολής των εγγράφων σας μέσω courier, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν
σφάλματα που μπορούν να δυσχεράνουν τη διαδικασία παροχής των εκάστοτε αιτούμενων υπηρεσιών και να
προκαλέσουν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
από τη λήψη των εγγράφων σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τις αιτούμενες υπηρεσίες και το ακριβές
πληρωτέο ποσό που θα καταβάλλετε με την ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου και την επιστροφή των
εγγράφων σας.
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Επικοινωνήστε μαζί μας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας:
Αθήνα
Εξυπηρέτηση Πελατών
British Council
Πλατεία Κολωνακίου 17
106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο 210 369 2333 & 801 500 3692
Φαξ 210 363 0481
Email customerservices@britishcouncil.gr

Θεσσαλονίκη
Υπηρεσία μετάφρασης και επικύρωσης εγγράφων
British Council
Τσιμισκή 43
546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο 210 369 2333 & 801 500 3692
Φαξ 2310 241 960
Email customerservices@britishcouncil.gr

ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.britishcouncil.gr/study-uk/translation-verification.

Αντίγραφο του εντύπου διατίθεται και σε μεγαλύτερη εκτύπωση.
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