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Θέμα: 
Μεταφορά Συμμετοχής υποψηφίων για 
επόμενη Εξεταστική Περίοδο 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΕΝΤΡΟΥ Ξ.Γ. ή  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
Ονοματεπώνυμο: 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
Διεύθυνση: 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
Τ.Κ. – Περιοχή: 
 
_________________________________ 
 
 
Τηλέφωνα: 
 
1. ___________________________ 
 
2. ___________________________ 
 
 
Υπογραφή: ________________________ 
 
Ημερομηνία: _______________________ 
 
 

 
Προς 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. 
Ακαδημίας 98-100, Αθήνα 106 77 
Τηλ. 210-3830752, FAX 2117600080 
 
 
Παρακαλώ η/οι συμμετοχή/ές του/των 
παρακάτω υποψήφιου/ων στις εξετάσεις 
EUROPALSO ή ESB ή CAMBRIDGE: 
(Όνομα, Κωδικός Αριθμός, Επίπεδο): 
 
1. ____________________________ 
 

____________________________ 
 
2. ____________________________ 
 

____________________________ 
 
Να μεταφερθεί/ούν σε επόμενη εξεταστική 
περίοδο - επίπεδο:  
 
_________________________________ 
 
(1) α. Δεκέμβριος ή  [       ] 
 β. Μάιος  [       ] λόγω: 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

Για τη μεταφορά συμμετοχής υποψηφίων σε επόμενη εξεταστική περίοδο  
γίνονται δεκτά δικαιολογητικά από: 

 

1. Δημόσια Νοσοκομεία ή Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία 

2. Πανεπιστήμια, Δημόσια σχολεία, Δημόσιους Οργανισμούς, για εξετάσεις. 

3. Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Γκαίτε, για γραπτές εξετάσεις. 

4.Γυμναστικούς Συλλόγους, για επίσημους αγώνες. 

5. Ιδιωτικούς γιατρούς 
 

Όπου απαιτείται θα καταβληθεί η διαφορά των εξέταστρων. 
Υποβάλλω συνημμένα τα δικαιολογητικά (Σημείωση) καθώς επίσης και το 
δελτίο συμμετοχής του υποψηφίου από τις εξετάσεις EUROPALSO ή 
ESB ή CAMBRIDGE.  
Γνωρίζω ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών και Ιδιοκτητών 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών (EUROPALSO) προβαίνει σε επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων που συμπληρώνω ή επισυνάπτω στην 
παρούσα με σκοπό να πραγματοποιήσει μεταφορά της συμμετοχής μου 
ή της συμμετοχής του προσώπου που μου έχει παράσχει σχετική 
εξουσιοδότηση σε επόμενη Εξεταστική Περίοδο και τα διατηρεί έως 1 
έτος. 
Σε περίπτωση που στην παρούσα ή στα συνημμένα έγγραφα 
εμπεριέχονται προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών (π.χ. υγείας) 

δηλώνω ότι συναινώ στην επεξεργασία τους για την εκπλήρωση του 
ανωτέρω σκοπού. 
Γνωρίζω ότι διαθέτω ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα πρόσβασης, 
διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας, εναντίωσης στην 
επεξεργασία ή και άρσης της συγκατάθεσής μου, τα οποία μπορώ να 
ασκήσω στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών και Ιδιοκτητών Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών στην ταχυδρομική διεύθυνση Ακαδημίας 98-100, Αθήνα 
υπόψη DPO ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
dpo@europalso.gr, καθώς και, εφόσον δεν ικανοποιηθεί το δικαίωμά μου, 
προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr).  


