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ΙSO 9001:2015 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 
(με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες) 

Επιθυμώ η αλληλογραφία 

να αποστέλλεται 

(σημειώστε ένα από τα 

δύο κουτιά)* 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*: 

ΟΔΟΣ*: ΑΡΙΘΜΟΣ*: 

 
ΠΟΛΗ*: Τ.Κ.*: 

ΚΙΝΗΤΟ*: ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ: 

E-mail*: 

Α.Φ.Μ.*: ΔΟΥ*: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ*: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ*: 

 

 
 

 
 

 

Β1 
 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
(με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ*: 

ΟΔΟΣ*: ΑΡΙΘΜΟΣ*: 

ΠΟΛΗ*: Τ.Κ.*: 

ΚΙΝΗΤΟ*: ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ: 

E-mail*: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες) RESITS 
 

ΟΝΟΜΑ 
 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 
 

ΕΠΙΘΕΤΟ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Έχετε αποτύχει στο ίδιο 
  επίπεδο ;(κυκλώστε)  

Σε ποια εξεταστική για 1
η 

φορά; 

                                            
NAI                                    ΟΧΙ 

                                         Εξ. Περίοδος: 

                        (π.χ. MAY2018 ή DEC2018) 
       Με την παρούσα αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται και τα παρακάτω:                 

1. Πρωτότυπη απόδειξη τραπέζης (κρατήστε ένα αντίγραφο) 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (στη φωτοτυπία διαβατηρίου να αναγράφεται χειρόγραφα το πατρώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες) 

 Τα πεδία με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. 

 Δελτία: 15 ημέρες πριν την ημέρα των εξετάσεων θα μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας (www.europalso.gr) από το μενού ONLINE-ΔΕΛΤΙΑ ακολουθώντας τις οδηγίες. 

 Αποτελέσματα: 2 μήνες μετά τις εξετάσεις θα μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας (www.europalso.gr) από το μενού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ακολουθώντας τις οδηγίες. 

 Τα δελτία και τα αποτελέσματα δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά. 

 Τόσο τα στοιχεία του καθηγητή/τριας όσο και τα στοιχεία του ανεξάρτητου υποψηφίου που αναγράφονται στην παρούσα ή σε τυχόν συνημμένα έγγραφα τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Σύνδεσμο EUROPALSO για λογαριασμό του ESB στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης για τη συμμετοχή στις 

εξετάσεις. Τα δεδομένα διατηρούνται για 1 έτος και πρόσβαση σε αυτά δύναται να έχουν οι καθηγητές ή και το προσωπικό που έχει οριστεί υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, καθώς και η συνεργαζόμενη εταιρεία τεχνικής υποστήριξης-μηχανογράφησης. Τα υποκείμενα των δεδομένων 

μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού, εναντίωσης προς το ESB στη διεύθυνση 9 Hattersley Court, Burscough Road Ormskirk L39 2AY, καθώς και, εφόσον δεν ικανοποιηθεί το δικαίωμα τους, να προσφύγουν στην  

ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr). 

http://www.europalso.gr/
http://www.europalso.gr/

