
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 
 

 

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
  

Γραπτές Εξετάσεις      
  

CPE: (Για την Αττική) Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 
 

09.10 – 13:30 CPE: (Για την Περιφέρεια) Σάββατο, 30 Νοεμβρίου ή 
Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 
 

CAE: Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 09.10 – 13:30 
FCEfs:  Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 09.10 – 13:05 
PETfs:  Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 09.30 – 11:50 
KETfs:  Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 13.30 – 15:25 
YLE:  Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου  
 
Προφορικές Εξετάσεις Θα ανακοινωθούν σύντομα. 
 

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:  
 
YLE:   60€    FCEfs:  160€ 

 KETfs:   75€     CAE:   150€ 
PETfs:   85€    CPE:  180€ 

 
Εκπτωτικά     FCE fs-ESB B2  230€ (αντί για 315€) 

πακέτα:     CAE-ESB C1  220€ (αντί για 305€) 
      CPE-ESB C2  270€ (αντί για 355€)  

 

Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  
 

 YLE, KETfs, PETfs, CAE: έως Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 
  
 

Δ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ: 
 

1. Κατάθεση εξετάστρων, μόνο, στους παρακάτω λογαριασμούς του Συνδέσμου: 
 

 ALPHA BANK        4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 4 1 1 5 
      IBAN   GR11-0140-4150-4150-0200-2004-115  
 

 EUROBANK      0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 1 . 0 2 0 0 0 0 8 9 2 9  
      IBAN  GR55-0260-4180-0005-1020-0008-929 
 

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ      5029. 030942. 139 
      IBAN  GR91-0172-0290-0050-2903-0942-139 
 

 
 

 

 

 
 

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με τις 
καταστάσεις υποψηφίων σαν απόδειξη πληρωμής των εξέταστρων και το άλλο θα το κρατήσετε σαν 
αποδεικτικό στοιχείο. Παρακαλούμε στο πάνω μέρος της απόδειξης να αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο του Ιδιοκτήτη Κέντρου Ξ. Γ. με κεφαλαία γράμματα. 

Επίσης, μπορείτε, αφού καταθέσετε τα χρήματα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα από τις 
παραπάνω τράπεζες, σύμφωνα με τις οδηγίες, να προσέλθετε στον Σύνδεσμο όπου θα συμπληρώσετε τα 
υπόλοιπα έντυπα. 
Τόπος εγγραφών: Γραμματεία Συνδέσμου (9.00-14.00) (Ακαδημίας 98-100, Αθήνα-10677)  
Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Ντίνος (210 3830752) 

Παρακαλούμε να γίνει μια συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για όλους τους υποψηφίους CAMBRIDGE. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν παραρτήματα και θελήσετε να χωρίσετε τους υποψηφίους σας σε δύο ή 
τρεις περιοχές, τότε και οι τραπεζικές καταθέσεις θα πρέπει να είναι αντίστοιχες. 
 



2. Καταβολή εξετάστρων μέσω τερματικού POS στα γραφεία του Συνδέσμου  
 

E. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
 

 Κατάσταση περιοχής δεν συμπληρώνεται για τις εξετάσεις Cambridge English 
 

1. Κατάθεση αιτήσεων ONLINE (μόνο για Κέντρα Ξένων Γλωσσών) 
Mέσω του www.europalso.gr: 
i. Για να μπείτε στο «ONLINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να γνωρίζετε τους κωδικούς και passwords του 

Συνδέσμου. 
ii. Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε βήμα. 
iii. Μην ξεχάσετε να δώσετε τα στοιχεία  της τραπεζικής κατάθεσης. Αν δεν τα συμπληρώσετε, τότε η 

υποβολή δεν είναι ολοκληρωμένη και τα ονόματα των υποψηφίων δεν έχουν καταχωρηθεί. 
 
 Συμπληρώνετε τα στοιχεία των υποψηφίων και φέρνετε ή στέλνετε με συστημένη επιστολή ή email: 

a. Τις φωτοτυπίες ταυτοτήτων των υποψηφίων, 

b. Την Δήλωση αποδοχής φωτογράφησης των ενήλικων υποψηφίων επιπέδου CAE ή CPE 

Λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας θα βρείτε στο: Πατήστε εδώ 
(Υπεύθυνος: κ. Δημήτρης Ντίνος 210 3830752) 

 

2. Μέσω email στο europalso@europalso.gr 
3. Έντυπη κατάθεση Αιτήσεων 

Μπορείτε να προμηθευτείτε: 
i. Όλα τα έντυπα των αιτήσεων (Αιτήσεις Υποψηφίων, Αίτηση Ειδικής Μέριμνας, Αίτηση Εξεταστών 

Προφορικών) και 
ii. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων 

με τους παρακάτω τρόπους: 
a. μέσω Internet στη διεύθυνση Πατήστε εδώ 

 (μέσα στο μενού ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / CAMBRIDGE / ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 

b. από τα Γραφεία του Συνδέσμου 

c. μέσω ταχυδρομείου, κατόπιν παραγγελίας από τα Γραφεία του Συνδέσμου 

iii. Οι αιτήσεις υποψηφίων μπορούν να αποσταλούν συμπληρωμένες μαζί με τις φωτοτυπίες των 
αστυνομικών ταυτοτήτων, στα γραφεία του Συνδέσμου, με συστημένη επιστολή ή με courier. 
Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε την παραλαβή του φακέλου σας με τηλεφωνική επαφή στη 
γραμματεία του Συνδέσμου. Οι αιτήσεις υποψηφίων πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία μας μέχρι 
την προαναφερόμενη ημερομηνία. Δεν ισχύει η σφραγίδα ταχυδρομείου. 

iv. Για την εγγραφή των μαθητών σας χρειάζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία: 
ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου, ο Κωδικός του 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών καθώς επίσης και οι φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων. 
Τα στοιχεία των υποψηφίων πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες και κεφαλαία 
γράμματα. Παρακαλούμε η συμπλήρωση των καταστάσεων – αιτήσεων να γίνεται προσεκτικά και 
σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας των υποψηφίων για να αποφεύγονται τα λάθη 
στα ονόματα των υποψηφίων. 

v. Δ/νση αποστολής αιτήσεων: EUROPALSO (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) 
Ακαδημίας 98-100 
106 77 Αθήνα 
210 3830752 
 
 

ΣΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Δυσλεξία, κώφωση κ.α.) 
 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν είναι τα παρακάτω: 
1. Αίτηση για ειδική μέριμνα συμπληρωμένη από το Κ.Ξ.Γ. Πατήστε εδώ 
2.  Πρωτότυπη ή επικυρωμένη Ιατρική γνωμάτευση 
3.  Μετάφραση της ιατρικής γνωμάτευσης. 

  

 

 

 

http://www.europalso.gr/
http://www.europalso.gr/downloads/Announcements/DilApodCAEano18.pdf
mailto:europalso@europalso.gr
https://www.europalso.gr/exams/cambridge/aitiseis-cambridge/
http://www.europalso.gr/downloads/Applications/ESB/EidMer.pdf

