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3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως Παρασκευή, 15 Μαΐου 
 

 

  4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ: 
1. Κατάθεση εξετάστρων μόνο στους παρακάτω λογαριασμούς: 

 ALPHA BANK       4 1 5 . 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 9 5 
IBAN  GR22-0140-4150-4150-0200-2001-395  

 EUROBANK     0 0 2 6 . 0 4 1 8 . 5 8 . 0 2 0 0 0 0 8 4 4 5  
IBAN  GR79-0260-4180-0005-8020-0008-445 

 ΠΕΙΡΑΙΩΣ     5 0 2 9. 0 0 0 3 5 0. 5 4 7 
IBAN  GR33-0172-0290-0050-2900-0350-547 
 

 
 
 
 
 
 

Ζητήστε από τον υπάλληλο της τράπεζας δύο αντίγραφα. Το ένα θα κατατεθεί μαζί με τις καταστάσεις 
υποψηφίων σαν απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων 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. 
Πόπη Ιωάννου (210-3830752) 
 
 

2. Καταβολή εξετάστρων μέσω τερματικού POS στα γραφεία του Συνδέσμου.  
 
 
 
 

2. English Speaking Board (E.S.B.) 
 

  

Α.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:   
 

Η διεξαγωγή των Εξετάσεων προγραμματίζεται για τον Ιούλιο. 
 

 
 

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: 
Κέντρα Ξένων Γλωσσών  Ανεξάρτητοι υποψήφιοι 
Β1   85€     100€   

 Β2  160€     175€ 
C1  160€     175€ 
C2  180€     195€  

 

 

Εκπτωτικά πακέτα:  
   B1-B2  200€ (αντί για 245€)   220€ (αντί για 275€) 

C1-C2  280€ (αντί για 340€)   300€ (αντί για 370€) 
 
 

ESB B2-Cambridge FCEfs  230€ (αντί για 325€) 
ESB C1-Cambridge CAE  220€ (αντί για 320€) 
ESB C2-Cambridge CPE  270€ (αντί για 365€)   
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1. EUROPALSO 
           

Α.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  
 

Η διεξαγωγή των Εξετάσεων προγραμματίζεται για τον Ιούλιο. 
  
 

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: 
  Stars 1  32€ Stars 2  35€ Beginners 45€ 

  Elementary 50€ Basic  55€  

   

 
 

ΝΕΟ 

ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ 

STARS 1,2

 

Παρακαλούμε να γίνει μια συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για όλους τους υποψηφίους ESB. 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. 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 

ΕΚΠΩΤΙΚΑ 

ΠΑΚΕΤΑ

 



 
 
 

 5. ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
1. Κατάθεση αιτήσεων ONLINE (μόνο για Κέντρα Ξένων Γλωσσών) 

Mέσω του www.europalso.gr: 
1. Για να μπείτε στο «ONLINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να γνωρίζετε τους κωδικούς και passwords του 

Συνδέσμου. 
2. Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε βήμα. 
3. 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 την Κατάσταση Περιοχής (Επιλογή για Εξεταστικό Κέντρο 
ESB) και φέρνετε ή στέλνετε με συστημένη επιστολή ή email τις φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων 
των υποψηφίων. 
Λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας θα βρείτε στο www.europalso.gr. 

 

2. Έντυπη κατάθεση Αιτήσεων 

Μπορείτε να προμηθευτείτε: 

1. Όλα τα έντυπα των αιτήσεων (Αιτήσεις Υποψηφίων, Αίτηση Ειδικής Μέριμνας, Αίτηση Εξεταστών 
Προφορικών) 

2. Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς επίσης και 
3. Κατάσταση Περιοχής (Επιλογή Εξεταστικού Κέντρου) 

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

(στο μενού: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ /ESB-EUROPALSO/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΚΞΓ) 
b. από τα Γραφεία του Συνδέσμου 
c. μέσω ταχυδρομείου, κατόπιν παραγγελίας από τα Γραφεία του Συνδέσμου 

4. Οι αιτήσεις των 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 τις παραπάνω 
ημερομηνίες. Δεν ισχύει η σφραγίδα ταχυδρομείου. 

5. 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. 

6. Οι αιτήσεις των ΚΞΓ Αθήνας και Περιφέρειας πρέπει να συνοδεύονται από την Κατάσταση Περιοχής 
(Επιλογή για Εξεταστικό Κέντρο).  

Δ/νση αποστολής αιτήσεων: EUROPALSO (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ),  Ακαδημίας 98-100, 10677,  

Αθήνα, 2103830752 

3. Μέσω email στο europalso@europalso.gr 
 

 

6. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (μαθησιακές δυσκολίες, κώφωση, Braille 
κ.ά.) 
Για τους υποψήφιους Ειδικής Μέριμνας επικοινωνείτε αποκλειστικά με το Γραφείο Εξετάσεων (2103830752, εσωτ. 1) 

 Τα δικαιολογητικά προς κατάθεση είναι τα παρακάτω: 

1. Αίτηση για Ειδική Μέριμνα συμπληρωμένη από το ΚΞΓ Πατήστε εδώ 
2. Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα, στα ελληνικά 
3. Μεταφρασμένη γνωμάτευση από Μεταφραστικό κέντρο, Υπουργείο Εξωτερικών, Δικηγόρο κ.α. 

 

7. Το αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ ESB, δίνει μόρια UCAS (UCAS tariff points) για εισαγωγή σε Βρετανικά   

 Πανεπιστήμια στους κατόχους πτυχίων επιπέδου C2. 
 
 
 

  8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
Εξεταστές προφορικών  

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι συvάδελφoι απασχολείτε στο ΚΞΓ σας καθηγητές*:  

 Aλλοδαποί (Βρετανικής, Καναδικής, Αμερικανικής υπηκοότητας, κ.ο.κ) 

 Έλληνες, με προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρα όπου η επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική 

 Έλληνες με πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας ή σπουδές σε άλλο συναφές αντικείμενο (γλωσσολογία, 

μετάφραση, κλπ)  

 Bilingual 
 

 

 

οι οποίοι επιθυμούν vα λάβουν μέρος στις εξετάσεις ESB/CAMBRIDGE English Assessment, ως εξεταστές 
πρoφoρικώv, vα επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξετάσεων του Συνδέσμου. 
 

 

Πληροφορίες: Γραφείο Εξετάσεων: email: oralexaminers@europalso.gr, τηλ: 210 3830752, εσωτ:1.  
Δείτε εδώ την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

*Αφορά σε καθηγητές που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στις εξετάσεις.  

ΝΕΟ 
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