ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CAMBRIDGE
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Όλα τα επίπεδα
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου (πλην του CAE)
CAE
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου
Προφορικές εξετάσεις: θα ανακοινωθούν σύντομα

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

YLE
KETfs
PETfs

ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Cambridge FCEfs-ESB B2
Cambridge CAE-ESB C1
Cambridge CPE-ESB C2

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Έως Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ

1. Στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
o ALPHA BANK
415.002002004115
GR11-0140-4150-4150-0200-2004-115

60€
75€
85€

FCEfs
CAE
CPE

165€
160€
185€

230€ (αντί για 325€)
220€ (αντί για 320€)
270€ (αντί για 365€)

o

EUROBANK

0026.0418.51.0200008929
GR55-0260-4180-0005-1020-0008-929

o

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5029.030942.139
GR91-0172-0290-0050-2903-0942-139

Παρακαλούμε να γίνει μία συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για όλους
τους υποψηφίους CABRIDGE.
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.
Για τους υποψήφιους Ειδικού τιμολογίου παρακαλούμε να επικοινωνείτε
αποκλειστικά με το Γραφείο Εξετάσεων (2103830752, εσωτ. 1).
2. Μέσω τερματικού POS στα γραφεία του Συνδέσμου.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ONLINE (μόνο για Κέντρα Ξένων Γλωσσών)
Μέσω του www.europalso.gr:
α. για να μπείτε στο «ONLINE ΕΓΓΡΑΦΕΣ» πρέπει να γνωρίζετε τους κωδικούς
και passwords του Συνδέσμου.
β. Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται σε κάθε βήμα
γ. 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.
δ. Την ευθύνη για την ορθή και πλήρη αναγραφή των στοιχείων των
υποψηφίων φέρει το ΚΞΓ.
ε. Λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπληρωση της φόρμας θα βρείτε εδώ

2. ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
α. Αιτήσεις υποψηφίων: YLE/KETfs/PETfs, FCEfs, CAE, CPE
(πατήστε εδώ)
β. Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση των αιτήσεων
(πατήστε εδώ)
Επίσης μπορείτε να ζητήσετε τα παραπάνω έγγραφα να σας σταλούν μέσω
email ή ταχυδρομείου.
γ. 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 ή με email
(europalso@europalso.gr)
δ. Τα στοιχεία των υποψηφίων πρέπει να είναι γραμμένα με κεφαλαίους και
λατινικούς χαρακτήρες.
ε. Την ευθύνη για την ορθή και πλήρη αναγραφή των στοιχείων των
υποψηφίων φέρει το ΚΞΓ.
ΤΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ &
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΕΩΝ

EUROPALSO
Ακαδημίας 98-100
10677 Αθήνα (Πλ. Κάνιγγος, 4ος όροφος)
210 3830752, κος Δημήτρης Ντίνος

_______________________________________________________________________________________

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Μαθησιακές δυσκολίες, κώφωση, braille κ.α.
(πατήστε εδώ)
Για τους υποψήφιους Ειδικής Μέριμνας επικοινωνείτε αποκλειστικά με το
Γραφείο Εξετάσεων (2103830752, εσωτ. 1).
Τα δικαιολογητικά προς κατάθεση είναι τα παρακάτω:
α. Αίτηση για Ειδική Μέριμνα συμπληρωμένη από το ΚΞΓ
(πατήστε εδώ)
β. Ιατρική Γνωμάτευση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα, στα ελληνικά
γ. Μεταφρασμένη γνωμάτευση από Μεταφραστικό Κέντρο, Υπουργείο
Εξωτερικών, Δικηγόρο κ.α.
Για τους υπουψηφίους Ειδικής Μέριμνας που δικαιούνται δωρεάν
επανεξέταση, θα πρέπει η Αίτηση Ειδικής Μέριμνας να κατατίθεται σε κάθε
εξεταστική.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται μέχρι, Παρασκευή, 30

Οκτωβρίου.

