ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ESB – Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου
Προφορικές εξετάσεις: θα ανακοινωθούν σύντομα

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Κέντρα Ξένων Γλωσσών
B1
90€
C1
B2
170€
C2

175€
190€

Β1-Β2
C1-C2

200€ (αντί για 260€)
280€ (αντί για 365€)

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

230€ (αντί για 340€)
220€ (αντί για 345€)
270€ (αντί για 380€)

ΝΕΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ
ΠΑΚΕΤΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου έως Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ

1. Στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
o ALPHA BANK
415.002002001395
GR22-0140-4150-4150-0200-2001-395

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

o

EUROBANK

0026.0418.58.0200008445
GR79-0260-4180-0005-8020-0008-445

o

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5029000350.547
GR33-0172-0290-0050-2900-0350-547

Παρακαλούμε να γίνει μία συγκεντρωτική κατάθεση (ένα ποσό) για το σύνολο των
υποψηφίων ESB με αιτιολογία: ESB, ΚΞΓ και Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη, π.χ. ESB
ΚΞΓ PAPADODOULOS NIKOS.

Επισήμανση:
Οι καταθέσεις με διαφορετική αιτιολογία, οι πολλαπλές καταθέσεις και ιδιαίτερα
οι μεμονωμένες από κάθε έναν υποψήφιο σας, δημιουργούν πρόβλημα κατά τον
έλεγχο ταυτοποίησης πληρωμής των εξετάστρων του ΚΞΓ σας.
Στους παραπάνω λογαριασμούς δικαιούχος εμφανίζεται ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Σε περίπτωση μεταφοράς από
άλλη τράπεζα στο πεδίο “Δικαιούχος” θα πρέπει να αναγράφετε την πλήρη
επωνυμία. Εάν υπάρχει περιορισμένος αριθμός χαρακτήρων παρακαλούμε να
αναγράφετε: “Παν. Συν. Καθ. Ιδ. Κ.Ξ.Γ.”
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.
Επικοινωνήστε οπωσδήποτε με το Γραφείο Εξετάσεων πριν προχωρήσετε στις
παρακάτω περιπτώσεις: (2103830752, εσωτ. 1)
a) Δήλωση Υποψηφίων Ειδικού τιμολογίου (βλ. Online: παράγραφος στ).
b) Πληρωμή εξέταστρων σε περισσότερες από μία καταθέσεις.
2. Μέσω τερματικού POS στα γραφεία του Συνδέσμου

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΟ ONLINE
Η δήλωση υποψηφίων για τις εξετάσεις ESB γίνεται πλέον μόνο ONLINE. Οι
έντυπες αιτήσεις έχουν καταργηθεί.
ONLINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ (μόνο για Κέντρα Ξένων Γλωσσών)
Μέσω του www.europalso.gr:
α. για να συνδεθείτε στο «Online Σύστημα» πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό
εξετάσεων και το password του Συνδέσμου.

Για την είσοδο σας στο σύστημα, πληκτρολογήσετε τα παρακάτω: Στο πρώτο πεδίο,
«Exams ID@europalso.gr», (Exams ID είναι ο κωδικός Εξετάσεων του Κέντρου σας)
και στο δεύτερο πεδίο το «Password», του Κέντρου σας.
β. Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται σε κάθε βήμα. Λεπτομερείς οδηγίες
για τη δήλωση υποψηφίων στο Online Σύστημα εδώ
γ. Μην ξεχάσετε να δώσετε τα στοιχεία της τραπεζικής κατάθεσης. Αν δεν τα
συμπληρώσετε, τότε η υποβολή δεν είναι ολοκληρωμένη και τα ονόματα των
ΠΡΟΣΟΧΗ!
υποψηφίων δεν έχουν καταχωρηθεί.
δ. Την ευθύνη για την ορθή και πλήρη αναγραφή των στοιχείων των υποψηφίων
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
φέρει το ΚΞΓ.
ε. Προωθήστε απαραίτητα το αποδεικτικό κατάθεσης των εξέταστρων με email
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
με θέμα: ESB, ΚΞΓ και Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη, π.χ. ESB ΚΞΓ PAPADODOULOS
NIKOS στο europalso@europalso.gr
στ. Υποψηφίοι Ειδικού Τιμολογίου (π.χ. έκπτωση εξέταστρων για τα παιδιά
Ιδιοκτητών, μεταφορά εξεταστικής περιόδου, μεταφορά εξεταστικής με
ονομαστικό voucher), στο Online Σύστημα. Επικοινωνήστε πρώτα με το Γραφείο
Εξετάσεων για να σας καθοδηγήσει για την δήλωση των υποψηφίων αυτών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
EUROPALSO – Γραφείο Εξετάσεων
europalso@europalso.gr Τηλ: 210 3830752, εσωτ:1
κα Ιωάννου Πόπη, κ.κ. Ντίνος Δημήτρης, Μαλλιάρης Κώστας, Παπαδοπούλου
Αλκμήνη
____________________________________________________________________________________
___

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΝΕΟ

Όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατατίθενται μέχρι Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου.
Τα δικαιολογητικά προς κατάθεση είναι τα παρακάτω:
α. Αίτηση για Ειδική Μέριμνα συμπληρωμένη
(πατήστε εδώ)
β. Ιατρική Γνωμάτευση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα, στα ελληνικά
γ. Μετάφραση Γνωμάτευσης
o ESB: Μεταφρασμένη* γνωμάτευση κατόπιν συνεννόησης. Για τη μετάφραση
της γνωμάτευσης επικοινωνήστε πρώτα με το Γραφείο Εξετάσεων
Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών Υποψηφίων: (πατήστε εδώ)
Για τους υποψηφίους Ειδικής Μέριμνας που δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση,
θα πρέπει η Αίτηση Ειδικής Μέριμνας να κατατίθεται σε κάθε εξεταστική.
Για τους υποψήφιους Ειδικής Μέριμνας επικοινωνείτε αποκλειστικά με το Γραφείο
Εξετάσεων (2103830752, εσωτ. 1).
*Μετάφραση από Μεταφραστικό Κέντρο, Υπουργείο Εξωτερικών, Δικηγόρο κ.α.

__________________________________________________________________________________
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
Δωρεάν Επανεξέταση στις εξετάσεις ESB (πατήστε εδώ)
__________________________________________________________________________________
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Το αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ ESB, δίνει μόρια UCAS (UCAS tariff points),
για εισαγωγή σε Βρετανικά Πανεπιστήμια, στους κατόχους πιστοποιητικών
επιπέδου C2. (Πατήστε εδώ)
__________________________________________________________________________________________

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Εξεταστές Προφορικών
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που έχουν Αλλοδαπούς Καθηγητές ή Έλληνες με
σπουδές στο εξωτερικό, ή Bilingual teachers που θέλουν να λάβουν μέρος στις
εξετάσεις ESB σαν εξεταστές προφορικών να ενεργήσουν τα παρακάτω:
α. Εάν δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στις εξετάσεις πρέπει να συμπληρώσουν και να
καταθέσουν την ειδική αίτηση. (πατήστε εδώ)
β. Εάν έχουν λάβει ξανά μέρος στις εξετάσεις να ενημερώσουν τηλεφωνικά το
τμήμα Εξετάσεων.
Υπεύθυνοι-Τομεάρχες-Επιτηρητές
Στελέχωση εξεταστικών κέντρων ESB-Cambridge κατά τις ημέρες διεξαγωγής
εξετάσεων. Για τη φόρμα δήλωσης προσωπικού (πατήστε εδώ)

