
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

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

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ   Ανεξάρτητοι υποψήφιοι   
B1 105€     

    B2 185€     
    C1 190€     
    C2 205€     
 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ  Β1-Β2 220€ (αντί για 290€)    
    C1-C2 300€ (αντί για 395€)    
 

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 
 

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 ξεχωριστή κατάθεση για κάθε ανεξάρτητο υποψήφιο 
με την ακόλουθη αιτιολογία: Επώνυμο και Όνομα Υποψηφίου-ΑΝΕΞ, π.χ. 
PAPADOPOULOS NIKOS-ΑΝΕΞ. 
 

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.”  
 
 

Επικοινωνήστε οπωσδήποτε με το Γραφείο Εξετάσεων πριν προχωρήσετε στην 
περίπτωση δήλωσης Υποψηφίων Ειδικού τιμολογίου π.χ. μεταφορά εξεταστικής 
περιόδου, μεταφορά εξεταστικής με ονομαστικό voucher (2103830752, εσωτ. 1).   

 
 

2. Μέσω τερματικού POS στα γραφεία του Συνδέσμου 
 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
α. Αιτήσεις υποψηφίων: Β1, Β2, C1, C2   (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 fax. 
γ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να αποσταλούν συμπληρωμένες μαζί  την 
απόδειξη πληρωμής και 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 ο καθηγητής ή κηδεμόνας του υποψηφίου ή ο ίδιος ο ενήλικας υποψήφιος. 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

ΝΕΑ  

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ 

https://europalso.gr/wp-content/uploads/2018/09/anex_ESB_B1.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2018/09/anex_ESB_B2.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2018/09/anex_ESB_C1.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2018/09/anex_ESB_C2.pdf
https://www.europalso.gr/exams/esb/aitiseis-esb-aneksartiton-ipopsifion/
https://www.europalso.gr/wp-content/uploads/2020/09/ΑΝΕΞ.-ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΤΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΤΕΛΙΚΟ.pdf
mailto:europalso@europalso.gr


 
 

ΤΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ &  EUROPALSO – Γραφείο Εξετάσεων 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ακαδημίας 98-100, 10677 Αθήνα (Πλ. Κάνιγγος, 4ος όροφος),  
Τηλ.: 210 3830752, εσωτ:1 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Η Δωρεάν επανεξέταση ισχύει: 

ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB  α. Για τους αποτυχόντες υποψήφιους σε όλα τα επίπεδα (B1, B2, C1, C2) από  
το Μάιο 2015 και 
β. Για τα νομίμως λειτουργούντα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους νομίμως 
ασκούντες το επάγγελμα Καθηγητές Ξένων Γλωσσών (Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, άδεια 
διδασκαλίας).  

     γ. Το δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης προϋποθέτει απαραίτητα: 
• Συμμετοχή του αποτυχόντα σε τουλάχιστον μία από τις δύο αμέσως επόμενες 

εξεταστικές περιόδους, Μαΐου ή Δεκεμβρίου, που έπονται της πρώτης, μη-
επιτυχούς, συμμετοχής. 

• Σε περίπτωση επόμενης επανεξέτασης συμμετοχή σε συνεχόμενες 
εξεταστικές περιόδους. 
 

Παράδειγμα: οι αποτυχόντες Δεκεμβρίου 2022, για να έχουν δικαίωμα 
επανεξέτασης, θα πρέπει η πρώτη τους επανεξέταση να γίνει στις εξετάσεις είτε 
Μαΐου 2023, είτε Δεκεμβρίου 2023. Στη συνέχεια, εάν χρειαστεί επανεξέταση του 
υποψηφίου θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά το Μάϊο 2024 και ούτω καθεξής. 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  Το αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ ESB, δίνει μόρια UCAS (UCAS tariff points), 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ για εισαγωγή σε Βρετανικά Πανεπιστήμια, στους κατόχους πιστοποιητικών 

επιπέδου C2.  (Πατήστε εδώ) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  
ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ    

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 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  
 

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. 

https://europalso.gr/exams/esb/asep/
https://www.ucas.com/undergraduate/what-and-where-study/entry-requirements/ucas-tariff-points
https://www.ucas.com/file/167761/download?token=jHp8Krb1
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9D%CE%91%CE%A3-ALL-E03.28-DEC21.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2022/01/ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΜΕΡΙΜΝΑΣ-1.pdf

