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• Ημερομηνίες – Προθεσμίες – Εξέταστρα Θερινής Περιόδου 2023 
o EUROPALSO: (πατήστε εδώ)  
o ESB: (πατήστε εδώ) 
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
o CAMBRIDGE: (πατήστε εδώ) 

• Ειδική επισήμανση για πληρωμές: προκειμένου να μην προκύπτουν προβλήματα και 
καθυστερήσεις στον έλεγχο ταυτοποίησης πληρωμής των εξέταστρων του ΚΞΓ σας: 1. 
κάνετε μια, συγκεντρωτική κατάθεση ανά φορέα για το σύνολο των υποψηφίων σας, 2. 
στην αιτιολογία αναγράφετε, τον φορέα (π.χ. ESB) και το ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη με 
πρόθεμα το ‘ΚΞΓ’ (π.χ. ΚΞΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ), 3. σε περίπτωση 
μεταφοράς από άλλη τράπεζα, στο πεδίο «δικαιούχος» αναγράφετε την πλήρη 
επωνυμία μας ή (σε περίπτωση που υπάρχει περιορισμένος αριθμός χαρακτήρων) 
«Παν.Συν.Καθ.Ιδ.ΚΞΓ» 

• Υποψήφιοι Eιδικής Mέριμνας – Eξετάσεις ESB, Europalso & Cambridge 
(πατήστε εδώ) 

o Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: έως 24/3 
• Διεξαγωγή Mock Interviews-Παρουσιάσεων-Σεμιναρίων (πατήστε εδώ) 

Δηλώστε συμμετοχή έως 3/3 
o Προσομοίωση Προφορικής Εξέτασης Εξετάσεων (ESB-Cambridge-IELTS) 
o Σεμινάριο Writing  
o Παρουσίαση Εξετάσεων ESB 
o Παρουσίαση Προφορικών Εξετάσεων ESB 
o Παρουσίαση Εξετάσεων EUROPALSO 

• Οργάνωση και Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων 
Δηλώστε συμμετοχή 

o Εξεταστές Προφορικών. Online φόρμα (πατήστε εδώ) 
o Υπεύθυνοι-Τομεάρχες-Επιτηρητές Online φόρμα (πατήστε εδώ) έως 10/3 

• Μεγάλη διαδικτυακή καμπάνια εξετάσεων ESB και Europalso 
Συνεχίζεται η προβολή των διαδικτυακών σποτ των εξετάσεων ESB και Europalso και  
θα ενταθεί ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια των εγγραφών.  

 

Αξιοποιήστε τα μοναδικά οφέλη και τις πολυάριθμες παροχές  
που εξασφαλίζει η συμμετοχή σας στις εξετάσεις του Συνδέσμου μας: 

 
 

ESB – Europalso – Cambridge – IELTS 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

2103830752, europalso@europalso.gr  

https://europalso.gr/wp-content/uploads/2023/01/ESB-EUROPALSO-MAY23-updated.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2023/01/ESB-EUROPALSO-MAY23-updated.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2023/01/CAMBRIDGE-MAY23-updated.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2023/01/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%BD%CE%B1-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2023/02/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A0%CE%95%CE%A1.-MAY-JUNE2023.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2022/09/%CE%95%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf
https://members.europalso.gr/yte/
mailto:europalso@europalso.gr


o Δείτε τa σποτ ESB εδώ, εδώ και εδώ  
o Δείτε τα σποτ Europalso εδώ και εδώ 

• Δωρεάν επανεξέταση στις εξετάσεις ESB (πατήστε εδώ) 
• UCAS tariff points στους κατόχους πιστοποιητικών ESB επιπέδου C2 για 

την εισαγωγή τους σε Βρετανικά Πανεπιστήμια (πατήστε εδώ) 
 

https://vimeo.com/788935661
https://vimeo.com/788936291
https://vimeo.com/788936810
https://vimeo.com/788941180
https://vimeo.com/788943804
https://europalso.gr/news/grafeio-eksetaseon/dorean-epanexetasi-stis-exetaseis-glossomatheias-esb-ti-ischyei-2024/
https://www.ucas.com/undergraduate/what-and-where-study/entry-requirements/ucas-tariff-points
https://www.ucas.com/file/167761/download?token=jHp8Krb1

