ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
EUROPALSO - ESB
ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
1. EUROPALSO
Α.

Ν έ α μ εΝΕΑ
ίωση
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
εξετάστρων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
Σάββατο, 8 Ιουνίου

Γραπτές Εξετάσεις

Β.

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:
Stars 1
Stars 2
Beginners

30€
32€
45€

Elementary
Basic

2. English Speaking Board (E.S.B.)
Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
Κυριακή, 9 Ιουνίου

Γραπτές Εξετάσεις

Β.

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ:

Β1
Β2
C1
C2

Ανεξάρτητοι υποψήφιοι
90€
165€
165€
185€

Εκπτωτικά πακέτα: B1-B2 220€ (αντί για 255€)

50€
55€

ΝΕΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

C1-C2 300€ (αντί για 350€)

3.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή, 15 Μαρτίου

4.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΡΩΝ:
Κατάθεση εξετάστρων μόνο στους παρακάτω λογαριασμούς:



ALPHA BANK

4 1 5. 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 9 5
IBAN




EUROBANK

GR22-0140-4150-4150-0200-2001-395

0 0 2 6. 0 4 1 8. 5 8. 0 2 0 0 0 0 8 4 4 5
IBAN

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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

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 την αίτηση του
υποψηφίου 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 υποψηφίου 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)

5.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
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

με τους παρακάτω τρόπους:
a. μέσω Internet στη διεύθυνση Πατήστε εδώ
(στο μενού ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ /ESB-EUROPALSO/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ)
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 ανεξάρτητων υποψηφίων χρειάζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:
 Στοιχεία καθηγητή/καθηγήτριας: ονοματεπώνυμο, στοιχεία αλληλογραφίας, κινητό, e-mail, Α.Φ.Μ,
ΔΟΥ και αριθμό άδειας διδασκαλίας.
 Στοιχεία υποψηφίου: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου και
οι φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων. Τα στοιχεία των υποψηφίων πρέπει να είναι
γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες και κεφαλαία γράμματα. Παρακαλούμε η συμπλήρωση των
αιτήσεων να γίνεται προσεκτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας των
υποψηφίων για να αποφεύγονται τα λάθη στα ονόματα των υποψηφίων.
6. Δ/νση αποστολής αιτήσεων:

6.

EUROPALSO (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)
Ακαδημίας 98-100
106 77 Αθήνα
2103830752

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (μαθησιακές δυσκολίες, κώφωση κ.ά.)
Τα δικαιολογητικά προς κατάθεση είναι τα παρακάτω:
1. Αίτηση για Ειδική Μέριμνα συμπληρωμένη από τον υποψήφιο Πατήστε εδώ
2. Πρωτότυπη ή επικυρωμένη ιατρική γνωμάτευση
3. Μετάφραση της γνωμάτευσης
4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των παραπάνω δικαιολογητικών έως ένα μήνα πριν τις εξετάσεις.

7.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB
Η Δωρεάν επανεξέταση ισχύει:
1. για τους αποτυχόντες υποψήφιους σε όλα τα επίπεδα (B1, B2, C1, C2) από το Μάιο 2015 και
2. για τα νομίμως λειτουργούντα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους νομίμως ασκούντες το επάγγελμα
Καθηγητές Ξένων Γλωσσών (Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, άδεια διδασκαλίας).
Σημαντική Διευκρίνηση:
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 Μαΐου 2019, για να έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, θα πρέπει η πρώτη τους
επανεξέταση να γίνει στις εξετάσεις είτε Δεκεμβρίου 2019, είτε Μαΐου 2020. Στη συνέχεια, εάν χρειαστεί
επανεξέταση του υποψηφίου θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά το Δεκέμβριο 2020 και ούτω καθεξής.

8.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ FORMAT ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ESB
Σας ενημερώνουμε ότι από τον Δεκέμβριο 2017 ισχύει νέο βελτιωμένο format των εξετάσεων σε όλα τα
επίπεδα. Δείτε όλες τις αλλαγές και sample tests στην ιστοσελίδα μας. Πατήστε εδώ

9.

Το αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ ESB, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των προτεινόμενων από το UCAS
πιστοποιητικών για εισαγωγή στα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

