
 

 

 

 

 

First Name *Father’s Name Last Name Date of Birth Gender I.D Νο/ Passport Νο 

      
 

Σταθερό Τηλέφωνο Κινητό Τηλέφωνο Διεύθυνση Τ.Κ. 

    
 

Πόλη Νομός ΑΦΜ Email 
    

Συνολικό ποσό πληρωμής €  

 

 
Karpathou 14, 18539, Piraeus 
Tel. +30 211 411 5397 |Fax +30 211 182 0825 
info@esolnethellas.gr | www.lrnhellas.gr  

 

Level 

B1  
  

B2  
  

C1  
  

C2  
  

 

 Exam Date 
 

 Exam Centre 
 

 

Αίτηση Συμμετοχής για Ιδιώτες 

 Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι κάτω από 18 ετών, ο Κηδεμόνας πρέπει να συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία: 

ΟΝΟΜΑ: ______________________________ ΕΠΩΝΥΜΟ: ___________________________________ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____________________________ 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ______________________  EMAIL: _______________________________ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ___________________________________________ 

Τ.Κ. : _____________ ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ: ______________________________ ΝΟΜΟΣ: _____________________ ΑΦΜ___________________________________ 

 

*Στην περίπτωση που το Father’s Name δεν πιστοποιείται από ταυτότητα ή διαβατήριο του πατρός, την ευθύνη για την σωστή αναγραφή του 

αναλαμβάνει ο υπογράφων την αίτηση. 

Δηλώνω ότι τα στοιχεία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
 

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 
Όνομα Κηδεμόνα Υποψηφίου Υπογραφή Ημερομηνία 

_________________________ __________    ______________ 

 

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 
Όνομα Υποψηφίου   Υπογραφή Ημερομηνία 

_________________________ __________ ______________ 

 



Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις LRN 

 

Exam Date 

Στο πεδίο Exam Date δηλώστε την τρέχουσα εξεταστική περίοδο στην οποία θα συμμετέχετε.  

Exam Centre 

Στο πεδίο Exam Centre συμπληρώστε το εξεταστικό κέντρο στο οποίο επιθυμείτε να συμμετέχετε. Για 

να ενημερωθείτε για τα εξεταστικά κέντρα που θα λειτουργήσουν την συγκεκριμένη περίοδο μπορείτε 

να μας καλέσετε στο 2114115397.  

 

Level 

Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε να εξετασθείτε. 

Στοιχεία Υποψηφίων 

Τα πεδία «First Name», «Father’s Name», «Last Name» συμπληρώνονται υποχρεωτικά με κεφαλαία 

και Λατινικούς χαρακτήρες. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σύμφωνα με την ταυτότητα ή το διαβατήριο 

των υποψηφίων. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τα πεδία των στοιχείων επικοινωνίας είναι υποχρεωτικό να τα συμπληρώσετε.  

Συμπληρώστε τα πεδία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», «ΠΟΛΗ» και «ΝΟΜΟΣ» στα Ελληνικά με κεφαλαία. Σε 

περίπτωση υποψηφίου κάτω των 18 ετών πρέπει να συμπληρώνονται και τα στοιχεία επικοινωνίας 

του Κηδεμόνα με κεφαλαία και στα Ελληνικά. 

 

Κινητό Τηλέφωνο 

Στο ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, που δηλώνετε στην αίτηση, αποστέλλονται ενημερωτικά SMS σχετικά με τις 

Εγγραφές, τις Εξετάσεις, τα Αποτελέσματα, την αποστολή Πιστοποιητικών και άλλα. 

Email 

Στο Email, που δηλώνετε στην αίτηση, δημιουργείται λογαριασμός στην Online εφαρμογή εγγραφών 

της Esolnet Hellas εντός 10 εργάσιμων ημερών. Στο Email αυτό θα αποσταλεί αυτόματα ένα 

Password. Με το Password αυτό μπορείτε να συνδέεστε στην Online Εφαρμογή για να ενημερώνεστε 

για την πορεία της αίτησής σας όπως και για να λάβετε τα δελτία του Υποψηφίου και τα 

αποτελέσματα.  

Σε κάθε Email μπορεί να δημιουργηθεί μόνο ένας λογαριασμός. 

 Τρόποι Πληρωμής 

Η κατάθεση των Εξέταστρων μπορεί να γίνει στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 5031-075720-221 
ΙΒΑΝ: GR28 0172 0310 0050 3107 5720 221 

EUROBANK 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 0026.0141.41.0200767105 
ΙΒΑΝ: GR65 0260 1410 0004 1020 0767 105 

ALPHA 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 566002002001737 
ΙΒΑΝ: GR55 0140 5660 5660 0200 2001 737 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 152/001762-02 
ΙΒΑΝ: GR03 0110 1520 0000 1520 0176 202 

Προσοχή: Στην περιγραφή / δικαιολογία κατάθεσης, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας και την 

περιοχή σας.  

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στην Online Εφαρμογή, συμπληρώστε τον κωδικό λογαριασμού 

(τετραψήφιος αριθμός που αναγράφεται στην κεντρική καρτέλα) και το ονοματεπώνυμό σας.  



 

Δικαιολογητικά Αίτησης 

Η έντυπη αίτηση για να θεωρείται έγκυρη θα πρέπει να συνοδεύεται από:  

i. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.  

Για υποψηφίους κάτω των 12 ετών γίνεται αποδεκτή και ταυτοπροσωπία.  

Προσοχή: Για τις ταυτοπροσωπίες και τις ταυτότητες στα Ελληνικά, η μεταφορά των στοιχείων 

των υποψηφίων σε Λατινικούς χαρακτήρες πρέπει να γίνεται με την βοήθεια της εφαρμογής 

της Διεύθυνσης Διαβατηρίων: http://www.passport.gov.gr/elot-743.html  

Στην περίπτωση φωτοαντιγράφου διαβατηρίου, χρειάζεται να αποστείλετε και έγγραφο που 

να δηλώνεται το όνομα πατρός (ταυτότητα ή διαβατήριο πατρός). 

ii. Καταθετήριο.  

Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να αποστείλετε απόδειξη κατάθεσης τραπέζης ή αντίγραφο 

αυτής. 

iii. Γνωμάτευση. 

Στις περιπτώσεις ειδικής μαθησιακής δυσκολίας, ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης ή αναπηρίας 

θα πρέπει να αποστείλετε ιατρική γνωμάτευση.  

Εγκυρότητα Αίτησης 

Σε περίπτωση μη αποστολής δικαιολογητικών ταυτότητας ή καταθετηρίου, ο Φορέας διατηρεί το 

δικαίωμα να μη κάνει δεκτή την υποψηφιότητα για συμμετοχή στις εξετάσεις. 

Διορθώσεις Ονομάτων 

Τα λάθη στα First Name και Last Name αναγνωρίζονται μόνο εάν έχει σταλεί η ταυτότητα ή το 

διαβατήριο που είναι και υποχρεωτικά. Λάθος στο όνομα πατρός σε περίπτωση που δεν αναγράφεται 

στο διαβατήριο του υποψηφίου και σε περίπτωση μη αποστολής ταυτότητας ή διαβατηρίου του 

πατρός, δεν αναγνωρίζεται. 

Για τη διόρθωση λάθους στο όνομα υποψηφίου, στο πιστοποιητικό, ισχύει χρέωση επανέκδοσης η 

οποία ανέρχεται σε 35 λίρες Αγγλίας (GBP), συν τα μεταφορικά έξοδα. 

Αποστολή Αίτησης 

Την έντυπη αίτηση μπορείτε να τη στείλετε ταχυδρομικά με τα παρακάτω στοιχεία: 

Esolnet Hellas, Καρπάθου 14, Πειραιάς, 18539 

Επίσης, μπορείτε να μας αποστείλετε την έντυπη αίτηση και τα δικαιολογητικά με email στο 

registrations@esolnethellas.gr ή μέσω FAX στο 2111820825. 

http://www.passport.gov.gr/elot-743.html
mailto:registrations@esolnethellas.gr

