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Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής: Στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας εμπίπτουν τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), τα Φ.M.E, τα 
Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κολλέγια, με 
ενδεικτικούς κωδικούς NACE 85.41 και 85.59 
 
Άρθρο 2 
Αρμόδια αρχή Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και ο Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικότερα: (…)                   
(γ) Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας και τη 
γνωστοποίηση λειτουργίας Φροντιστηρίων και 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών, το Δ.Σ. του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 
 
Άρθρο 3 
Διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Κολλεγίων, καθώς και Φροντιστηρίων  

 

 

 
και Κέντρων Ξένων Γλωσσών με δυναμικότητα 
άνω των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων 
ανά ώρα  
Για την έναρξη λειτουργίας Φροντιστηρίων και 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός 
αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά 
κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε 
πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει τον αριθμό των 
εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων απαιτείται 
έγκριση από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
3. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει προς 
την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του άρθρου 2 
αίτηση, που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον 
ακριβή χώρο όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη 
δραστηριότητά του και περιγραφή της 
δραστηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και 
ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή κωδικός 
αριθμός δραστηριότητας-ΚΑΔ), η οποία 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στο άρθρο 4. 
4. Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και 
λειτουργίας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-
Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο 
είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ (EU-GO). 
Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., η 
αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του 
άρθρου 2, ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε), σύμφωνα με το Παράρτημα 
Β της παρούσας απόφασης, με θεώρηση ως προς το 
γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον 
φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως. 
5. Εντός πέντε (5) μηνών από την κατάθεση 
πλήρους αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας 
και των δικαιολογητικών, η αρμόδια, κατά 
περίπτωση, αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία 
και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, 
εκδίδει την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία 
της δραστηριότητας ή απορρίπτει την αίτηση 
αιτιολογημένα. 



6. α) Στην περίπτωση ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων, 
όπου απαιτείται η διατύπωση γνώμης από τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η αρμόδια για την έγκριση αρχή 
διαβιβάζει τους φακέλους με τα κτιριολογικά στοιχεία 
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός δέκα (10) ημερών από την 
υποβολή τους στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ελέγχει την πληρότητα 
και συμβατότητα του κτιριολογικού φακέλου. Σε 
περίπτωση ελλείψεων καλεί το φορέα για τη 
συμμόρφωση και προσκόμιση των ελλείψεων εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την πάροδο της 
ανωτέρω προθεσμίας ορίζεται ημερομηνία για τη 
διενέργεια αυτοψίας, σύμφωνα με την περ. β) της 
παρ. 3 του άρθρου 280 του ν. 4442/2016, για την 
οποία ενημερώνεται ο φορέας. Μετά και τη 
διενέργεια αυτοψίας ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει 
γνώμη ως προς τη συνδρομή ή μη των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων, την οποία διαβιβάζει στην αρμόδια 
για την έγκριση αρχή. β) Στην περίπτωση της παρ. 2, ο 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αν διαπιστώσει ελλείψεις ως προς τα 
δικαιολογητικά, ορίζει προθεσμία δέκα (10) ημερών 
για την προσκόμισή τους. Κατά τα λοιπά ακολουθείται 
η διαδικασία της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. γ) 
Αξιολογήσεις ή έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται 
από ελεγκτές-αξιολογητές εγγεγραμμένους στο 
μητρώο Αξιολογητών, Ελεγκτών Επιτηρητών και 
Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24). Ειδικά, 
οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από διμελή 
κλιμάκια αξιολογητών - ελεγκτών που ορίζονται, με 
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή 
του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Οι 
αξιολογητές είναι είτε υπάλληλοι που υπηρετούν στον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ελεγκτές - αξιολογητές από τα 
αντίστοιχα μητρώα που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση 
της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και 
λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον δεν αντίκειται 
στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με την περ. γ) της 
παρ. 3 του άρθρου 280 και το άρθρο 8 του ν. 
4442/2016 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει 
από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή τη χορήγηση 
σχετικής βεβαίωσης.  
8. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί αμελλητί τις εγκρίσεις 
και τις τυχόν τροποποιήσεις τους στην οικεία 
υπηρεσία δόμησης και στην οικεία πυροσβεστική 
υπηρεσία, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους 
αρμοδιότητες.  
9. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να 
ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή για κάθε 
μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της 
έγκρισης και για τη συνδρομή ασυμβίβαστων 
ιδιοτήτων του άρθρου 283 του ν. 4442/2016,  όπως   
ισχύει.   Σε  περίπτωση παράβασης   της   υποχρέωσης 

περί αμελλητί ενημέρωσης,  η έγκριση ανακαλείται. 
 

Άρθρο 4  
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας  
1. α) Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης 
και λειτουργίας Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων 
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των επόμενων 
παραγράφων, τα οποία δομούνται σε δύο 
υποφακέλους. Ο πρώτος υποφάκελος 
περιλαμβάνει τα διοικητικά δικαιολογητικά και ο 
δεύτερος υποφάκελος περιλαμβάνει τα 
κτιριολογικά δικαιολογητικά και διαβιβάζεται στον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διατύπωση γνώμης, σύμφωνα 
με την παρ. 6 του άρθρου 3.  
β) Για τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών, για τα οποία έχει αρμοδιότητα έγκρισης 
ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υποβάλλεται ένας φάκελος με τα 
διοικητικά και κτιριολογικά δικαιολογητικά των 
επόμενων παραγράφων. 
 2. Τα διοικητικά δικαιολογητικά, στην περίπτωση 
που φορέας της δραστηριότητας είναι φυσικό 
πρόσωπο, είναι τα ακόλουθα:  
(α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου 
ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού 
προσώπου-φορέα της δραστηριότητας. 
 (β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην 
οποία ο φορέας δηλώνει: (αα) τον τόπο της μόνιμης 
κατοικίας του, σε κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, (ββ) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου 
υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή 
την ιδιότητα του κληρικού. (γγ) ότι δεν του έχει 
επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης 
έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή 
άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
την τελευταία διετία.  
(γ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του φυσικού 
προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε 
κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης 
αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή 
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - 
μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά 
το δίκαιο του κράτους – μέλους εγκατάστασης. Αν 
δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό 
αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού 
προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή, σε 
περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους 
εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται 
ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους 
εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί  



παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.  
(δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο 
προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο-φορέας της 
δραστηριότητας δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε 
οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα 
πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της 
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, 
σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί 
ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί 
ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με 
τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 
3528/2007, Α’ 26).  
(ε) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του 
παραβόλου του άρθρου 9. 
 

Παράρτημα Άρθρου 9 
Για τη χορήγηση της αρχικής έγκρισης ίδρυσης και 
λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών, για την τροποποίηση αυτής και για την 
έγκριση μεταβίβασης σε νέο φορέα, απαιτείται η 
προηγούμενη καταβολή παράβολου ανά 
εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παρ. 8 
του άρθρου 280 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται: 
-στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ για την αρχική 
έγκριση,  
-στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ για την 
τροποποίηση της έγκρισης λόγω κτιριολογικών 
μεταβολών,  
-στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για λοιπές 
μεταβολές, και στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200), 
για τις περιπτώσεις μεταβίβασης της έγκρισης λόγω 
αλλαγής φορέα. 
 
4. Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου αναζητούνται 
αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχή. Αν δεν είναι 
δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, τα αντίγραφα 
ποινικού μητρώου υποβάλλονται από τον φορέα της 
δραστηριότητας. Ομοίως αναζητούνται αυτεπάγγελτα 
από την αρμόδια αρχή τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και εκπροσώπησης των νομικών 
προσώπων, εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο 
εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Σε διαφορετική περίπτωση 
υποβάλλονται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή 
από τον φορέα. 
 
5. Όλα τα διοικητικά δικαιολογητικά, πλην των 
νομιμοποιητικών εγγράφων νομικού προσώπου, 
πρέπει να έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν 
ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου 
τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση. 
Επίσης, όπου απαιτείται, πρέπει να έχουν εκδοθεί  

στην επωνυμία του νομικού προσώπου ή στο 
όνομα του φυσικού προσώπου.  
6. Τα κτιριολογικά δικαιολογητικά είναι τα 
προβλεπόμενα στην περ. 8 της υποπαρ. Θ3 της παρ. 
Θ’ του Άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012, ήτοι :  
α) Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για 
σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα 
οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του 
ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού 
κανονισμού.  
β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη 
μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια 
αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.  
Ειδικά για την πυροπροστασία υποβάλλεται 
πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για 
χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 
αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), 
όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην 
επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου. 
Επιπλέον για τα κολλέγια και τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 
υποβάλλεται το αποδεικτικό καταβολής του 
χρηματικού ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με 
το άρθρο 10. 
 
Άρθρο 6 
Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης 
λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών με δυναμικότητα κάτω των εβδομήντα 
πέντε (75) εκπαιδευομένων ανά ώρα  
1. Για την έναρξη λειτουργίας Φροντιστηρίων και 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός 
αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά 
κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε 
πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 
εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, απαιτείται 
η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το 
Παράρτημα Α. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη 
δραστηριότητα και υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει 
την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα 
σ’ αυτήν στοιχεία.  
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια 
αρχή του άρθρου 2 (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αποκλειστικά 
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων 
(Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το 
οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-
ΕΨΠ) ή και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για 
την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ (EU-GO). 
Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., ως προς  



το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος 
www.notifybusiness.gov.gr, εφόσον υπάρχει τεχνικά η 
δυνατότητα, άλλως υποβάλλεται σε έγχαρτη ή 
ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2, 
ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
(ΕΚΕ),σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας 
απόφασης, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της 
δραστηριότητας αυτοπροσώπως. 
3. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του www.notifybusiness.gov.gr, 
λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα 
οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον 
μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού 
υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται 
πρωτοκόλληση.  
4. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη 
μορφή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή σε Κ.Ε.Π-Ε.Κ.Ε: α) ο 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή το Κ.Ε.Π-Ε.Κ.Ε παραλαμβάνει τη 
γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει 
αποδεικτικό υποβολής, β) ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δίνει στη 
γνωστοποίηση έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, ο 
οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή 
μεταβάλλεται, γ) ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει τον 
φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε 
πρόσφορο μέσο σχετικά με τον κωδικό αριθμό που 
έλαβε η γνωστοποίησή του.  
5. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν 
υποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της 
δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά 
και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης 
στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, 
σύμφωνα με το άρθρο 7. 
6. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, 
σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 5, ο φορέας μπορεί 
να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. 
Από την υποβολή της γνωστοποίησης για τη 
λειτουργία της δραστηριότητας, εκκινούν οι 
ελεγκτικές διαδικασίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως αρμόδιας 
αρχής για την συνδρομή των οριζομένων 
προϋποθέσεων στην παρούσα, η μη τήρηση των 
οποίων θα οδηγήσει στην επιβολή των 
προβλεπομένων στην παρούσα κυρώσεων. 
Εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία, όπως ορίζεται 
στο εδάφιο γ της παρ. 6 του άρθρου 3. 
7. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κοινοποιεί αμελλητί τη 
γνωστοποίηση και τις τυχόν μεταβολές της στην 
οικεία υπηρεσία δόμησης και στην οικεία 
πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να ασκούν τις 
ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. 
 

8. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να 
ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή για κάθε 
μεταβολή σχετική με τις νόμιμες προϋποθέσεις 
λειτουργίας της δραστηριότητας και για τη 
συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων. Σε περίπτωση 
παράβασης της υποχρέωσης περί ενημέρωσης 
επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας της 
δραστηριότητας. 
Άρθρο 7  
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση 
φακέλου  
1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο 
φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει 
συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της 
δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, 
τα διοικητικά και κτιριολογικά δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.  
2. Τα διοικητικά δικαιολογητικά, στην περίπτωση 
που φορέας της δραστηριότητας είναι φυσικό 
πρόσωπο, είναι τα ακόλουθα:  
(α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου 
ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού 
προσώπου-φορέα της δραστηριότητας.  
(β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως 
ισχύει, στην οποία ο φορέας δηλώνει: (αα) τον τόπο 
της μόνιμης κατοικίας του σε κράτος - μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ββ) ότι δεν έχει την ιδιότητα 
του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή 
άλλου Ν.Π.Δ.Δ. και την ιδιότητα του κληρικού, (γγ) 
ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της 
ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής 
λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία. 
(γ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του φυσικού 
προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε 
κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης 
αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή 
Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - 
μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά 
το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν 
δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό 
αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού 
προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή, σε 
περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους 
εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται 
ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους 
εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί 
παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.  
(δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα  



σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από 
τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της 
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, 
σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί 
ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί 
ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με 
τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 
3528/2007, Α’ 26). (ε) Αποδεικτικό καταβολής του 
παραβόλου του άρθρου 9. 
 
3 (…) 
 
4. Όλα τα διοικητικά δικαιολογητικά, πλην των 
νομιμοποιητικών εγγράφων νομικού προσώπου, 
πρέπει να έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν 
ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου 
τριμήνου από την υποβολή της γνωστοποίησης. 
Επίσης, όπου απαιτείται, να έχουν εκδοθεί στην 
επωνυμία του νομικού προσώπου ή στο όνομα του 
φυσικού προσώπου.  
5. Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου αναζητούνται 
αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχή. Αν δεν είναι 
δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, το αντίγραφο 
ποινικού μητρώου τηρείται από τον φορέα της 
δραστηριότητας μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. 
Ομοίως αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια 
αρχή τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης των νομικών προσώπων, εφόσον το 
νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ. 
Σε διαφορετική περίπτωση, τηρούνται από τον φορέα 
μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.  
6. Τα κτιριολογικά δικαιολογητικά είναι τα 
προβλεπόμενα στην περ. 10 της υποπαρ. Θ3 της παρ. 
Θ’ του Άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012, ήτοι :  
α) Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση 
με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις 
παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 
(Α’167).  
β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη 
μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης 
της υφιστάμενης κατάστασης.  
γ) Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής 
επάρκειας του κτιρίου ως προς το μέγιστο 
προβλεπόμενο πληθυσμό.  
Ειδικά για την πυροπροστασία απαιτούνται τα εξής:  
α. Για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των 
οποίων ο συνολικός αριθμός υπερβαίνει τους 
τριάντα (30) εκπαιδευόμενους ανά ώρα, 
Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για 
χρήση «Εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής  
 

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 
13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως 
κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην 
επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου,  
β. Για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, 
των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν υπερβαίνει 
τους τριάντα (30) εκπαιδευόμενους ανά ώρα, 
αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας 
(ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 
Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά 
ισχύει, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν 
αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο 
πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες για την έκδοση 
εγκρίσεων και Πιστοποιητικών Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν 
υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, 
τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό 
φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της 
δραστηριότητας. Ο φορέας της δραστηριότητας 
υποχρεούται να εφοδιασθεί με το βιβλίο ελέγχου, 
συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων 
ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 12/2012 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1794). 
 

Άρθρο 8 
Μεταβολή γνωστοποίησης  
1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της 
γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας, ο 
φορέας υποχρεούται σε προηγούμενη 
γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η 
διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της 
γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να 
μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής 
γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 6.  
2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του 
φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 
9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός -με την προϋπόθεση 
ότι έχουν γνωστοποιηθεί όλες οι μεταβολές του- 
και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν 
ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός 
δέκα (10) ημερών από την αλλαγή που συντελείται 
κατά την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού 
συμφωνητικού μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση 
αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα 
της δραστηριότητας. Τα κτιριολογικά 
δικαιολογητικά που είχε ο παλαιός φορέας ισχύουν 
και για τον νέο φορέα, με εξαίρεση το 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας που πρέπει να 
εκδοθεί στο όνομα του νέου φορέα. Τα διοικητικά 
δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν το πρόσωπο 
του νέου φορέα. Με τη γνωστοποίηση μεταβολής 
ως προς τον φορέα δραστηριότητας παύει  



αυτεπαγγέλτως να ισχύει η γνωστοποίηση του παλιού 
φορέα.  
3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της 
δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας 
της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της 
παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης 
λειτουργίας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία 
αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 
6. 4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της 
δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει 
νέα γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τον νέο χώρο 
άσκησης της δραστηριότητας. 
 
 
Άρθρο 9  
Παράβολο 
β) Για τη χορήγηση της αρχικής έγκρισης ίδρυσης και 
λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών, για την τροποποίηση αυτής και για την 
έγκριση μεταβίβασης σε νέο φορέα, απαιτείται η 
προηγούμενη καταβολή παράβολου ανά 
εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την παρ. 
8 του άρθρου 280 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται 
στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ για την αρχική 
έγκριση, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ για την 
τροποποίηση της έγκρισης λόγω κτιριολογικών 
μεταβολών, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για 
λοιπές μεταβολές, και στο ποσό των διακοσίων ευρώ 
(200), για τις περιπτώσεις μεταβίβασης της έγκρισης 
λόγω αλλαγής φορέα.  
2. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης 
λειτουργίας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή 
παράβολου, ανά εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 
11 και την παρ. 6 του άρθρου 281 του ν. 4442/2016, το 
οποίο ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.  
 
Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για 
γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας ή μεταβολής 
άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην του τόπου 
άσκησης της δραστηριότητας. Σε περίπτωση 
μεταβίβασης της γνωστοποίησης λόγω αλλαγής 
φορέα απαιτείται η προηγούμενη καταβολή 
παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό 
(100) ευρώ.  
 
3. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση 
των εγκρίσεων και των γνωστοποιήσεων, τη 
διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των 
ελέγχων που σχετίζονται με την έγκριση και την 
γνωστοποίηση, καθώς και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ 
του άρθρου 14 ν. 4442/ 2016, τη λειτουργία και 
συντήρησή του. 4. Ο φορέας της δραστηριότητας 
καταβάλει το παράβολο πριν την υποβολή της αίτησης 
έγκρισης και καταθέτει το αποδεικτικό καταβολής  

στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή μαζί με τα 
λοιπά δικαιολογητικά και πριν την υποβολή της 
γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το 
σχετικό πεδίο στη φόρμα της γνωστοποίησης, το δε 
αποδεικτικό καταβολής το τηρεί μαζί με τα λοιπά 
δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της 
δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7. 5. Το 
σύνολο των εσόδων από το παράβολο έγκρισης 
ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων 
αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και 
εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων 
(Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς 
γνωστοποίησης ή και έγκρισης» και ποσοστό 20% 
των εσόδων εγγράφεται σε ύψος στον 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές 
δαπάνες (…) 
 
Άρθρο 12  
Κυρώσεις ως προς την έγκριση ίδρυσης και 
λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών  
 
1. Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς την 
απαιτούμενη έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή 
χωρίς προηγούμενη τροποποίησή της, όπου αυτή 
απαιτείται, επιβάλλεται, από την αρμόδια αρχή του 
άρθρου 2, πρόστιμο από τρεις χιλιάδες πεντακόσια 
(3.500) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, σε 
βάρος του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 και τις 
επόμενες παραγράφους.  
 
2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται πρόστιμα για τις 
εξής παραβάσεις : 
 

1 Λειτουργία χωρίς έγκριση ίδρυσης και 
λειτουργίας: €12.000 
 
2 Λειτουργία χωρίς τροποποίηση της έγκρισης 
ίδρυσης και λειτουργίας, για τις περιπτώσεις που οι 
μεταβολές που έχουν γίνει αφορούν στις κτιριακές 
υποδομές: €7.000  
 
3 Λειτουργία χωρίς τροποποίηση της έγκρισης 
ίδρυσης και λειτουργίας, για τις περιπτώσεις που 
οι μεταβολές που έχουν γίνει αφορούν σε λοιπά 
στοιχεία πλην των κτιριακών υποδομών: € 3.500 
 

3. Τα πρόστιμα της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά τα 
ποσά που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα και 
κατά κριτήριο : 



 
 
4. Το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παρ. 
2 και 3 μειώνεται κατά 20%, αν ο φορέας 
συμμορφώνεται άμεσα.  
5. Για λειτουργία της δραστηριότητας υπό νέο φορέα, 
χωρίς την απαιτούμενη τροποποίηση της έγκρισης 
ίδρυσης και λειτουργίας, επιβάλλεται αυτοτελές 
πρόστιμο 20.000 ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά 
το ήμισυ σε έκαστον εκ των φορέων. 
6. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) 
ευρώ ή μεγαλύτερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) 
ευρώ.  
 
Άρθρο 13  
Κυρώσεις ως προς τη γνωστοποίηση λειτουργίας  
 
1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως 
προς τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 5 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 284 
του ν. 4442/2016, επιβάλλεται, από την αρμόδια αρχή 
του άρθρου 2, πρόστιμο από διακόσια (200) ευρώ έως 
οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ, σε βάρος του 
φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 και τις επόμενες 
παραγράφους.  
2. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο για τις εξής 
παραβάσεις: (α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από 
την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση) (β) 
παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων (γ) 
παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα  
(δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών 
στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση (ε) έλλειψη 

δικαιολογητικών του άρθρου 7. 3. Το ύψος των 
προστίμων προσδιορίζεται με βάση τον ακόλουθο 
πίνακα: 

 
Για τον προσδιορισμό του πλήθους των 
δικαιολογητικών που απαιτείται στην περ. 5 του 
ανωτέρω πίνακα, κάθε περίπτωση της παρ. 2 ή της 
παρ. 3 του άρθρου 7, νοείται ως ένα 
δικαιολογητικό. 
 

Άρθρο 14  
Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας  
 
1. Σωρευτικά με τα πρόστιμα που προβλέπονται 
στα άρθρα 11 και 12, στις δραστηριότητες που 
υπάγονται σε έγκριση επιβάλλεται διακοπή 
λειτουργίας στις εξής περιπτώσεις:  
1.1 Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς την 
απαιτούμενη έγκριση.  
1.2 Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς να έχει γίνει 
η απαιτούμενη τροποποίηση της έγκρισης λόγω 
μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας ή 
αλλαγής φορέα και από την άσκηση της 
δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή 
προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η διακοπή λειτουργίας 
μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, ανάλογα με 
την παράβαση.  
2. Σωρευτικά με τα πρόστιμα που προβλέπονται 
στο άρθρο 13, στις δραστηριότητες που υπάγονται 
σε γνωστοποίηση επιβάλλεται διακοπή 
λειτουργίας, στην περίπτωση λειτουργίας της 
δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη αρχική 
γνωστοποίηση. 
Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο 
(2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πληροφορίες: 2103300010 

δια…μορφώνουμε άριστους γλωσσομαθείς! 

Χιλιάδες μαθητές αποδεικνύουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει 

λαμβάνοντας μέρος στις εξετάσεις LAAS PALSO κάθε χρόνο! 

 

✓ 

✓ 

Πληροφορίες για τις 

εξετάσεις. 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας  LAAS PALSO 

Εκατοντάδες Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα  τις 

εμπιστεύονται  εδώ και δεκαετίες για την άρτια διοργάνωση τους! 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 

INTERNATIONAL CERTIFICATE CONFERENCE ICC 

Δείγματα εξετάσεων 

σε όλα τα επίπεδα  



Εγκύκλιος Εξετάσεων LAAS 

PALSO 
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Μαΐου  LAAS PALSO 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

13/04/2021 

 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα 
ανακοινωθεί σύντομα. 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από Τρίτη, 
1η Μαρτίου 2022  έως Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022.  
 
Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. πρέπει να 
επισυνάπτονται οι αποδείξεις κατάθεσης στην 
τράπεζα.  Επίσης το ΚΞΓ, για να δηλώσει τους 
υποψηφίους του, πρέπει να έχει το έντυπο 
συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το 
οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται).  
 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
α) με κάρτα (epos)  
β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της 
τράπεζας Πειραιώς 5051-045781-111 (IBAN: GR54 
0172 0510 0050 5104 5781 111).  
 
Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί 
οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη 
κ.ξ.γ.) και στην αιτιολογία οπωσδήποτε 
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS - 
ΒΟΙΩΤΙΑ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
Επίπεδο Εξέταστρα  

First Step € 30  
 5  

PreA1 € 45  
   

A1 € 50  
   

A2 € 55  
 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
Επίπεδο Εξέταστρα  
PreA1 € 45  
   

A2 € 55  
   

B1 € 55  
   

 
ΙΤΑΛΙΚΑ 
Επίπεδο Εξέταστρα  
A2 € 55  
   

B1 € 55  
   

 
 
 

ΓΑΛΛΙΚΑ 
Επίπεδο Εξέταστρα  
PreA1 € 45  
   

A2 € 55  
   

 
Στο Internet, στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας 
www.palso.gr βρίσκετε θέματα εξετάσεων (Past 
Papers), τις προδιαγραφές των επιπέδων (Syllabus) 
καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις 
εξετάσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας  NOCN 

O μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης στη Μ. Βρετανία 

Αναγνωρισμένο από: 

B1 B2 

Πληροφορίες για τις 

εξετάσεις. 

To NOCN C2 είναι στην επίσημη λίστα του UCAS  

για εισαγωγή στα Βρετανικά Πανεπιστήμια 

C1 C2 

ΑΣΕΠ 

Αναλυτική  

παρουσίαση 
PAST 

PAPERS 



Εγκύκλιος Εξετάσεων NOCN 
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Μαΐου  NOCN 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

27/03/2021 
 

 
 

Επίπεδο Ώρα  
Εξετάσεων 

Εξέταστρα Late 
Entries 

   

 

28/05/2022 
09:00 – 11:35 

90 € * 115 €    

       

 

28/05/2022 
14:00 – 16:35 

175 € * 200 €    

       

 

28/05/2022 
14:00 – 17:10 

185 € * 210 €    

       

 

28/05/2022 
09:00 – 12:10 

195 € * 220 €    

        

* Κόστος επανεξέτασης για 1,2,3 part(s): ΔΩΡΕΑΝ 

 
Για την ημερομηνία προφορικής εξέτασης θα 
ενημερωθείτε από το Σύλλογο σας. 
 

Εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους 

Από: 01/03/2022 έως 27/03/2022. 

 

Αιτήσεις Late Entry έως και 08/05.  

Τα εξέταστρα των αιτήσεων Late entry επιβαρύνονται 
με διαχειριστικό κόστος διαδικασίας (+25 €) σε σχέση 
με τις εμπρόθεσμες εγγραφές.  
Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. πρέπει να 
επισυνάπτονται οι αποδείξεις κατάθεσης στην 
τράπεζα. Στο σύλλογο αποστέλλονται τα αντίγραφα 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου 
πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου.  

 
 

Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για τον τρόπο 
αποστολής.  Επίσης το ΚΞΓ, για να δηλώσει τους 
υποψηφίους του, πρέπει να έχει το έντυπο 
συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το 
οποίο παραμένει το ΚΞΓ(δεν αποστέλλεται). 

 
 
 

Τρόποι πληρωμής:  

α) με κάρτα (epos)  
β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 
τράπεζας Πειραιώς 
6551-102029-397 
(IBANGR1401715510006551102029397) 
Δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. 
 

Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί 
οπωσδήποτε όνομα καταθέτη(του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ.) 
και στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ 
NOCN+ Νομός, 
π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑNOCN- ΒΟΙΩΤΙΑ. 
 
 

Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που 
είναι Refer της περιόδου Μαΐου 2019, η τελευταία 
εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του 
Μαΐου 2022. Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID 
Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις 
στο ίδιο επίπεδο. 
 

Οι Refer υποψήφιοι, οι οποίοι θα δηλώσουν 
συμμετοχή αλλά δεν προσέλθουν στις εξετάσεις, 
μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα της 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, μόνο εάν προσκομίσουν 
στην Ομοσπονδία τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
από Δημόσιο Φορέα. 

Στην περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, οι 
υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα 
επανεξέτασης με κόστος 25€ ανά δεξιότητα για 
το Β1 και 40€ ανά δεξιότητα για τα Β2, C1, C2. 
 
Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών 
Ειδική Φόρμα για Υποψηφίους με Μαθησιακές 
δυσκολίες (Special Request Form).  
Απαραίτητα δικαιολογητικά και οδηγίες 
αποστολής (έωςτις27/03/2022)δείτε εδώ: 
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-
LEARNING-DIFFICULTIES-13.html 
 
Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται 
στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν 
τις εξετάσεις (και για τα κ.ξ.γ. και για 
ανεξάρτητους υποψηφίους). 

NOCN 

Exam dates 

https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/10/Request-for-special-arrangements.pdf
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/10/Request-for-special-arrangements.pdf
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html


Βιβλία προετοιμασίας για το 
NOCN. 

 

 

Εκδοτικός Οίκος Επίπεδα 
Andrew Betsis ELT 
τηλ. 210 4920871 

B1, B2, C1, C2 

Archer Editions 
τηλ.2105561920-1 

B2, C2 

Express Publishing 
τηλ. 2102120800 

B1, B2, C1, C2 

Grivas Publications 
τηλ. 2105573470 

B2, C2 

Hamilton House 
τηλ.2109626166 

B2 

Sylvia Kar Publications 
τηλ.2106390030 

B2, C2 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου Ε4 
(Πίνακας Προσωπικού) συμπληρωμένο 
με τα στοιχεία της μεταβολής των 
αποδοχών που προκύπτει από την 
αύξηση του κατώτατου μισθού και του 
κατώτατου ημερομισθίου από 
1.1.2022, για τους υπαλλήλους και 
τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 
 
 

 

Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλά-

κιο Γλωσσών και στα 
Γερμανικά, Γαλλικά και 
Ιταλικά 

 

 
 
 
Ένα σημαντικό έργο της Ομοσπονδίας PALSO είναι  
και η διάθεση βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού 
προς όλες και όλους τους συναδέλφους. Ένα από 
αυτά είναι και το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Ξένων 
Γλωσσών. 
 
Στόχος του χαρτοφυλακίου είναι να βοηθήσει τον 
μαθητή να καταλάβει πως μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τις γλώσσες που μαθαίνει και  να 
τον παρακινήσει να αποκτήσει γλωσσικές  
δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα τηρώντας 
ταυτόχρονα  αρχείο  προόδου. 
Όλα αυτά θα φανούν χρήσιμα όταν ο μαθητής 
κάνει  κάποια αίτηση σε ένα σχολείο  ή όταν 
αναζητήσει εργασία στη χώρα του ή στο εξωτερικό.  
 

Εκτός από τα αγγλικά, το Ευρωπαϊκό 
Χαρτοφυλάκιο Ξένων Γλωσσών είναι 
διαθέσιμο στα Γερμανικά, Γαλλικά και 
Ιταλικά.  
 
Το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών συνδέεται 
με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για  τις 
γλώσσες και συμμορφώνεται με ένα κοινό σύνολο 
αρχών  και κατευθυντήριων γραμμών που έχουν 
εγκριθεί από την επιτροπή  υπουργών του 
Συμβουλίου  της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη που 
αφορούν στις σύγχρονες γλώσσες. 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες, 

επικοινωνήστε με την Ομοσπονδία: 

2103636052 
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης: κ. Σαλάπας 

 

  

Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές  

ημερομηνίες με μια ματιά! 

«Προσεχώς» 

15 

C1 

Φεβρ. 



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΡΓΟ-

ΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 72 ΔΟΣΕΩΝ 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ e-ΕΦΚΑ 

 

 
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι οφειλές χρονικής περιόδου 
Φεβρουαρίου 2020 - Ιουνίου 2021 για πλητόμμενους 
λόγω COVID εργοδότες, έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ 
και οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν από 
σήμερα να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών 
αυτών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ, το 
αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022, οπότε και 
λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και 
καταβολής της πρώτης δόσης. 
 
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση 
παρακολουθείται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζεται 
από την ύπαρξη τρεχουσών οφειλών ή την τήρηση 
άλλων παράλληλων ρυθμίσεων του ίδιου οφειλέτη. 
Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός 
ειδικός κωδικός πληρωμής, ο οποίος συνδέεται 
αποκλειστικά με την συγκεκριμένη ρύθμιση και θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οφειλέτες για την 
καταβολή των δόσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

απογειώνουμε τη γνώση 

e-learning 
p    l    a    t    f    o    r    m  

Απόκτησε τη δική σου πλατφόρμα     

e-learning με τη δική σου επωνυμία 

Κάνε την εγγραφή σου  

εύκολα και γρήγορα! 

www.palso.gr/e-learning 
Αξιοποίησε τις δυνατότητες που 

σου δίνουν η σύγχρονη και 

ασύγχρονη εκπαίδευση 

στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς! 

Palso_fed 



 

 

η 

 

 

ΣΙΚΞΓ  
Βοιωτίας 

Ενημέρωση μελών από την 
Ομοσπονδία και κοπή πίτας 

 

 

Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Βοιωτίας, 
Κοπή Πίτας και ενημέρωση από τον Πρόεδρο 
Β.Κροντήρη και κ. Σταμάτη, μέλος ΔΣ της 
Ομοσπονδίας. Ευχαριστούμε τους εκδοτικούς 
οίκους Express Publishing, Burlington και Grivas για 
την ευγενική χορηγία τους. Καλή Χρονιά με υγεία 
και ευημερία! 

 

ΣΙΚΞΓ  
Αρκαδίας 

Κοπή πίτας 

 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο ΣΙΚΞΓ 

Αρκαδίας την Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου. 

Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας: Burlington, MM 

Publications, Grivas  και Express. 

ΣΙΚΞΓ  
Κέρκυρας 

Ενημέρωση μελών από την 
Ομοσπονδία και κοπή πίτας 

 

 
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο ΣΙΚΞΓ 
Κέρκυρας παρουσία των συναδέλφων κ. Πατσιούρα 
Θέμη και κ. Κουταλάκη Νίκου, οι οποίοι 
επισκέφτηκαν τον ΣΙΚΞΓ, εκ μέρους της 
Ομοσπονδίας, για ενημέρωση των μελών για 
τρέχοντα θέματα. Μετά την εποικοδομητική 
ενημέρωση και συζήτηση ακολούθησε η κοπή της 
πίτας με κληρώσεις δώρων και πολλές ευχές για 
άλλη μια επιτυχημένη χρονιά. 
Ο ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας ευχαριστεί την ΠΟΙΚΞΓ για την 
αρωγή της στην πλήρη ενημέρωση των μελών του. 
Επίσης, ευχαριστεί την Express Publishing και την 
Hamilton House καθώς και τους εκδοτικούς οίκους 
Burlington, Grivas και MM Publications. 
 

ΣΙΚΞΓ  
Θεσπρωτίας 

Ενημέρωση μελών από την 
Ομοσπονδία και κοπή πίτας 

 

Ενημέρωση από μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας 

Palso και κοπή πίτας του Συλλόγου Ιδιοκτητών 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Θεσπρωτίας! Ο 

Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.Λαυδαριάς 

Γιώργος και το μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας κ. 



Νικολέτα Τσουμάνη , ενημέρωσαν τα μέλη του 

Συλλόγου για θέματα του κλάδου και ακολούθησε 

η κοπή της πίτας του Συλλόγου. 

O ΣΙΚΞΓ ευχαριστεί τους χορηγούς της εκδήλωσης, 

Burlington Books, Express Publishing, Grivas 

Publications, Hamilton House και, MM 

Publications.  

 

ΣΙΚΞΓ  
Ιωαννίνων 

Ενημέρωση μελών από την 
Ομοσπονδία και κοπή πίτας 

 

 
Όμορφες χαλαρές στιγμές από την κοπή πίτας του 

συλλόγου Ιδιοκτητών Κ.Ξ.Γ.Palso Ιωαννίνων και 

ενημέρωση - συζήτηση από αντιπροσώπους της 

ΠΟΙΚΞΓ PALSO κ. Πατσιούρα και κ. Κουταλάκη και 

κ.Τσουμάνη. 

 

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους- μέλη για την 

παρουσία τους και φυσικά τις εταιρείες χορηγούς 

της εκδήλωσης Burlington Books και Hamilton House. 

Επίσης, ευχαριστούμε  για την προσφορά των δώρων 

της βασιλόπιτας τους Burlington books, Express 

Publishing, Grivas Publications & MM Publications. 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΔΎΝΑΜΗ , ΑΙΣΙΟΔΟΞΊΑ και 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ για τον κλάδο μας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΚΞΓ  
Άρτας 

Ενημέρωση μελών από την 
Ομοσπονδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκέντρωση των μελών του ΣΙΚΞΓ Άρτας για την 

προγραμματισμένη ενημέρωση από την ΠΟΙΚΞΓ δια 

της κας Νικολέττας Τσουμάνη, μέλους του ΔΣ της 

ΠΟΙΚΞΓ, και του  κ. Γιώργου Λαυδαριά, 

Αντιπροέδρου Εξετάσεων της Ομοσπονδίας. Πριν 

την ενημέρωση, η Πρόεδρος επέδωσε εκ μέρους 

όλων ένα αναμνηστικό δώρο στον συνάδελφο των 

Ισπανικών Βαγγέλη Σίτα για την ολοκλήρωση του 

διδακτορικού του. Παρών στην ενημέρωση ήταν και 

ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας 

Παπακώστας. 

 

ΣΙΚΞΓ  
Πρέβεζας - 
Λευκάδας 

Ενημέρωση μελών από την 
Ομοσπονδία και κοπή πίτας 

 

 

Εκδήλωση με ενημέρωση των συναδέλφων από 
κλιμάκιο του ΔΣ της Ομοσπονδίας αποτελούμενο 
από τον κ. Λαυδαριά και κα. Τσουμάνη και κοπή 
πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε Ο ΣΙΚΞΓ 
Πρέβεζας-Λευκάδας. 
Η συνάντηση έκλεισε με κλήρωση πολλών δώρων      
    



   για τους μικρούς μαθητές που συμμετείχαν στις   
   εξετάσεις Laas/Palso. 

Ο ΣΙΚΞΓ Πρέβεζας-Λευκάδας ευχαριστεί  θερμά τις 
Express Publishing και Hamilton House που 
υπήρξαν χορηγοί της βασιλόπιτας και του δώρου 
για το φλουρί. Επίσης, ευχαριστεί για τα υπέροχα 
δώρα που κληρώθηκαν για τους μικρούς μαθητές 
τους εκδοτικούς οίκους Burlington, Combo books, 
Express Publishing, Grivas Publications και 
Hamilton House! 

 

ΣΙΚΞΓ  
Kαστοριάς 

Κοπή πίτας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας 

πραγματοποίησε ο ΣΙΚΞΓ Καστοριάς. 

Ο σύλλογος ευχαριστεί  τους συναδέλφους - μέλη 

του συλλόγου που παρευρέθηκαν και φυσικά τον 

εκδοτικό οίκο Burlington Βooks για την ευγενική 

χορηγία! Ευχόμαστε σε όλους μια δημιουργική 

χρονιά γεμάτη αισιοδοξία! 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΚΞΓ  
Hλείας 

Ενημέρωση μελών από την 
Ομοσπονδία και κοπή πίτας 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδήλωση με κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και 

ενημέρωση από κλιμάκιο από το ΔΣ της 

Ομοσπονδίας, αποτελούμενο από τον ταμία 

κ.Τρίπκο Δημήτρη και το μέλος του ΔΣ και έφορο 

ΓΣΕΒΕΕ κ. Χατζηδάκη Γιώργο, οι οποίοι ενημέρωσαν 

για θέματα του κλάδου, πραγματοποίησε ο ΣΙΚΞΓ 

Ηλείας.  

Ακολούθησε κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας με 

ανταλλαγή ευχών για το 2022 ανάμεσα στα μέλη, 

κλήρωση πλούσιων δώρων, χορηγίες εκδοτικών 

οίκων και κέρασμα στο καφέ PLATEIA της πόλης μας. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παραβρέθηκαν 

στην πρώτη δια ζώσης εκδήλωση μας ,τους 

συναδέλφους ομιλητές από τη μεγάλη οικογένεια 

της PALSO και τους εκδοτικούς οίκους Αrcher , 

Burlington, Combo books, Express Publishing, Grivas 

Publications & Hamilton House που για άλλη μια 

φορά μας στήριξαν με τις ευγενικές τους χορηγίες 

και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσής μας !! 

 

ΣΙΚΞΓ  
Kορινθίας 

Ενημέρωση μελών από την 
Ομοσπονδία  

 

 

 

 

 

 

Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΠΟΙΚΓ κ. Κροντήρη και 

την Έφορο Γαλλικών και μέλος του ΔΣ της 

Ομοσπονδίας κ. Σταμάτη πραγματοποίησε ο ΣΙΚΞΓ 

Κορινθίας το Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου.  


