
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  
 Αρ. 67                                                                                     30 Μάϊου 2022 

 

Ολοκληρώθηκαν οι γραπτές 
εξετάσεις NOCN και LAAS 

 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι γραπτές 
εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας NOCN και 
LAAS Palso, το Σάββατο 28/5 και Κυριακή 29/5 
αντίστοιχα. 
 

 
 

nocn 
 
To NOCN ηγείται της παγκόσμιας αγοράς 
διαθέτοντας χιλιάδες εξεταστικά κέντρα σε όλο τον 
κόσμο  και παρέχοντας περισσότερες από  400 
πιστοποιήσεις ενώ  το εμπιστεύονται και το 
αναγνωρίζουν εργοδότες, εκπαιδευτικοί φορείς και 
σπουδαστές σε όλο τον κόσμο για το κύρος, 
την αξιοπιστία του και την υψηλή ποιότητα των 
υπηρεσιών του. 
Κύριος στόχος των εξετάσεων αγγλικής γλώσσας 
NOCN, είναι να παρακινήσει τους υποψήφιους να  
 

 

αναδείξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες σε 
ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον εξετάσεων. 
 
Μια έμπειρη ομάδα γλωσσολόγων, καθηγητών 
αγγλικής και άλλων επιστημόνων προετοιμάζουν 
για μήνες τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις 
στο Sheffield της Αγγλίας πριν εκτυπωθούν, 
σφραγιστούν και αποσταλούν στην Esol Exams 
στην Αθήνα. 

 
  
Το NOCN αναγνωρίζεται από το Ofqual και 
το CCEA. 
Στην Ελλάδα  παρέχονται τα  Πιστοποιητικά 
Γλωσσομάθειας  επιπέδου  B1, B2, C1 & 
C2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
(Common European Framework).                .            
Είναι αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος και 
αποδεκτά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 
Προσωπικού ΑΣΕΠ. 
 

 
 
 
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ -PALSO 
  Τεύχος: 67 
  Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
  Email Επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr 
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77 εξεταστικά κέντρα NOCN 

και 74 LAAS σε όλη την 

Ελλάδα! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι γραπτές εξετάσεις NOCN έλαβαν χώρα σε 77 
εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα ενώ οι 
εξετάσεις LAAS σε 74. 
 

 
Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας 
 

Χιλιάδες υποψήφιοι πανέτοιμοι να αποδείξουν 
τις ικανότητές τους στις τέσσερις εξεταζόμενες 
δεξιότητες για την απόκτηση του πιστοποιητικού 
Nocn προσήλθαν από νωρίς στα εξεταστικά 
κέντρα φέρνοντας μαζί τους το καλύτερο τους 
χαμόγελο και αισιοδοξία ότι η προσπάθειά τους 
θα στεφθεί με επιτυχία. 
 

Η διαδικασία ξεκίνησε με την παραλαβή των 
θεμάτων μεταξύ 7 και 7.30 το πρωί και την 
αποσφράγιση τους παρουσία υποψηφίων 
μαθητών. 

 
Εξεταστικό Κέντρο Χαλκιδικής  
 

 
Εξεταστικό Κέντρο Καβάλας 
 
Όπως πάντα, οι εξετάσεις, σε όλα τα εξεταστικά 
κέντρα της χώρας, ήταν άρτια οργανωμένες αφού 
τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι τοπικοί σύλλογοι 
συνεργάστηκαν άψογα και επιμελώς ώστε όλα να 
κυλίσουν ομαλά. 

Εξεταστικά 
κέντρα  

σε όλη την Ελλάδα! 
 

Είμαστε δίπλα  
σε όλους τους 

μαθητές και τις 
μαθήτριες της χώρας 

μας! 



 
Εξεταστικό Κέντρο Αρκαδίας (Τρίπολη) 
 

 
Εξεταστικό Κέντρο Ηλείας 
 

 
Εξεταστικό Κέντρο Καστοριάς 
 

 
Εξεταστικό Κέντρο Θεσπρωτίας 
 
Οι εξετάσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 9πμ με τα επίπεδα 
Β1 και C2 ενώ στις 2μμ ακολούθησαν τα επίπεδα B2 και 
C1.  

 
Εξεταστικό Κέντρο Άρτας 
 

 
Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
 
Παράλληλα με τις γραπτές εξετάσεις, σε πολλά 
εξεταστικά κέντρα διενεργήθηκαν και οι 
προφορικές εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα. 
Φέτος, λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφίων, 
οι προφορικές εξετάσεις διενεργήθηκαν σε 3 
διαφορετικές ημερομηνίες και αναμένονται να 
ολοκληρωθούν την επόμενη εβδομάδα. 
 

 
 Εξεταστικό Κέντρο Ρεθύμνου 
 
Κατά τη διάρκεια του διημέρου διενεργήθηκαν 
και έλεγχοι διασφάλισης ποιότητας από επιτροπή 
ελεγκτών από τη Μεγάλη Βρετανία σε διάφορα 
εξεταστικά κέντρα. Όπως ήταν φυσικό, οι 
ελεγκτές διαπίστωσαν και επιβεβαίωσαν την 
άρτια προετοιμασία των εξεταστικών κέντρων και 
αφού επόπτευσαν τη διαδικασία διεξαγωγής των 
εξετάσεων συνεχάρησαν όλους όσοι 
συμμετείχαν.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξεταστικό Κέντρο Κατερίνης 
Κλιμάκιο ελεγκτών NOCN 
 
Την Κυριακή 29 Μάϊου διενεργήθηκαν οι εξετάσεις 
LAAS Palso σε 74 εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα 
με χιλιάδες μαθητές να πιστοποιούν τις γνώσεις τους 
στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Γαλλικά. 
 

 
Οι εξετάσεις ξεκίνησαν στις 9πμ με τους μικρότερους 
μαθητές των επιπέδων First Step και Α1 να εξετάζονται 
στα αγγλικά ενώ στις 11.30 ακολούθησαν τα επίπεδα 
Pre-A1 και Α2.  
 

 
Εξεταστικό Κέντρο Κορίνθου 

 
Εξεταστικό κέντρο ΣΙΚΞΓ Κοζάνης-Γρεβενών 
 
Πολλοί σύλλογοι είχαν προετοιμάσει μια όμορφη 
έκπληξη για τους μικρούς μαθητές που 
συμμετείχαν στις εξετάσεις LAAS Palso 
προσφέροντας τους υπέροχα δωράκια και ένα 
δροσερό παγωτό μετά τη λήξη της εξέτασης. 
 

 
ΣΙΚΞΓ Καστοριάς  
 

 
ΣΙΚΞΓ Πρέβεζας - Λευκάδας 



 
ΣΙΚΞΓ Άρτας 
 
Στις 3μμ τη σκυτάλη πήραν οι μαθητές που εξετάστηκαν 
στα επίπεδα Pre-A1, A2 και Β1 στα Γερμανικά, στα 
επίπεδα Pre-A1 και A2 στα Γαλλικά και Α2 και Β1 στα 
Ιταλικά. 
 

 
Εξεταστικό Κέντρο Καλαμάτας 
 

 
Εξεταστικό Κέντρο Παξών (ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας) 
 

Οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν με την αποστολή των 
γραπτών στην Ομοσπονδία αργά το απόγευμα της 
Κυριακής!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALSO  Help A Stray ! 
 
Στα πλαίσια της μεγάλης καμπάνιας της PALSO 
Help A Stray τα θέματα των εξετάσεων της 
αγγλικής γλώσσας , σε όλα τα επίπεδα, περιείχαν 
ασκήσεις που αφορούσαν στην προστασία των 
αδέσποτων ζώων. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εξετάσεις Γλωσσομάθειας PALSO – LAAS …  

Back on Track ! 
 

Η Κυριακή της  29ης Μαΐου – εξεταστική για τα  LAAS  έδειξε τη δυναμική άνοδο των 

συμμετοχών των μικρών μαθητών στις εξετάσεις γλωσσομάθειας PALSO. 

Χιλιάδες μικροί μαθητές σε δεκάδες εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα κάθισαν στα 

θρανία, για να εξεταστούν σε  Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά & Ιταλικά.  

Όλοι όσοι ασχολούνται και αγαπούν τις εξετάσεις αυτές έδωσαν τον καλύτερό τους  

εαυτό, ώστε να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις για άλλη μια χρονιά, με επιτυχία. 

Ιδιαίτερα θετική εντύπωση είχαν  όλοι για την σύνδεση των εξετάσεων με την καμπάνια της PALSO “ Help 

a stray”,  τα μικρά αφιερώματα μέσα από τις ασκήσεις και την θεματολογία, για την ανάγκη να 

ευαισθητοποιηθούν ακόμη περισσότερο τα παιδιά σε μικρότερες ηλικίες στο θέμα της προστασίας των 

ζώων, αλλά και της σωστής φροντίδας τους.  

Όσο για μας τους  εκπαιδευτικούς στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος για 

να ανοίξουμε, για άλλη μια φορά, τη συζήτηση στις τάξεις μας και να επικοινωνήσουμε σε  μαθητές και 

γονείς ότι οι εξετάσεις αυτές, είναι σημαντικές για πολλούς λόγους αλλά και για ακόμη έναν…γιατί ενώνει 

την γλώσσα με ζητήματα κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά, ζητήματα σεβασμού του συνανθρώπου μας, 

και πολλά άλλα τα οποία ευελπιστώ να ενταχθούν στα Laas μέσα από τις δράσεις μας στο μέλλον. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εξετάσεις PALSO επανήλθαν δυναμικά μετά την μεταβατική περίοδο της αποχής 

λόγω COVID και των προβλημάτων που έφερε. Με χαρά και ικανοποίηση είδαμε καινούργιους 

συναδέλφους να στέλνουν μαθητές και ακόμη περισσότερους να μας μεταφέρουν  θετικά μηνύματα. 

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους εργάστηκαν για την προετοιμασία τους αλλά και στα εξεταστικά κέντρα, 

ώστε να κλείσει  ακόμα μια δύσκολη χρονιά με ικανοποίηση και αισιοδοξία. 

Back on Track…λοιπόν με προσοχή στα μηνύματα της εποχής, ώστε να γινόμαστε καλύτεροι και γιατί όχι, 

με περισσότερα μέλη στους συλλόγους και στις εξετάσεις μας. 

Εκ μέρους του ΔΣ και της ομάδας όσων δουλεύουν για τις εξετάσεις PALSO, 

Έφορος εξετάσεων PALSO 

Μαρία Κοκολάκη 

Μαρία Κοκολάκη 

 



Παράταση προθεσμίας για 
διαβίβαση δεδομένων στο 
myDATA έως τις 15 Ιουνίου 
2022 
 
 
 
 
 
Α.1068/2022 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για 
διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 
του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α' 170)» 
(Β' 1475). 
 

Τροποποίηση  
της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών 
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών 
της παρ.3 του άρθρου.14 του ν. 4174/ 2013, για τα έτη 
2021 και επόμενα (Α' 170)» (Β' 1475). 
 
(ΦΕΚ Β 2618/27.5.2022) 
 

Τροποποιούμε  
την υπό στοιχεία  Α.1038/14.3.2022 απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τρόπος υποβολής καταστάσεων 
φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση 
πληροφοριών της παρ.3 του άρθρου.14 του ν. 4174/ 
2013 (Α' 170), για τα έτη 2021 και επόμενα» (Β' 1475), 
ως ακολούθως:                                                      . 
1. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων, θεωρείται 
δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα για το 
ημερολογιακό έτος 2021 και ως καταληκτική 
ημερομηνία διαβίβασης αυτών, ορίζεται η 
15.6.2022.». 
 
 
 
 
 
 
 

Έπεσαν…οι μάσκες! 
 

 
 
Καταργείται από την ερχόμενη Τετάρτη 1 
Ιουνίου η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους 
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, έως 
και τις 15 Σεπτέμβρη. 

 
Χωρίς μάσκες θα μπορούν να πηγαίνουν στο 
σχολείο ή στο κέντρο ξένων γλωσσών  και οι 
μαθητές, μετά τις τελευταίες αποφάσεις της 
Επιτροπής Ειδικών. Μετά την άρση της 
υποχρεωτικότητας στη χρήση μάσκας τόσο σε 
εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς χώρους, 
από την 1η Ιουνίου, οι ειδικοί εισηγήθηκαν το ίδιο 
και για σχολεία-Πανεπιστήμια.  
 
Σημειώνεται, πως οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί 
θα πρέπει να κάνουν ένα rapid test κάθε 
εβδομάδα, ενώ η μοναδική περίπτωση που η 
χρήση μάσκας παραμένει υποχρεωτική από 
μαθητές και φοιτητές είναι κατά τη διάρκεια των 
Εξετάσεων. 
 
Επίσης,  η μάσκα καταργείται: στα αεροπλάνα 
αλλά και στις υπεραστικές συγκοινωνίες, όπου 
υπάρχει αριθμημένη θέση, όπως τα τρένα και τα 
υπεραστικά λεωφορεία.  
Η μάσκα παραμένει στις νοσοκομειακές μονάδες 
και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά 
και σε άλλες δομές Υγείας, ενώ με μάσκα θα 
πρέπει να μετακινούνται όσοι 
χρησιμοποιούν αστικές συγκοινωνίες, όπως τα 
αστικά λεωφορεία και το μετρό. 
 
 
 
 
 
 
 

Help A Stray! 
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https://www.taxheaven.gr/circulars/39152/a-1038-2022
https://www.taxheaven.gr/membersonly
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https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/panellinies-2022-exetaseis-me-maska-eisigeitai-i-epitropi---se-exelixi-i-sunedriasi/
https://www.thetoc.gr/tags/rapid-tests/


   ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ σας καλεί 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 και 
ώρα 14:30 στο ξενοδοχείο Titania (Πανεπιστημίου 
52, Αθήνα). 
 
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 
 

◼Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 

◼Οικονομικός Απολογισμός 

◼Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 

◼Κριτική Μελών 

◼Έγκριση – Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε. 

◼Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων  

◼Τροποποιήσεις Ειδικού Κανονισμού Παροχών 

 

Περισσότερες πληροφορίες έχουν αποσταλεί μέσω 
των συλλόγων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αποδοχή και χαρακτηρισμός από τον 
εκδότη, της διαβίβασης στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. από 
τον λήπτη, της σύνοψης και 
χαρακτηρισμού εσόδων τιμολόγησης, 
δεδομένων της σύνοψης και 
χαρακτηρισμού εξόδων αυτοτιμο-
λόγησης, καθώς τίτλων κτήσης που 
αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το 
χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 
έως και την 30.9.2021, καθώς και την 
31.10.2021 αντίστοιχα για τις 
κατηγορίες οντοτήτων (απλογραφικά - 
διπλογραφικά) 
 

 

 

Υποβολή αίτησης για τη λήψη 
επιχορήγησης πληττόμενων από την 
πανδημία επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε περιοχές των 
νομών Εύβοιας, Λαρίσης και 
Ηρακλείου, που υπέστησαν μεγάλες 
φυσικές καταστροφές κατά το έτος 
2021 (Προσοχή: έως 17.6.2022 και ώρα 
15:00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όλες οι προθεσμίες 

και σημαντικές  

ημερομηνίες με μια ματιά! 

31 

Μάϊος  

«Προσεχώς» 

17 

Ιουν.  

Μείνετε συντονισμένοι για τις ημερομηνίες 

ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων! 

https://www.taxheaven.gr/calendar/event/7537
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/7537
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/7537
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/7537
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/7537
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/7537
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/7537
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/7537
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/7537
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/7537


Τα νέα των συλλόγων  

 
 

 ΣΙΚΞΓ Πρέβεζας- Λευκάδας (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ) 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών που 
πραγματοποιηθήκαν στις 11  Μαίου 2022 για την 
ανάδειξη των οργάνων του συλλόγου μας  και του 
πρακτικού σύστασης του Δ.Σ. σε  σώμα , σας 
κοινοποιούμε τα μέλη του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου  των  Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία 
και της Εξελεγκτικής  Επιτροπής  :  

 
Διοικητικό Συμβούλιο: 
Πρόεδρος: Τσίρας Γρηγόριος 
Αντιπρόεδρος: Καρύδη Σταυρούλα 
Γενική Γραμματέας: Κολιού Χριστίνα 
Ταμίας: Νάστα Γεωργία 
Έφορος  Εκπαιδευτικού  Τομέα  & Εξετάσεων : Κολιού 
Λαμπρινή 
Έφορος Πολιτιστικών και Λοιπών Εκδηλώσεων :  
Παπακωνσταντίνου Νατάσα 
Μέλος : Μπαζίνα Τζένη 
Αναπληρωματικό μέλος για το ΔΣ:  
Ροντογιάννη Πετρούλα 
 
Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία: 
Παπαβασιλείου Μαρία 
Τσίρας Γρηγόριος 
 
Αναπληρωμ. Αντιπρόσωπος για ΠΟΙΚΞΓ: 
Κολιού Χριστίνα 
 
Εξελεγκτική Επιτροπή: 
Δημητρίου Μαρία 
Κούρτη Αναστασία 
Μπάλλα Θεοδώρα 
 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 
PALSO CRETE 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
Οι Σύλλογοι της Κρήτης στέλνουν  

ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκδοτικούς οίκους 
οι οποίοι στηρίζουν κάθε προσπάθεια και κοινή 

μας δράση. 
Στην εκδρομή της Σκωτίας ήταν μεγάλη  

ικανοποίηση για εμάς να έχουμε δίπλα μας τους 
χορηγούς και ευχαριστούμε θερμά  

την Burlington Books,  
την Express Publishing 

αλλά και τους 
Hamilton House και 
Grivas Publications. 

Εκ μέρους όλων των μελών μας, 
Σύλλογος Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου & 

Λασιθίου 
 

 

 ΣΙΚΞΓ Λασιθίου (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ) 
 

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών ΣΙΚΞΓ Λασιθίου. 
 

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Πρόεδρος: Μαρία Κοκολάκη 
Αντιπρόεδρος: Λευτέρης Ψιμάρνης 
Γεν. Γραμματέας: Δανάη Φουντουλάκη 
Ταμίας:Κατερίνα Κατρινάκη 
Έφορος Εξετάσεων: Μαρία Κοφινάκη 
 
Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία: 
Μαρία Κοκολάκη 
Κατερίνα Κατρινάκη 
  
 

 ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας 

Η 29η Έκθεση Ξενόγλωσσου Διδακτικού Βιβλίου 
και Εκπαιδευτική Ημερίδα του ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας θα 
πραγματοποιηθεί 05 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο Ariti 
Grand Hotel στο Κανόνι Κέρκυρας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


