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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 82                                                                               19 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις NOCN 
 

Εξετάσεις 
Πιστοποίησης 

Γλωσσομάθειας 
NOCN 

 

 
 

Γραπτές Εξετάσεις: 

Σάββατο 
17 Δεκεμβρίου 2022 

 
 

Υποβολή Αιτήσεων: 
28/09/2022 – 24/10/2022 

Late Entries 
έως και 24/11/2022 

 
 
 

 

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

ΚΥΡΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΣΕΠ 
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Επίπεδο Ώρα  
Εξετάσεων 

Εξέταστρα Late Entries   

 

17/12/2022 
09:00 – 11:35 

90 €  115 €   

 

   
  

 

17/12/2022 
14:00 – 16:35 

175 €  200 €   

 

   
  

 

17/12/2022 
14:00 – 17:10 

185 €  210 €   

 

   
  

 

17/12/2022 
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 28/09 έως 24/10. Αιτήσεις Late 

Entry έως και 24/11. 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. Σε περίπτωση online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό 

δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. Στο σύλλογο αποστέλλονται τα αντίγραφα 

αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του 

υποψηφίου εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 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 στο ΚΞΓ (δεν 

αποστέλλεται). 

• Εμπρόθεσμες αιτήσεις ανεξάρτητων υποψηφίων μπορούν να γίνουν μέσω της πλατφόρμας  

https://exams.palso.gr/candidate από 28/09 έως 24/10 και αιτήσεις Late Entry έως και 24/11 

και πρέπει να επισυνάπτεται η απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων + αντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου  

https://exams.palso.gr/candidate
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• (βλέπε οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων on-line ανεξάρτητων υποψηφίων). Σε περίπτωση 

online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό δημιουργείται και 

επισυνάπτεται αυτόματα. 

Οδηγός χρήσης του συστήματος online 

αιτήσεων για ιδιοκτήτες ΚΞΓ 

 

 Video: Οδηγίες για online πληρωμή 
εξετάστρων NOCN και LAAS για ΚΞΓ 

 

https://bit.ly/3BobQf2  https://bit.ly/3qNlGT2 
   

Video: Οδηγίες για ανάρτηση 

αποδεικτικών κατάθεσης εξετάστρων 

NOCN και LAAS για ΚΞΓ 

 

 Οδηγός χρήσης του συστήματος online 

αιτήσεων για ανεξάρτητους υποψηφίους 

 

 

https://bit.ly/3UhBpHo  https://bit.ly/3RTGqnU 

 

• Τρόποι πληρωμής: α) με κάρτα (epos) β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό Tράπεζας 

Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. 

Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη 

κ.ξ.γ. ή για ανεξάρτητους υποψήφιους το όνομα υποψηφίου) και στην αιτιολογία 

οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN - ΒΟΙΩΤΙΑ.  

• Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που είναι refer της περιόδου Δεκεμβρίου 2019, η 

τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Δεκεμβρίου 2022. Απαιτείται η 

εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο. 

• Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών. ΝΕΟ! Στο site της Esol Exams, στο παρακάτω link: 

https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html μπορείτε 

να επισυνάψετε την ιατρική γνωμάτευση (από δημόσιο φορέα) και να υποβάλετε 

ηλεκτρονικά το αίτημά σας για εξέταση με ειδικές συνθήκες λόγω μαθησιακών και άλλων 

δυσκολιών έως τις 24/10/2022.  

Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για 

μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Η εγγραφή για συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται 

μέσω της πλατφόρμας της Palso. 

https://www.youtube.com/watch?v=tSi4AafKg2U
https://www.youtube.com/watch?v=tSi4AafKg2U
https://bit.ly/3BobQf2
https://bit.ly/3qNlGT2
https://www.youtube.com/watch?v=iSS8YIz6rHo
https://www.youtube.com/watch?v=iSS8YIz6rHo
https://www.youtube.com/watch?v=iSS8YIz6rHo
https://bit.ly/3UhBpHo
https://bit.ly/3RTGqnU
https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
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• Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων για τους υποψήφιους που έχουν κάνει εμπρόθεσμη 

εγγραφή αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις (και 

για τα κ.ξ.γ. και για ανεξάρτητους υποψηφίους). Τα Δελτία Συμμετοχής των υποψηφίων που 

κάνουν Late Entry εγγραφή αποστέλλονται μέσω των τοπικών Συλλόγων σε δεύτερο χρόνο. 

• Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το NOCN: Sylvia Kar (τηλ. 210 6390030)/ 

Andrew Betsis  (τηλ.  210  4920871)/  Grivas  (τηλ.  2105573470)/  Archer Editions (τηλ. 

2105561920-1, 2109803293)/ Hamilton House  (τηλ. 2109626166)/ Express Publishing (τηλ. 

2102120800) 

• 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 

 

 

• Past papers & Sample tests υπάρχουν διαθέσιμα στο σύνδεσμο:   

http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Υπεύθυνος Ύλης: Κουρούπης Δημήτριος 

Επικοινωνία: enimerosi@palso.gr 

Photos: Dreamstime©   

http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html
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Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών  

στα Αγγλικά, 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. 

                                      

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 
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 Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση με ένα Click 
 

Απόκτησε τη δική σου πλατφόρμα με την επωνυμία σου 

εύκολα, γρήγορα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς! 
Επισκέψου την ιστοσελίδα της PALSO στο www.palso.gr  

ή ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο για την εγγραφή σου 

www.palso.gr/e-learning 

Επίλεξε το πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ΚΞΓ σου! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής €70. Η εξόφληση του 

«πακέτου» μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:  α)άμεση εξόφληση εντός 30 ημερών από την ημέρα εγγραφής   

β) σε 4 μηνιαίες δόσεις. 

 

Αξιοποίησε τις δυνατότητες που σου δίνει η πλατφόρμα 

eLearning της PALSO με τα πιο δυνατά εργαλεία! 

 

 

Αποκτάς την δική σου (υπο)πλατφόρμα με την επωνυμία σου! 

H Ομοσπονδία προσφέρει την πλατφόρμα της σε κάθε ένα κέντρο ξένων γλωσσών το οποίο θα έχει τη δυνατότητα 

κάτω από την πλατφόρμα e-learning της Palso, να έχει την δική του πλατφόρμα (subPlatform)  την οποία θα 

διαχειρίζεται αυτοβούλως και θα διαθέτει τις αναγκαίες ηλεκτρονικές αίθουσες για τη σύγχρονη εκπαίδευση (Βig 

Βlue Βutton), καθώς για την πλατφόρμα της Moodle ώστε να αναπτύσσει εκεί τα μαθήματα της ασύγχρονης 

εκπαίδευσης που αφορά μόνο το δικό του κέντρο ξένων γλωσσών. 
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 Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες 
 

20 
Σεπτεμβρίου 

 

 Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData α) δεδομένων 
των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων που αφορούν σε 
έσοδα από χονδρικές, λιανικές συναλλαγές και αποκλίσεις 
μεταξύ των δεδομένων των αποδείξεων λιανικών 
συναλλαγών που διαβίβασαν από το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. και των 
λογιστικών εγγραφών εσόδων λιανικής τους, από οντότητες 
που έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας 
καταχώρησης, β) εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση 
φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική 
εγγραφή, μηνός Αυγούστου 2022 
 

 

23 
Σεπτεμβρίου 

 

 Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών για ληφθείσες 
ενισχύσεις με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, 
προκειμένου να ισχύει η δυνατότητα μη επιστροφής μέρους 
της ληφθείσας ενίσχυσης, καθώς και η προβλεπόμενη 
έκπτωση ποσοστού 15% επί του επιστρεπτέου ποσού σε 
περίπτωση εφάπαξ καταβολής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεχίζουμε δυναμικά με νέες δράσεις! Μείνετε 

συντονισμένοι! 

Τα δώρα των νικητών των 

διαγωνισμών σύντομης  

ιστορίας & ποίησης και 

ζωγραφικής  

θα αποσταλούν στα ΚΞΓ 

των νικητών εντός του 

Σεπτεμβρίου. 
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Γίνε σήμερα 

κιόλας μέλος του 

Ταμείου Αρωγής & 

Αλληλοβοήθειας 

της Ομοσπονδίας 

 με λιγότερο 

από 1 ευρώ  
την ημέρα  

✓ Έκτακτο Βοήθημα 

Αποτροπής Κινδύνου Ζωής 

✓ Επίδομα Νοσοκομειακής 

περίθαλψης (44 ευρώ/ημέρα) 

✓ Επίδομα Τοκετού 

✓ Επικουρία Χριστουγέννων, Πάσχα, Θέρους 

✓ Εφάπαξ Επίδομα και πολλά άλλα. 

 

Κάνε την 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

σου τώρα! 


