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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 94                                                                                 12 Δεκεμβρίου 2022 

  
Σε αυτό το τεύχος Από σήμερα διαθέσιμα τα  NOCN Speaking 

Videos από την PALSO 
 
Διαθέσιμα θα είναι εντός της 
Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου τα 4 
βίντεο που δημιούργησε η 
PALSO σε συνεργασία με την 
GlobalCert για την αρτιότερη 
προετοιμασία της προφορικής 
δοκιμασίας των υποψηφίων 

των εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας NOCN. 
 
Τη δημιουργία των βίντεο 
ανέλαβαν οι κ. Λαυδαριάς 
(Αντιπρόεδρος Εξετάσεων) και ο 
κ. Κουρούπης (Β’ Αντιπρόεδρος) 
σε συνεργασία με την V2 
Productions και τη συνάδελφο 
Λούση Ντέϊβιντ (Πρόεδρος 
Κοζάνης-Γρεβενών) που επιμε-
λήθηκε την προετοιμασία των 
εξεταζόμενων και βοήθησε 
σημαντικά στην παραγωγή. 
 
Τα βίντεο θα είναι διαθέσιμα στο 
κανάλι της PALSO palso_fed στο 
Youtube. Τα σχετικά link θα 
αποσταλούν στους συλλόγους. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Speaking Sample 
Videos από την PALSO 
Σελ.1 

 
Τι ισχύει για τις 
εξετάσεις πιστοποί-
ησης γλωσσομάθειας 
Σελ.2 

 
Σημαντικές ημερομη-
νίες και προθεσμίες 
Σελ.5 
 

 
 
Ενημέρωση από την 
PALSO 
 
Υπεύθυνος ύλης: 
Δ. Κουρούπης 
 
Φωτογραφίες: 
Dreamstime © 
 
Επικοινωνία: 
enimerosi@palso.gr 

 

Διαβάστε την επόμενη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022. 
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 Οι εξετάσεις NOCN σε όλη την Ελλάδα! 
  
  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 
ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 
ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑ 
ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ 
ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 
ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 
ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 

 
 

Γραπτές Εξετάσεις 
Β1  09:00 – 11:35 
Β2  14:00 – 16:35 
C1  14:00 – 17:10 
C2  09:00 – 12:10 
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 Τι ισχύει για τις εξετάσεις πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας 

 
Οι κάθε είδους εξετάσεις σε δημόσια και ιδιωτικά 
σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, 
φορείς παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 
ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης και πάσης 
φύσεως συναφείς δομές, δημόσιες και ιδιωτικές 
διεξάγονται ως εξής: 
 

α) Η είσοδος των εξεταζόμενων στο εξεταστικό κέντρο προκειμένου να συμμετέχουν σε κάθε 
είδους εξετάσεις επιτρέπεται χωρίς να απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
βεβαίωσης νόσησης ή βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ή εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου (self test, rapid test ή PCR test). 
 
β) Οι φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους 
προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων είναι 
υπεύθυνοι για την τήρηση της υποχρέωσης διενέργειας από το εν λόγω προσωπικό, το οποίο 
δεν διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης, εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου (rapid test ή PCR) μία (1) φορά την εβδομάδα. 
Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει 
το προαναφερθέν προσωπικό. 
 
Πηγή: Τεύχος B’ 4695/07.09.2022 
 
 

 Χριστουγεννιάτικες Δραστηριότητες από την PALSO 
 
Με μια συλλογή δραστηριοτήτων για τα Χριστούγεννα 
υποδέχεται η ΠΟΙΚΞΓ τις γιορτές. Σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα , 
σελίδες ζωγραφικής και μικρών κατασκευών έρχονται να 
κάνουν το μάθημα στην τάξη πιο διασκεδαστικό 
και…εορταστικό. 
 
To booklet των δραστηριοτήτων έχει αποσταλεί στους 
συλλόγους σε μορφή pdf.  
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Αναβάθμισε   το   κξγ   σου   με   την  πλατφόρμα  της  PALSO  
 

Απόκτησε τη δική σου πλατφόρμα με την επωνυμία σου εύκολα, γρήγορα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Μεγάλη δυνατότητα 
αποθήκευσης 18+18 

GB (64 ώρες 
εγγραφής). 

 

 Επίλεξε το πακέτο 
που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες του ΚΞΓ 

σου! 
 

 Η πλατφόρμα θα 
διαθέτει Helpdesk 
καθώς και τεχνική 

 Αποκτάς τη δική σου 
(υπο)πλατφόρμα με την 

επωνυμία σου! 
 

δυνατότητα καταγραφής του μαθήματος και αποθήκευσής του   δυνατότητα χρήσης 
whiteboard online   δυνατότητα άμεσου διαμοιρασμού εγγράφων και σημειώσεων                         

 δυνατότητα προβολής βίντεο χωρίς διακοπές 

Αξιοποίησε τις δυνατότητες που σου δίνει η πλατφόρμα eLearning της PALSO με τα πιο δυνατά εργαλεία! 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Επισκέψου  την  ιστοσελίδα  της  
PALSO    στο    www.palso.gr 

ή ακολούθησε τον παρακάτω 
σύνδεσμο για την εγγραφή σου 

www.palso.gr/e-learning 
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 Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες 
 

20 
Δεκεμβρίου 

 Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData δεδομένων 
των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων που αφορούν σε 
έσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου 
αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, μηνός 
Νοεμβρίου 2022. 

   

20 
Δεκεμβρίου 

 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη απογραφικής δήλωσης στοιχείων 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας, της εργασιακής σχέσης 
και λοιπών στοιχείων, των εργαζομένων.  

   

30 
Δεκεμβρίου 

 Υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε., από επιχειρήσεις – 
δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλει πλήρως τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω 
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 

   

31 
Δεκεμβρίου 

 Υποβολή αίτησης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για μεταβολή 
ασφαλιστικής κατηγορίας από το επόμενο ημερολογιακό 
έτος, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς 
απασχολούμενων και αγροτών. 

   

31 
Δεκεμβρίου 

  
Εξόφληση τελών κυκλοφορίας. 

 

 H πλατφόρμα της PALSO διαθέσιμη και στους 
συλλόγους 

 
Οι σύλλογοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την πλατφόρμα θα έχουν τη 
δυνατότητα εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας της PALSO 
https://bit.ly/3E4BCIg 

Ετήσια Χρέωση Εγγραφή Αριθμός συμμετεχόντων σε meeting 
€ 120 

(συμπεριλαμβ. ΦΠΑ) 
€ 70 Απεριόριστος! 

 
H πλατφόρμα της PALSO λειτουργεί σε όλους τους υπολογιστές και με όλα τα λειτουργικά 
συστήματα μέσω browser (χωρίς να χρειάζεται να γίνει download). Προσφέρει τη δυνατότητα 
μεταφόρτωσης εγγράφων (pdf, κείμενο, εικόνες κλπ.) καθώς και παρουσιάσεις powerpoint. 
Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα χρήσης λευκού πίνακα, υπηρεσίες ψηφοφορίας και πολλά 
άλλα. 
Με €10 το μήνα ο κάθε σύλλογος αποκτά τη δική του υποπλατφόρμα με το logo του,          
απεριόριστη εγγραφή μελών, δυνατότητα διενέργειας online συνεδριάσεων 24/7, δυνατότητα 
καταγραφής και αποθήκευσης συνεδριάσεων (έως και 64 ώρες εγγραφής) καθώς και 
δυνατότητα αποστολής καταγεγραμμένης συνεδρίασης σε μέλη μέσω email. 

 

https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8001
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8001
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8001
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8001
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8001
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8035
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8035
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8035
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8035
https://bit.ly/3E4BCIg
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 Τα ΝΕΑ των Συλλόγων 
 

 

ΣΙΚΞΓ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση-Απονομή 
Πιστοποιητικών LAAS και NOCN την Κυριακή, 4 
Δεκεμβρίου κατά την οποία, απονεμήθηκαν 
Πιστοποιητικά Συμμετοχής στα Κέντρα Μέλη του 
Συλλόγου μας που συμμετέχουν στις εξετάσεις 
αυτές, Αριστεία Προόδου και Πιστοποιητικά στους 
μαθητές και τις μαθήτριες των Κέντρων αυτών 
καθώς και δώρα σε όλα παιδιά. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε και το Bazaar που ήταν 

αφιερωμένο στο Σύλλογο ΑΜΕΑ Επαρχίας Ρόδου . 

Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία τους στην 
εκδήλωση μας τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών κο 
Σόλωνα Ευαγγελόπουλο ,την Έφορο Γαλλικών της 
Ομοσπονδίας και Πρόεδρο του Συλλόγου Κορινθίας 
κα Κυριακή Σταμάτη, τον Αντιπεριφερειάρχη 
Πολιτισμού κο Χρήστο Μπάρδο και τους χορηγούς 
μας : 

                          

Burlington Books, Express Publishing, Grivas Publications, Hamilton House και MM Publications. 

Επίσης ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για τη ευγενική παραχώρηση 
της αίθουσας.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών των κυριών: Αλετρά Ειρήνης, 
Αναστασιάδη Δωροθέας, Διακομιχάλη Ευτυχίας, Καντή Μαρίας, Κώστα Μοσχούλας, Τερζάκη 
Ελευθερίας και Τριαντάφυλλου Ειρήνης. 
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TO ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 
Χριστουγεννιάτικη πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων 

και ειδών πρώτης ανάγκης από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
για παιδιά και οικογένειες που ζουν σε κατάσταση φτώχειας 

 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στέκεται στο πλευρό των παιδιών και οικογενειών με σοβαρά 

προβλήματα διαβίωσης, στοχευμένα, ουσιαστικά και με απόλυτη διαφάνεια στην 
αξιοποίηση των αγαθών 

 
Καλούμε όλους εσάς, ιδιώτες και επιχειρήσεις, να συμμετέχετε στην πανελλαδική εκστρατεία 
συγκέντρωσης τροφίμων και άλλων βασικών ειδών, και μαζί να εξασφαλίσουμε ένα ζεστό και 

πλήρες χριστουγεννιάτικο τραπέζι στις δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, που σήμερα δοκιμάζονται, 
αδυνατώντας να καλύψουν έστω τα στοιχειώδη για τα παιδιά τους. 

Μόνο με τη συμμετοχή όλων μας, θα καταφέρουμε, και αυτά τα Χριστούγεννα, να μη λείψει 
από κανένα παιδικό προσωπάκι, από καμία οικογένεια στην Ελλάδα αυτό που θα έπρεπε να 

είναι αυτονόητο: το Χαμόγελο. 
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί 

με αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 
 

Παρακάτω θα βρείτε τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, που συγκεντρώνουμε, καθώς 
και τα 16 σημεία πανελλαδικά που παραλαμβάνονται τα προϊόντα: 

 
● Μελομακάρονα (σε συσκευασία)  ● Κουραμπιέδες (σε συσκευασία) ● Γάλα εβαπορέ ● Λάδι  ● Ρύζι  ● Όσπρια  
● Αλεύρι  ● Ζάχαρη    ● Σάλτσα τομάτας  ● Είδη πρωινού (κακάο, μπισκότα, κρουασάν, δημητριακά, φρυγανιές, 

μέλι, μαρμελάδα, μερέντα, χυμοί) ● Αλάτι  ● Ξύδι   ● Βρεφικές κρέμες   ● Βρεφικό γάλα Νο 1 & 2   ● Είδη 
βρεφικής φροντίδας (πάνες, μωρομάντηλα, σαμπουάν, αφρόλουτρα, κρέμες συγκάματος)  ● Προϊόντα 

καθαρισμού (καθαριστικά και απολυμαντικά γενικής χρήσης, μαλακτικό ρούχων, απορρυπαντικό πλυντηρίου, 
χλωρίνη κλπ)   ● Είδη προσωπικής φροντίδας (σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,  οδοντόβουρτσες)                  

● Είδη οικιακής χρήσης (αλουμινόχαρτο, διάφανη μεμβράνη, λαδόκολλα,   σακούλες απορριμμάτων)  ● Χαρτικά 
(χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες) 

 

Περισσότερες πληροφορίες: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
Τηλ. 11040  press@hamogelo.gr 

 

mailto:press@hamogelo.gr
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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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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! 


