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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 95                                                                                 21 Δεκεμβρίου 2022 

 

 Δικαίωση για την PALSO 

Αποδεκτά ΜΟΝΟ τα πιστοποιητικά που 

εξετάζουν τις 4 βασικές επικοινωνιακές 

ικανότητες.  

Μήνυμα του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών κ. Ευαγγελόπουλου 

  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Μετά από αγώνες των Διοικητικών Συμβουλίων της ΠΟΙΚΞΓ τα τελευταία 

χρόνια, σχετικά με την αναγνώριση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 

που εξετάζουν μόνο δυο δεξιότητες,  εφόσον το ΑΣΕΠ αρνούνταν να 

εφαρμόσει το νόμο, ήρθε το Προεδρικό Διάταγμα  Τευχ.Α’/232/17-12-2022 

να ξεκαθαρίσει εντελώς το τοπίο όσον αφορά το προσοντολόγιο για τη 

γνώση ξένων γλωσσών. Όπως καθορίζει το Π.Δ, θα γίνονται αποδεκτά μόνο τα πιστοποιητικά 

που από 17/12/2022 θα εξετάζουν τις 4 βασικές επικοινωνιακές ικανότητες (παραγωγή 

γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση 

προφορικού λόγου). 

Ως πρόεδρος του νυν Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαριστώ θερμά τα Διοικητικά Συμβούλια 

υπό την ηγεσία των κ. Μιχαηλίδη και κ. Κροντήρη, τα οποία διαχρονικά στήριζαν την 

προσπάθειά μας για την εφαρμογή του νόμου. Επίσης, εκ μέρους του ΔΣ ευχαριστώ τον 

συνάδελφο κ. Δημήτριο Τσαπραζλή από την Αθήνα του οποίου η άοκνη προσπάθεια 

συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη του στόχου μας. 

Η ΠΟΙΚΞΓ θα συνεχίσει να διεκδικεί και να αγωνίζεται αφουγκραζόμενη τα δίκαια αιτήματα 

του κλάδου μας.  

Εκ μέρους του ΔΣ, σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2023. 

Σόλων Ευαγγελόπουλος 

 
 

Ενημέρωση από την PALSO 

Υπεύθυνος ύλης: Δ. Κουρούπης   

Φωτογραφίες:Dreamstime © 

Επικοινωνία:enimerosi@palso.gr 

Καλές Γιορτές! 
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 Απόσπασμα του ΦΕΚ 232 /17-12-2022 
 

Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις / παρ.7 
 

Αποκλειστικά για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής 

γλώσσας σε οποιοδήποτε επίπεδο, και μέχρι τον καθορισμό των τίτλων ή 

πιστοποιητικών που πιστοποιούν τη γνώση αυτών και αναγνωρίζονται από τον αρμόδιο 

φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας της παρ. 3Β του άρθρου 52 του ν. 4830/2021, 

γίνονται αποδεκτά και πιστοποιητικά γνώσης αυτών από φορείς (πανεπιστήμια ή μη), 

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι ή 

αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις 

και να χορηγούν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα 

συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική 

αρχή και ότι η πιστοποίηση αφορά και στην αξιολόγηση των βασικών 

επικοινωνιακών ικανοτήτων (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού 

λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου).  

Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται 

βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα 

πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς γίνονται αποδεκτά σε 

δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της οικείας 

γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για τις γλώσσες (CEFR).  

Με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. τα παραπάνω πιστοποιητικά εντάσσονται 

στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη 

αυτών. 8. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος 

έχουν γίνει αποδεκτά από το Α.Σ.Ε.Π. ως αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας σε 

οποιοδήποτε επίπεδο και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας των 

προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. ή στα πάγια μέρη αυτών, δεν θίγονται. 
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Καλές γιορτές! 

Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΠΟΙΚΞΓ σας ευχόμαστε Χαρούμενα 

Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2023! 
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Το ΔΣ και τα μέλη του Συλλόγου Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, σας ευχόμαστε καλά 

Χριστούγεννα, με υγεία, ευημερία, δύναμη και δημιουργικότητα!!! 

 

 
Το ΔΣ του Συλλόγου PALSO Λέσβου , εύχεται χρόνια πολλά , δημιουργικά και φωτισμένα σε 

όλα τα μέλη του και τις οικογένειές τους. 

 

 
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Ευβοίας εύχεται 

υγεία & ειρήνη σε όλο τον κόσμο! 

 

 
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Δράμας, εύχεται Καλά Χριστούγεννα, 

υγεία και με τον ερχομό της Νέας Χρονιάς να πραγματοποιηθούν όλες οι όμορφες ευχές! 

 

 
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων ευχόμαστε ολόψυχα η αγάπη και το φως της 

ελπίδας να απλωθούν στις καρδιές όλων μας. Χρόνια πολλά και δημιουργικά σε όλους με μια 

νέα χρόνια γεμάτη αισιοδοξία και επιτυχίες.  

Από το ΔΣ και τους συναδέλφους του Συλλόγου PALSO Κοζάνης Γρεβενών. 

 

 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Θεσπρωτίας εύχεται σε όλους καλά 

Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία, αγάπη και ειρήνη! 

 

 
Τα φετινά Χριστούγεννα και ο Νέος Χρόνος ας είναι η αρχή για μια καλύτερη ζωή, γεμάτη 

αλήθεια, ελπίδα, όραμα και προοπτική.  

Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών ν. Μεσσηνίας. 

 
 

 

Ευχές από τους συλλόγους PALSO 
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Η PALSO Πιερίας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους τα φετινά Χριστούγεννα να είναι 

χαρούμενα και λαμπερά και ο νέος χρόνος να κάνει τα όνειρα μας πραγματικότητα. 

 
 

Το αστέρι της Βηθλεέμ, να στείλει σε κάθε σπιτικό την αχτίδα της ελπίδας, της αγάπης και της 

προσμονής! Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2023!  

ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας. 

 
 

Θερμές ευχές για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος με υγεία, ευτυχία και 

δημιουργική διάθεση.  

ΣΙΚΞΓ Δωδεκανήσου 

 

 
Ευχόμαστε από καρδιάς αγάπη, υγεία, ευγνωμοσύνη, συγχώρεση και πίστη σε όλους μας! 

Το ΔΣ του ΣΙΚΞΓ Βορείου Ελλάδας  

 

 
Ευχόμαστε ολόψυχα οι άγιες μέρες που έρχονται να φέρουν χαρά και ευτυχία σε όλους και το 

νέο έτος να είναι γεμάτο με όμορφες στιγμές και πολλά χαμόγελα. Καλά Χριστούγεννα και 

Ευτυχισμένο το νέο έτος!! 

ΣΙΚΞΓ Πρέβεζας – Λευκάδας 

 

 
Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου PALSO Ηλείας εύχονται σε 

όλους τους συναδέλφους να περάσουν ημέρες Χριστουγεννιάτικης θαλπωρής, αγάπης και 

χαράς! Η νέα χρονιά ας μας βρει όλους στον Κλάδο γερούς, συσπειρωμένους, μάχιμους και 

αλληλέγγυους για να μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω τα δύσκολα που βιώσαμε και να 

σταθούμε με αισιοδοξία και ελπίδα στην αφετηρία μιας νέας εποχής ανάκαμψης, προόδου 

και δημιουργίας! 

 

 
Ο Σύλλογος Ν. Κορινθίας στέλνει τις καλύτερα ευχές του για όμορφα Χριστούγεννα και το 

2023 να φέρει φως, ελπίδα και χαμόγελα σε όλους μας! 
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Το ΔΣ και τα μέλη του Συλλόγου ΙΚΞΓ Άρτας εύχονται ολόψυχα υγεία, χαρά, ειρήνη, ευημερία, 

ευλογία & επιτυχία. Χρόνια πολλά για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και ευτυχισμένο 

το 2023! 

 

 
Το ΔΣ του Συλλόγου PALSO  Ν. Σερρών σας εύχεται Υγεία, Ειρήνη, Αγάπη και Χαρά. Καλά 

Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος! 

 

 
Το ΔΣ του συλλόγου PALSO Νομού Ηρακλείου σας εύχεται καλές γιορτές με υγεία, 

αισιοδοξία, χαμόγελα και πολλές όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους σας. 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου PALSO Χανίων εύχονται ολόψυχα σε 

όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο 

έτος 2023.  

 
 

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Ν. Ιωαννίνων εύχεται στους 

ιδιοκτήτες & εργαζόμενους στα ΚΞΓ μέλη των συλλόγων PALSO σε όλη τη χώρα καθώς και στις 

οικογένειές τους Καλές Γιορτές με Υγεία & Αγάπη. Είθε το 2023 να είναι χρόνια δημιουργίας, 

προκοπής, εξέλιξης και πολλών επιτυχιών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και των μαθητών 

τους. Καλά Χριστούγεννα - Ευτυχισμένο 2023 
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 Οι εξετάσεις NOCN σε όλη την Ελλάδα 
Το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας NOCN σε περίπου 50 εξεταστικά 
κέντρα σε όλη την Ελλάδα. 
Οι επιτροπές εξετάσεων υποδέχτηκαν τους 
χιλιάδες υποψήφιους των επιπέδων Β1 και Γ2 στα 
εξεταστικά κέντρα από νωρίς το πρωί, ενώ 
αργότερα, το μεσημέρι, την σκυτάλη πήραν οι 
υποψήφιοι των επιπέδων B2 και Γ1. 
 

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όλους! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΙΚΞΓ Ζακύνθου 

ΣΙΚΞΓ Ηρακλείου 

ΣΙΚΞΓ Χανίων 
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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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 Οικονομικά και Φορολογικά νέα 
 

Παράταση έως 28 Φεβρουαρίου 2023 για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας 

Με απόφαση που υπεγράφη από τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, 

παρατείνεται η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2023, καθώς και για 

τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. 

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδόματος Παιδιού 

Η πλατφόρμα θα κλείσει οριστικά για την υποβολή αιτήσεων στις 15-1-2023 

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι από 20-12-2022 και ώρα 08.00 άνοιξε και λειτουργεί η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού – Α21 προκειμένου οι πολίτες να υποβάλλουν 

την αίτηση τους για το έτος 2022. Η πλατφόρμα θα κλείσει οριστικά για την υποβολή αιτήσεων 

στις 15-1-2023 και ώρα 23.59.  Διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους 

δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλλει αίτηση Α21 για το έτος 2022 και 

για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν οριστικοποίησαν την 

υποβολή της. 

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την  αίτηση Α21 (στον 

σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou)  

 

Τι προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το 

«πάγωμα αναδρομικών» προς ασφαλιστικά ταμεία 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων προτείνεται διάταξη με την οποία «παγώνουν» αναδρομικά από τις 13 Σεπτεμβρίου 

2022 και για ένα χρόνο τα επιτόκια, με τα οποία επιβαρύνονται οφειλές προς ασφαλιστικά 

ταμεία, που υπάγονται προς ρύθμιση. 

Στόχος της διάταξης –που έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχης ρύθμισης του Υπουργείου 

Οικονομικών για τα επιτόκια των ρυθμίσεων προς την Εφορία– είναι να αποτραπεί η 

δυσβάσταχτη επιβάρυνση των πολιτών, που έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και 

επιθυμούν να τις ρυθμίσουν.  

Με την ίδια τροπολογία: 

 

 Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες 
 

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. 

 

 

 

https://www.idika.gr/epidomapaidiou
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
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 Τα ΝΕΑ των Συλλόγων 
 

 

ΣΙΚΞΓ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο Σύλλογος Χανίων οργάνωσε εκδήλωση απονομής των 
Πιστοποιητικών LAAS την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων. 
Στην εκδήλωση απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά LAAS , 
βραβεύτηκαν οι αριστούχοι υποψήφιοι και έγινε κλήρωση 
δώρων που χορηγήθηκαν από τους εκδοτικούς οίκους και 
άλλους φορείς. 
Η ψυχολόγος Ναταλία Βαλυράκη μίλησε για το πώς τα ζώα 

εμπλουτίζουν τη ζωή μας στα πλαίσια της 
καμπάνιας της Ομοσπονδίας " Help a 
Stray". 
Παράλληλα οργανώθηκε Χριστουγε-
ννιάτικο bazaar από τους συλλόγους " 
Ελληνικός Οδηγισμός", "Χαμόγελο του 
Παιδιού" και "Ορίζοντες".  
 
Ευχαριστούμε θερμά τους Χορηγούς: 
Αντιπεριφέρεια Χανίων, Baila Studio, 
Burlington Books, Express Publishing, 
Grivas Publications, Hamilton House Publishers , MM Publications, NOCN - ESOL EXAMS. 
 
 
ΣΙΚΞΓ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Την Κυριακή 18/12 , 

πραγματοποιήθηκε το 

2ο Santa’s Walk και το 

κέντρο της πόλης 

μύρισε Χριστούγεννα. 

Παιδικές φωνές 

κατέκλυσαν τον χώρο 

γύρω από το κτήριο 

της περιφέρειας και 

με τη συνοδεία της 

μπάντας του Δήμου. 

 

 

 
 

Διαβάστε το επόμενο τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2023 
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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! 


