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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 99                                                                                 30 Ιανουαρίου 2023 

 

 Εγκύκλιοι Εξετάσεων Laas και NOCN 

 

 

 

 

 

Η ΠΟΙΚΞΓ προσφέρει σε όλες και όλους τους 

συναδέλφους, μέλη των συλλόγων PALSO, που 

πλησιάζουν στην συνταξιοδότηση και επιθυμούν να 

πληροφορηθούν για τα συνταξιοδοτικά τους 

δικαιώματα, τις ενέργειες για τη διεκπεραίωση του 

συνταξιοδοτικού τους φακέλου και οποιοδήποτε 

άλλο συνταξιοδοτικό θέμα, τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν το ερώτημά τους στον ειδικό 

συνεργάτη της Ομοσπονδίας κ. Διονύσιο Τεμπονέρα 

(Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου). 

Η υπηρεσία προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και το ερώτημα θα υποβάλλεται συμπληρώνοντας το ειδικό 

έντυπο που θα παρέχεται από τους συλλόγους και θα αποστέλλεται στην Ομοσπονδία από όπου 

και θα προωθείται η απάντηση. 

 

* Για την ημερομηνία προφορικής εξέτασης θα ενημερωθείτε από το σύλλογό σας. 

Οι εξετάσεις LAAS και NOCN με μια ματιά! 

 First Step Pre-A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
 

28/5/2023 
9.00 – 10.00  πμ 

 
28/5/2023 

11.30 – 12.30  
 

28/5/2023 
9.00 - 10.30 πμ 

 
28/5/2023 

11.30 - 13.00  
 

27/5/2023 
9.00 - 11.35 πμ 

 
27/5/2023 

2.00 - 4.35 μμ 
 

27/5/2023 
2.00 – 5.10 μμ 

 
27/5/2023 
9.00 - 12.10 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  
 

28/5/2023 
3.00 – 4.00 μμ 

 
 

28/5/2023 
3.00 - 4.30 μμ 

 
28/5/2023 

3.00 -5.00 μμ 

   

ΓΑΛΛΙΚΑ  
 

28/5/2023 
3.00 – 4.00  μμ 

 
 

28/5/2023 
3.00 - 4.30 μμ 

    

ΙΤΑΛΙΚΑ    
 

28/5/2023 
3.00 - 4.30 μμ 

 
28/5/2023 

3.00 -5.00 μμ 

   

Γραπτές εξετάσεις:  

Σάββατο, 27 Μαΐου 2023 

Προφορικές Εξετάσεις*: 

20-21/05 ή 27-28/05 ή 10-11/06 
Διαβάστε την εγκύκλιο στη σελίδα.4 

Γραπτές εξετάσεις:  

Κυριακή, 28 Μαΐου 2023 
Διαβάστε την εγκύκλιο στη σελίδα.2 
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 Εγκύκλιος Εξετάσεων Laas 

 

Πρόγραμμα εξετάσεων και εξέταστρα: 

 First Step Pre-A1 A1 A2 B1 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

 
28/5/2023 

9.00 – 10.00  πμ 
 

28/5/2023 
11.30 – 12.30  

 
28/5/2023 

9.00 - 10.30 πμ 
 

28/5/2023 
11.30 - 13.00  

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  
 

28/5/2023 
3.00 – 4.00 μμ 

 
 

28/5/2023 
3.00 - 4.30 μμ 

 
28/5/2023 

3.00 -5.00 μμ 
ΓΑΛΛΙΚΑ  

 
28/5/2023 

3.00 – 4.00  μμ 

 
 

28/5/2023 
3.00 - 4.30 μμ 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ    
 

28/5/2023 
3.00 - 4.30 μμ 

 
28/5/2023 

3.00 -5.00 μμ 
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ € 30 € 45 € 50 € 55 € 55 

 

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους: από 01/03/2023 έως 13/04/2023. 

Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. τα στοιχεία υποψηφίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ, 

επισυνάπτονται τα παραστατικά πληρωμής. 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). 

 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ 

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

 Video: Οδηγίες για ανάρτηση αποδεικτικών κατάθεσης εξετάστρων NOCN και LAAS για ΚΞΓ 

 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 

 

 Αιτήσεις ανεξάρτητων υποψηφίων μπορούν να γίνουν μέσω της 

πλατφόρμας https://exams.palso.gr/candidate από 01/03/2023 έως 

13/04/2023. 

Tα στοιχεία του υποψηφίου να καταχωρούνται σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ και πρέπει να επισυνάπτεται το παραστατικό πληρωμής. (βλέπε 

οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων online ανεξάρτητων υποψηφίων) 

 

 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

https://palso.gr/wp-content/uploads/2022/03/manual_kxg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tSi4AafKg2U
https://www.youtube.com/watch?v=DXCM0Z8m3j8
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek-alphabet-2-english-ELOT-743.pdf
https://exams.palso.gr/candidate
https://palso.gr/wp-content/uploads/2022/03/manual_independent_laas.pdf
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 Video: Οδηγίες online εγγραφής ανεξάρτητων υποψηφίων 

 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 

 

Τρόποι πληρωμής: 

α) με κάρτα (epos)  

β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 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. ή για ανεξάρτητους υποψήφιους το όνομα υποψηφίου) και στην αιτιολογία οπωσδήποτε 

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS + Νομός, π.χ. 

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS - ΒΟΙΩΤΙΑ. 

 

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. 

 

Πατήστε εδώ για: Θέματα προηγουμένων ετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας  LAAS PALSO 

δια…μορφώνουμε άριστους γλωσσομαθείς 

https://www.youtube.com/watch?v=6it_ADOyY90
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek-alphabet-2-english-ELOT-743.pdf
https://palso.gr/exams_/language-schools/laas-exams/#past-papers
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 Εγκύκλιος Εξετάσεων NOCN 

 

Πρόγραμμα εξετάσεων και εξέταστρα: 

 B1 B2 C1 C2 
Γραπτές 
Εξετάσεις  

27/5/2023 
9.00 - 11.35 πμ 

 
27/5/2023 

2.00 - 4.35 μμ 

 
27/5/2023 

2.00 – 5.10 μμ 

 
27/5/2023 
9.00 - 12.10 

Εξέταστρα € 90 € 175 € 185 € 195 

Late Entries € 115 € 200 € 210 € 220 
 
 

Γραπτή εξέταση: Σάββατο 27/05/2023 

Κόστος επανεξέτασης για 1, 2 ή 3 parts: Δωρεάν για εμπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής 

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

Εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 01/03 /2023 έως 24/03/2023.  

Αιτήσεις Late Entry έως και 02/05.  

Τα εξέταστρα των αιτήσεων late entry για όλους τους υποψήφιους (νέους και 

επανεξεταζόμενους-refer & μεταφερόμενους από προηγούμενη εξεταστική για λόγους υγείας) 

επιβαρύνονται με διαχειριστικό κόστος διαδικασίας (+25 €) σε σχέση με τις εμπρόθεσμες 

εγγραφές. 

 

Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. τα στοιχεία υποψηφίων σύμφωνα με ταυτότητα και ΕΛΟΤ, 

επισυνάπτονται τα παραστατικά πληρωμής (συν. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ.pdf). Σε 

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

επισυνάπτεται αυτόματα. Στο σύλλογο αποστέλλονται (με τον τρόπο που υποδεικνύει ο 

σύλλογος) τα αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού 

ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Επίσης το ΚΞΓ 

πρέπει να έχει το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ 

(δεν αποστέλλεται). 

 

 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ 

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

 Video: Οδηγίες για ανάρτηση αποδεικτικών κατάθεσης εξετάστρων NOCN/LAAS για ΚΞΓ 

 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 

 

https://palso.gr/wp-content/uploads/2022/03/manual_kxg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tSi4AafKg2U
https://www.youtube.com/watch?v=DXCM0Z8m3j8
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek-alphabet-2-english-ELOT-743.pdf
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Εμπρόθεσμες αιτήσεις ανεξάρτητων υποψηφίων μπορούν να γίνουν μέσω της πλατφόρμας 

https://exams.palso.gr/candidate από 01/03/2023 έως 24/03/2023 και αιτήσεις Late Entry έως 

και 02/05/2023. 

 

Τα στοιχεία του υποψηφίου να καταχωρούνται σύμφωνα με ταυτότητα και ΕΛΟΤ, να 

επισυνάπτεται το παραστατικό πληρωμής + αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου (βλέπε οδηγίες για την υποβολή 

αιτήσεων online ανεξάρτητων υποψηφίων). Σε περίπτωση online πληρωμής 

(πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. 

 

 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

 Video: Οδηγίες online εγγραφής ανεξάρτητων υποψηφίων 

 

Τρόποι πληρωμής:  

α) με κάρτα (epos) β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας 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 Ιουλίου 2020, η τελευταία 

εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Μαΐου 2023. 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 24/03/2023.  

Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για 

μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες.  

https://palso.gr/wp-content/uploads/2022/03/manual_independent_nocn.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6it_ADOyY90
https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
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Η εγγραφή για συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της Palso. 

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html
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Near Pass Advantage with nocn 

 

 
 

✓Οι υποψήφιοι που έχουν αξιολογηθεί σε 1 δεξιότητα με Near Pass (έως και 3 marks κάτω 

από τη βάση) και έχουν περάσει τις άλλες 3 δεξιότητες, είναι επιτυχόντες. 

✓Το Near Pass Advantage εφαρμόζεται και στους Refer υποψήφιους. Όταν επανεξετάζονται 

σε 2 ή περισσότερες δεξιότητες, το Near Pass «διατηρείται» ως επίδοση, εάν στην επανεξέταση 

ο υποψήφιος δεν επιτύχει υψηλότερη βαθμολογία. 

✓ΔΩΡΕΑΝ εξέταστρα για τους Refer υποψήφιους για όσες φορές χρειαστεί στις επόμενες 5 

εξεταστικές περιόδους που έχουν δικαίωμα επανεξέτασης. 
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 ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία ενημέρωσης για συνταξιοδοτικά 
θέματα από την ΠΟΙΚΞΓ 

 

Η ΠΟΙΚΞΓ προσφέρει σε όλες και όλους τους 

συναδέλφους, μέλη των συλλόγων PALSO, που 

πλησιάζουν στην συνταξιοδότηση και επιθυμούν να 

πληροφορηθούν για τα συνταξιοδοτικά τους 

δικαιώματα, τις ενέργειες για τη διεκπεραίωση του 

συνταξιοδοτικού τους φακέλου και οποιοδήποτε 

άλλο συνταξιοδοτικό θέμα, τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν το ερώτημά τους στον ειδικό 

συνεργάτη της Ομοσπονδίας κ. Διονύσιο Τεμπονέρα 

(Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου). 

Η υπηρεσία προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και το ερώτημα θα υποβάλλεται συμπληρώνοντας το ειδικό 

έντυπο που θα παρέχεται από τους συλλόγους και θα αποστέλλεται στην Ομοσπονδία από όπου 

και θα προωθείται η απάντηση. 

 

 Tα ΝΕΑ των συλλόγων  

 

 ΣΙΚΞΓ  Έβρου  

 

Ο Σύλλογος ΠΑΛΣΟ Έβρου, διοργάνωσε στις 18 

Δεκεμβρίου 2022, φιλανθρωπικό παζάρι στα πλαίσια 

των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου 

Ορεστιάδας για την 

συγκέντρωση χρη-

μάτων για τα 

Παιδικά Χωριά SOS 

του νομού Έβρου.  

 

Μαθητές των κέντρων ξένων γλωσσών του νομού πρόσφεραν 

χριστουγε-ννιάτικες κατασκευές τους για να διατεθούν στο 

παζάρι. Μαθητές και ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών με 

κέφι, παρά τη βροχή, προσπάθησαν και κατάφεραν να 

συγκεντρώσουν ένα σημαντικό ποσό για την ενίσχυση των 

Παιδικών Χωριών SOS."  
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 ΣΙΚΞΓ  Δράμας 

Κοπή πίτας του συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν Δράμας 2023 
 

Ο ΣΙΚΞΓ Δράμας ευχαριστεί τους χορηγούς 

της εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης 

πίτας,  Burlington Books,  Express Publishing, 

Hamilton House, MM Publications, Grivas 

Publications και Esol Exams NOCN για την 

υποστήριξη τους.  

Τυχερή της ημέρας ήταν η συνάδελφος και 

αντιπρόεδρος του συλλόγου Λαζαρίδου 

Χριστίνα ενώ από τους συνοδούς η κόρη της 

συναδέλφου Γαλανοπούλου Κατερίνας. Από 

το ΔΣ η συνάδελφος Σάμυ Συμεωνίδου. Τη 

δωροεπιταγή από το Πλαίσιο κέρδισε η 

συνάδελφος Μακρίνα Κορυφίδου και τις 

δύο υποτροφίες Β1 η πρόεδρος Βραδέλη Μαρία και η συνάδελφος Σιδηροπούλου Καίτη.  

 

 ΣΙΚΞΓ  Πιερίας 
 

Στην Κατερίνη για την παρουσίαση του 

νέου του βιβλίου   «Ελληνοτρόπιο – 

Άτακτα εξόριστης Ιλιαδορωμηοσύνης» 

βρέθηκε ο κ. Κώστας Ζουράρης την 

Κυριακή 29 Ιανουαρίου. Την εκδήλωση 

παρουσίασης του βιβλίου  που 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 

εκδηλώσεων «Παναγία Σουμελά», 

διοργάνωσαν ο  Σύλλογος Ιδιοκτητών 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών PΑLSO 

Πιερίας και ο Ποντιακός Σύλλογος Κατερίνης «Παναγία Σουμελά». 

Για το βιβλίο μίλησαν ο κ.Κώστας Φωτιάδης, συγγραφέας / 

ιστορικός, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  η 

κ.Κασσιανή Παταρίδου ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών και 

Πρόεδρος της PALSO Πιερίας και η κ. Πηνελόπη Τζιώκα. 
Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου τα μέλη του συλλόγου Palso ν. Πιερίας 

συναντήθηκαν σε κοσμική ταβέρνα της περιοχής για την 

καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Την 

εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι εκδοτικών 

οίκων καθώς και ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 

νομού, κ. Γεώργιος Μακρής, ο οποίος ήταν και εκείνος που κέρδισε 

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

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! 


