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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 101                                                                           13 Φεβρουαρίου 2023 

 

 H PALSO κοντά στους σεισμόπληκτους  

 

Ο απολογισμός των θυμάτων του 

σεισμού των 7,8 R και των ισχυρών 

μετασεισμικών δονήσεων που έπληξαν 

την Τουρκία και τη Συρία, πλησιάζει 

ήδη τις 40.000 και συνεχώς ανεβαίνει. 

 

Η κακοκαιρία και το δριμύ ψύχος που 

επικρατούν στις περιοχές αυτές 

δυσχεραίνουν τη ζωή των χιλιάδων 

αστέγων που βρίσκονται στο ύπαιθρο, 

σε κακές και συνεχώς επιδεινούμενες 

καιρικές συνθήκες.                                  . 

 

Η ΠΟΙΚΞΓ, αποφάσισε, με την αρωγή 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να 

συμβάλλει στη συγκέντρωση τροφίμων 

μακράς διαρκείας (γάλα εβαπορέ, 

σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες 

παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.), καθώς και υπνόσακων, 

κουβερτών (μη μεταχειρισμένα) και ειδών ατομικής υγιεινής για να αποσταλούν άμεσα στους 

πληγέντες. 

 

Η ΠΟΙΚΞΓ καλεί τους Συλλόγους να:                                                                            . 

 

⚫Ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους.                                                                                        . 

⚫Συγκεντρώσουν τρόφιμα μακράς διαρκείας και όσα αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο στα γραφεία τους.                                                                               . 

⚫Επικοινωνήσουν με το πλησιέστερο τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την παραλαβή– 

αποστολή.  
 

Συλλυπούμαστε τους δοκιμαζόμενους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας και ευχόμαστε το 

δράμα που βιώνουν να λάβει γρήγορα τέλος. 

Η δράση της ΠΟΙΚΞΓ σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό θα συνεχιστεί όλο το μήνα 

καθώς η ανάγκη για βοήθεια είναι διαρκής. 
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To ΚΞΓ μας συμμετέχει στη δράση  

της PALSO  

για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης 

Συμπαραστεκόμαστε στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

Και συγκεντρώνουμε 
⚫ γάλα εβαπορέ  

⚫ σκόνη γάλακτος για παιδιά  
⚫ κονσέρβες παντός τύπου  

⚫ δημητριακά  
⚫ παξιμάδια  
⚫ αλεύρι  

⚫ ζυμαρικά κ.α.,       
καθώς και  

⚫ υπνόσακους,  
⚫ κουβέρτες (μη μεταχειρισμένα)  

και είδη ατομικής υγιεινής 
 για να αποσταλούν άμεσα στους πληγέντες. 
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 Webinar για το e-timologio από την PALSO  

 

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και 

ώρα 10:00 – 13:00, η Ομοσπονδία σε 

συνεργασία με την  COMPUTAX  θα 

πραγματοποιήσει διαδικτυακό σεμινάριο 

(webinar) με εισηγήτρια την κ. Ισμήνη 

Γκούμα σχετικά με το  e-Timologio, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις 

υποχρεώσεις των ΚΞΓ. 

  
Πιο αναλυτικά, το webinar θα περιλα-
μβάνει: 
- Άνοιγμα της επιχείρησης στο my data και   
   το e timologio 
- Δημιουργία υπηρεσιών 
- Δημιουργία πελατολογίου 
- Έκδοση παραστατικών 
- Αποθήκευση εκτύπωση και αποστολή   
   στον πελάτη 

Το webinar θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας της PALSO και το σχετικό link έχει 

αποσταλεί στους συλλόγους. 

 

 Διευρυμένο Προέδρων ΣΙΚΞΓ PALSO στην Αθήνα  

 

 

 

Το  διευρυμένο των προέδρων θα 

πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 19 

Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:30πμ 

στην Αθήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του Επαγγελματικού Επιμελητήριου 

Αθηνών. 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. 

Τρικούπη, 106 79. 
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 Οικονομικά και Φορολογικά ΝΕΑ  

 

 Πότε ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 
 

Η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο 

με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2023. 

Ο φόρος εισοδήματος θα πρέπει να εξοφληθεί είτε σε 8 δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο 

2023, είτε εφάπαξ με έκπτωση 3%. 

Οι βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και 

μερισμάτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά έως την 28η Φεβρουαρίου 2023. 

 

 Αναπροσαρμογή των εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών 
 

 

Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου και με 

βάση τις προβλέψεις του νόμου 4670/2020 αναπροσαρμόζονται, βάσει του πληθωρισμού (9,6%), 

οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ. 

Σύμφωνα με την απόφαση, οι νέες εισφορές ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2023 και 

κλιμακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

ελεύθερα την κλάση των εισφορών που θα πληρώνουν.  
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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 

 

 

Διαβάστε το επόμενο τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023. 

 

 

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  Βορείου Ελλάδας 

 
Την Δευτέρα, 03 Ιανουαρίου 2023 
αποχαιρετήσαμε τον αγαπητό συνάδελφο, 
ιδρυτικό μέλος του συλλόγου PALSO 
B.E.(από το 1975), Χρήστο Σίσκο. 
Εκλεγμένος επί σειρά ετών στο σύλλογο 
της Β.Ε. υπηρέτησε από τη θέση του 
Προέδρου αλλά και όλων των θέσεων του 
Δ.Σ. με ζήλο τους σκοπούς του συλλόγου, 
αφήνοντας το αποτύπωμά του με ήθος και 
συνέπεια, σαν συνδικαλιστής αλλά 
πρωτίστως σαν Δάσκαλος. 
Γνωστός και αγαπητός πανελλαδικά για το 
συνδικαλιστικό του έργο διετέλεσε και 
μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της 

Ομοσπονδίας PALSO, ενώ ήταν εκλεγμένος αντιπρόσωπος του συλλόγου μας μέχρι και την 
συνταξιοδότησή του. 
Καλό Παράδεισο, Χρήστο Σίσκο! Οι νεότεροι πάντα θα σε θυμούνται μέσα από το έργο σου. 
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.  
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 ΣΙΚΞΓ  ΛΕΣΒΟΥ 

 

Το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 

ετήσια κοπή πίτας του ΣΙΚΞΓ Λέσβου στο Δημοτικό Θέατρο 

Μυτιλήνης. 

Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης ο ΣΙΚΞΓ Λέσβου απένειμε 

τιμητικές πλακέτες στους προέδρους και στα διοικητικά μέλη 

από την ίδρυση του συλλόγου το 1991. 

Αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που 

δημιούργησαν αλλά και κράτησαν ζωντανό το σύλλογό μας. 

Τους ευχαριστούμε για την πολύτιμη προσφορά τους: 

Πρόεδροι: Πλάτων Αθανάσιος, Μπουλάς Κωνσταντίνος, 

Παρμακέλλη Ρουμελιώτου Ανθούλα και  Σιδερά Ειρήνη. 

Πρώην Μέλη των ΔΣ: Κροίσος Εμμανουήλ, Κροίσου Χρυσάνθη, Πεντογένη Καπιωτά Θεοδώρα, 

Σπυρέλλης Ηλίας, Χαμαλέλλης Παναγιώτης, Βαρταλαμίδου Αθηνά, Χατζηγιαννέλη Πολίνα, 

Σταυρινός Σάραντος, Διμπαμπη Ελένη, Χαλκιά Σοφία, Κεντέρης Μιχάλης, Σγουρέλλης Σπύρος, 

Δοκτορίδου Στυλιανή, Λαγουτάρη Δήμητρα και Μουρκάκου Δήμητρα. 

Στη συνέχεια της 

εκδήλωσης ο ΣΙΚΞΓ 

Λέσβου απένειμε 

αριστεία στους           

α ρ ι σ τ ο ύ χ ο υ ς 

μαθητές L A A S 

PALSO της εξετα-

στικής Μάϊου 2022 

όπως επίσης και τα  

πιστοποιητικά γλω-

σσομάθειας σε   

όλους τους μαθητές που πήραν μέρος στις εξετάσεις. 

Στους αριστούχους δόθηκαν δωροεπιταγές και τα υπόλοιπα παιδιά παρέλαβαν αναμνηστικά 

δώρα και έγινα 3 κληρώσεις για τρία μεγάλα δώρα. 

Τα παιδιά καταχειροκροτήθηκαν από γονείς, καθηγητές και φίλους που ήρθαν να τα στηρίξουν 

με την παρουσία τους.  

Τέλος, στην εκδήλωση αυτή είχαμε την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο κ. Κουρούπης Δημήτρης, 

Β’ Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας ο οποίος απένειμε τα αριστεία στους αριστούχους μαθητές 

μας αφού είχε προηγηθεί ομιλία του ιδίου για την αξία και τη σημασία των εξετάσεων LAAS.  

Ευχαριστούμε πολύ τους δωροθέτες μας Burlington Books, Hamilton House, Grivas Publications, 

Express Publishing, MM Publications και SuperCourse.  
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 ΣΙΚΞΓ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 Ο σύλλογος ΙΚΞΓ Ν. Μαγνησίας ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς και συναδέλφους που 

στηρίζουν κάθε εκδήλωση βρέχει – χιονίσει 

στην κυριολεξία, μιας και εν μέσω 

χιονοθύελλας καταφέραμε να μαζευτούμε, να 

κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και να 

διασκεδάσουμε! Το φλουρί έτυχε το ΚΞΓ της κ. 

Ξανθίππης Τόμπρα και της ευχόμαστε να είναι 

πάντα τυχερή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους 

χορηγούς μας Burlington, Express Publishing, 

Grivas Publications, Hamilton House, MM 

Publications και Esol Exams NOCN για τις 

χορηγίες και τα δώρα που πρόσφεραν στο 

σύλλογο και τους συναδέλφους. Καλή και 

δημιουργική χρονιά σε όλους με υγεία και ευτυχία. 

 

 Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών από την PALSO 
 

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! 


