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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 102                                                                           22 Φεβρουαρίου 2023 

 

 

 

 

 

 

 47o Συνέδριο PALSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 17 και 18 Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθεί το 47ο 

Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων 

Ξένων Γλωσσών με θέμα «Εκπαίδευση και 

Επιχειρηματικότητα – Συσχετισμός ανάπτυξης και 

επαγγελματικής ευημερίας». 

Το συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα, στις 

εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Kazarma στη λίμνη 

Πλαστήρα, αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες στα επόμενα τεύχη της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 

  

 

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος και το 

Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΠΟΙΚΞΓ σας 

ευχόμαστε 

Καλή Καθαρά Δευτέρα 

και 

Καλή Σαρακοστή! 
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 Συνεδρίαση ΔΣ της ΠΟΙΚΞΓ, Ταμείου Αρωγής και 
Διευρυμένο Προέδρων 

Σάββατο και Κυριακή 18 & 19 Φεβρουαρίου 

Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου πραγματο-

ποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας στα γραφεία της ΠΟΙΚΞΓ στην 

Αθήνα. Μετά τη λήξη του Δ.Σ. ο πρόεδρος 

της ομοσπονδίας κ. Ευαγγελόπουλος 

έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα 

ευχόμενος πρόοδο, υγεία και ευημερία σε 

όλες και όλους τους συναδέλφους σε όλη 

την Ελλάδα. Το φλουρί φέτος έτυχε στο μέλος του ΔΣ κ. Βούλα 

Κλημέντζου.  

Την ίδια ημέρα συνεδρίασε και το ΔΣ του Ταμείου 

Αρωγής, το οποίο έκοψε επίσης την 

πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Ο τυχερός που κέρδισε το 

φλουρί ήταν ο συνάδελφος κ. Αντώνης Κοντουδάκης.  

Το Σάββατο παρατέθηκε γεύμα στους προέδρους 

των ΣΙΚΞΓ από 

την E S O L 

Exams, συνεργάτη της ΠΟΙΚΞΓ, στο 

κέντρο «Οι γεύσεις του Διογένη» στο 

Π. Φάληρο. Η κοπή της πίτας 

επεφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη – 

ένα ταξίδι στο Παρίσι για δυο άτομα, 

το οποίο κέρδισε η πρόεδρος του 

ΣΙΚΞΓ Καρδίτσας κ. Βίκυ Στάνα.  

Την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το 

Διευρυμένο των προέδρων των συλλόγων, μελών της 

ΠΟΙΚΞΓ. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, κ. Ευαγγελόπουλος 

ενημέρωσε για τα τρέχοντα κλαδικά 

και συνδικαλιστικά θέματα ενώ οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις αλλά 

και να συζητήσουν για διάφορα 

θέματα που αφορούν στον κλάδο. 

Μετά το πέρας του συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη 

κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας. Τυχερός, για φέτος, ήταν ο ΣΙΚΞΓ 

Λασιθίου, στον οποίο προσφέρθηκε το χρηματικό ποσό των €500.  
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 Η δράση της PALSO για τους σεισμόπληκτους Τουρκίας 
και Συρίας συνεχίζεται  

 

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 50.000 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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 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της εξεταστικής 
Δεκεμβρίου 2022  

 

Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκαν τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης 

γλωσσομάθειας NOCN που διεξήχθησαν τον 

προηγούμενο Δεκέμβριο.  

Η ΠΟΙΚΞΓ σε συνεργασία με την ESOL Exams 

τήρησαν για άλλη μια φορά τη δέσμευσή τους 

για την έκδοση των αποτελεσμάτων εντός 8 

εβδομάδων από την ημερομηνία εξέτασης. 

Ο πρόεδρος της ΠΟΙΚΞΓ κ. Ευαγγελόπουλος, ο 

Αντιπρόεδρος Εξετάσεων κ. Λαυδαριάς και το 

λοιπό ΔΣ εύχονται ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ! 

 

 

 Webinar για το e-timologio από την PALSO  

 

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 

πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό 

σεμινάριο (webinar) με εισηγήτρια την κ. 

Ισμήνη Γκούμα σχετικά με το  e-Timologio, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις 

υποχρεώσεις των ΚΞΓ. 

H Ομοσπονδία σε συνεργασία με 

την  COMPUTAX  έδωσε σε συναδέλφους 

από όλη την Ελλάδα τη δυνατότητα να 

ενημερωθούν αναλυτικά για το άνοιγμα 

της επιχείρησης στο my data και  το e 

timologio, τη δημιουργία υπηρεσιών και 

πελατολογίου, την έκδοση παραστατικών 

κ.α. 

Το webinar πραγματοποιήθηκε μέσω της 

πλατφόρμας της PALSO και είναι 

διαθέσιμο στο link:. https://bit.ly/3YWGCpV 
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 Οικονομικά και Φορολογικά ΝΕΑ  

 

 Τι προβλέπεται για τη διαδικασία της 10ετούς παραγραφής οφειλών προς 
τον e-ΕΦΚΑ 

 

 

Με όφελος για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και εργοδότες εφαρμόζεται πλέον η 10ετής 

παραγραφή των μη βεβαιωμένων οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ, η οποία αφαιρεί ένα σημαντικό 

«βάρος» χρεών από τους πολίτες, ενώ παράλληλα «ανοίγει» την πόρτα προς τη συνταξιοδότηση 

για υποψήφιους συνταξιούχους που οφείλουν στο ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ. 

Πρόκειται για την ενεργοποίηση διάταξης νόμου (άρθρο 6 του ν.4997/2022, 43/2022 εγκύκλιος 

e-ΕΦΚΑ, Γεν.έγγραφο 75110/Σ22991/14-2-2023) η οποία προβλέπει ότι μειώνεται σε 10 χρόνια 

(από 20 που ίσχυε παλαιότερα) ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο Φορέας προκειμένου να 

βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν. 

Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους (οφειλές τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΤΣΜΕΔΕ κλπ): 

 

- ο έλεγχος της παραγραφής πραγματοποιείται μόνο κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου, 

προκειμένου να παρέχεται η συγκατάθεσή του για την αποποίηση του χρόνου ασφάλισης που 

αντιστοιχεί στην παραγεγραμμένη οφειλή. 

- οι αιτήσεις υποβάλλονται στις κατά τόπον αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ όπου και 

εξετάζονται. 

- για την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο ασφαλισμένος μπορεί να εξυπηρετηθεί με ηλεκτρονικό 

ραντεβού, αποφεύγοντας πολύωρες αναμονές και συνωστισμό. Συγκεκριμένα, μέσω της εθνικής 

δικτυακής πύλης (gov.gr) ή του δικτυακού τόπου της  υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv, εισέρχεται 

στην πλατφόρμα, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών-

διαπιστευτηρίων taxisnet. Στη συνέχεια, με απλά βήματα επιλέγει το υποκατάστημα και το τμήμα 

που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και κλείνει αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού που επιθυμεί. 

Την ημέρα του ραντεβού αρκεί να προσέλθει λίγα μόνο λεπτά νωρίτερα και να εξυπηρετηθεί 

άμεσα και με ασφάλεια. 

Για οφειλές εργοδοτών  από απασχόληση μισθωτών (οφειλές τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ): 
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- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κλείνοντας ηλεκτρονικό ραντεβού 

www.efka.gov.gr/rv, στις κατά τόπον αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ μέχρι την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης νέας εσωτερικής διαδικασίας, η οποία θα επιτρέπει τον 

χαρακτηρισμό με μαζικό και αυτόματο τρόπο των εν λόγω οφειλών ως παραγεγραμμένων. 

- Κατ’ εξαίρεση όταν πρόκειται για χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για 

μεταβίβαση ακινήτου οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ. 

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ 

 

 Σε εφαρμογή το Market Pass 
 

 

Σε λειτουργία βρίσκεται ήδη, μέσω του vouchers.gov.gr, το Market Pass. Πρόκειται για την 

πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη λήψη της 

οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών κατά 

τους μήνες από Φεβρουάριο έως και Ιούλιο 2023. 

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών και το ύψος της ξεκινά από τα 22 

ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά και προσαυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον 

μέλος του νοικοκυριού. Δικαιούχοι του Market Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, 

εφόσον το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 και η αξία της ακίνητης 

περιουσίας τους δεν υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται ανάλογα με την κατηγορία του 

νοικοκυριού. 

Οι αιτήσεις για το Market Pass μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη 15η Μαρτίου 2023.  

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση του 

Market Pass, είτε εκδίδοντας άυλη ψηφιακή κάρτα, την οποία θα αποθηκεύουν στο έξυπνο 

κινητό τους  είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε τραπεζικό λογαριασμό 

που θα δηλώσουν. 

Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή. Ο πολίτης εισέρχεται στο Market Pass 

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet είτε απευθείας μέσω του vouchers.gov.gr, είτε από το 

gov.gr, στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και την υποενότητα «Επιδοτήσεις πολιτών».  
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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 Τρίτη, 28 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  Δωδεκανήσου 

 
Για μία ακόμα χρονιά πολλά από τα μέλη του Συλλόγου μας 
συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη κοπή πίτας περνώντας μια 
ευχάριστη βραδιά. Κοντά μας οι Βουλευτές της ΝΔ κύριοι Γιάννης 
Παππάς και Βασίλης Υψηλάντης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κος 
Χρήστος Μπάρδος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Δωδεκανήσου κος Ιωάννης Πάππου, ο Πρόεδρος ΙΝΚΑ Νοτίου Αιγαίου 
κος Γιώργος Ευγενικός,ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου 
κος Σταύρος Τσαντής, οι εκπρόσωποι των εκδοτικών οίκων Burlington 
Books κος Αντρέας Κωττάκης, 
Express Publishing κύριοι 

Ιορδάνης Καλίτσης και Μανώλης Πασχάλης και Hamilton 
House κος Γιάννης Ματτάκος . 
Οι τυχερές της χρονιάς ήταν οι κυρίες Ευαγγελίδου Φανή 
και Ευτυχία Κατσουρού που κέρδισαν από μια 
δωροεπιταγή των 50 ευρώ προσφορά του εκδοτικού 
οίκου Grivas Publications και Ειρήνη Τριαντάφυλλου που 
κέρδισε ένα γούρι προσφορά της Burlington Books.  
Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας Burlington Books, 
Express Publishing, Grivas Publications, Hamilton House και  
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Supercourse .  
 
Επίσης, ευχαριστούμε τη Βουλευτή της ΝΔ του νομού μας κ. 
Μίκα Ιατρίδη για το χαιρετισμό και τις ευχές που μας 
απέστειλε και όλους τους φίλους του Συλλόγου μας που μας 
τίμησαν με την παρουσία τους. 
 
Ευχόμαστε σε όλους μια καλή και δημιουργική χρονιά.  
 

 

 ΣΙΚΞΓ  Πιερίας  

 
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου η Palso Πιερίας διοργάνωσε με 

μεγάλη επιτυχία αποκριάτικο χορό. Οι μαθητές των σχολείων μας 

χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν. Ήταν μία όμορφη βραδιά 

γεμάτη γέλια, χαρά και κέφι! 

 
 

 

 ΣΙΚΞΓ  Βορείου Ελλάδας 

 
Βραβεία σε μαθητές & δώρα, στους ίδιους και τους 

καθηγητές τους. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι 4 Τελετές στο 

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στις οποίες 

βραβεύτηκαν από το Δ.Σ. της Palso Northern Greece, 1000 

μαθητές από 55 Κέντρα Ξένων Γλωσσών της Θεσσαλονίκης 

και της Πέλλας. 

 

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι κ.κ. Αντώνης Βασιλειάδης, εκπρόσωπος 

των εξετάσεων NOCN, Δέσποινα Αθανασιάδου Deputy Marketing 

Manager N.G. και Αλέξανδρος Κατσικαρίδης  εκπρόσωποι της 

Burlington Books. 

Την έναρξη των τελετών έκανε η Πρόεδρος, Palso B.E. & Γ’ 

Αντιπρόεδρος της ΠΟΙΚΞΓ,  κα Βαρβάρα Καρακίτσου. 

Την μουσική επένδυση ανέλαβαν γνωστοί μουσικοί της Θεσσαλονίκης. 

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, δόθηκαν βραβεία στους μαθητές και δώρα 

σε όλους τους παρευρισκόμενους μετά από τις αντίστοιχες κληρώσεις. 

Εκτός από τα βραβεία, τα χειροκροτήματα, τις φωτογραφίες, τη μουσική και τον παλμό των 

εκδηλώσεων, το κοινό του κατάμεστου αμφιθέατρου, είχε την χαρά να ακούσει τους ίδιους τους 
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μαθητές, να μεταφέρουν τις εμπειρίες 

τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, 

καθώς και τους λόγους της άψογης 

επίδοσής τους στην πιστοποίηση. 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε στον 

χορηγό μας BURLINGTON BOOKS, την Esol 

Exams  διεθνής φορέας πιστοποίησης, για 

τις συμμετοχές  σε Β1 Nocn και το L.A. 

Travel για την προσφορά των ταξιδιών. 

 

 ΣΙΚΞΓ  Άρτας 
 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο ΣΙΚΞΓ Άρτας μετά ψητού 

και όχι μόνο! Τυχερή η πρόεδρος κ. Βέκη Αθανασάκη που βρήκε 

το φλουρί της πίτας των μελών ενώ στην κ. Βάσω Παπαρούνη 

έπεσε το φλουρί της 2ης πίτας!  

Πολλά και υπέροχα τα δώρα που 

κληρώθηκαν στα μέλη, 

προσφορά των τοπικών 

καταστημάτων Giorgos Zaglis, 

Gold Boutique, των Συλλόγων 

Ηλείας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, 

Πρέβεζας - Λευκάδας και των εκδοτικών οίκων Burlington 

Books, Grivas Publications, του εξετ. φορέα Esol Exams.  

Μέρος του γεύματος καλύφθηκε από Express Publishing & 

Grivas Publications. Οι yummy βασιλόπιτες ήταν προσφορά της 

Hamilton House.  

Ευχαριστούμε πολύ όλους κι ευχόμαστε Καλή Χρονιά! 

 

 

https://www.facebook.com/groups/810088679117219/user/100000713041646/?__cft__%5b0%5d=AZVU24a3wAESkgwEZIOHNVyxEcMytEJK8mZggqAu9QMVJvkJfk9cBqCSPC6ov80EQXX_OwGD0qdOEsFnIZsgcuyLUOL109-5b7sqjLNrY3IPSOQvLBvBr4DE2cYRXvSiNPGpefFegam4WxCwQulFqst1WDWGtU7HF8qdu-EY2LomUNF53n5w_q6eVeme7q5axTU&__tn__=-%5dK-R
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 ΣΙΚΞΓ  Κέρκυρας 
 

Την Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας 
καθώς και η τελετή απονομής του τίτλου της Επίτιμης Προέδρου 
του συλλόγου στην συνταξιοδοτηθείσα κ. Σιγανού Ιουλιέττα. 
 

Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Nostos Foodhall 
τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Β. Κέρκυρας κ. 
Μαχειμάρης και η Αντιδήμαρχος κ. Κόκκαλη (συνάδελφος και 
μέλος του ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας) καθώς και ο κ. Μεταλληνός 
Δημήτριος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κέρκυρας και διδάσκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 
 

Ο σύλλογός μας είχε την ιδιαίτερη τιμή να έχει κοντά του τον πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας μας κ. Σόλωνα Ευαγγελόπουλο καθώς και τον ταμία 
της ΠΟΙΚΞΓ κ. Τρίπκο Δημήτριο. Επίσης, σε αυτή την σημαντική ημέρα 
για το σύλλογό μας, μας τίμησαν με την παρουσία τους, η πρόεδρος του 
ΣΙΚΞΓ Άρτας κ. Βέκη Αθανασάκη, η πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ Θεσπρωτίας κ. 
Γούλα Ελένη και ο πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ Αχαΐας κ. Μάνος Μακρίδης. 
 
Η ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στο ιστορικό 
στέλεχος του συλλόγου μας κ. Ιουλιέττα 
Σιγανού, η οποία μετά από 38 χρόνια 
υπηρεσίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση 

αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί. Η κ. Σιγανού, διατέλεσε μέλος σε πολλά 
Δ.Σ. και αναγορεύτηκε σε επίτιμη πρόεδρο του συλλόγου μας σε μια 
συγκινητική για όλους ατμόσφαιρα. Τα μέλη, εκτός από την τιμητική 
πλακέτα, προσέφεραν μια όμορφη ανθοδέσμη και μια κάρτα με ευχές 
από όλα τα μέλη του συλλόγου που επιμελήθηκε με περισσή αγάπη η 
Αντιπρόεδρος του συλλόγου κ. Βίκη Σπιτιέρη. 

 

Τα μέλη, αφού απόλαυσαν την πίτα και τα κεράσματα του συλλόγου, 
έλαβαν από ένα τυχερό γούρι – καραβάκι και κέρδισαν διάφορα δώρα που 
προσέφερε ο σύλλογος, οι εκδότες και οι σύλλογοι Άρτας και Αχαΐας. Το 
φλουρί φέτος κέρδισε η συνάδελφός μας κ. Λώλου Γλυκερία. Μετά την 
κοπή της πίτας ο ΣΙΚΞΓ παρέθεσε γεύμα στους καλεσμένους του. 
Ο σύλλογος μας ευχαριστεί θερμά το Δ.Σ. και όλους όσοι συνέβαλαν στη 
διοργάνωση της εκδήλωσης και κυρίως τους χορηγούς μας (με αλφαβητική 
σειρά) : Burlington Books, Express Publishing, Grivas Publications, Hamilton 
House, MM Publications οι οποίοι τίμησαν την εκδήλωσή μας και με την 
παρουσία τους. 

 
Ευχόμαστε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σε όλες και όλους τους συναδέλφους του νομού 
μας και όλης της Ελλάδας. 
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 ICC Conference 2023 

 

 

ICC – Languages Ετήσιο Συνέδριο 

Το ετήσιο συνέδριο του ICC, μέλος του οποίου είναι η PALSO, θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι 

στις 13 και 14 Μάιου 2023 με θέμα “The Integration of 21st Century Skills in the Language 

Learning Classroom”.  

Η συμμετοχή στο συνέδριο , το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή (on-site και online) 

θα είναι δωρεάν για όσους το επιθυμούν. Η διαδικασία εγγραφής και άλλες λεπτομέρειες θα 

ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ICC https://icc-languages.eu/conferences/. 

 

To ICC προσκαλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν με ομιλίες (45’) και workshops (45’) να 

υποβάλλουν το αίτημά τους στο email chair@icc-languages.eu έως την 31η Μαρτίου 2023. 

Θεματολογία: 

-21st century skills with regard to language teaching and learning 

-Achieving well-being and student engagement in language learning and in the language 

classroom 

-Diversity and inclusivity in language learning and intercultural communication 

-The future of online teaching and hybrid classrooms after Covid-19 

-The role of plurilingualism and translingual teaching in the classroom and in teaching materials 

-Language teaching and teacher training for refugees: key principles and good practice 

-Developments in online testing of language learning ability 

 

SUBMISSION GUIDELINES 

-Title of talk or workshop 

-Abstract (between 200 - 300 words) 

-Keywords (3-5) 

-Type of session (talk or workshop) 

-Brief biography of the presenter(s) (around 100 words) name / qualifications / current position / 

area of expertise and research / link to your website or a webpage that features you (if 

applicable) /contact email  

 

https://icc-languages.us12.list-manage.com/track/click?u=52da543c808a3c2c628a42194&id=45e671b54b&e=e14340f5e4
mailto:chair@icc-languages.eu
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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! 


