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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 103                                                                           28 Φεβρουαρίου 2023 

 

 

 

 

 

 

 Από το Help A Stray στο Young Volunteers 

 

Οι καμπάνια Help A Stray της ΠΟΙΚΞΓ με σκοπό την αφύπνιση των νέων ανθρώπων για το θέμα 

των αδέσποτων ολοκληρώθηκε! Οι μαθητές και μαθήτριες των ΚΞΓ είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν για τα δεινά των αμέτρητων χιλιάδων  ζώων συντροφιάς που ζουν στους δρόμους 

χωρίς την προστασία, την αγάπη και φροντίδα που χρειάζονται και να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους για ένα τόσο σημαντικό θέμα. 

Δείτε στις σελίδες 13-14 τα φυλλάδια που δημιούργησαν μαθητές από όλη την Ελλάδα. 
 

 Η ΝΕΑ καμπάνια της PALSO 
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 Η ΝΕΑ καμπάνια της PALSO 

 

Η φετινή καμπάνια της Palso αφιερώνεται στον εθελοντισμό. 

Η εθελοντική προσφορά για τις κοινωνίες μας 

σήμερα και ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές , είναι 

η καλύτερη απόδειξη ενσυναίσθησης και αγάπης.  

Μέσα από ατομική ή ομαδική δράση, βοηθά στην 

ενδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων και 

μεγαλώνει την ανθρώπινη αλυσίδα απέναντι σε 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά 

ζητήματα.  

Με το σύνθημα Young Volunteers οι μαθητές των 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών θα διδαχθούν, θα 

αφυπνιστούν και τέλος, θα συμμετέχουν σε 

δράσεις με κύριο θέμα την εθελοντική προσφορά 

για τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.  

Ξεκινώντας από μικρές ηλικίες και για τα πιο απλά 

πράγματα, μαθαίνουμε στα παιδιά  πως να 

διατηρούν το περιβάλλον τους βιώσιμο και πως 

να φροντίζουν ανθρώπους και ζώα. Πως να βοηθούν όσους το έχουν ανάγκη, να προσφέρουν 

υλικά αγαθά και να μοιράζονται, να δίνουν πίσω στη φύση όσα απλόχερα τους προσφέρει και 

γενικά να νοιάζονται για τον κόσμο γύρω τους. 

Η Palso, εκπροσωπώντας  χιλιάδες σχολεία και 

μαθητές σε όλη τη χώρα, αφιερώνει το 2023 στον 

εθελοντισμό, με στόχο να ενεργοποιήσει τις μαθητικές 

μας κοινότητες μέσα από τη ζωγραφική, την ποίηση 

και τη δημιουργία podcasts.  

Βλέπουμε αυτή τη δράση ως μία αφετηρία, η οποία στα 

πρώτα χρόνια της ζωής τους, θα δώσει το έναυσμα 

στους μαθητές μας για ενεργή ενασχόληση στο μέλλον 

και πραγματική δράση όπου και όποτε τους ζητηθεί. Ο 

εθελοντισμός είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για 

την κοινωνία μας. Η συμμετοχή και η προσφορά μας 

είναι παντού και πάντα απαραίτητη – ανεξάρτητα από 

χώρα, ηλικία, εποχές και τάσεις. Δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι, σε έρευνες αποτυπώνεται η βελτίωση της 

ψυχικής υγείας του ανθρώπου και η ενεργοποίηση της 

διάθεσης για ζωή. 

 



3 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

Στα πρώτα τους βήματα καλούμε τους μαθητές μας, μέσα από τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις 

Ξένων Γλωσσών Palso, να…  

• Ζωγραφίσουν για τον εθελοντισμό 

• Να γράψουν μια ιστορία για μια πράξη εθελοντισμού 

 

• Να περιγράψουν μια εθελοντική δράση (ατομική ή ομαδική)  

και να στείλουν φωτογραφικό υλικό ή video  

 

• Να δημιουργήσουν podcasts (ατομικά ή ομαδικά) με θέμα τον  

εθελοντισμό. 

 

• Δάσκαλοι – γονείς και ενήλικες μαθητές μπορούν να  

εκφραστούν για το θέμα σε μια νέα κατηγορία 18+  

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα θα 

περιλαμβάνεται στα Palso Tests  ΜΑΥ 

2023 με τον γενικότερο τίτλο Young 

Volunteers και οι μαθητές θα 

κληθούν να διαχειριστούν μικρές 

ασκήσεις και κείμενα τα οποία θα 

περιέχουν σχετικό λεξιλόγιο, 

αναλογικά στο κάθε επίπεδο. Σχετικό 

υλικό θα αποσταλεί στους 

συναδέλφους, ώστε να 

προετοιμάσουν κατάλληλα τους 

μαθητές τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAY 2023 
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 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 

εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια για την αδόκητη 

απώλεια της συναδέλφου  

Χρυσούλας Αποστολάκη 

 

Θα είναι πάντα στη μνήμη μας. 
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 Φορολογικές & Οικονομικές Υποχρεώσεις  

 

28 

Φεβρουαρίου 
 

 Υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα 
επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος συζύγων 

    

28 

Φεβρουαρίου 
 

 Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών, για επίλυση διαφοράς 
από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη 
φορολογική νομοθεσία, για υποθέσεις που 
εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του 
Σ.τ.Ε. και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 
έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 

    

28 

Φεβρουαρίου 

 

 Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData 
δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων 
αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης για το έτος 
2022 

    

31 

Μαρτίου 
 

 Καταβολή διαφορών ασφαλιστικών εισφορών 
μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2023, λόγω 
αύξησης των τεκμαρτών αποδοχών από 1.1.2023 

    

31 

Μαρτίου 

 

 Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData 
δεδομένων εξόδων τιμολόγησης, εσόδων 
αυτοτιμολόγησης και εξόδων μισθοδοσίας για το 
έτος 2022 

    

31 

Μαρτίου 
 

 Ηλεκτρονική υποβολή και απόδοση μέσω 
Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του 
Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε τον Ιανουάριο 2023 

    

31 

Μαρτίου 
 

 Απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Φεβρουαρίου 2023 

    

31 

Μαρτίου 
 

 Χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση 
μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος της Δήλωσης του 
Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που 
παρακρατήθηκε τον Ιανουάριο 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Young Volunteers 

για έναν καλύτερο κόσμο! 

https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8207
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8207
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8207
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6174
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6174
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6174
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6174
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6174
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6174
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6174
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8163
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8163
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8163
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8163
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8243
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8243
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8243
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8164
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8164
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8164
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/8164
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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. 
 

 Η δράση της PALSO για τους σεισμόπληκτους Τουρκίας 
και Συρίας συνεχίζεται  

 

Η ΠΟΙΚΞΓ με την αρωγή του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού συνεχίζει 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 μεταχει-

ρισμένα) και ειδών ατομικής υγιεινής 

για να αποσταλούν άμεσα στους 

πληγέντες.      . 

 

Η ΠΟΙΚΞΓ καλεί τους Συλλόγους να 

συγκεντρώσουν τρόφιμα μακράς 

διαρκείας και όσα αναφέρονται στην 

προηγούμενη παράγραφο στα 

γραφεία τους και να επικοινωνήσουν με το πλησιέστερο τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

για την παραλαβή– αποστολή.                                                    .  
 

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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 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. 

Οι υποψήφιοι NOCN που δίνουν εξετάσεις και στις 4 δεξιότητες, δηλαδή εξετάζονται ως νέοι 

υποψήφιοι για πρώτη φορά στις θερινές εξετάσεις 2023, έχουν δικαίωμα επανεξέτασης για τις 5 

επόμενες εξεταστικές περιόδους ως εξής:  

Δωρεάν επανεξέταση για την εξεταστική του Δεκεμβρίου 2023 και του Μαΐου 2024.  

Για τις εξεταστικές του Δεκεμβρίου 2024, του Μαΐου 2025 και του Δεκεμβρίου 2025:  

Η επανεξέταση επιπέδου Β1 θα χρεώνεται: 25 € ανά δεξιότητα  

H επανεξέταση επιπέδου B2, C1, C2 θα χρεώνεται: 40 € ανά δεξιότητα  

Refer : οι επανεξεταζόμενοι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν σε 1 έως 3 δεξιότητες - αλλά όχι και 

στις 4.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 
Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών.  

 

ΝΕΟ! Στο site της Esol Exams, στο παρακάτω link: 

https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html  

 

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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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.  
 

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


12 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

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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Help A Stray  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΞΓ  
ABC  Βαρβάρα Καρακίτσου 

ΚΞΓ  

Λιάνα Φωτοπούλου Πολιτικού 

ΚΞΓ  
Κυρίτση Ελισάβετ 
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Κυρίτση Ελισάβετ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΞΓ  

Big Ben  Samanta Neal 

ΚΞΓ  

Δώρα Σταύρου 
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 Tα ΝΕΑ των συλλόγων  

 

 ΣΙΚΞΓ  Άρτας 

 

Με ένα πολυάριθμο 

γκρουπ, αποτελούμενο 

από ιδιοκτήτες κξγ, 

καθηγητές, μαθητές και 

μαθήτριες γιόρτασε ο 

ΣΙΚΞΓ Άρτας το φετινό 

καρναβάλι! 

Η «Μαθητική Καρνα-

βαλική Παρέλαση» το πρωί της Κυριακής κατέκτησε όλους 

τους Αρτινούς με το κέφι, τη ζωντάνια και την πρωτοτυπία 

των γκρουπ. 

God Save the Palso Queens! Δώρα Παχούλα & Ευαγγελία Ντούλα, Αντιπρόεδρος & Γεν. 

Γραμματεας Palso Artas αντίστοιχα στο καρναβάλι του Δήμου Αρταίων. 

 

 ΣΙΚΞΓ  Φθιώτιδας  

 

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, με την ευγενική χορηγία του 

εκδοτικού οίκου Express Publishing, τα μέλη του Συλλόγου 

Φθιώτιδας  και οι καθηγητές μας, παρακολουθούσαμε στη 

Λαμία,  μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο “The Zest 

Vaccine”, με εισηγητή τον κ.  George Kokola, Academic Director 

της Express Publishing και Teacher 

Trainer.  Μετά το τέλος του 

σεμιναρίου, βρέθηκε κοντά μας ο 

Πρόεδρος της PALSO κ.  Σόλωνας 

Ευαγγελόπουλος, ο οποίος μας 

ενημέρωσε διεξοδικά για τις εξελίξεις 

στον χώρο της ξενόγλωσσης 

εκπαίδευσης και ακολούθησε γεύμα 

για τα μέλη και κοπή της βασιλόπιτας 

σε γνωστό εστιατόριο της πόλης.  Το φλουρί έτυχε στην αγαπημένη συνάδελφο Δήμητρα 

Ρούτσια.  Και του χρόνου! Όλοι μαζί, ενωμένοι, με υγεία!   
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Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 

2023,  η συγκέντρωση και παράδοση στον 

Ερυθρό Σταυρό Λαμίας (σε δύο αποστολές), του 

ανθρωπιστικού υλικού που συγκεντρώθηκε από 

τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων 

Γλωσσών Νομού  Φθιώτιδας για τους 

σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία, όπως και 

η παράδοση σάκων με ρούχα στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας.  Το ΔΣ ευχαριστεί όλα τα μέλη 

για την κινητοποίηση και προβολή της δράσης  

της PALSO και απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστίες 

στα μέλη τα οποία κατάφεραν να συγκεντρώσουν και να παραδώσουν μεγάλες ποσότητες  

ανθρωπιστικής βοήθειας.  Ευχόμαστε η ενότητα, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη, να 

χαρακτηρίζουν πάντα την εκπαιδευτική μας κοινότητα!   

 

 ΣΙΚΞΓ  Κοζάνης - Γρεβενών 
  

Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με 

τον Ερυθρό Σταυρό και παραδώσαμε τρόφιμα και είδη πρώτης 

ανάγκης που συλλέχθηκαν από τα κέντρα ξένων γλωσσών του 

συλλόγου για τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία. 

 

 

 ΣΙΚΞΓ  Ηρακλείου 
 

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

Palso Νομού Ηρακλείου παρέδωσε, την Τρίτη 21 

Φεβρουαρίου, στο παράρτημα του Ερυθρού 

Σταυρού Ηρακλείου ποσότητα ανθρωπιστικής 

βοήθειας για τους σεισμόπληκτους Συρίας & 

Τουρκίας.  

Το Διοικητικό   

Σ υ μ β ο ύ λ ι ο 

ευχαριστεί θερμά τα μέλη που ανταποκρίθηκαν και σε τούτο 

το κάλεσμα στήριξης των συνανθρώπων μας! 
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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! 


