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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
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 H Palso στο TESOL Greece 

 

Στο 44o Συνέδριο του TESOL Greece με θέμα “Reflective 

Practitioners – Empowered learners” συμμετείχε η 

PALSO με δικό της περίπτερο και εκπαιδευτική ομιλία. 

Την ΠΟΙΚΞΓ εκπροσώπησαν ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. 

Σωτηρόπουλος Χρήστος και ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. 

Κουρούπης Δημήτρης οι οποίοι ενημέρωσαν τους 

επισκέπτες της Έκθεσης για τις εξετάσεις πιστοποίησης 

LAAS PALSO και NOCN. 

 

Η ομιλία του κ. Σωτηρόπουλου με 

θέμα “TikTok Lesson Ideas For 

Teachers”- TikTok! Another social 

network that keeps today’s 

students even more glued to their 

smartphones than ever before. Its short, entertaining videos offer interesting 

possibilities for adding interactivity, creativity, and fun to lessons. Join me and discover how you 

can use Tik Tok in your classroom”, προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον πολλών συναδέλφων οι οποίοι 

παρακολούθησαν την ομιλία του. 
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 H σημασία των 4 δεξιοτήτων  

 
ι ξένες γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης εκπαίδευσης. Σε έναν 

κόσμο που η σύγχρονη τεχνολογία έχει εξαλείψει τις αποστάσεις και οι χώρες 

καθίστανται όλο και περισσότερο αλληλεξαρτώμενες τόσο σε εμπορικό όσο και 

εργασιακό επίπεδο, η εκμάθηση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας έχει γίνει πιο απαραίτητη από 

ποτέ για τη σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι, επίσης, ένα από τα προαπαιτούμενα 

προσόντα για τις περισσότερες θέσεις εργασίας και ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αποτελεί  

πλέον μια αναγκαιότητα.  

Τι εννοούμε όμως, όταν λέμε “γνωρίζω καλά μια ξένη γλώσσα” και ποιες είναι οι απαραίτητες 

δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχει κάποιος; 
 

Δεκτικές Δεξιότητες 

Στις δεκτικές δεξιότητες συμπεριλαμβάνονται η κατανόηση της ανάγνωσης (κειμένου) αλλά και 

η κατανόηση της ακρόασης.  

Παραγωγικές δεξιότητες 

Οι παραγωγικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την  γραφή και την ομιλία. 

Το να «γνωρίζει» κανείς καλά (B2) μια ξένη γλώσσα , σύμφωνα με το CEFR  (Κοινό πλαίσιο 

αναφοράς για τις γλώσσες) σημαίνει ότι: 

Γραπτός  Λόγος Κατανόηση Κειμένου Ακουστική Κατανόηση Προφορικός Λόγος 

Μπορεί να παραγάγει 
σαφές, λεπτομερές κείμενο 
για ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων και να εξηγήσει 
μια άποψη πάνω σε ένα 
κεντρικό ζήτημα, δίνοντας 
τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των 
διαφόρων επιλογών. 

Μπορεί να κατανοεί το 
ουσιαστικό περιεχόμενο 
συγκεκριμένων ή αφηρη-
μένων θεμάτων ενός 
πολύπλοκου κειμένου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τεχνικών όρων που 
σχετίζονται με την 
ειδικότητά του. 

Μπορεί να κατανοήσει καλά 
διαλέξεις, ομιλίες και 
αναφορές καθώς και άλλες 
μορφές ακαδημαϊκών ή 
επαγγελματικών παρουσιά-
σεων. Μπορεί να 
κατανοήσει τον ομιλητή 
επάνω σε οικεία θέματα ή 
ειδικά θέματα (της 
ειδικότητας του). 

Μπορεί να επικοινωνεί με 
αυθορμητισμό και άνεση, σε 
βαθμό που να συζητά με 
ομιλητή της γλώσσας-
στόχου χωρίς προσκόμματα. 
Μπορεί να εκφράζεται με 
σαφήνεια και λεπτομέρειες 
για μια μεγάλη ποικιλία 
θεμάτων, να εκφέρει άποψη 
για θέματα επικαιρότητας 
και να παρουσιάζει τα 
πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα διάφορων 
δυνατοτήτων. 

 

Περισσότερα για το CEFR: https://bit.ly/400kjjq  

Ο 

https://bit.ly/400kjjq
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Επομένως, με βάση τα παραπάνω μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε και ποια είναι η αξία και 

των τεσσάρων επιμέρους ενοτήτων που υπάρχουν σε κάθε πιστοποίηση ξένης γλώσσας: 

Παραγωγή Γραπτού λόγου (Writing), Παραγωγή Προφορικού λόγου (Speaking), Ακουστική 

Κατανόηση( Listening Comprehension) και Κατανόηση Κειμένων Reading Comprehension).  

 

Η απόκτηση δεξιοτήτων πάνω σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς μπορεί να μας δώσει 

ολοκληρωμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας και να μας καταστήσει ικανούς χρήστες της. 

 

Εμείς στην Palso πιστεύουμε ότι κάθε νέα ξένη 

γλώσσα που μαθαίνει κάποιος είναι ένα ακόμα 

παράθυρο στη ζωή, ένας διαφορετικός τρόπος 

αντίληψης των πραγμάτων.  

 

Ενθαρρύνουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών, 

καθώς τις θεωρούμε απαραίτητο εφόδιο για 

την κοινωνική και επαγγελματική ζωή όλων. Η 

εκμάθηση όμως αυτή θα πρέπει να γίνεται με 

σωστό, ολοκληρωμένο τρόπο και φυσικά να 

πιστοποιείται. 
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LAAS PALSO 

Εξεταστικά 

κέντρα σε 

όλη την  

Ελλάδα 
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 Φορολογικές & Οικονομικές Υποχρεώσεις  

 

13 

Mαρτίου 
  Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού  (A21) 

μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους (έως 13 
Μαρτίου 2023) στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, 
www.idika.gr, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, 
www.opeka.gr, με την χρήση των προσωπικών 
κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet. 
 
 

    

20 

Μαρτίου 
 

 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
χρηματοδότησης για την 1η φάση 2022 του μέτρου 
«Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» και 
ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης τη Δευτέρα 20-3-2023. 
 

    

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. 
 

 

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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 Tα εξεταστικά κέντρα LAAS σε όλη την Ελλάδα 

 
  Περιφερειακή Ενότητα        Πόλη/Περιοχή 
 

1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ⚫ ΑΓΡΙΝΙΟ 
2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ⚫  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
3 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ⚫  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ⚫  ΤΡΙΠΟΛΗ 
5 ΑΡΤΑΣ ⚫  ΑΡΤΑ 
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ⚫ ΑΘΗΝΑ 
7 ΑΧΑΪΑΣ ⚫  ΠΑΤΡΑ 
8 ΑΧΑΪΑΣ ⚫ ΑΙΓΙΟ 
9 ΑΧΑΪΑΣ ⚫ ΑΚΡΑΤΑ 
10 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ⚫ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
11 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ⚫ ΘΗΒΑ 
12 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ⚫ ΓΡΕΒΕΝΑ 
13 ΔΡΑΜΑΣ ⚫ ΔΡΑΜΑ 
14 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫ ΡΟΔΟΣ 
15 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
16 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫ ΠΑΤΜΟΣ 
17 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫ ΛΕΡΟΣ 
18 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫ ΝΙΣΥΡΟΣ 
19 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫ ΚΩΣ 
20 ΕΒΡΟΥ ⚫ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
21 ΕΒΡΟΥ ⚫ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
22 ΕΥΒΟΙΑΣ ⚫ ΧΑΛΚΙΔΑ 
23 ΕΥΒΟΙΑΣ ⚫ ΩΡΕΟΙ 
24 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ⚫ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
25 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ⚫ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
26 ΗΛΕΙΑΣ ⚫ ΠΥΡΓΟΣ 
27 ΗΜΑΘΙΑΣ ⚫ ΒΕΡΟΙΑ 
28 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ⚫ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
29 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ⚫ ΜΟΙΡΕΣ 
30 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ⚫ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ⚫ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
32 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ⚫ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ⚫ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
34 ΚΑΒΑΛΑΣ  ⚫ ΚΑΒΑΛΑ 
35 ΚΑΒΑΛΑΣ  ⚫ ΘΑΣΟΣ 
36 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ⚫ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
37 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ⚫ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
 

Περιφερειακή Ενότητα        Πόλη/Περιοχή 
 

38 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ⚫ ΚΕΡΚΥΡΑ 
39 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ⚫ ΠΑΞΟΙ 
40 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ⚫ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
41 ΚΙΛΚΙΣ ⚫  ΚΙΛΚΙΣ 
42 ΚΙΛΚΙΣ ⚫  ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 
43 ΚΟΖΑΝΗΣ ⚫  ΚΟΖΑΝΗ 
44 ΚΟΖΑΝΗΣ ⚫  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 
45 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ⚫ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
46 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ⚫ ΣΥΡΟΣ 
47 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ⚫ ΠΑΡΟΣ 
48 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ⚫ ΣΠΑΡΤΗ 
49 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ⚫ ΜΟΛΑΟΙ 
50 ΛΑΡΙΣΑΣ ⚫ ΛΑΡΙΣΑ 
51 ΛΑΡΙΣΑΣ ⚫ ΦΑΡΣΑΛΑ 
52 ΛΑΡΙΣΑΣ ⚫ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 
53 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ⚫ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
54 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ⚫ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 
55 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ⚫ ΣΗΤΕΙΑ 
56 ΛΕΣΒΟΥ ⚫ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
57 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ⚫ ΒΟΛΟΣ 
58 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ⚫ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
59 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ⚫ ΦΙΛΙΑΤΡΑ 
60 ΞΑΝΘΗΣ ⚫ ΞΑΝΘΗ 
61 ΠΕΛΛΑΣ ⚫ ΑΡΙΔΑΙΑ 
62 ΠΕΛΛΑΣ ⚫ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
63 ΠΙΕΡΙΑΣ ⚫ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
64 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ⚫ ΠΡΕΒΕΖΑ 
65 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ⚫ ΡΕΘΥΜΝΟ 
66 ΡΟΔΟΠΗΣ ⚫ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
67 ΣΕΡΡΕΣ ⚫ ΣΕΡΡΕΣ 
68 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ⚫ ΤΡΙΚΑΛΑ 
69 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ⚫ ΛΑΜΙΑ 
70 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ⚫ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 
71 ΦΩΚΙΔΑΣ  ⚫ ΑΜΦΙΣΣΑ 
72 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ⚫ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
73 ΧΑΝΙΩΝ ⚫ ΧΑΝΙΑ 
74 ΧΑΝΙΩΝ ⚫ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 
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 Tα εξεταστικά κέντρα ΝΟCN σε όλη την Ελλάδα 

 
Περιφερειακή Ενότητα        Πόλη/Περιοχή 
 

1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ⚫ ΑΓΡΙΝΙΟ 
2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ⚫ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
3 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ⚫ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 
4 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ⚫ ΝΑΥΠΛΙΟ 
5 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ⚫ ΤΡΙΠΟΛΗ 
6 ΑΡΤΑΣ ⚫  ΑΡΤΑ 
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ⚫ ΑΘΗΝΑ 
8 ΑΧΑΪΑΣ ⚫  ΠΑΤΡΑ 
9 ΑΧΑΪΑΣ ⚫  ΑΙΓΙΟ 
10 ΑΧΑΪΑΣ ⚫  ΑΚΡΑΤΑ 
11  ΒΟΙΩΤΙΑΣ ⚫  ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
12  ΒΟΙΩΤΙΑΣ ⚫  ΘΗΒΑ 
13  ΒΟΙΩΤΙΑΣ ⚫  ΟΙΝΟΦΥΤΑ 
14  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ⚫  ΓΡΕΒΕΝΑ 
15  ΔΡΑΜΑΣ ⚫  ΔΡΑΜΑ 
16  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫  ΡΟΔΟΣ 
17  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫  ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
18  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫  ΠΑΤΜΟΣ 
19  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫  ΛΕΡΟΣ 
20  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫  ΝΙΣΥΡΟΣ 
21  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ⚫  ΚΩΣ 
22  ΕΒΡΟΥ ⚫ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
23  ΕΒΡΟΥ ⚫ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
24  ΕΥΒΟΙΑΣ ⚫  ΧΑΛΚΙΔΑ 
25  ΕΥΒΟΙΑΣ ⚫  ΩΡΕΟΙ 
26  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ⚫  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
27  ΖΑΚΥΝΘΟΥ ⚫  ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
28  ΗΛΕΙΑΣ ⚫  ΠΥΡΓΟΣ 
29  ΗΜΑΘΙΑΣ ⚫  ΒΕΡΟΙΑ 
30  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ⚫  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
31  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ⚫  ΜΟΙΡΕΣ 
32  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ⚫ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
33  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ⚫  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
34  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ⚫  ΣΤΑΥΡΟΣ 
35  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ⚫  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
36  ΚΑΒΑΛΑΣ ⚫  ΚΑΒΑΛΑ 
37  ΚΑΒΑΛΑΣ ⚫  ΘΑΣΟΣ 
38  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ⚫  ΚΑΡΔΙΤΣΑ  

Περιφερειακή Ενότητα        Πόλη/Περιοχή 
 

39 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ⚫  ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
40  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ⚫  ΚΕΡΚΥΡΑ 
41  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ⚫  ΠΑΞΟΙ 
42  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ⚫  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
43  ΚΙΛΚΙΣ ⚫ ΚΙΛΚΙΣ 
44  ΚΙΛΚΙΣ ⚫ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 
45  ΚΟΖΑΝΗΣ ⚫   ΚΟΖΑΝΗ 
46  ΚΟΖΑΝΗΣ ⚫  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 
47  ΚΟΡΙΝΘΟΥ ⚫  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
48  ΚΥΚΛΑΔΩΝ ⚫  ΣΥΡΟΣ 
49  ΚΥΚΛΑΔΩΝ ⚫  ΠΑΡΟΣ 
50  ΛΑΚΩΝΙΑΣ ⚫  ΣΠΑΡΤΗ 
51  ΛΑΚΩΝΙΑΣ ⚫  ΜΟΛΑΟΙ 
52  ΛΑΡΙΣΑΣ ⚫  ΛΑΡΙΣΑ 
53  ΛΑΡΙΣΑΣ ⚫  ΦΑΡΣΑΛΑ 
54  ΛΑΡΙΣΑΣ ⚫  ΕΛΑΣΣΟΝΑ 
55  ΛΑΣΙΘΙΟΥ ⚫  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
56  ΛΕΣΒΟΥ ⚫  ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
57  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ⚫  ΒΟΛΟΣ 
58  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ⚫  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
59  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ⚫  ΦΙΛΙΑΤΡΑ 
60  ΞΑΝΘΗΣ ⚫  ΞΑΝΘΗ 
61  ΠΕΛΛΑΣ ⚫  ΑΡΙΔΑΙΑ 
62  ΠΕΛΛΑΣ ⚫  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
63  ΠΙΕΡΙΑΣ ⚫  ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
64  ΠΡΕΒΕΖΑ ⚫  ΠΡΕΒΕΖΑ 
65  ΡΕΘΥΜΝΟ ⚫  ΡΕΘΥΜΝΟ 
66  ΡΟΔΟΠΗΣ ⚫  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
67  ΣΕΡΡΕΣ ⚫  ΣΕΡΡΕΣ 
68  ΤΡΙΚΑΛΩΝ ⚫  ΤΡΙΚΑΛΑ 
69  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ⚫  ΛΑΜΙΑ 
70  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ⚫  ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 
71  ΦΩΚΙΔΑΣ ⚫  ΑΜΦΙΣΣΑ 
72  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ⚫  ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
73  ΧΑΝΙΩΝ ⚫  ΧΑΝΙΑ 
74  ΧΑΝΙΩΝ ⚫  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 
75  ΧΙΟΥ ⚫  ΧΙΟΣ 
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 Τα booklets προετοιμασίας υποψηφίων LAAS στους 
συλλόγους 

 

α booklets για την προετοιμασία των υποψηφίων για 

τις εξετάσεις LAAS Μαΐου 2023 βρίσκονται ήδη στους 

κατά τόπους συλλόγους. 

Τα booklets διατίθενται σε όλα τα επίπεδα και στις 4 

γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά) και 

περιέχουν τα τεστ των ετών 2020, 2021 και 2022. 

 

Η έκδοση των Booklets έγινε με την ευγενική χορηγία των 

εκδοτικών οίκων :  

Express Publishing 

Burlington Books 

ΜΜ Publications 

Grivas Publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 
 

Τ 
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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. 
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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. 

 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. 
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 Tα ΝΕΑ των συλλόγων  

 

 ΣΙΚΞΓ  Καστοριάς 
 

Το Σάββατο 4 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 

έκθεση ξενόγλωσσου βιβλίου και εποπτικού υλικού 

του Palso Καστοριάς στο ξενοδοχείο Calma. 

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που 

παρευρέθηκαν και ιδιαίτερα τον τοπικό σύλλογο 

της Palso Κοζάνη-Γρεβενά , όπως και τους 

χορηγούς μας Hamilton House και Express 

Publishing. Επίσης ευχαριστούμε θερμά το 

ξενοδοχείο CALMA HOTEL & SPA για την άψογη 

φιλοξενία. 

 

 ΣΙΚΞΓ  Αιτωλοακαρνανίας  

Την Κυριακή 12/03/23 ο Σύλλογος Ιδιοκτητών 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

πραγματοποίησε την 20η Έκθεση 

Ξενόγλωσσου Βιβλίου στον πολυχώρο Corali. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι ιδιοκτήτες 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών και οι καθηγητές του 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες εκδόσεις 

ξενόγλωσσων βιβλίων και να παρακολουθήσουν 

ενημερωτικές ομιλίες. Στην Έκθεση συμμετείχαν οι 

εκδοτικοί οίκοι:  Burlington Books, Express Publishing, 

Grivas Publications , Hamilton House, MM Publications, 

Super Course, Trait D'Union  και ο εξεταστικός φορέας 

ESOL EXAMS -NOCN. 

To προηγούμενο βράδυ παρατέθηκε δείπνο προς τιμή 

των εκπροσώπων των εκδοτικών οίκων που μας τίμησαν 

με την παρουσία τους. 
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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


15 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

 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
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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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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! 


