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04/09/2020 

Εξετάσεις LAAS μόνο στα Αγγλικά 

LAAS   Σάββατο 24/10/2020 

Γλώσσα Επίπεδο Ωράριο Εξέταστρα 

EN FS 
PRE A1 
A1 
A2 

11:30-12:30 
11:30-12:30 
9:00-10:30 
9:00-10:30 

30 € 
45 € 
50 € 
55 € 

 

• Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους έως 23/09/2020. Τα κξγ θα πρέπει πρώτα να έρχονται 
σε συνεννόηση με τον τοπικό σύλλογο για τη δημιουργία κέντρου. Σημειώστε ότι δε θα δοθεί 
καμία παράταση και δεν θα γίνουν δεκτά late entries. Τα κ.ξ.γ. υποβάλλουν αιτήσεις 
ηλεκτρονικά μόνο, αλλά για να καταχωρηθούν τα ονόματα των υποψηφίων, η αίτηση πρέπει 
να συνοδεύεται από τις αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα.  Επίσης το ΚΞΓ, για να δηλώσει 
τους υποψηφίους του, πρέπει να έχει το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα 
του 2020 το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται).  

• Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι LAAS από την Πέμπτη 10/9/2020 έως την Τετάρτη 23/9/2020 
μπορούν μέσω της πλατφόρμας https://exams.palso.gr/candidate να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά την αίτησή συμμετοχής αν αυτοί ή ο γονέας διαθέτουν προσωπική διεύθυνση 
email. Σε αυτή την περίπτωση τους ζητείται να επισυνάψουν υποχρεωτικά καταθετήριο 
εξετάστρων και υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα. (βλέπε 
οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων on-line ανεξάρτητων υποψηφίων) 

• Για τους ανεξάρτητους υποψηφίους LAAS που αδυνατούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής 
on-line μπορούν να χρησιμοποιήσουν την έντυπη ατομική αίτηση και το έντυπο συγκατάθεσης 
για τα προσωπικά δεδομένα το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα + απόδειξη 
κατάθεσης εξετάστρων στην τράπεζα που τα προσκομίζουν στον τοπικό σύλλογο 

• Αριθμός λογαριασμού για LAAS στην τράπεζα 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. Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης. Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για 
τον τρόπο αποστολής των καταθετηρίων. 

• 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 

 

http://www.palso.gr/
mailto:palsofed@palso.gr
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2020/02/%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A9%CE%9D-191001.pdf
https://exams.palso.gr/candidate
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2020/02/%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A9%CE%9D-191001.pdf
http://www.palso.gr/wp-content/uploads/2020/03/2020.09.04_manual_laas.pdf
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2020/02/%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A9%CE%9D-191001.pdf

