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Ανεξάρτητοι υποψήφιοι NOCN:
Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις – Δελτίο Συμμετοχής –Αποτελέσματα
Με εγκύκλιο, η οποία εγκαίρως αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, ανακοινώνεται η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2 περίπου μήνες πριν από τις
εξετάσεις.
Για τους ανεξάρτητους υποψηφίους, οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται στους
κατά τόπους Συλλόγους Palso της χώρας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου. (Για το
νομό Αττικής οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Esol Exams, Σόλωνος 120, 2ος όροφος, 10681 Αθήνα,
τηλ. 2103300011) (Οι υποψήφιοι που φοιτούν σε κ.ξ.γ. δηλώνουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις
μέσω του κ.ξ.γ. τους).
Τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος προσκομίζει είναι τα παρακάτω :
1. Έντυπο ατομικής αίτησης συμμετοχής το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί από την
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας ή από τον τοπικό σύλλογο Palso.
2. Παραστατικό κατάθεσης εξετάστρων. Προσοχή: κατά την κατάθεση των εξετάστρων να δίνετε
οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (το όνομα του υποψηφίου) και στην αιτιολογία οπωσδήποτε
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN – ΑΡΚΑΔΙΑ. Δεν υπάρχει προμήθεια
κατάθεσης. Σχετικά με τα εξέταστρα, τον αριθμό λογαριασμού, τις προθεσμίες και το ωράριο
των εξετάσεων δείτε τη σχετική εγκύκλιο.
3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού
ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου.
4. Έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα.
 Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών: Συμπληρωμένη Φόρμα Request Form (πρέπει να αποστέλλεται
κάθε φορά που κάνει αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις, ακόμη και αν έχει καταθέσει
δικαιολογητικά σε προηγούμενη εξεταστική) + Ιατρική Γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα
επικυρωμένη από ΚΕΠ + (προαιρετικά) 2 εκθέσεις του υποψηφίου για περιπτώσεις δυσλεξίας. Τα
παραπάνω να στέλνονται στα γραφεία της Esol Exams (Σόλωνος 120, 2ος όροφος, 10681 Αθήνα,
τηλ. 2103300011) με συστημένο ταχυδρομείο ή courier.
 Όσοι επαναλαμβάνουν μέρη του test (υποψήφιοι REFER): Ο υποψήφιος που έχει επιτύχει σε 1,
2 ή 3 μέρη του test τα κατοχυρώνει για 3 χρόνια και πρέπει στο ίδιο χρονικό διάστημα να
επαναλάβει την εξέταση στα μέρη που απέτυχε όσες φορές χρειαστεί. Αν έχει αποτύχει σε πάνω
από 1 μέρος, οφείλει να επαναλάβει όλα μαζί τα μέρη στα οποία απέτυχε στην ίδια εξεταστική
περίοδο που θα επιλέξει. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής υποψηφίου refer
απαιτείται η καταχώρηση του Refer ID code της τελευταίας συμμετοχής στο ίδιο επίπεδο στις
εξετάσεις NOCN.
Αφού καταθέσει την αίτησή του, ο υποψήφιος πρέπει να παραλάβει εγκαίρως (10 μέρες πριν τις
εξετάσεις) από τον τοπικό σύλλογο Palso (ή από το κ.ξ.γ. του) το Δελτίο Συμμετοχής, με όλα τα
προσωπικά του στοιχεία & τον Κωδικό Υποψηφίου, με το οποίο προσέρχεται στις εξετάσεις, καθώς
και τις Οδηγίες προς Υποψηφίους.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής για περισσότερα από ένα επίπεδα, στην ίδια εξεταστική περίοδο,
γίνεται με ατομική ευθύνη του υποψηφίου καθώς υπάρχει πιθανότητα οι εξετάσεις να συμπίπτουν
χρονικά.
Όταν αναρτώνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στην ιστοσελίδα www.palso.gr , ο υποψήφιος
κάνει κλικ στο εικονίδιο αποτελεσμάτων μεμονωμένων υποψηφίων, συμπληρώνει Κωδικό
Υποψηφίου, ημερομηνία γέννησης (γραμμένη με καθέτους) και επιλέγει ημερομηνία εξέτασης για
να βρει τα αποτελέσματα.

