
Ενημέρωση 28/3/2019 

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS 

Γραπτά: Κυριακή 19/05/2019 

 

Γλώσσα Επίπεδο Ωράριο Εξέταστρα 

EN FS 

PRE A1 

A1 

A2 

11:30-12:30 

14:00-15:00 

9:00-10:30 

9:00-10:30 

30 € 

45 € 

50 € 

55 € 

FR/GE/IT PRE A1 (FR/GE) 

A2 (FR/GE/IT) 

B1(GE/IT) 

14:00-15:00 

14:00-15:30 

14:00-16:00 

45 € 

55 € 

55 € 

 
 Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους έως 12/04/2019. Τα κ.ξ.γ. υποβάλλουν αιτήσεις 

ηλεκτρονικά μόνο (βλέπε οδηγό χρήσης συστήματος). Όμως τονίζουμε πως 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 (συν. 1) το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται). Οι ανεξάρτητοι 
υποψήφιοι προσκομίζουν στο σύλλογο συμπληρωμένο το έντυπο συγκατάθεσης 
για τα προσωπικά δεδομένα. 
 

 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 - ΑΡΚΑ∆ΙΑ. ∆εν υπάρχει προμήθεια 
κατάθεσης. Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για τον τρόπο αποστολής των 
καταθετηρίων. 

 
 Τα κξγ παρακαλούνται να ενημερώνουν το προφίλ του λογαριασμού που διατηρούν 

στο σύστημα on-line:  επωνυμία, διεύθυνση, πόλη πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα 
και λατινικούς χαρακτήρες. όλα τα πεδία πρέπει να είναι συμπληρωμένα, κυρίως το 
κινητό τηλέφωνο και το email. Επισημαίνουμε πως στο πεδίο κινητό πρέπει να είναι 
γραμμένος μόνο ένας 10ψήφιος αριθμός (δεν πρέπει να υπάρχουν 2 αριθμοί 
διαχωρισμένοι με / , - & ). 

 
 Τα ∆ελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας 

περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις: Τα Κ.Ξ.Γ. εκτυπώνουν τα δελτία συμμετοχής των 
υποψηφίων τους με χρήση του μοναδικού username-password. Οι τοπικοί  σύλλογοι, με 
τον ίδιο τρόπο, τυπώνουν δελτία των ανεξάρτητων υποψηφίων. 

 
 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 

 
 


