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Συνάντηση Π Ο Ι Κ Ξ Γ με τον 
Υπουργό Εσωτερικών  κ. Μ. 
Βορίδη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η δια ζώσης συνάντηση  με τον Υπουργό Εσωτερικών 
κ. Μ. Βορίδη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 
Μαρτίου στο Υπ. Εσωτερικών με παριστάμενους τον 
πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΙΚΞΓ κ. 
Κροντήρη, τον Γενικό γραμματέα κ. Ευαγγελόπουλο, 
το νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Χατζηφώτη 
καθώς και τον βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Ιωάννη 
Παππά, ο οποίος μεσολάβησε για την συνάντηση και 
τον οποίο ευχαριστούμε, προκειμένου να συζητηθεί 
το διαχρονικό και πάγιο αίτημα της PALSO που 
αφορά αφενός τη διαπίστευση των φορέων 
πιστοποίησης της γλωσσομάθειας και αφετέρου την 
πιστοποίηση της γλωσσομάθειας ύστερα από 
επιτυχή εξέταση και των τεσσάρων δεξιοτήτων του 
λόγου. 
 
Στην συνάντηση τονίστηκε ότι αποτελεί υποχρέωση 
της Πολιτείας να συγκροτήσει την αρμόδια 
Υπηρεσία Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
έστω και με καθυστέρηση 15 ετών, και ότι  είναι 
απαραίτητη η τροποποίηση του Π.Δ. 116/2006 
άρθρο 1 ,που επίσης ψηφίστηκε πριν 15 χρόνια, και 
στο οποίο γίνεται λόγος  για μεταβατικό χρονικό 
διάστημα μέχρι τον καθορισμό των πιστοποιημένων 
φορέων από την αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας του ΥΕΠΘ.  
 

Επίσης, στον κ. Βορίδη τέθηκε το θέμα των 
πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας που αποκτώνται 
κατόπιν αξιολόγησης σε μόνο δυο δεξιότητες 

(Ακουστική κατανόηση και κατανόηση γραπτού 
λόγου) αντί τεσσάρων δεξιοτήτων. 
Η ΠΟΙΚΞΓ επισήμανε στον κ. Υπουργό ότι πέραν της 
παραβίασης της αρχής της ισότητας, το ως άνω 
φαινόμενο αποτελεί και κατάφωρη παραβίαση  της 
αρχής της αξιοκρατίας αλλά και της αμεροληψίας 
που επιβάλλει το Σύνταγμα για την στελέχωση του 
δημοσίου τομέα και την απόκτηση της ιδιότητας του 
δημοσίου υπαλλήλου, όπου η απόκτηση της 
ιδιότητας αυτής θα πρέπει να γίνεται επί τη βάσει 
όμοιων και αντικειμενικών κριτηρίων και 
προσόντων μεταξύ των υποψηφίων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αμεροληψία και το αδιάβλητο της 
διαδικασίας αξιολόγησης χωρίς να υπάρχει 
ανομοιογένεια ως προς το περιεχόμενο των τυπικών 
προσόντων (άλλα δηλαδή πιστοποιητικά που 
αφορούν και τις τέσσερις δεξιότητες και άλλα που 
αποκτώνται κατόπιν αξιολόγησης σε λιγότερες 
δεξιότητες).    
 
Ο κ. Βορίδης αφού άκουσε με μεγάλη προσοχή τα 
θέματα που έθεσε η ΠΟΙΚΞΓ, συμφώνησε με το 
δίκαιο των αιτημάτων και  πρότεινε να οριστεί κοινή 
συνάντηση των  Υπ. Εσωτερικών,  Υπουργείου 
Παιδείας και  ΠΟΙΚΞΓ ώστε να υπάρξει εκτενέστερη 
συζήτηση και να τεθούν οι βάσεις για την επίλυση 
τους. 
◼ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 
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Για τους υποψήφιους Δεκεμβρίου 2020 
 

◼Οι υποψήφιοι του Δεκεμβρίου 2020, εκτός από 
όσους δίνουν online, «μεταφέρονται» * στις δια 
ζώσης εξετάσεις 5/6/2021. 

◼Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις online 
εξετάσεις Μαρτίου 2021, μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή και στις δια ζώσης εξετάσεις που θα 
διεξαχθούν στις 5/6/2021 στο επίπεδο που 
επιθυμούν. 

◼Λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων, 
τα αποτελέσματα της online εξεταστικής του 
Μαρτίου θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία λήξης 
των αιτήσεων για τις εξετάσεις της 5/6 όπως μας 
ενημέρωσαν από την GLOBAL. 
 

◼Για τους υποψήφιους που θα λάβουν μέρος στις 
online εξετάσεις Μαρτίου 2021 και μετά την έκδοση 
των αποτελεσμάτων θελήσουν να συμμετέχουν σε 
επόμενο επίπεδο ή να επανεξετασθούν, θα 
ανακοινωθεί νέα online θερινή εξεταστική περίοδος 
μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.  
 

◼Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που όλοι 
βιώνουμε και με γνώμονα τη στήριξη των 
υποψηφίων NOCN ώστε να μην χάσουν την 
εξεταστική τους, η GlobalCert προσάρμοσε τα 
εξέταστρα των online εξετάσεων ώστε να μην 
επιβαρυνθούν επιπλέον οι υποψήφιοι.  
 

◼Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους 
της online εξεταστικής Μαρτίου/Απριλίου, ότι αν 
επιθυμούν να εξεταστούν και πάλι online θα πρέπει 
πλέον να καταβάλλουν τα εξέταστρα που 
αντιστοιχούν στις online εξετάσεις.  
Οι REFER υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα της 
δωρεάν επανεξέτασης για τις δεξιότητες (1, 2, ή 3) 
που εκκρεμούν.  
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IOYNIOY NOCN 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

06/04/2021 

Επίπεδο Ώρα Εξετάσεων Εξέταστρα 

 

05/06/2021 
13:00 – 15:35 

85 € * 

   

 

05/06/2021 
09:00 – 11:35 

160 € * 

   

 

05/06/2021 
09:00 – 12:10 

140 € * 

   

 

05/06/2021 
13:00 – 16:10 

180 € * 

   

* Κόστος επανεξέτασης για 1,2,3 part(s): ΔΩΡΕΑΝ 

 
◼Προκειμένου να ανταποκριθούμε στην 
πολυπλοκότητα της εξεταστικής περιόδου 5/6 δε θα 
δοθεί επιπλέον χρόνος για late entries. 
* Τα κέντρα ΚΞΓ να μην ξεχάσουν να δηλώσουν τους 
«εκκρεμείς» υποψηφίους Δεκεμβρίου 2020 καθώς 
και οι ανεξάρτητοι «εκκρεμείς» υποψήφιοι να ξανά-
καταχωρήσουν αίτηση στην πλατφόρμα γιατί ΔΕΝ 
μεταφέρονται αυτόματα. Τα παλιά (με ημερομηνία 
έτους 2020) καταθετήρια ΔΕΝ επισυνάπτονται, 
αλλά πρέπει να σημειώσουν 0 αν επιλέξουν να 
δώσουν για το ίδιο επίπεδο ή να σημειώσουν π.χ. 75 
€ ή 20 € (τη χρηματική διαφορά) αν επιλέξουν 
ανώτερο επίπεδο και πρέπει να επισυνάψουν μόνο 
το νέο καταθετήριο (με τη χρηματική διαφορά 
λόγω αλλαγής επιπέδου και με ημερομηνία 
Μαρτίου-Απριλίου 2021) γιατί αλλιώς ΔΕΝ θα 
βγαίνει ο οικονομικός έλεγχος. Αν από επίπεδο Β2 
(160 €) θελήσουν να δώσουν C1 (140€) η χρηματική 
διαφορά επιστρέφεται από την Ομοσπονδία με την 
εκκαθάριση. Σε αυτή την περίπτωση, στη στήλη 
«Εξέταστρα» (Fees) να σημειώσουν 0. 
 
◼Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/3 
έως 6/4. 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 και 
αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του 
υποψηφίου. Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για 
τον τρόπο αποστολής των καταθετηρίων. 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). 

 
◼Οι   ανεξάρτητοι   υποψήφιοι   από 1/3 έως 6/4  
μπορούν   μέσω   της   πλατφόρμας 
https://exams.palso.gr/candidate να υποβάλλουν >> 

Εγκύκλιος Εξετάσεων NOCN 

https://exams.palso.gr/candidate


>> ηλεκτρονικά την αίτησή συμμετοχής αν αυτοί ή ο 
γονέας διαθέτουν προσωπική διεύθυνση email. Σε 
αυτή την περίπτωση τους ζητείται να επισυνάψουν 
υποχρεωτικά απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων + 
αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του 
υποψηφίου + υπογεγραμμένο έντυπο συγκατά-
θεσης για τα προσωπικά δεδομένα. (βλέπε οδηγίες 
για την υποβολή αιτήσεων online ανεξάρτητων 
υποψηφίων) 
 

Αριθμός λογαριασμού 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 
Μαΐου 2018, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα 
parts είναι εκείνη του Ιουνίου 2021. Απαιτείται η 
εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας 
συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο. 
 
Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών:  
Ειδική Φόρμα για Υποψηφίους με Μαθησιακές  
δυσκολίες  (Special Request Form). Απαραίτητα 
δικαιολογητικά και οδηγίες αποστολής (έως τις 
6/4/2021) δείτε εδώ:) 
 
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-

LEARNING-DIFFICULTIES-13.html 

 
Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται 

στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν 

τις εξετάσεις (και για τα κ.ξ.γ. και για 

ανεξάρτητους υποψηφίους). 

 

Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το 
NOCN:  
Andrew Betsis  (τηλ.  210 4920871)/   
Archer Editions (τηλ. 2105561920-1, 2109803293) 
Hamilton House  (τηλ. 2109626166) 
Express Publishing (τηλ. 2102120800) 
Grivas  (τηλ.  2105573470) 
Sylvia Kar (τηλ. 210 6390030) 
 
Past papers & Sample tests υπάρχουν διαθέσιμα 

στους συνδέσμους: 

https://www.palso.gr/exams/language-schools/laas-

nocn-past-papers/                                                     

http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-

PAPERS-6.html 

 

◼ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ που θα λειτουργήσουν 
την εξεταστική Ιουνίου 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας, 
με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. 
Απόστολου  Βεσυρόπουλου  και  του  Διοικητή  της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου 
Πιτσιλή, μετατίθεται για την 1/7/2021 η έναρξη της 
υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην 
πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myDATA 
για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που 
εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. 
Αντίστοιχα, τα παραστατικά που εκδίδουν οι 
επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, θα 
πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA 
μέχρι την 31/10/2021. 

 

 

Φάρσαλα  

ΝΕΟ 
Παξοί  

Θάσος ΝΕΟ 

ΝΕΟ 

Σίκινος ΝΕΟ 

Εξεταστικά  
κέντρα  

LAAS 
69 

73 
Εξεταστικά  
κέντρα  

NOCN 

σε όλη την Ελλάδα! 

https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/10/Request-for-special-arrangements.pdf
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/10/Request-for-special-arrangements.pdf
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
https://www.palso.gr/exams/language-schools/laas-nocn-past-papers/
https://www.palso.gr/exams/language-schools/laas-nocn-past-papers/
http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html
http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
LAAS & NOCN 
 

NOMOΣ ΠΟΛΗ LAAS NOCN 

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 
✓ ✓ 

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ✓ ✓ 

ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ✓ ✓ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 
✓ ✓ 

ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ ✓ ✓ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ✓ ✓ 

ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟ 
✓ ✓ 

ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑ ✓ ✓ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ ✓ ✓ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
✓ ✓ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 
 ✓ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ ✓ ✓ 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ ✓ ✓ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
✓  

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 
✓ ✓ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΣ ✓ ✓ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΣ 
✓ ✓ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ ✓ ✓ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΣ ✓ ✓ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ 
✓ ✓ 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΛΗ ✓ ✓ 

ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ✓ ✓ 

ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑ 
✓ ✓ 

ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ✓ ✓ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
✓  

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ✓ ✓ 

ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 
✓ ✓ 

ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ✓ ✓ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ✓ ✓ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
✓ ✓ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΕΣ ✓ ✓ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ✓ ✓ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
✓ ✓ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ✓ ✓ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
✓ ✓ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΣ   ΝΕΟ 
 ✓ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ✓ ✓ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ✓ ✓ 

 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ LAAS NOCN 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ✓ ✓ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ✓ ✓ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΟΙ    ΝΕΟ ✓ ✓ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ✓ ✓ 

ΚΙΛΚΙΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ✓ ✓ 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ✓ ✓ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ✓ ✓ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙ ✓ ✓ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ ✓ ✓ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΚΙΝΟΣ   ΝΕΟ 
 ✓ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ ✓ ✓ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ ✓ ✓ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ✓ ✓ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ✓ ✓ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΑ   ΝΕΟ ✓ ✓ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
✓  

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ✓ ✓ 

ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ✓ ✓ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ ✓ ✓ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ✓ ✓ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ✓ ✓ 

ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ✓ ✓ 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ✓ ✓ 

ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ✓ ✓ 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ✓ ✓ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ✓ ✓ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ✓ ✓ 

ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ✓ ✓ 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ✓ ✓ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ✓ ✓ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ✓ ✓ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ✓ ✓ 

ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ✓ ✓ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ✓ ✓ 

ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ✓ ✓ 

ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 
 ✓ 

 
Επιμέλεια: Λουκάς Παγούρας 
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IOYNIOY LAAS 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

18/04/2021 

 
Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/3 
έως 18/4. Τα Κ.Ξ.Γ. υποβάλλουν αιτήσεις 
ηλεκτρονικά μόνο. 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 το 
οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται). 
 

 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
First Step Αναμένεται * 30 € 
   

Pre A1 Αναμένεται * 45 € 
   

A1 Αναμένεται * 50 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
 

 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
Pre-A1 Αναμένεται * 45 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
   

B1 Αναμένεται * 55 € 
   

 

 

 
ΙΤΑΛΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
A2 Αναμένεται * 55 € 
    

B1 Αναμένεται * 55 € 
   

 

 

 
ΓΑΛΛΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
Pre A1 Αναμένεται * 45 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
   

 

*Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα 
ανακοινωθεί μετά το πέρας της επεξεργασίας των 
αιτήσεων και αφού  υπάρξει ο ακριβής αριθμός 
συμμετοχών υποψηφίων ανά επίπεδο.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Let’s Get Together Online!     

Το Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021 

Ώρα: 18:00 
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συζήτηση με 

θέμα : 

THE REVISED LAAS PALSO TESTS 

“A VALUABLE EDUCATIONAL TOOL 

FOR TEACHERS OF YOUNG LEARNERS” 
 

H ‘Έφορος Palso κ. Μαρία Κοκολάκη & η Έφορος 

Αγγλικής γλώσσας κ. Βαρβάρα Καρακίτσου θα 

παρουσιάσουν τα Revised LAAS Palso Tests και θα 

απαντήσουν στα εύλογα ερωτήματα: 

◼Γιατί LAAS Palso ; 

Η αξία των εξετάσεων LAAS και τα οφέλη τους για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές είναι διαχρονική. Η 

προώθηση της πιστοποίησης και η αξιολόγηση 

της δουλειάς μας συνδέονται με την βιωσιμότητα, 

τη συνέπεια και την ποιότητα. 

 

◼Γιατί σε μικρές ηλικίες; 

Οι εξετάσεις Palso είναι το πλέον αξιόπιστο 

εργαλείο αξιολόγησης μαθητών αλλά και 

δασκάλων. 

 

◼Γιατί σήμερα; 

Η νέα, ανανεωμένη μορφή των LAAS Palso Tests, 

με όλες τις αλλαγές στην σχεδίαση και στο 

περιεχόμενο τους τις διατηρούν νούμερο ένα 

εξετάσεις στις μικρές ηλικίες. 

 

Στο τέλος της εισήγησης θα μπορούν οι 

συνάδελφοι που παρακολουθούν να θέσουν τα 

ερωτήματα τους ή να διατυπώσουν τις απόψεις 

τους. 

 

Παρακολουθήστε το webinar στον παρακάτω 

σύνδεσμο : 

 
        https://www.youtube.com/user/PALSOFED2012 

 

PALSOΕξετάσεις LAAS 



Συνεχίζεται η καμπάνια της 
ΠΟΙΚΞΓ “PALSO Goes Green” 
 

 
 

 

Στα πλαίσια της καμπάνιας 
Palso Goes Green, η 
Ομοσπονδία σε συνεργασία με 
την εταιρεία "ΑΦΗΣ Α.Ε" - 
Ανακύκλωση Μπαταριών, θα 
διανείμει σε όλα τα γραφεία 
των ΣΙΚΞΓ Palso, κάδους 
συλλογής  μπαταριών.  
H καμπάνια Palso Goes Green  
που ξεκίνησε το 2020, έχει 
στόχο την ενεργή συμβολή 
όλων  στην προστασία του 
περιβάλλοντος αλλά και την 
βελτίωση της ποιότητα της ζωής 
μας. 
Στην Palso μαθαίνουμε στους 
σπουδαστές μας ότι οι πράξεις 
μας έχουν αντίκτυπο στο 

περιβάλλον, τόσο σε εμάς σήμερα όσο και στα 
παιδιά του αύριο. Για το λόγο αυτό τα Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών  Palso  συνεχίζουν να υλοποιούν 
ποικίλες δραστηριότητες στο πλαίσιο της 
καμπάνιας της Ομοσπονδίας με κεντρικό μήνυμα: 
Μαζί, καταφέρνουμε περισσότερα. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χρόνια 

PALSO 40  
Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 

Μαρία Αναστασάκη 

 

Η κ. Αναστασάκη 

διετέλεσε πρόεδρος 

του Συλλόγου Ανα-

τολικής Κρήτης (νυν 

ΣΙΚΞΓ Ηρακλείου) 

καθώς και πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέα παράταση της προθεσμίας 
καταβολής δόσεων εκκαθάρι-
σης Μη Μισθωτών ασφαλισμέ-
νων, ετών 2017, 2018, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΣΧΕΤΙΚΑ: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4756/2020, όπως 
ισχύει 
2. Η αρ. Δ.15/Δ’/8759/343/9-3-2021 (ΦΕΚ Β' 
986/12.3.2021) Υπουργική Απόφαση 
3. Το αρ. πρωτ. 51994/Σ.16503/11.02.2021 (ΑΔΑ: 
ΩΧΟΜ46ΜΑΠΣ-Ι2Ζ) Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ 
 
Δόθηκαν διευκρινίσεις από το e-ΕΦΚΑ για την 
παράταση καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου της 
εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών των Μη 
Μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2019 και των δόσεων 
από τροποποίηση εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018, 
με ληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της 
πρώτης δόσης την 30.11.2020.                                       . 
 
Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι, οι ως άνω δόσεις 
εκκαθάρισης εξοφλούνται χωρίς τόκους και νόμιμες 
προσαυξήσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης 
δόσης έως την 31.03.2021.  
Με την αρ. Δ.15/Δ’/8759/343/9-3-2021 (ΦΕΚ Β' 
986/12.3.2021) Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται εκ 
νέου η προθεσμία καταβολής των ανωτέρω δόσεων, 
ως εξής.                                                 . 
 
- Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 30.06.2021. 
- Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. 
- Οι ανωτέρω δόσεις, έως την νέα προθεσμία 
καταβολής τους, εξοφλούνται χωρίς τόκους και 
προσαυξήσεις.  
 

 
Επισημαίνεται ότι:  Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο 
οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εξόφληση του 
υπολοίπου της οφειλής.                                   . 

 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1033
https://www.taxheaven.gr/circulars/35949/d-15-d-8759-343-09-03-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/35683/51994-s-16503-11-2-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/35949/d-15-d-8759-343-09-03-2021


 

 

              

             tech tips 
             Eπιμέλεια:  

             Χρήστος Σωτηρόπουλος 

 

 

Update από την εφαρμογή 
Kahoot 
 

Το Kahoot (www.kahoot.com) πρόσθεσε 
πρόσφατα μία επιλογή που επιτρέπει στον μαθητή 
να έχει την ερώτηση και τις απαντήσεις στην δική 
του οθόνη! 
Με αυτό τον τρόπο μπορεί να επικεντρωθεί στη 
συσκευή του, χωρίς να χρειάζεται να σηκώνει το 
κεφάλι για να κοιτάει την δική σας οθόνη που 
προβάλετε μέσα από την πλατφόρμα του 
μαθήματος σας.  
 
Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να το 
ενεργοποιείστε: 
 
1. Συνδεθείτε στο kahoot (στο λογαριασμό σας) 
2. Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε με 
τους μαθητές σας και πατήστε PLAY 
3. Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε TEACH (εικόνα 1) 

και στο μενού επιλογών πατήστε το κουμπί που 
λέει Show question and answers on players’ 
devices ώστε να γράφει ΟΝ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips για επιτυχημένα μαθήματα μέσω 
πλατφόρμας Μέρος 1ο  

Δώστε προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο σας: Τι 
υπάρχει πίσω από την κάμερα σας; Κλείστε ένα 
παράθυρο από το οποίο μπορεί να προέρχεται 
φασαρία από την κίνηση στον δρόμο. Ανοίξτε τα 
φώτα. Χρησιμοποιήστε ένα πορτατίφ για περισσότερο 
φως πάνω σας. Εκμεταλλευτείτε τον ήλιο καθίστε 
μπροστά σε ένα παράθυρο. Μην έχετε το παράθυρο 
πίσω σας γιατί στην κάμερα θα φαίνεστε σκοτεινοί. Τι 
υπάρχει πίσω σας; Προσπαθήστε να διατηρήστε το 
παρασκήνιο καθαρό και με λίγα αντικείμενα αλλά όχι 
και εντελώς αποστειρωμένο (έναν άσπρο τοίχο). 
Μπορείτε να χρησιμοποιείστε ένα τεχνικό παρασκήνιο 
(δες Zoom background) ή να χρησιμοποιήστε μια τρίτη 
εφαρμογή που προσφέρει τεχνικό παρασκήνιο (δείτε: 
www.chromacam.me)  

 
 

Η κάμερα θα πρέπει να 
βρίσκεται λίγο πιο πάνω από 
το επίπεδο των ματιών σας. 
Αν χρησιμοποιείτε λάπτοπ ή 
ταμπλετ τοποθετήστε το 
πάνω σε μερικά βιβλία ώστε 

να έρθει η κάμερα στο επιθυμητό επίπεδο. Κανείς δεν 
θέλει να βλέπει τις τρίχες από την μύτη σας. Με αυτό 
τον τρόπο δίνετε την εικόνα στους μαθητές σας ότι 
τους κοιτάτε στα μάτια.    
                             . 
 

Και μην ξεχνάτε, στείλτε τις ερωτήσεις σας για 
θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο  

 
sotiropoulos@palso.gr   

ALSO P 

Παράδειγμα κακού 

φωτισμού από το 

παράθυρο πίσω 

σας 

http://www.chromacam.me/


 

               

Τα     

 

                           

 

 

ΣΙΚΞΓ Βορείου Ελλάδας:  
Σχολή Γονέων   

 
Ακόμη μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συνάντηση, 
"Σχολή Γονέων", της  Palso B.E., ολοκληρώθηκε στις 
14/3/2021, με ομιλητή τον ψυχίατρο-
ψυχοθεραπευτή, οικογενειακό σύμβουλο και 
συγγραφέα, κ. Ιάκωβο Θ. Μαρτίδη. 
Τη "Σχολή Γονέων" παρακολούθησαν οι ιδιοκτήτες 
κ.ξ.γ., οι γονείς και οι καθηγητές των κέντρων PALSO 
από τους Νομούς: Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κιλκίς, 
Ρέθυμνου, Έβρου κ.α. 

Ο κος Μαρτίδης, με 
αφορμή το νέο του βιβλίο 
"Ο καφές, η γέφυρα και ο 
Μαντέλα" μας προσκά-
λεσε να πιούμε έναν  
διαδικτυακό καφέ, 
συζητώντας "τα καίρια 

και τα σημαντικά της ζωής, για το ευ ζην, για τις 
ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από τις 
δυσκολίες και τον πόνο. Πως μπορούμε να είμαστε 
χαρούμενοι και ειρηνικοί εν μέσω θλίψεως" γενικά, 
αλλά και εν μέσω πανδημίας. 
Τέλος ο ομιλητής απάντησε σε σειρά ερωτημάτων 
που τέθηκαν από γονείς, για τα πρακτικά θέματα 
που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους. 
Κατά γενική ομολογία των συμμετεχόντων, η 
παρακολούθηση της εισήγησης, οι απαντήσεις που 
έλαβαν και μια νέα οπτική, αποδείχτηκαν χρήσιμα 
στο έργο τους.  
 

Διαβάστε την Ενημέρωση 
και στην ιστοσελίδα μας 
 

ΣΙΚΞΓ Ιωαννίνων:  
Κοπή Πίτας και Ενημέρωση  

Την Τρίτη 16 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η 
διαδικτυακή συνάντηση - συζήτηση των μελών του 
συλλόγου PALSO Ιωαννίνων. Η πρόεδρος κ. Μαρία 
Χαραλάμπους και άλλα μέλη του ΔΣ καλωσόρισαν 
τα μέλη του συλλόγου και προχώρησαν σε 
ενημέρωση πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις και 
θέματα σχετικά με τις εξετάσεις, την ανανέωση του 
Laas, συνδικαλιστικά, λειτουργικά, ενέργειες και 
επαφές του συλλόγου εν καιρώ lockdown και έγινε 
εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με τους 
συμμετέχοντες. 
Στη συνέχεια, ακολούθησε η διαδικτυακή κοπή της 
πίτας  με αρκετούς τυχερούς συναδέλφους που 
κέρδισαν τα δώρα, ευγενική προσφορά των 
εκδοτικών οίκων Burlington Books, Express 
Publishing, Grivas Publications και ΜΜ Publications, 
τους οποίους ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά!  
 

 
ΣΙΚΞΓ Δωδεκανήσου: 
Ενημέρωση για το 
πιστοποιητικό NOCN  

Tην Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 ο Σύλλογος 
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Δωδεκανήσου 
πραγματοποίησε διαδικτυακή παρουσίαση- 
ενημέρωση των πιστοποιητικών ΝΟCN στα μέλη του 
και κέντρα μη μέλη του νομού. Την παρουσίαση 
έκανε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της 
GLOBALCERT κύριος Γ. Μπούμης. 

 
www.palso.gr 

ΝΕΑ 
των Συλλόγων 


