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Καλή επιτυχία!
LAAS

Νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις
αναγγελίες και ανανεώσεις
αδειών
διδασκαλίας
σε
κέντρα ξένων γλωσσών

Καλή

Τις νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις αναγγελίες και

Επιτυχία!

ανανεώσεις αδειών διδασκαλίας σε φροντιστήρια,
κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον, σύμφωνα με
το άρθρο 167 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/ 21.12.
2020) ανακοίνωσε ο ΕΟΠΠΕΠ.

Άλλη μια «διαφορετική» εξεταστική βρίσκεται προ
των πυλών με χιλιάδες υποψήφιους να παίρνουν
μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση των
πιστοποιητικών NOCN σε 73 εξεταστικά κέντρα και
69 για το LAAS σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο, 5
Ιουνίου και Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021.

Α. Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας
Όλες οι παλαιές άδειες διδασκαλίας που είχαν
εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και υπεβλήθησαν στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι
τις 30.8.2019 για ανανέωση, ισχύουν μέχρι και τις
31.8.2021, με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019.
H ΠΟΙΚΞΓ εύχεται σε όλες και όλους τους
Οι παραπάνω άδειες θα ανανεωθούν στη συνέχεια
υποψηφίους Καλή Επιτυχία!
από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της περιοχής
τους με τη διαδικασία της αναγγελίας που θα
περιγράφεται αναλυτικά σε νέα Υπουργική
Απόφαση που θα εκδοθεί από το Υπουργείο
Παιδείας και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα
Εξεταστικά
του ΕΟΠΠΕΠ με νέα ανακοίνωση.
κέντρα
Β. Αναγγελίες
Από 1.7.2021 αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή
LAAS
και εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών
αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος
Εξεταστικά
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων
κέντρα
Γλωσσών και κατ’ οίκον είναι η αρμόδια σε
NOCN
περιφερειακό επίπεδο Δνση Β’θμιας Εκπαίδευσης.
Μέχρι τις 30.6.2021 αιτήσεις αναγγελίας αδειών
διδασκαλίας που κατατίθενται στον ΕΟΠΠΕΠ
προ…
διεκπεραιώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ που τηρεί και το
αρχείο της περιόδου που ασκούσε την αρμοδιότητα
ξένες
! αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος
διδασκαλίας.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

69

73

ηγούμαστε
στις

γλώσσες
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Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης
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https://bit.ly/2SDcq5O

Επιδότηση παγίων δαπανών

Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους
μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020 ανακοίνωσε
το Υπ. Οικονομικών.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης
παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες
δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως
και 31 Δεκεμβρίου 2020, μέσω πιστωτικού που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου
2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών
οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες
από 01/07/2021 μέχρι 31/12/2021 ή και
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021
που καθίστανται πληρωτέες από 01/07/2021 μέχρι
31/12/2021, υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος
στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο
«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):
- Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής,
συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και
μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε
ΦΠΑ, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,
απασχολούσαν
τουλάχιστον
έναν
(1)
εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2)
εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020
ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η
Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,
είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020
έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι,
O KAΔ 85.59 (Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.)
συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι

έσοδα ενεργού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ
δευτερεύουσας
δραστηριότητας
από
τους
περιγραφόμενους στο Παράρτημα I, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου
2020,
έχουν υποβάλει, τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο
υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:
-τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το
φορολογικό έτος 2019, έως και την προηγούμενη
ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης (27/5/2021),
-τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το
φορολογικό έτος 2020, εφόσον τηρούν
διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η
Δεκεμβρίου,
-όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, έως
και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος
της παρούσας απόφασης,
-δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η
Ιανουαρίου 2019 και μετά,
-δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία
ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της
επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών
συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ
ΠΟΛ.1200/2015 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό
μητρώο της ΑΑΔΕ,
-δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α' 137),
-είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών
αρχείων,
-έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31/12/2020,
-είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους ή
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον
ορισμό του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού
651/2014, μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες
και απαλλασσόμενες.
Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
είναι
οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν υποβάλλει
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2020 εντός της προθεσμίας της
παρ. 7 (17/6/2021) και πριν την υποβολή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική
διαχειριστική χρήση από τη διαχειριστική χρήση

το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης, ή των οποίων τα ακαθάριστα
που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, να έχουν
υποβάλλει, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2019 εντός της προθεσμίας της
παρ. 7 και πριν την υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Self Tests

-Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του
Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν
διενεργείται με τη χρήση των σχετικών Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαπιστευτηρίων.
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
- Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της που παρέχουν την εργασία τους με φυσική
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί παρουσία.
την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και
συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων Άρθρο 1 / Πεδίο εφαρμογής
.
στοιχείων της ΑΑΔΕ.
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται: α) σε
όλους τους/τις εργαζόμενους/ες του ιδιωτικού
- Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης
συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην εργασίας, (…)
,
πλατφόρμα έως την 17η Ιουνίου 2021.
Άρθρο 2
,
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό
- Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία της
κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε παρούσας, είναι υποχρεωτικός για τα πρόσωπα του
δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
άρθρου 1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης
διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την
- Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της εβδομάδα, πριν από την προσέλευση στον χώρο
επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες εργασίας και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την
πάγιες δαπάνες, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη ημέρα διενέργειάς του.
.
μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24)
μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας κατά
ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων την οποία τα πρόσωπα του άρθρου 1 προσέρχονται
δαπανών, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής στον χώρο εργασίας. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα
αίτησης,
τα
απαιτούμενα
στοιχεία
και του άρθρου 1 καλούνται να παραστούν εκτάκτως
δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της στον χώρο εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος
ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.
μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της
μέγιστης έντασης της ενίσχυσης και κάθε άλλο Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού
συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με όμοια απόφαση ελέγχου
από
τα
υπόχρεα
πρόσωπα
η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει
προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της εργαζόμενο/η με φυσική παρουσία στον τόπο
παρούσης.
παροχής εργασίας, εφόσον αυτός/η είτε α) δεν έχει
προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 (self test, rapid test ή PCR test), είτε β) έχει
δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα:
https://bit.ly/3uCJRmm

Ενημέρωση για τους υποψήφιους της CBT εξεταστικής
Μαρτίου – Απριλίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΟCN
Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021
Επίπεδο

◼Οι Refer υποψήφιοι καθώς και οι υποψήφιοι (που
συμμετείχαν στις online εξετάσεις) που επιθυμούν
να εξεταστούν σε επόμενο επίπεδο θα έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν σε
νέα Online
Εξεταστική που θα διεξαχθεί έως τις 15 Ιουλίου.

Ώρα Εξετάσεων
13:00 – 15:35

09:00 – 11:35

09:00 – 12:10

◼Η ημερομηνία διεξαγωγής της Online εξέτασης και
έναρξης των εγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την
ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

13:00 – 16:10

◼Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εξέταστρα
της NOCN Online εξεταστικής Μαρτίου-Απρίλιου
2021 προσαρμόστηκαν λόγω των ιδιαίτερων LAAS
συνθηκών και με γνώμονα τη στήριξη των
Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021
υποψηφίων NOCN ώστε να μην χάσουν την
ΑΓΓΛΙΚΑ
εξεταστική τους.
◼Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν και
πάλι Online θα πρέπει πλέον να καταβάλλουν τα
εξέταστρα που αντιστοιχούν στις Online εξετάσεις
τα οποία είναι:
Επίπεδο
B1

Εξέταστρα
€ 130

B2

€ 180

C1

€ 190

C2

€ 200

◼Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν στο
χώρο τους θα έχουν επιπλέον επιβάρυνση 25€.
Σημείωση: Οι Refer υποψήφιοι διατηρούν το
δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης για τις
δεξιότητες (1, 2, ή 3) που εκκρεμούν.

Επίπεδο
First Step
PreA1
A1
A2

Ώρα Εξέτασης
09:00 – 10:00
11:30 – 12:30
09:00 – 10:30
11:30 – 13:00

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Επίπεδο
PreA1
A2
B1

Ώρα Εξέτασης
14:00 – 15:00
14:00 – 15:30
14:00 – 16:00

ΙΤΑΛΙΚΑ
Επίπεδο
A2
B1

Ώρα Εξέτασης
14:00 – 15:30
14:00 – 16:00

ΓΑΛΛΙΚΑ
Επίπεδο
PreA1
A2

Ώρα Εξέτασης
14:00 – 15:00
14:00 – 15:30

40PALSO
χρόνια

Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς

«Προσεχώς»
Όλες οι
προθεσμίες
και σημαντικές
ημερομηνίες με μια ματιά!

Ευαγγελία
Τζάνε
Μάιος

Η κ. Ευαγγελία Τζάνε
διετέλεσε πρόεδρος
του ΣΙΚΞΓ Μεσσηνίας, Αντιπρόσωπος
στην
Ομοσπονδία
καθώς και μέλος του
ΔΣ της Ομοσπονδίας
και του Ταμείου
Αρωγής επί σειρά
ετών.

31

Μάιος

31

Μέχρι 31 Μαΐου η υποβολή δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τις
μεταβολές στην ακίνητη περιουσία
(σύσταση, απόκτηση, κ.λπ.) που
πραγματοποιήθηκαν
κατά
το
προηγούμενο έτος.
Μέχρι 31 Μάϊου η Επικαιροποίηση
Αδειών ΚΞΓ.

Ιούνιος

Μέχρι 1 Ιουνίου η προθεσμία
υποβολής
για
την
αυξημένη
αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Ιούνιος

Εξετάσεις NOCN θερινής περιόδου
2021.

1

5

Εξετάσεις LAAS 2021.
Ιούνιος

6

Ιούνιος

17

Ιούνιος

30

Αύγουστ.

27

Μέχρι 17 Ιουνίου η προθεσμία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιδότηση παγίων δαπανών.

Μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
Μη Μισθωτών έτους 2019 καθώς και
δόσεων που προέκυψαν από την
τροποποίηση εκκαθαρίσεων ετών 2017
-2018

Μέχρι 27 Αυγούστου η προθεσμία
υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Φορολογικά ΝΕΑ
Ενημέρωση από την

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ
Μειώνεται η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές
επιχειρήσεις σε ποσοστό 55% από 100% που ίσχυε.
Το συγκεκριμένο μέτρο ισχύει από τα εισοδήματα
του 2020 και έπειτα.
Στην φετινή φορολογική δήλωση που θα γίνει και θα
αφορά τα εισοδήματα του 2020, το ποσοστό της
προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις
θα είναι 55%.
Για τα Νομικά Πρόσωπα η προκαταβολή φόρου
μειώνεται σε 80% από 100% που ίσχυε.
Το συγκεκριμένο μέτρο ισχύει από τα εισοδήματα
του 2021 και έπειτα.
ΜΟΝΟ για το φορολογικό έτος 2020 , δηλαδή για την
φορολογική δήλωση που θα κάνουμε φέτος και θα
αφορά τα περσινά εισοδήματα, το ποσοστό της
προκαταβολής φόρου για τα Νομικά Πρόσωπα θα
είναι 70%.
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Μειώνεται κατά 2% το ποσοστό φορολογικού
συντελεστή για τα Νομικά Πρόσωπα . Δηλαδή, οι
εταιρείες θα έχουν από το 2021 και έπειτα
φορολογικό συντελεστή 22% αντί του 24% που ίσχυε
μέχρι και το 2020.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης και για το έτος 2022 όλα τα
εισοδήματα , εκτός από τα εισοδήματα που
αποκτούνται από μισθούς συντάξεων ή δημοσίου
τομέα.
ΓΕΦΥΡΑ 2
Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 παρατείνεται έως και
31/5/2021.
ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΑΙΟΥ 2021
Σύμφωνα με την απόφαση Α.1114/2021 που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
( Κ Α Δ 85.59 ) , απαλλάσσονται εξολοκλήρου από
την
υποχρέωση
καταβολής
ενοικίου
της επαγγελματικής τους στέγης για τον μήνα
Μάϊο .

SNAPSHOTS

Συνεδρίαση της Ε.Ε της ΠΟΙΚΞΓ μετά από ένα χρόνο!

Χρήσιμες αφίσες για τις
εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας LAAS και ΝΟCN

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Πριν την είσοδό σου στο εξεταστικό κέντρο,

βεβαιώσου πως έχεις μαζί σου…
Το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SELF TEST

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
NOCN
Στυλό μπλε ή μαύρο
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
LAAS PALSO
Μολύβια, ξύστρα
και γομολάστιχα
(και στυλό αν επιθυμείς για την έκθεση)

ΜΑΣΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ,

ΚΑΝΤΕ ΗΣΥΧΙΑ

Διενεργούνται
Εξετάσεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

nocn
Επίπεδο

Ώρα Εξετάσεων
09:00 – 11:35
09:00 – 12:10

13:00 – 15:35

13:00 – 16:10

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

LAAS PALSO
ΑΓΓΛΙΚΑ

Επίπεδο
First Step
PreA1
A1
A2

Ώρα Εξέτασης
09:00 – 10:00
11:30 – 12:30
09:00 – 10:30
11:30 – 13:00

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Επίπεδο
PreA1
A2
B1

Ώρα Εξέτασης
14:00 – 15:00
14:00 – 15:30
14:00 – 16:00

ΙΤΑΛΙΚΑ

Επίπεδο
A2
B1

Ώρα Εξέτασης
14:00 – 15:30
14:00 – 16:00

ΓΑΛΛΙΚΑ

Επίπεδο
PreA1
A2

Ώρα Εξέτασης
14:00 – 15:00
14:00 – 15:30

