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Η «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» σας προσφέρει μια σύντομη 
ανασκόπηση των δράσεων της ΠΟΙΚΞΓ για το 2021.  
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανανέωσης των 
εξετάσεων PALSO LAAS, οι οποίες εδώ και χρόνια 
κατέχουν την πρώτη θέση στην προτίμηση των 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών για την πιστοποίηση της 
γλωσσομάθειας στα πρώτα επίπεδα. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο πλαίσιο το οποίο 
θέτει η πιστοποίηση του ICC, η PALSO προχώρησε σε 
δύο βασικές αλλαγές, ταυτόχρονα με την αλλαγή και 
ανανέωση της εικόνας του test σε επίπεδο σχεδίασης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος: 2 

 

 

 

 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

Επιστολή της PALSO προς τον Υπουργό Εσωτερικών 
κ. Μ. Βορίδη για την διαπίστευση των φορέων 
πιστοποίησης της γλωσσομάθειας  και  την 
πιστοποίηση της γλωσσομάθειας που 
περιλαμβάνει  τις τέσσερις δεξιότητες του λόγου. 
Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος: 3 
 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 
διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) που διοργάνωσε 
η ΠΟΙΚΞΓ την Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου. Οι δύο 
εισηγητές Ισμήνη Γκούμα και Αλέξανδρος Γκούμας 
παρουσίασαν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν 
στην εφαρμογή MyData και απάντησαν σε απορίες 
συναδέλφων. 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

Την Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε 
η ετήσια συνέλευση των προέδρων των ΣΙΚΞΓ Palso. 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, η συνέλευση 
διεξήχθη διαδικτυακά και συζητήθηκαν σημαντικά 
θέματα που αφορούν στην πορεία και μελλοντική 
εξέλιξη του κλάδου. 
 
 

 
 
 
 

flashback 



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Η ΠΟΙΚΞΓ σε συνεργασία με τους συλλόγους Καβάλας, 
Κέρκυρας και Λάρισας ανακοινώνει την δημιουργία 
νέων εξεταστικών κέντρων σε Θάσο, Παξούς και 
Φάρσαλα καθώς και στη Σίκινο σε συνεργασία με την 
Esol Exams. 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΙΚΞΓ, πιστή στην υπόσχεσή 
της, δημιούργησε τον Κώδικα Πρακτικής των Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών PALSO για τον Γενικό Κανονισμό 
Προσωπικών Δεδομένων. Πρόκειται για ένα έργο, η 
υλοποίηση του οποίου διήρκησε πολλούς μήνες ώστε 
το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στα αυστηρά 
πλαίσια του γενικού κανονισμού. 
Ο Κώδικας Πρακτικής των Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
Palso για τον ΓΚΠΔ, εκπονήθηκε από την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
Palso με σκοπό να διευκολύνει τα Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών στην προσπάθεια συμμόρφωσης προς το 
πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων , και εν γένει της ισχύουσας εθνικής και 
Ενωσιακής νομοθεσίας. 
Ο Κώδικας Πρακτικής αφορά όλο το εύρος της τυπικής 
δραστηριότητας ενός Κέντρου Ξένων  Γλωσσών και 
 

ειδικότερα τις διεργασίες που σχετίζονται με 
επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος: 7 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 
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. 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

 
 

Με επιτυχία διεξήχθησαν οι Computer Based 
εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού 
NOCN στο επίπεδο C2. Οι διαδικτυακές εξετάσεις 
πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και Κυριακή 27-28 
Μαρτίου με την συμμετοχή υποψηφίων από τους  
νομούς  Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, 
Αττικής, Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, 
Εύβοιας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, 
Καβάλας, Κέρκυρας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, 
Σερρών, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου. 
 

Φάρσαλα  

ΝΕΟ 
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ΝΕΟ 
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Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

ΟΝLINE ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ πιστοποίησης γλωσσομάθειας . 
Το 38% των υποψηφίων του Δεκεμβρίου 2020 δέχτηκε 
με ανακούφιση τη συμμετοχή του 
στις online εξετάσεις που τολμήσαμε και που ανέλαβε 
η GlobalCert.  

 
 

Πάνω από 2.000 υποψήφιοι βασίστηκαν στις επιλογές 
της PALSO  και δικαιώθηκαν παίρνοντας μέρος στις 
online εξετάσεις.  Η σε κάθε λεπτομέρεια μελετημένη 
διαδικασία της εξέτασης και άριστα οργανωμένη από 
την GlobalCert  με τη συνεργασία της Ομοσπονδίας 
και των συλλόγων PALSO, ολοκληρώθηκε στις 18/4 με 
απόλυτη επιτυχία, όχι τυχαία.   
 

Πρόκειται για μια απόφαση που είχε να παλέψει σε 
πολλά μέτωπα: Τις ανάγκες των υποψηφίων (ειδικά 
των ενηλίκων), την υπέρβαση των δυσκολιών λόγω 
πανδημίας, το πρωτόγνωρο μιας τέτοιας έκτασης 
εξέτασης, την πεποίθησή μας ότι οι εξετάσεις πρέπει 
να γίνονται δια ζώσης και μόνο για ενήλικες online, 
που πολλές φορές επείγονται λόγω διάφορων 
προκηρύξεων για το δημόσιο και όχι μόνο.  
 

Μετά από 3 διήμερα γραπτής εξέτασης και 2 
προφορικής έχουμε ως αποτέλεσμα παραδειγματικές 
εξετάσεις και στις 4 δεξιότητες, ικανοποίηση 
υποψηφίων και συναδέλφων και συγχαρητήρια να 
εκφράζονται συνεχώς τόσο προς την Global όσο και 
προς την Palso. 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

 

 
 
 
 
Tην Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021 συνεδρίασε στα 
γραφεία της Ομοσπονδίας το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΠΟΙΚΞΓ μετά από 16 μήνες αποχής από τις δια 
ζώσης συνεδριάσεις. 
 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αναφορά 
στο σημαντικό έργο που προσέφερε στην 
Ομοσπονδία ο Λουκάς Παγούρας και τηρήθηκε 
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Επίσης, το ΔΣ 
αφού καλωσόρισε την συνάδελφο κ. Μαγκλή 
Μαρία προχώρησε σε ανασυγκρότηση με τους 
συναδέλφους κ. Γιώργο Λαυδαριά (Δ’ 
Αντιπρόεδρος) να αναλαμβάνει Υπεύθυνος του 
γραφείου εξετάσεων και τον κ. Νίκο Κουταλάκη (Γ’ 
Αντιπρόεδρος και Έφορος Γερμανικών) να 
αναλαμβάνει την θέση του Εφόρου μορφωτικών 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Στην σημαντική αυτή συνεδρίαση εγκρίθηκε και η 
υλοποίηση της πλατφόρμας σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης της PALSO δημιου-
ργώντας ενθουσιασμό ανάμεσα στα μέλη. 
 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι γραπτές εξετάσεις 
NOCN και LAAS PALSO το Σάββατο, 5 Ιουνίου και 
Κυριακή, 6 Ιουνίου αντίστοιχα. 
Οι υπεύθυνοι των εξεταστικών κέντρων σε 
συνεργασία με τους συλλόγους τήρησαν πιστά το 
πρωτόκολλο προστασίας κατά της πανδημίας και 
ακολούθησαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την 
προστασία των εξεταζομένων. 
Με άριστο τρόπο διεξήχθησαν και οι εξετάσεις στα 
νέα εξεταστικά κέντρα σε Θάσο, Παξούς, Σίκινο και 
Φάρσαλα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

Η Palso βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει ότι Το NOCN Level 3 Certificate in ESOL 
International (C2) συμπεριλαμβάνεται πλέον στην 
επίσημη λίστα του UCAS που εκδόθηκε τον Μάϊο 
του 2021 και αφορά στην Ακαδημαϊκή χρονιά 2022-
23. 
 



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

 

 
Η ΠΟΙΚΞΓ μετά από ώριμη σκέψη αποφάσισε να 
προχωρήσει στη διερεύνηση, τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας «σύγχρονης» και 
«ασύγχρονης εκπαίδευσης» θέλοντας να δώσει σε 
όλες και όλους τους συναδέλφους ένα χρήσιμο 
εργαλείο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Τον 
Ιούλιο ξεκίνησε ο σχεδιασμός και οι πρώτες δοκιμές. 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

To 45o συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών που έλαβε χώρα 
το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Αυγούστου στο 
ξενοδοχείο Titania στην Αθήνα, ολοκληρώθηκε με 
μεγάλη επιτυχία. 
 
Συνάδελφοι και αντιπρόσωποι ΣΙΚΞΓ από όλη την 
Ελλάδα παρακολούθησαν τις ενδιαφέρουσες ομιλίες 
του πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο.  
 

 

 
Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος: 31 
 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

Η ΠΟΙΚΞΓ ανοίγει λογαριασμό ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ για 
συναδέλφους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές 
 

 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών (PALSO), με αφορμή τις 
καταστροφικές πυρκαγιές, εκφράζοντας την 
αλληλεγγύη της προς τους πληγέντες  
συναδέλφους, έκανε έκκληση σε κάθε συνάδελφο 
να ενισχύσει την προσπάθεια της να απαλύνει τον 
πόνο της απώλειας των περιουσιών τους. 
Για το λόγο αυτό, η Ομοσπονδία άνοιξε λογαριασμό 
στην Τράπεζα Πειραιώς, καταθέτοντας συμβολικά 
το ποσό των 1.000 € και καλεί όλες και όλους τους 
συναδέλφους να συνεισφέρουν στην προσπάθεια 
αυτή. 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

Κοινή επιστολή PALSO και EUROPALSO προς ΥΠΕΠΘ 
για το θέμα της ανανέωσης διδασκαλίας σε ΚΞΓ. 
Συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
ζήτησαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ 
(PALSO) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών 
Ιδιοκτητών ΚΞΓ (EUROPALSO) με κοινή επιστολή για 
το φλέγον θέμα της ανανέωσης των αδειών 
διδασκαλίας. 
Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος: 29 
 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

Σε τελική δοκιμαστική φάση η πλατφόρμα της 
PALSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

Επιστολή προς την  Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, κοινοποιούμενη σε 
όλες τις περιφερειακές διοικήσεις της Ελληνικής 
Επικράτειας, απέστειλε η ΠΟΙΚΞΓ σχετικά με την 
παράνομη λειτουργία πολλών ΚΔΑΠ ως Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος: 32 

 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

Mε τη συμμετοχή δεκάδων συναδέλφων από όλη την 

Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το πρώτο webinar για την 

πλατφόρμα eLearning της PALSO από την επιτροπή 

υλοποίησης της.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τονίστηκε η 
σημαντικότητα της προσαρμογής των ΚΞΓ στα νέα 
δεδομένα και η «στροφή» προς την υβριδική μάθηση 
μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων τεχνολογιών 
με σκοπό να βελτιωθεί η εκπαιδευτική εμπειρία των 
μαθητών και να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη 
μάθηση παρέχοντάς τους μεγαλύτερη αυτονομία, 
ευελιξία και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. 
 
 

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2021 

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη την Υπουργό Παιδείας, κ. Νίκη 
Κεραμέως, τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη 
Βορίδη, τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο 
Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και στα 
Κόμματα, Βουλευτές, ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη 
ΓΣΕΒΕΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ και ΔΟΕ απέστειλε η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών με θέμα την διαπίστευση των 
φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας και της 
συμπερίληψης των τεσσάρων δεξιοτήτων του 
λόγου. 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος: 41 
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Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος επισκέψεων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας σε συλλόγους σε όλη την Ελλάδα με 
σκοπό την άμεση ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.  
Τα ΔΣ των συλλόγων υποδέχτηκαν τα κλιμάκια της 
Ομοσπονδίας και συζήτησαν τόσο συνδικαλιστικά 
όσο και πρακτικά θέματα που αφορούν στις 
εξετάσεις γλωσσομάθειας, ασφαλιστικά, 
φοροτεχνικά αλλά και για τη νέα πλατφόρμα της 
PALSO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μέχρι τις 21.12.2021 η καταβολή 
Δώρου Χριστουγέννων σε μισθωτούς. 

 

 

Μέχρι τις 31.12.2021 πραγματο-
ποιείται η υποβολή αίτησης στον e-
ΕΦΚΑ για αλλαγή ασφαλιστικής 
κατηγορίας από το επόμενο 
ημερολογιακό έτος, ελευθέρων 
επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχο-
λούμενων και αγροτών 
 

 

 

Μέχρι τις 31.12.2021 πραγματο-
ποιείται η υποβολή Ενιαίου 
Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυ-
ότητας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» του Ο.Π.Σ. 
Taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., από τους 
δικαιούχους αυξημένης αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού μηνός Απριλίου 2021, 
για τα Δικαστήρια εκτός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που 
δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα 
 
 

 

 

Μέχρι τις 31.12.2021 πραγματο-
ποιείται η εξόφληση των τελών 
κυκλοφορίας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τι ισχύει για τις εξετάσεις 
πιστοποίησης γλωσσομά-
θειας. 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
Επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων 
του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Δ1α/. ΓΠ.οικ. 
55254/09.09.2021 (Β' 4187) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως έχει παραταθεί η ισχύς της και 
εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας 
και πρόληψης αυτής. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η 
είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο 
με: 
 
✓την απλή επίδειξη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ  
 

✓την επίδειξη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ εντός 
του τελευταίου τριμήνου (για τις εξετάσεις 
18/12/2021 το πιστοποιητικό νόσησης θα πρέπει 
να έχει εκδοθεί από 18/09/2021 και μετά) 
 

✓την απλή επίδειξη ΕΓΧΑΡΤΗΣ βεβαίωσης/ 
δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(SELF TEST) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν 
από την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον 
εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν 
πρόκειται για ανήλικο/η, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 

✓την επίδειξη άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test ή PCR test) έως και σαράντα οχτώ (48) 
ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από 
τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν 
πρόκειται για ανήλικο/η, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον 
διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. 
Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς 
διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα 
όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που 
απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη 
διενέργεια των εξετάσεων.  
 

 

 

Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές  

ημερομηνίες με μια ματιά! 

«Προσεχώς» 

31 
Δεκεμβ. 

31 
Δεκεμβ. 

31 
Δεκεμβ. 

21 
Δεκεμβ. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: 

GR54 0172 0510 0050 5104 5781 111 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Πριν την είσοδό σου στο εξεταστικό κέντρο, 

βεβαιώσου πως έχεις μαζί σου… 
 

Το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
     ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  
     ή ΠΙΣΤΟΠ. ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ 

 

       ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

Πιστοποιητικό εμβολιασμού 

Πιστοποιητικό νόσησης (εντός τριμήνου) 

Rapid ή PCR test (εντός 48 ωρών) 

Δήλωση αποτελέσματος αρνητικού Self TEST εντός (24 ωρών) ΕΓΧΑΡΤΟ 

  
Η χρήση ΜΑΣΚΑΣ είναι υποχρεωτική 
εντός (και στον προαύλιο χώρο) του 
εξεταστικού κέντρου. 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 
 


