
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών  
 Αρ.7                                                                                15 Μαρτίου 2021 

 

 

Μεταφορά Εξετάσεων NOCN Χειμερινής 
Περιόδου 

 

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις 
(κλείσιμο σχολείων όλων των 
βαθμίδων και παράταση του 
lockdown), οι εξετάσεις NOCN 
της χειμερινής περιόδου 
μεταφέρονται την 5η Ιουνίου 
2021 (Εξετάσεις Θερινής 

Περιόδου) σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει η 
ΠΟΙΚΞΓ. 
*ΟΙ υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής 
επιπέδου. 
Αναλυτική εγκύκλιος θα αποσταλεί εντός της 
εβδομάδας. 
 
Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί στις Computer 
Based εξετάσεις θα εξεταστούν κανονικά και 
σύμφωνα με το πρόγραμμά τους. 
 
Ακολουθήστε το παρακάτω link για τις ημερομηνίες: 
 

 
 
◼ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

 
Από 1.7.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής 
διαβίβασης παραστατικών στο myDATA 
 
 
 
 
 
 
Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 
Δελτίο Τύπου  Υπουργείου Οικονομικών & ΑΑΔΕ: 
Από 1.7.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής 
διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα 
myDATA. 
 

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. 

 
 
 

◼ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ που θα λειτουργήσουν 
την εξεταστική Ιουνίου 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. 
 

 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
   Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
   Email επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr  
 

Φάρσαλα  

ΝΕΟ 
Παξοί  

Θάσος ΝΕΟ 

ΝΕΟ 

https://www.globalcert-esol.gr 
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σε όλη την Ελλάδα! 

Σίκινος ΝΕΟ 

mailto:enimerosi@palso.gr
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IOYNIOY NOCN 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

06/04/2021 

 

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/3 έως 
6/4. Τα K.Ξ.Γ. υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά 
μόνο. 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). 
 

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 
 

Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που είναι 
Refer της περιόδου Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  2018, η 
τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι αυτή 
του Ιουνίου 2021. Απαιτείται η εισαγωγή του Refer 
ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις 
στο ίδιο επίπεδο. 
Προκειμένου η Ομοσπονδία να ανταποκριθεί στην 
πολυπλοκότητα της θερινής εξεταστικής περιόδου 
δε θα δοθεί χρόνος για Late Entries. 
 
Οι Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών πρέπει να 
συμπληρώσουν την   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 
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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. 

Εξετάσεις LAAS και NOCN 

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


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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7η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τον Απρίλιο αναμένεται να ξεκινήσει ο 7ος κύκλος 
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τις επιχειρήσεις 
που είχαν μειωμένο τζίρο (20%) από τον Ιανουάριο 
έως τον Μάρτιο 2021 σε σχέση με τους αντίστοιχους 
μήνες του 2020. To 50% της ενίσχυσης αυτής δεν θα 
επιστραφεί εφόσον διατηρηθεί ο αριθμός 
εργαζομένων έως το τέλος Αυγούστου2021. Το 
υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί σε 60 δόσεις με την 
πρώτη δόση να ξεκινάει το 2022. Τα ποσά θα ξεκινούν 
από 1.000 ευρώ για έναν αυτοαπασχολούμενο, 2.000 
ευρώ για έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ για έως 20 
εργαζόμενους και θα φτάνουν έως τις 100.000 ευρώ. 
 
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

Η απαλλαγή από 30% μέχρι και 50% της 
αποπληρωμής για τις Επιστρεπτέες 
Προκαταβολές 1,2,3 

 
Το μέτρο θα ισχύσει για όσες επιχειρήσεις είχαν 
πτώση των εσόδων τους το 2020 ως εξής:  
-Επιχειρήσεις με πτώση τζίρου τουλάχιστον 15% (σε 
σύγκριση με το 2019) δεν θα επιστρέψουν το 30%. 
-Επιχειρήσεις με πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% (σε 
σύγκριση με το 2019) δεν θα επιστρέψουν το 50%. 
Η προϋπόθεση της διατήρησης θέσεων εργασίας 
(όπως ίσχυε για τον εκάστοτε κύκλο) παραμένει σε 
ισχύ.  
Η αποπληρωμή θα γίνει σε 60 δόσεις με την πρώτη 
δόση την 31/01/2022. Ωστόσο, σε περίπτωση εφάπαξ 
αποπληρωμής υπάρχει έκπτωση 15% επί του 
πληρωτέου ποσού. 
 
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

Στις 60 δόσεις η αποπληρωμή των 
Επιστρεπτέων Προκαταβολών 

 
Από 40 σε 60 δόσεις, με την πρώτη δόση να εξοφλείται 
την 31/01/2022, θα γίνει η αποπληρωμή όλων των 
επιστρεπτέων προκαταβολών (1 έως και 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χρόνια 

PALSO 40  
Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 

Bογιατζόπουλος 

Παναγιώτης 

Ο κ. Βογιατζόπουλος 

διετέλεσε πρόεδρος 

του Συλλόγου ΙΚΞΓ 

Μαγνησίας καθώς 

και Αντιπρόεδρος και 

μέλος του ΔΣ της 

Ομοσπονδίας επί 

σειρά ετών. 

https://www.protothema.gr/tag/epistreptea-prokataboli/


 

 

 

             tech tips 
             Eπιμέλεια:  

             Χρήστος Σωτηρόπουλος 

 

 

® 

Δημιουργήστε τις δικές σας ασκήσεις 
χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε βίντεο του 
Youtube 
Tο iSLCollective.com™ μια διεθνή κοινότητα με 
πάνω από ένα εκατομμύριο καθηγητές που 
μοιράζονται διδακτικό υλικό για την εκμάθηση 
ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, 
Ισπανικά, Ρωσικά και Πορτογαλικά). Μπορείτε να 
βρείτε χιλιάδες σελίδες ασκήσεων, Powerpoint 
ακόμα και βιντεομαθημάτων και είναι εντελώς 
δωρεάν. Μπορείτε να συνεισφέρετε στην 
κοινότητα ανεβάζοντας τις δικές σας ασκήσεις ή 
κάνοντας μία χρηματική δωρεά.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Όλες οι ασκήσεις των συναδέλφων μπορούν να 
προστεθούν στην δική σας βιβλιοθήκη, να  
διαμορφωθούν για να τις προσαρμόσετε στις δικές 
σας ανάγκες και καλύπτουν μια τεράστια γκάμα 
γραμματικής και λεξιλογίου. Μπορείτε να τις 
κατεβάσετε σε μορφή Word για πιο εύκολη 
επεξεργασία. 
 
Αυτό που κάνει όμως το islcollective μοναδικό 
είναι το εργαλείο που παρέχει για την μετατροπή 
οποιουδήποτε βίντεο του Youtube σε άσκηση. Το 
εργαλείο μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα για 
εσάς ένα quiz λεξιλογίου ή γραμματικής ή να 
φτιάξετε ένα δικό σας από το μηδέν με 3 απλά 
βήματα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Για να φτιάξετε το δικό σας:  
 

1. Ξεκινήστε το βίντεο και κάντε κλικ στον κόκκινο 
σταυρό, στο σημείο που θέλετε να προσθέστε 
μία ερώτηση. 
 

2. Προσθέστε ένα σημείο replay για να ξαναδείτε 
το μέρος που αφορά την ερώτηση. 
 

3. Μικρορυθμίστε τον χρόνο του σημείου 
ερώτησης και πατήστε continue. Τόσο απλό. 

 

Μπορείτε να δημιουργείστε ερωτήσεις είδους: 
συμπλήρωσης κενού, πολλαπλών επιλογών, 
ανακατεμένη πρόταση ανοιχτή ερώτηση, 
αντιστοίχιση, διόρθωσε την λάθος λέξη, πρόσθεση την 
λέξη που λείπει, άκου και πάτησε τις σωστές λέξεις και 
λεξικό φωτογραφιών από το βίντεο. Το εργαλείο 
επίσης δημιουργεί τους υπότιτλους τους οποίους 
μπορείτε να πάρετε και να κάνετε ασκήσεις από 
αυτούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μπορεί επίσης να δημιουργήσει ασκήσεις λεξιλογίου 
και γραμματικής χρησιμοποιώντας τεχνική νοημοσύνη 
διαβάζοντας τους υπότιτλους του βίντεο. Εσείς 
επιλέγετε το επίπεδο των μαθητών σας και αυτό 
προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα. Επίλεγετε ποιες 
θέλετε να κρατήστε και ποιες να αλλάξτε και έχετε 
έτοιμη την βιντεοάσκηση σε λίγα λεπτά 
Μπορείτε να δημιουργήστε τάξεις και να αναθέσετε 
το βίντεο ως εργασία στους μαθητές σας. Μπορείτε να 
εξερευνήστε τα δεκάδες βίντεο που ήδη υπάρχουν, >> 

ALSO P 



>> να τα αντιγράψετε στο λογαριασμό σας και να 
τα χρησιμοποιήστε με τους μαθητές σας. 
Υπάρχουν αρκετά βίντεο με οδηγίες που σας 
εξηγούν πως να κάνετε το κάθε τι. Δείτε ένα μικρό 
βίντεο με ασκήσεις που έφτιαξα ειδικά για την 
στήλη πατώντας εδώ: 
 
 

                                http://bit.ly/3qMwLRv 

 
 
 

Στείλτε τις ερωτήσεις σας που αφορούν τις 
εκπαιδευτικές τεχνολογίες στο 

sotiropoulos@palso.gr 

 
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 
 

GDPR 
Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

Ο Κώδικας περιλαμβάνει, αφενός βασική ενημέρωση 
για το νομικό πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αφετέρου 
ειδικότερα θέματα που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη, μαζί με οδηγίες και πρακτικά παραδείγματα 
για την ορθή αντιμετώπιση των κυριότερων 
ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. 
Ο Κώδικας Πρακτικής των Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
Palso για τον ΓΚΠΔ, συνοδεύεται από την 
Εργαλειοθήκη του Κώδικα Πρακτικής για τη διαχείριση 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των ΚΞΓ, που 
περιλαμβάνει τις απαραίτητες πολιτικές, διαδικασίες, 
οδηγίες και υποδείγματα για την πρακτική εφαρμογή 
των αρχών του Κώδικα Πρακτικής. 
Ο Κώδικας Πρακτικής και η Εργαλειοθήκη με τις 

πολιτικές, τις διαδικασίες και τα υποδείγματα που τον 
συνοδεύουν, καθώς και τα στοιχεία σύνδεσης σε 
αυτά, προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών Palso και δεν επιτρέπεται η 
αντιγραφή, χρήση ή κοινοποίηση τους για άλλους 
σκοπούς. 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΚΠ- PALSO καθώς και 
το Username και Password έχουν αποσταλεί στους 
κατά τόπους συλλόγους. 
◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 
 

Από 1.7.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής 
διαβίβασης παραστατικών στο myDATA 
 
 
 
 
 
 
Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 
Δελτίο Τύπου  Υπουργείου Οικονομικών & ΑΑΔΕ: 
Από 1.7.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης 
παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA. 
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. 

 

PALSO 

http://bit.ly/3qMwLRv
mailto:sotiropoulos@palso.gr
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PALSO Βορείου Ελλάδας  

 
Την Πέμπτη, 4 Μαρτίου έκοψε  
την πρωτοχρονιάτικη πίτα του ο σύλλογος Βορείου 
Ελλάδας.  Η διαδικτυακή συνάντηση ξεκίνησε με την 
παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας και την 
ανταλλαγή ευχών. 
Η Πρόεδρος του συλλόγου κ. Βαρβάρα Καρακίτσου 
ανέλαβε την ενημέρωση σε όλους τους τομείς, 
συνδικαλιστικούς, φορολογικούς, εξετάσεων κλπ. 
τονίζοντας πως ο κλάδος μέσα από ατομικούς και 
συλλογικούς αγώνες παραμένει ενεργός σε όλα τα 
επίπεδα αφού έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες 
της τεχνολογίας για την επίτευξη των στόχων του. Να 
ανταπεξέλθει δηλαδή, εξίσου ποιοτικά, μέχρι οι 
μαθητές να γεμίσουν με ασφάλεια τις τάξεις. 
Αφού έγινε συζήτηση των μελών με τα μέλη του Δ.Σ. 
και λύθηκαν απορίες, η κ.Καρακίτσου προχώρησε 
στην παρουσίαση του νέου τεστ LAAS. 
Τα μέλη εξέφρασαν θετικά σχόλια και επικρότησαν 
τις αλλαγές με ενθουσιασμό.  
Λίγο πριν το τέλος της διαδικτυακής αυτής 
συνάντησης, μια κλήρωση σε όλους τους 
συμμετέχοντες ιδιοκτήτες για μια δωρεάν 
συμμετοχή σε εξετάσεις Laas που θα μπορεί ο 
τυχερός να προσφέρει στο σχολείο του, ήταν η 
έκπληξη του Δ.Σ. για το καλό του χρόνου. 
Ακολούθησαν ευχαριστίες, ευχές και θετικές 
σκέψεις στο chat με αποδέκτες όλα τα μέλη.  
 

Διαβάστε την Ενημέρωση 
και στην ιστοσελίδα μας 
 

PALSO Κιλκίς 
24η Έκθεση Ξενόγλωσσου Διδακτικού 
Βιβλίου 

 
 
Την Κυριακή, 14 Μαρτίου 2021 έλαβε χώρα η 
διδικτυακή έκθεση βιβλίου του ΣΙΚΞΓ Κιλκίς. Σκοπός 
της διοργάνωσης αυτής ήταν η ενημέρωση για τους 
νέους αλλά και υφιστάμενους τίτλους ξενόγλω-
σσων βιβλίων και η παρουσίασή τους από 
αντιπροσώπους των εκδοτικών οίκων που έλαβαν 
μέρος. 
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε μέσω του Google 
Meet με υπεύθυνο για τον συντονισμό τον πρόεδρο 
του συλλόγου κ. Ιωάννη Μαυρόπουλο. 

 
Ο ΣΙΚΞΓ Κιλκίς ευχαριστεί θερμά τους εκδοτικούς 
οίκους Burlington Books, Express Publishing, 
Hamilton House και MM Publications για την 
συμμετοχή τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.palso.gr 

ΝΕΑ 
των Συλλόγων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ομοσπονδίας σας εύχεται 

Καλή Σαρακοστή 


