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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν 
οι εργασίες  του 45ου συνεδρίου 
της PALSO. 
 

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.  
 

 
Photos: Μαρία Καλημέρη  

 
Την έναρξη του 
συνεδρίου κήρυξε ο 
πρόεδρος της ΠΟΙΚΞΓ 
κ. Κροντήρης Βασίλης, 
δίνοντας τη σκυτάλη 
στον Γ’ Αντιπρόεδρο 
και Έφορο Μορφω-
τικών και Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων κ. Νίκο 
Κουταλάκη ο οποίος 

είχε και την ευθύνη διοργάνωσης του συνεδρίου.  
Ο κ. Κουταλάκης επισήμανε την ανάγκη διατήρησης 
της ενότητας αλλά και συνέχισης των αγώνων της 
Ομοσπονδίας για την διαφύλαξη και προαγωγή των 
κοινών οικονομικών, κοινωνικών και 
επαγγελματικών συμφερόντων όλων των 
ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – μελών της. 

 

 

 
 
Ο θεματικός πυρήνας του συνεδρίου υπήρξε η 
υβριδική εκπαίδευση με τη χρήση εφαρμογών  
σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης με τους             
κ.Σωτηρόπουλο Χρήστο και κ. Χάρη Μιχάλη να  
αναλύουν την σημασία της υβριδικής εκπαίδευσης.  
 

 
 
Την παρουσίαση των συναδέλφων και μελών της 
επιτροπής υλοποίησης της εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας της PALSO ακολούθησε η ομιλία της 
κ.Παγώνη Ματίνας (Συντονίστρια και Διευθύντρια Γ΄ 
Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» και 
Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ) η οποία αναφέρθηκε στην εξέλιξη 
της πορείας του κορονοϊού, την αναγκαιότητα της 
δημιουργίας τείχους ανοσίας ενάντια στον ιό μέσω 
των εμβολιασμών και της αυστηρής τήρησης των 
πρωτοκόλλων υγιεινής και αποφυγής της διασποράς. 
 

 



Η κ. Παγώνη αφού αναφέρθηκε στη συνεισφορά των 
ΚΞΓ στην ξενόγλωσση εκπαίδευση , ούσα γνώστρια 
αρκετών ξένων γλωσσών και η ίδια,  συνεχάρη τα 
ΚΞΓ για την προσήλωσή τους στην τήρηση των 
πρωτοκόλλων υγιεινής. Τέλος, η κ. Παγώνη 
απάντησε σε ερωτήσεις των συνέδρων που 
αφορούσαν στα μέτρα προφύλαξης κατά της 
πανδημίας. 

  
 

 
 
Αμέσως μετά την ομιλία της κ. Παγώνη ακολούθησε 
φορολογική και φοροτεχνική ενημέρωση από την κ. 
Γκούμα Ισμήνη και κ. Γκούμα Αλέξανδρο. 
 

 
 
Οι υπεύθυνοι της Computax, εδώ και δεκαετίες 
συνεργάτες της ΠΟΙΚΞΓ, ενημέρωσαν τους 
συνέδρους για το MyData, για τις τρέχουσες 
φορολογικές ρυθμίσεις και τη φορολογική 
νομοθεσία. 

Μετά από ένα μικρό διάλλειμα ακολούθησε η 
παρουσίαση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της 
PALSO από τους κ. Λαυδαριά Γεώργιο και κ. 
Κουρούπη Δημήτρη (μέλη της επιτροπής υλοποίησης 
της πλατφόρμας). 

 
 

Στην παρουσίαση δόθηκαν πληροφορίες και 
λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία δημιουργίας της 
πλατφόρμας η οποία θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει 
πολύ σύντομα. 

 
Η πλατφόρμα palso-online.gr θα παρέχει την 
δυνατότητα διεξαγωγής σύγχρονης και ασύγχρονης 
εκπαίδευσης μέσω κορυφαίων εργαλείων και 
τεχνολογιών. 

 
 

Στην παρουσίαση αναλύθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες 
που αφορούν κυρίως στην ασύγχρονη εκπαίδευση 
και υπογραμμίστηκε το όραμα της ΠΟΙΚΞΓ να 
παράσχει στα μέλη της τόσο οπτικοακουστικό όσο 
και πολύτιμο εκπαιδευτικό υλικό. 

 



Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε η 
Γενική Συνέλευση του Ταμείου Αρωγής και 
Αλληλοβοήθειας της ΠΟΙΚΞΓ. 
 

 
 
Μεγάλος χορηγός του 45ου Συνεδρίου της ΠΟΙΚΞΓ 
υπήρξε η Express Publishing στην οποία το ΔΣ 
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες. 
 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

 
 
Επίσης, η ΠΟΙΚΞΓ ευχαριστεί τις εταιρείες Burlington 
Books, Grivas Publications και MM Publications για 
τις ευγενικές τους χορηγίες: 
 
Burlington Books 

 
 
Grivas Publications 

 
 
MM Publications 

 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε 
έκθεση ξενόγλωσσου διδακτικού βιβλίου με την 
συμμετοχή τόσο της ESOL EXAMS όσο και των 
εκδοτικών οίκων: 
◼Ahead Books / Black Cat, 
◼Archer Editions, 
◼Express Publishing,  
◼Hamilton House Publishers,  
◼Super Course ELT Publishing 
◼Sylvia Kar Publications. 

 
Την Κυριακή 29 Αυγούστου έλαβε χώρα η γενική 
συνέλευση των αντιπροσώπων στο ξενοδοχείο 
Titania στην Αθήνα. Η Γ.Σ. διεξήχθη «υβριδικά» με τη 
συμμετοχή αντιπροσώπων τόσο δια ζώσης όσο και 
διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν τον κλάδο, παρουσιάστηκαν ο 
οικονομικός απολογισμός, προϋπολογισμός και 
ισολογισμός και έγινε διοικητικός απολογισμός. 

 
 

 
 

Οι σύνεδροι έδωσαν ραντεβού για την επόμενη 
χρονιά!  
 
 
 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

  ΠΟΙΚΞΓ 

ο 

Snapshots 



Ήρθε το timologio  
από την ΑΑΔΕ 

 
 

Νέα εφαρμογή, για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
και τις μικρές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν 
μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαβίβασης 
παραστατικών στο myDATA ή το σύστημά τους δεν 
καλύπτει τις καθημερινές τους ανάγκες, 
δημιούργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 
 
Είναι το timologio (timologio.aade.gov.gr), 
παρέχεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ και μέσω αυτής, 
δίνεται η δυνατότητα να εκδίδονται ψηφιακά τα 
παραστατικά των επιχειρήσεων και να 
διαβιβάζονται ταυτόχρoνα στο myDATA. 
 

www.timologio.aade.gov.gr 
 
Πώς λειτουργεί το timologio 
Μέσω της εφαρμογής αυτής, μια επιχείρηση μπορεί 
να: 
-Διαμορφώσει το προφίλ της 
-Συνθέσει το πελατολόγιο της, 
-Οργανώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και 
-Εκδώσει  και αποθηκεύσει σε μορφή pdf  τα κάθε 
είδους παραστατικά της (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ) 
 

Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το 
timologio, η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα  και 
αυτόματα τη σύνοψη της συναλλαγής στο myDATA 
του εκδότη (έσοδα) και του λήπτη (έξοδα). 
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Με τη χρήση της εφαρμογής timologio μπορείτε να 
εκδίδετε τιμολόγια και στοιχεία λιανικής πώλησης 
συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Η 
φορολογική σύνοψη των εκδιδόμενων λογιστικών 
αρχείων (στοιχείων) διαβιβάζεται αυτόματα από την 
εφαρμογή timologio στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
myDATA της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15Α του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Τα 
εκδοθέντα παραστατικά τίθενται, μετά την έκδοσή  

τους, στη διάθεσή σας σε μορφή αρχείου pdf. 
 
Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν από την ΑΑΔΕ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
15Α του ν.4174/2013 και του άρθρου 4 παρ. 6 περ. ε 
της Α. 1138/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Α. 1300/2020 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ. Τυχόν δε μεταγενέστερες τροποποιήσεις του 
νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου είναι δυνατόν 
να επηρεάσουν τους όρους χρήσης της εφαρμογής. 
Αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και την 
ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών παραμένει 
ο χρήστης της εφαρμογής.  
Η εφαρμογή timologio δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα 
παραστατικά στον λήπτη τους. Η αποστολή τους 
παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής. Για να 
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, σας ζητείτε να 
εγγραφείτε ως χρήστες και να αποκτήσετε κωδικούς 
πρόσβασης σε αυτή.  
Οι κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή timologio 
χορηγούνται αφού επαληθευτεί/ επιβεβαιωθεί η 
ταυτότητά σας με τη χρήση των κωδικών σας στο 
taxisnet.  
Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την 
προστασία των κωδικών πρόσβασης τους στην 
εφαρμογή timologio, οι οποίοι είναι προσωπικοί, 
πρέπει να παραμένουν μυστικοί, και δεν επιτρέπεται 
να αποκαλύπτονται σε τρίτους.  
Οι χρήστες της εφαρμογής είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων 
για την ασφαλή πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα και 
την εφαρμογή. Ειδικότερα, οι χρήστες φέρουν το 
κόστος εξοπλισμού και σύνδεσής τους με το 
διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας 
τους καθώς και την ευθύνη για την ασφάλεια και την 
αποτελεσματική λειτουργία τους.  
Η ΑΑΔΕ δεν φέρει ευθύνη έναντι του χρήστη σε 
περίπτωση μη προσωρινής διαθεσιμότητας της 
εφαρμογής timologio, η οποία είναι δυνατόν να 
προκύψει ιδίως από γεγονότα ανωτέρας βίας, τυχηρά 
γεγονότα, συντήρηση ή αναβάθμιση πληροφοριακών 
συστημάτων και εφαρμογών κ.ά. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων σας από την ΑΑΔΕ μπορείτε 
να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-
dedomenon-prosopikoy-haraktira 

 
Δείτε οδηγίες χρήσης και σχετικά 

βίντεο στην επόμενη σελίδα! 



Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Έκδοσης και 
Διαβίβασης Παραστατικών 
 

Κατεβάστε τις οδηγίες πατώντας εδώ: 

 https://bit.ly/2WAemyf 
 
 
 

Γρήγορος οδηγός εφαρμογής Έκδοσης και 
Διαβίβασης Παραστατικών 
 
 

Κατεβάστε τον οδηγό πατώντας εδώ: 

 https://bit.ly/3yz2CZY 

 
 

Εκπαιδευτικά Video 
 

 
 

Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, 
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοίμασε τα 
ακόλουθα video: 
 
 

 Γενικά στοιχεία της επιχείρησης 

 

 
 
 

 https://bit.ly/3jq3dJc 

 

 Κατηγορίες παραστατικών 

 

https://bit.ly/2WuY2iB 
 

 

 Δημιουργία αγαθών / υπηρεσίων 

 
https://bit.ly/3zuTTcJ 

 
 Εισαγωγή πελατών 

 
https://bit.ly/3t3H2LZ 

 
 Εκδοση παραστατικών 

 
https://bit.ly/3kzW08R 

 
 

    

https://bit.ly/2WAemyf
https://bit.ly/3yz2CZY
https://bit.ly/3jq3dJc


 
 
 
 
 
 
 

 

Έκθεση Ξενόγλωσσου Διδα-
κτικού Βιβλίου ΣΙΚΞΓ Αχαΐας  
 

Με έκθεση ξενόγλωσσου διδακτικού βιβλίου και 
ενημερωτικές ομιλίες ξεκίνησε τη νέα σχολική 
χρονιά ο ΣΙΚΞΓ Αχαΐας. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε 
στο ξενοδοχείο Astir με την συμμετοχή εκδοτικών 
οίκων και της Esol Exams (NOCN), τηρώντας όλα τα 
πρωτόκολλα ασφαλείας. 
 

 
Φώτο: Stand της Express Publishing (Μεγάλος Χορηγός) 
 

 
Φώτο: Αναμνηστική φώτο μπροστά από το stand της Super Course.  
 

Την έκθεση πλαισίωσαν με ομιλίες τους οι κ. 
Λαυδαριάς και Κουρούπης όπου και παρουσίασαν 
την εκπαιδευτική πλατφόρμα της PALSO καθώς και 
ο πρόεδρος του Ταμείου Αρωγής κ. Πατσιούρας ο 
οποίος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα οφέλη 
του ΤΑ. Επίσης, ακολούθησε workshop για το 
Writing του NOCN από τον κ.Κουρούπη. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Μέχρι 10 Σεπτεμβρίου η προθεσμία 
υποβολής φορολογικών δηλώσεων. 
 
 

 

 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή 
δικαιολογητικών επιστρεπτέων 
προκαταβολών  
 

 

 

Μέχρι 31 Οκτωβρίου η παράταση για 
την Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ. 
 
 

 

 
Μετά τις ομιλίες ο ΣΙΚΞΓ παρέθεσε το καθιερωμένο 
γεύμα προς τους προσκεκλημένους και εκθέτες στο 
εντευκτήριο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών.  

 
 

Ο πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ Αχαΐας κ. Μακρίδης και το ΔΣ 
ευχαριστούν τις εταιρείες Express Publishing και 
Super Course για την στήριξή τους. 
 

 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

Σεπτ. 

10 

31 
Οκτώβρ. 

χρόνια 

Σεπτ. 

30 


