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Πως θα γίνει η διαβίβαση 

δεδομένων στο myData για 
το 2021 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ: Κανονικός και… Εναλλακτικός 
Τρόπος Διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA 
 

Δεδομένα που διαβιβάζουν στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA οι Επιχειρήσεις για το 2021. 
Οι επιχειρήσεις, έχουν την υποχρέωση να 
διαβιβάσουν τα δεδομένα τους για το 2021, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα της Α.1138/2020, που αφορούν σε 
έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης, τίτλους 
κτήσης καθώς και εγγραφές τακτοποίησης εσόδων. Τα 
έξοδα τιμολόγησης, τα έσοδα αυτοτιμολόγησης, 
καθώς και οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων 
διαβιβάζονται προαιρετικά. 
Οι επιχειρήσεις για το 2021 έχουν την επιλογή να 
διαβιβάσουν δεδομένα σύμφωνα με τους παρακάτω 
τρόπους διαβίβασης: 
1. Κανονικός Τρόπος Διαβίβασης δεδομένων στην 
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA 
Οι επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει τον κανονικό 
τρόπο διαβίβασης, διαβιβάζουν τα δεδομένα τους 
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για το 2021 και 
εφεξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Α.1138/2020. 
Ειδικότερα, διαβιβάζουν τα δεδομένα τους σύμφωνα 
με τις επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές που 
αναρτά η ΑΑΔΕ και δεν απαιτείται να ακολουθήσουν 
τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης των δεδομένων 
τους, σύμφωνα με την παρούσα θεματική ενότητα. 

 

 

 

2.Εναλλακτικός Τρόπος Διαβίβασης στην 
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA 
 
Οι επιχειρήσεις δύναται να επιλέξουν και τον 
εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης. Στην περίπτωση 
αυτή, τους δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να 
διαβιβάσουν τα δεδομένα τους στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA για το 2021 με διακριτούς 
τύπους παραστατικών και συγκεκριμένους 
χαρακτηρισμούς συναλλαγών, για το σύνολο των 
δεδομένων που έχουν την υποχρέωση να 
διαβιβάσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα της 
Α.1138/2020. Ο εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης 
δεν τροποποιεί τις προδιαγραφές και δεν προκαλεί 
κόστος υλοποίησης. 
 
Ειδικότερα αφορά στις περιπτώσεις που οι 
επιχειρήσεις, έχουν τα δεδομένα τους σε εμπορικά 
προγράμματα ERP, τα οποία ενδέχεται να μην είναι 
συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Σε 
κάθε περίπτωση τα δεδομένα τους προκρίνεται να 
είναι σε επεξεργάσιμη μορφή. 
 
Σύμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο οι επιχειρήσεις 
δύνανται να διαβιβάσουν τα δεδομένα τους για 
συναλλαγές χονδρικής (B2B) 2021, είτε αναλυτικά 
ένα - ένα, είτε συγκεντρωτικά ανά πελάτη και ανά 
μήνα, σύμφωνα με το Πρότυπο Αρχείο myDATA 
2021, που αποτελεί παράρτημα της παρούσας 
θεματικής ενότητας. Στην παραπάνω διαδικασία 
δύνανται να διαβιβάσουν και τις συναλλαγές 
εσόδων λιανικής (B2C), είτε αναλυτικά ένα - ένα, 
είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, επιλέγοντας τους 
διακριτούς Τύπους Παραστατικών και τους 
διακριτούς χαρακτηρισμούς συναλλαγών της 
περίπτωσης αυτής. 
 

Οι Εταιρίες Λογισμικού του Συνδέσμου Εταιρειών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.), 
μέσα από την Άτυπη Ομάδα myDATA,_ΣΕΠΕ, 
τεκμηριώνουν την ομαλή διαδικασία διαβίβασης 
 
 
 
 
 
 



των δεδομένων από μη συμβατά προγράμματα ERP, 
στην περίπτωση που τα δεδομένα τους είναι σε 
επεξεργάσιμη μορφή. Η ΑΑΔΕ διασφαλίζει τη 
δυνατότητα των επιχειρήσεων να τεκμηριώσουν τις  
διαβιβάσεις τους για την χρονική περίοδο από 
01/01/2021 έως 31/12/2021. 
 
Οι επιχειρήσεις που είναι χειρόγραφες, δύνανται να 
διαβιβάσουν τα δεδομένα τους για το 2021, 
επιλέγοντας τους διακριτούς Τύπους Παραστατικών 
και τους διακριτούς χαρακτηρισμούς συναλλαγών 
σύμφωνα με τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης, 
μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της ΑΑΔΕ, 
εφόσον έχουν τα όρια χρήσης της. 
Ειδικότερα διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής 
(B2B), είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά πελάτη 
και ανά μήνα. 
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τον εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης 
και το Πρότυπο Αρχείο myDATA 2021, για να 
διαβιβάσουν δεδομένα για το έτος 2021, τα οποία 
είναι εκτός του μορφοτύπου των διαθέσιμων 
παραστατικών myDATA. Ενδεικτικά αναφέρεται η μη 
διαβίβαση παραστατικών των οποίων οι γραμμές 
σύνοψης περιέχουν και καθαρή αξία, είτε με μηδενικά 
ποσά, είτε με μικρά ποσά π.χ. 0,01. 
Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα του 2021 
διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της Α.1138/2020, χωρίς 
την υλοποίηση τροποποιήσεων στις προδιαγραφές 
που έχουν αναρτηθεί στο site της ΑΑΔΕ. 
 
Δείτε αναλυτικά τα οριζόμενα της Α.1138/2020 
myDATA - Xρόνος και διαδικασία ηλεκτρονικής 
διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ 
 

https://bit.ly/3KfBJ3A 
 
 
Διαβίβαση Δεδομένων myDATA_2021 - Κανονικός 
Τρόπος Διαβίβασης 
Οι Επιχειρήσεις που επιλέγουν τον κανονικό τρόπο 
διαβίβασης, διαβιβάζουν για το 2021, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα της Α.1138/2020, τα παρακάτω δεδομένα: 
 
-  Έσοδα τιμολόγησης 
-  Έξοδα αυτοτιμολόγησης 
-  Τίτλους Κτήσης 
-  Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων 
 
 

Τα έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης 
αντιστοιχούν σε δεδομένα συνόψεων που 
διαβιβάζονται με όλους τους Τύπους 
Παραστατικών της Κατηγορίας Α1 και Α2, που έχει 
αναρτήσει η ΑΑΔΕ ανά περίπτωση, στα παρακάτω 
links:  
 
 https://bit.ly/3IUn8ug 
 
 https://bit.ly/3MpGmd7 

 
Επιπλέον διαβιβάζουν το σύνολο των 
χαρακτηρισμών εσόδων και εξόδων, ανά 
περίπτωση, που έχει αναρτήσει η ΑΑΔΕ στο link: 
 
https://bit.ly/3MDIjmD 
 “Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls)” 
 
 

 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι επιχειρήσεις που 

επιλέγουν τον κανονικό τρόπο διαβίβασης, δεν 

απαιτείται να ακολουθήσουν περαιτέρω 

διαδικασίες υλοποίησης αναφορικά με τη 

διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα 

myDATA για το 2021 και εφεξής και διαβιβάζουν 

δεδομένα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. 

 
Διαβάστε αναλυτικότερα τις οδηγίες της ΑΑΔΕ 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 
https://bit.ly/3Mup26Y 
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https://bit.ly/3Mup26Y


H καμπάνια της PALSO για 

τα αδέσποτα ζώα  

 
 

Η Ελλάδα παραμένει μια από τις Ευρωπαϊκές χώρες με 
χιλιάδες αδέσποτα γατάκια και σκυλάκια στους 
δρόμους. 
Τόσο το ανεξέλεγκτο ζευγάρωμα όσο και η 
εγκατάλειψη αυτών των ζώων για διάφορους λόγους, 
έχουν επιτείνει το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα; 
Εξαθλιωμένα και σκελετωμένα ζώα, άρρωστες και 
πεινασμένες υπάρξεις που εκλιπαρούν για λίγο 
φαγητό και ένα ζεστό μέρος να κουρνιάσουν τις κρύες 
νύχτες του χειμώνα. Πάνω από όλα, ζωάκια που 
ψάχνουν για λίγη αγάπη και φροντίδα. 
 

 
 
Η σημασία της λέξης «αδέσποτος» δεν μπορεί να 
περιγράψει τις συνθήκες που βιώνουν τα αδέσποτα 
ζώα. Θα χρειαζόταν πολλές σελίδες ώστε να 
περιγραφεί πλήρως η δεινή κατάσταση αυτών των 
ταλαιπωρημένων ζώων. Ωστόσο, χάρη στις 
προσπάθειες, τόσο των φιλοζωικών εταιριών και 
σωματείων όσο και στις προσπάθειες χιλιάδων 
εθελοντών, οργανωμένων και μη, σε όλη την Ελλάδα, 
αχνοφαίνεται μια μικρή βελτίωση των συνθηκών που 
βιώνουν. 

 
 

Η PALSO αποφάσισε να αφιερώσει τη χρονιά αυτή 
στην διάδοση του μηνύματος για την προστασία 
των αδέσποτων ζώων. Η φετινή μας καμπάνια 
“Help a Stray” έχει σκοπό την αφύπνιση για το 
μεγάλο αυτό πρόβλημα. 

 
Σκοπός μας: 
Σκοπός μας είναι η ενημέρωση των μαθητών μας 
και η ευαισθητοποίηση τους σχετικά με τα 
αδέσποτα ζώα. 
Πιστεύοντας πως η αγάπη προς τα ζώα είναι θέμα 
παιδείας «επενδύουμε» σε αυτή την καμπάνια με 
συντονισμένες δράσεις ώστε να διαδοθεί το 
μήνυμα «Βοηθήστε ένα αδέσποτο». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδέσποτος: (επίθ.) < α- στερητικό + δεσπότης (κύριος) 

κάποιος που δεν έχει αφεντικό και δεν ελέγχει κανείς τις 
κινήσεις του.  

 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1-
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82


Στο πρόγραμμα δράσεων για το 2022 
περιλαμβάνονται: 
 
-Ενημερωτικά φυλλάδια και πληροφορίες για μαθητές 
όλων των ηλικιών 
-Διαγωνισμός Ζωγραφικής 
-Διαγωνισμός Σύντομης Ιστορίας 
- Διαγωνισμός φυλλαδίου / Αφίσας 
και φυσικά Webinars σε συνεργασία με φιλοζωικές 
οργανώσεις. 
 
Οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος σε δυο 
υπέροχους διαγωνισμούς που διοργανώνει η PALSO. 
 
Α) Διαγωνισμός Ζωγραφικής 
Β) Διαγωνισμός Σύντομης Ιστορίας ή/και Ποίησης 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
Το θέμα του διαγωνισμού θα είναι «Εγώ και ο/η….» 
γραμμένο στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά 
(πχ. Me and Jack). Οι μαθητές καλούνται να 
απεικονίσουν τον εαυτό τους με το αγαπημένο τους 
ζωάκι.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δυο κατηγορίες: 
 
Α) Κ12  (για μαθητές έως και 12 ετών) 
Β) Κ16 (για μαθητές 13 έως 16 ετών) 
 
Οι μαθητές θα πρέπει να παραδώσουν τη ζωγραφιά 
τους στο ΚΞΓ σε χαρτί μεγέθους Α4 (εντός προθεσμίας 
που θα ορίσει το ΚΞΓ).  
 
Η καλύτερη ζωγραφιά σε κάθε κατηγορία θα 
αποσταλεί από το ΚΞΓ στον τοπικό σύλλογο ο οποίος 
με την σειρά του θα στείλει την καλύτερη ζωγραφιά 
στην Ομοσπονδία PALSO όπου επιτροπή καλλιτεχνών 
θα ανακηρύξει τους νικητές σε πανελλαδική κλίμακα. 
 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ή/και 
ΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Το θέμα του διαγωνισμού θα είναι «Βοήθησα 
ένα αδέσποτο» 
 
Κ12 (παιδιά έως 12 ετών)  max. 150 λέξεις 
 
Κ16 (παιδιά έως 16 ετών) max. 250 λέξεις 
 
Οι μαθητές θα πρέπει να παραδώσουν το έργο 
τους στο ΚΞΓ  στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή 
ιταλικά.  
 
Τα   καλύτερα γραπτά σε κάθε κατηγορία θα 
αποσταλούν στον τοπικό σύλλογο ο οποίος με τη 
σειρά του θα τα αποστείλει στην Ομοσπονδία όπου 
και θα γίνει η επιλογή των νικητών. 
 
Τους διαγωνισμούς θα ακολουθήσουν δώρα και 
βραβεύσεις! 
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Στους συλλόγους τα LAAS 

Booklets  
 
Στους κατά τόπους ΣΙΚΞΓ βρίσκονται ήδη τα booklets 
προετοιμασίας των υποψηφίων LAAS Palso για τις 
εξετάσεις Μαΐου 2022. Τα booklets είναι διαθέσιμα σε 
όλες και όλους τους συναδέλφους που προετοιμάζουν 
τους μαθητές τους στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, 
και Γαλλικά και περιέχουν τα τεστ 2019, 2020 και 2021.  
 

Οι απαντήσεις των θεμάτων LAAS δεν υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας ώστε να μην υπάρχει 
πρόσβαση από τους υποψήφιους.  
Μπορείτε να τις κατεβάσετε πατώντας εδώ:  
 

 
 
Η έκδοση των Booklets έγινε με την ευγενική χορηγία 
των εκδόσεων : 
Express Publishing, Burlington Books, ΜΜ 
Publications και Grivas Publications. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Help A Stray 
και στις εξετάσεις LAAS Palso ! 

 
 

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΟΙΚΞΓ, στις φετινές 
εξετάσεις LAAS Palso , στην αγγλική γλώσσα και σε 
όλα τα επίπεδα, θα περιέχονται και θέματα (πχ. 
Reading) βασισμένα στην καμπάνια της PALSO για 
τα αδέσποτα! 
 

 
 

Στηρίζουμε την καμπάνια της PALSO με κάθε τρόπο! 
Διδάσκουμε τους μαθητές μας την αξία της 
φιλοζωίας και την ανάγκη να προστατέψουμε τα 
αδέσποτα ζώα! 
 

http://bit.ly/2Pn4rYZ 
 

 



Εγκύκλιος Εξετάσεων LAAS 

PALSO 
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Μαΐου  LAAS PALSO 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

13/04/2021 

 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα 
ανακοινωθεί σύντομα. 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από Τρίτη, 
1η Μαρτίου 2022  έως Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022.  
 
Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. πρέπει να 
επισυνάπτονται οι 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).  
 
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
α) με κάρτα (epos)  
β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της 
τράπεζας Πειραιώς 5051-045781-111 (IBAN: GR54 
0172 0510 0050 5104 5781 111).  
 
Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί 
οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη 
κ.ξ.γ.) και στην αιτιολογία οπωσδήποτε 
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS - 
ΒΟΙΩΤΙΑ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
Επίπεδο Εξέταστρα  

First Step € 30  
 5  

PreA1 € 45  
   

A1 € 50  
   

A2 € 55  
 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
Επίπεδο Εξέταστρα  
PreA1 € 45  
   

A2 € 55  
   

B1 € 55  
   

 
ΙΤΑΛΙΚΑ 
Επίπεδο Εξέταστρα  
A2 € 55  
   

B1 € 55  
   

 
 
 

ΓΑΛΛΙΚΑ 
Επίπεδο Εξέταστρα  
PreA1 € 45  
   

A2 € 55  
   

 
Στο Internet, στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας 
www.palso.gr βρίσκετε θέματα εξετάσεων (Past 
Papers), τις προδιαγραφές των επιπέδων (Syllabus) 
καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις 
εξετάσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 



Εγκύκλιος Εξετάσεων NOCN 
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Μαΐου  NOCN 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

27/03/2021 
 

 
 

Επίπεδο Ώρα  
Εξετάσεων 

Εξέταστρα Late 
Entries 

   

 

28/05/2022 
09:00 – 11:35 

90 € * 115 €    

       

 

28/05/2022 
14:00 – 16:35 

175 € * 200 €    

       

 

28/05/2022 
14:00 – 17:10 

185 € * 210 €    

       

 

28/05/2022 
09:00 – 12:10 

195 € * 220 €    

        

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

 
Για την ημερομηνία προφορικής εξέτασης θα 
ενημερωθείτε από το Σύλλογο σας. 
 

Εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους 

Από: 01/03/2022 έως 27/03/2022. 

 

Αιτήσεις Late Entry έως και 08/05.  

Τα εξέταστρα των αιτήσεων Late entry επιβαρύνονται 
με διαχειριστικό κόστος διαδικασίας (+25 €) σε σχέση 
με τις εμπρόθεσμες εγγραφές.  
Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. πρέπει να 
επισυνάπτονται οι αποδείξεις κατάθεσης στην 
τράπεζα. Στο σύλλογο αποστέλλονται τα αντίγραφα 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου 
πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου.  

 
 

    

 

 

Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για τον τρόπο 
αποστολής.  Επίσης το ΚΞΓ, για να δηλώσει τους 
υποψηφίους του, πρέπει να έχει το έντυπο 
συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το 
οποίο παραμένει το ΚΞΓ(δεν αποστέλλεται). 

 
 
 

Τρόποι πληρωμής:  

α) με κάρτα (epos)  
β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 
τράπεζας Πειραιώς 
6551-102029-397 
(IBANGR1401715510006551102029397) 
Δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. 
 

Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί 
οπωσδήποτε όνομα καταθέτη(του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ.) 
και στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ 
NOCN+ Νομός, 
π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑNOCN- ΒΟΙΩΤΙΑ. 
 
 

Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που 
είναι Refer της περιόδου Μαΐου 2019, η τελευταία 
εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του 
Μαΐου 2022. Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID 
Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις 
στο ίδιο επίπεδο. 
 

Οι Refer υποψήφιοι, οι οποίοι θα δηλώσουν 
συμμετοχή αλλά δεν προσέλθουν στις εξετάσεις, 
μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα της 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, μόνο εάν προσκομίσουν 
στην Ομοσπονδία τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
από Δημόσιο Φορέα. 

Στην περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, οι 
υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα 
επανεξέτασης με κόστος 25€ ανά δεξιότητα για 
το Β1 και 40€ ανά δεξιότητα για τα Β2, C1, C2. 
 
Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών 
Ειδική Φόρμα για Υποψηφίους με Μαθησιακές 
δυσκολίες (Special Request Form).  
Απαραίτητα δικαιολογητικά και οδηγίες 
αποστολής (έωςτις27/03/2022)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). 
 

NOCN 

Exam dates 

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


 

 

 

 

 
 

ΣΙΚΞΓ  
Δράμας 

Ενημέρωση μελών από την 
Ομοσπονδία  

 

Συνάντηση για ενημέρωση από τα μέλη του Δ.Σ.  της 
Ομοσπονδίας κ. Τρίπκο και κ.Καρακίτσου 
πραγματοποίησε ο ΣΙΚΞΓ Δράμας την Κυριακή 27 
Φεβρουαρίου. Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν για 
τρέχοντα θέματα και αντάλλαξαν απόψεις. 
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Την ίδια ημέρα ο ΣΙΚΞΓ έκοψε και την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του με τυχερή εις διπλούν τη 
συνάδελφο Χριστίνα Κυριακάκη η οποία κέρδισε το 
φλουρί του συλλόγου και του ΔΣ. Ο ΣΙΚΞΓΔράμας 
Ευχαριστεί τους χορηγούς Express Publishing, 
Hamilton House και Burlington Books. 

 

 

Θες να δώσεις στους μαθητές σου τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν τα μαθήματά τους από το σπίτι; 
 
Με την e-learning πλατφόρμα μπορείς! 
 
Μάθε περισσότερα εδώ: https://bit.ly/3pogALT 
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p    l    a    t    f    o    r    m  

Απόκτησε τη δική σου πλατφόρμα     

e-learning με τη δική σου επωνυμία 

Κάνε την εγγραφή 

σου εύκολα και 

γρήγορα! 

www.palso.gr/e-learning 

https://bit.ly/3pogALT?fbclid=IwAR33BtzfxenLtMpPRaYs6UwmggqudeJskKnYoPh6dyhMotE8BeRN08z-x64

