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Υποβολή Υ.Δ. εργοδοτών για 
διενέργεια tests COVID-19 
από 07 Φεβρουαρίου και 
μετά.  

 
Διευκρινίσεις Υπ. Εργασίας 
 
Σύμφωνα με διευκρινίσεις που εξέδωσε το Υπ. 
Εργασίας ή  υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων για τους 
εργαζόμενούς τους που έχουν την υποχρέωση 
διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα 
στην υπ’ αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4766) 
ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμόν 
69459/5.11.2021 (ΦΕΚ Β’ 5165) ΚΥΑ και δη για τις 
εβδομάδες αναφοράς από 07.02.2022 και μετά, 
υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από 22 Μαρτίου 
έως 1 Απριλίου. 
 
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους 
εργοδότες για τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή της 
ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης για τις εβδομάδες 
αναφοράς από 15.11.2021 έως και 06.02.2022 να 
προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και διορθώσεων 
από Πέμπτη 10 Μαρτίου έως Δευτέρα 21 Μαρτίου. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Διαβίβαση δεδομένων στο 
myData για το 2021 

 
 
Οι επιχειρήσεις, έχουν την υποχρέωση να 
διαβιβάσουν τα δεδομένα τους για το 2021 μέχρι 
και 31 Μαρτίου, 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. 
 
         Help A Stray    J o i n    o u r   C a m p a i g n  

 



Εγκύκλιος Εξετάσεων LAAS 
PALSO 
 

29 
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. 
 
Offline – Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
Η offline πληρωμή των εξέταστρων γίνεται με 
κατάθεση ή μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό 
λογαριασμό, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναγράφονται στις οδηγίες εγγραφής 
στο https://palso.gr/. 
 
Στη συνέχεια, το ΚΞΓ θα πρέπει να επισυνάψει το 
αποδεικτικό της κατάθεσης (σε ευκρινή 
φωτογραφία / scan ή το αρχείο που εκδίδεται από 
το σύστημα web banking της τράπεζάς του) στο 
αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Σε 
περίπτωση online πληρωμής , το παραστατικό 
δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. 
  

Online – Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική 
κάρτα 
Η online πληρωμή των εξέταστρων πραγματο-
ποιείται με χρεωστική / πιστωτική κάρτα μέσα από 
το ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς. 
Το κουμπί της πληρωμής με κάρτα εμφανίζεται 
αφότου  το ΚΞΓ έχει αποθηκεύσει την αίτησή του. 
  
Στη συνέχεια, το ΚΞΓ θα μπορεί να επιλέξει το 
ποσό που επιθυμεί να πληρώσει online (το 
σύνολο ή τμήμα του ποσού), να δει τη σύνοψη των 
στοιχείων της αίτησής του και να ελέγξει αν είναι 
σωστά. Εφόσον το ΚΞΓ επιλέξει να 
πληρώσει online με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, 
τότε θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή (ες) πληρωμή 
(ες) για κάθε αίτηση. 
  
 
Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά, τότε ο χρήστης 
επιλέγει το επόμενο βήμα και στη συνέχεια θα 
κατευθυνθεί στο ασφαλές περιβάλλον της 
Τράπεζας Πειραιώς για να ολοκληρώσει την 
πληρωμή. 
Η πληρωμή των εξετάστρων θα πρέπει να έχει 
πραγματοποιηθεί πριν την οριστική υποβολή της 
αίτησης και έχει προθεσμία μέχρι την ημερομηνία 
λήξης των αιτήσεων. 
 
 
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  
   

 

https://palso.gr/


Εγκύκλιος Εξετάσεων 
NOCN 
 

28 
Μαΐου  NOCN 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

27/03/2021 
 

 
* 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 
 

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. 
 
Offline – Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
Η offline πληρωμή των εξέταστρων γίνεται με 
κατάθεση ή μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό 
λογαριασμό, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναγράφονται στις οδηγίες εγγραφής 
στο https://palso.gr/. 
Στη συνέχεια, το ΚΞΓ θα πρέπει να επισυνάψει το 
αποδεικτικό της κατάθεσης (σε ευκρινή 
φωτογραφία / scan ή το αρχείο που εκδίδεται από 
το σύστημα web banking της τράπεζάς του) στο 
αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Σε 
περίπτωση online πληρωμής , το παραστατικό 
δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. 
Online – Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα 
Η online πληρωμή των εξέταστρων πραγματο-
ποιείται με χρεωστική / πιστωτική κάρτα μέσα από 
το ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς. 
Το κουμπί της πληρωμής με κάρτα εμφανίζεται 
αφότου  το ΚΞΓ έχει αποθηκεύσει την αίτησή του. 
 Στη συνέχεια, το ΚΞΓ θα μπορεί να επιλέξει το 
ποσό που επιθυμεί να πληρώσει online (το 
σύνολο ή τμήμα του ποσού), να δει τη σύνοψη των 
στοιχείων της αίτησής του και να ελέγξει αν είναι 
σωστά. Εφόσον το ΚΞΓ επιλέξει να 
πληρώσει online με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, 
τότε θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή (ες) πληρωμή 
(ες) για κάθε αίτηση. 
 Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά, τότε ο χρήστης 
επιλέγει το επόμενο βήμα και στη συνέχεια θα 
κατευθυνθεί στο ασφαλές περιβάλλον της 
Τράπεζας Πειραιώς για να ολοκληρώσει την 
πληρωμή. 
Η πληρωμή των εξετάστρων θα πρέπει να έχει 
πραγματοποιηθεί πριν την οριστική υποβολή της 
αίτησης και έχει προθεσμία μέχρι την ημερομηνία 
λήξης των αιτήσεων. 
 
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. 

https://palso.gr/


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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Help A Stray                 J o i n    o u r   C a m p a i g n  
 



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 
 

 



 

every child 
deserves 

a better future 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 


