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Λογιστική οδηγία από την 
ΕΛΤΕ για το μη επιστρεπτέο 
ποσό της επιστρεπτέας 
προκαταβολής 
 

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) είναι η 
εθνική εποπτική Αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος. Η 
ΕΛΤΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που απολαύει 
λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής και οικονομικής 
αυτοτέλειας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η επιστρεπτέα προκαταβολή θεσπίστηκε ως καθεστώς 
ενίσχυσης για επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορονοϊού. Η μη επιστροφή της επιστρεπτέας 
προκαταβολής προϋποθέτει την διατήρηση του 
επιπέδου απασχόλησης για συγκεκριμένη περίοδο. 
Παρά ταύτα, το ποσό που δεν θα επιστραφεί δεν 
συνδέεται με μισθολογικές δαπάνες που επιβάρυναν 
τις οικονομικές οντότητες στην ίδια περίοδο, αλλά 
συνδέεται με τη μείωση του κύκλου εργασιών εξαιτίας 
της πανδημίας. Η μη επιστροφή της επιστρεπτέας 
προκαταβολής θεωρείται χαριστικό δάνειο.  

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν παρέχουν 
καθοδήγηση για τον λογιστικό χειρισμό τόσο των 
κρατικών δανείων με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο 
της αγοράς, το οποίο αφορά το τμήμα της 
επιστρεπτέας προκαταβολής που είναι επιστρεπτέο, 
όσο και των χαριστικών δανείων για τα οποία ο 
δανειστής (το κράτος στην περίπτωση της 
επιστρεπτέας προκαταβολής) παραιτείται από την 
εξόφλησή τους, εφόσον τηρηθούν ορισμένες 
προκαθορισμένες προϋποθέσεις.  
 

 

 

 
 

Στην παράγραφο 10 του ΔΛΠ 20 “Κρατικές 
Επιχορηγήσεις» προβλέπεται ότι «Χαριστικό 
δάνειο που χορηγείται από το κράτος 
αντιμετωπίζεται ως κρατική επιχορήγηση, εφόσον 
υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η οικονομική 
οντότητα θα εκπληρώσει τους όρους της μη 
αποπληρωμής του». Το ερώτημα που προκύπτει 
αφορά τον προσδιορισμό του χρόνου που το 
επιστρεπτέο ποσό καθίσταται «μη επιστρεπτέο» 
και η συνακόλουθη καταχώρισή του στα έσοδα. 
Σχετικά με τον χρόνο καταχώρισης του εσόδου από 
επιχορηγήσεις στις παραγράφους 20 και 9 του ΔΛΠ 
20 αναφέρονται τα εξής: «20. Κρατική επιχορήγηση 
που καθίσταται εισπρακτέα ως αντιστάθμιση για 
έξοδα ή ζημίες που ήδη πραγματοποιήθηκαν ή 
προκειμένου να παρασχεθεί στην οικονομική 
οντότητα άμεση οικονομική υποστήριξη χωρίς να 
επισύρει σχετικό μελλοντικό κόστος, αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία 
καθίσταται εισπρακτέα». «9. Ο τρόπος είσπραξης 
της επιχορήγησης δεν επηρεάζει τη λογιστική 
μέθοδο που θα υιοθετηθεί σχετικά με την 
επιχορήγηση.  

Έτσι, η επιχορήγηση λογιστικοποιείται με τον ίδιο 
τρόπο, είτε εισπράττεται σε μετρητά είτε μειωτικά 
κάποιας υποχρέωσης προς το κράτος». Με βάση τα 
ανωτέρω, το ποσό που δεν θα επιστραφεί στο 
κράτος θα καταχωριστεί στα αποτελέσματα της 
περιόδου, κατά την οποία η οικονομική οντότητα 
έχει αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει 
εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής. 

Οι οικονομικές οντότητες την 31/12/2021 
γνωρίζουν αν έχουν εκπληρώσει ή όχι τους όρους 
που διέπουν τη μη αποπληρωμή.  

Οι οντότητες που έχουν εκπληρώσει τους όρους 
μη αποπληρωμής, θα καταχωρίσουν το σχετικό 
όφελος στα αποτελέσματα της χρήσεως 2021.  

Το έσοδο από την έκπτωση 15% θα καταχωριστεί 
και αυτό στην χρήση 2021, εάν κατά την 
ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 
καταστάσεων από το αρμόδιο όργανο των 
οικονομικών οντοτήτων:  



1. είτε έχει εξοφληθεί εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό 
της προκαταβολής,  

2. είτε δεν έχει εξοφληθεί και η διοίκηση της 
οικονομικής οντότητας έχει την πρόθεση και την 
απαραίτητη ταμειακή ρευστότητα να εξοφλήσει 
εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό εντός της προθεσμίας 
που έχει δοθεί.◼ 

 
 

Παράταση υποβολής Υ.Δ. 
εργοδοτών για διενέργεια 
tests Covid-19  
 

 
 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη 
ανακοίνωση: 

 

Ενημερώνουμε ότι η 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 Δ1α/Γ.Π.οικ.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 Τρίτη 5 Απριλίου έως Παρασκευή 15 
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 Τρίτη 22 Μαρτίου έως Δευτέρα 4 Απριλίου. 

 
 

Φορολογικά ΝΕΑ 

 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 Σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις θα 
πραγματοποιηθεί η καταβολή του φόρου 

εισοδήματος των φυσικών προσώπων του 
φορολογικού έτους 2021. Η πρώτη δόση 
καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του μηνός Ιουλίου 2022 και η καθεμία από τις 
επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 
επτά (7) επόμενων μηνών. 

 

 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ 

Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από 
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης:                    :     
α) το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ιδιωτικού 
τομέα  
β) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
(ελ. επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ.)  
γ) το εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, 
δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία)  
δ) το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης 
κεφαλαίου. Δεν απαλλάσσονται τα εισοδήματα 
από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις 
συντάξεις. 
 

 ΕΝΦΙΑ 

Η καταβολή του ΕΝΦΙΑ προβλέπεται να γίνει 
τμηματικά, σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από 
τον Μάιο του τρέχοντος έτους έως και τον 
Φεβρουάριο του 2023 ενώ τροποποιείται το 

καθεστώς των εισοδηματικών κριτηρίων 
χορήγησης απαλλαγών στον ΕΝΦΙΑ, ώστε η 
έκπτωση κατά 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ που 
ισχύει για φορολογούμενους με χαμηλά 
εισοδήματα, καθώς και η πλήρης απαλλαγή από 
τον ΕΝΦΙΑ που ισχύει για πολυτέκνους και 
αναπήρους με χαμηλά εισοδήματα να υπολογιστεί 
με βάση τα εισοδήματα του 2020 που δηλώθηκαν 
πέρυσι στην ΑΑΔΕ. 

 



Εγκύκλιος Εξετάσεων LAAS 
PALSO 
 

29 
Μαΐου  LAAS PALSO 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

13/04/2022 

 
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/


LAAS PALSO 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
που θα λειτουργήσουν την εξεταστική Μάϊου 2022.  

 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ  

ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟ 

ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΣ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΣ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΣ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

ΕΥΒΟΙΑΣ ΩΡΕΟΙ 

ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 

ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΕΣ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΟΑΝΝΙΝΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΟΙ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΑ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑ 

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 

ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 
Εξεταστικά  κέντρα 
 

σε όλη την Ελλάδα! 



Εγκύκλιος Εξετάσεων 
NOCN 
 

28 
Μαΐου  NOCN 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

04/04/2022 
 

 
* 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/


ΝΟCN 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
που θα λειτουργήσουν την εξεταστική Μάϊου 2022.  
 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 

ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟ 

ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΣ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΣ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ 

ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

ΕΥΒΟΙΑΣ ΩΡΕΟΙ 

ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

ΗΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 

ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΕΣ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΟΙ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΚΙΝΟΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΑ 

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 

XANΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 

ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 
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Τα παρατημένα ζώα 

κινδυνεύουν να 

πεθάνουν από την 

πείνα, τις αρρώστιες ή 

κάποιο ατύχημα.  

Το 1/3 του πληθυσμού 

των αδέσποτων 

πεθαίνει κάθε χρόνο 

από αιτίες που 

σχετίζονται με τον 

άνθρωπο 

(δηλητηρίαση, 

κακοποίηση, 

δυστυχήματα). 

 

Ο μέσος όρος ενός 

αδέσποτου ζώου 

ανέρχεται σε ενάμιση 

με δυο χρόνια. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τα νέα των συλλόγων 

 
 

 ΣΙΚΞΓ Εύβοιας 

 

 
 

 ΣΙΚΞΓ Θεσπρωτίας 

 

16η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Την Κυριακή, 3/4/2022 θα πραγματοποιηθεί η 16η 
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ του ΣΙΚΞΓ Θεσπρωτίας στην 
συνεδριακή αίθουσα "ΕΛΙΝΙΟΝ", στο ANGELIKA 
PALLAS HOTEL Αγίων Αποστόλων 63  / Tηλ 26650 
22158 – στην Ηγουμενίτσα  από τις 10:00π.μ. έως 
16:00μ.μ. 

 ΣΙΚΞΓ Άρτας 

 

 
 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 6ος Ημι-
μαραθώνιος Άρτας "Ο Δρόμος του Γιοφυριού" με 
την συμμετοχή του ΣΙΚΞΓ Άρτας και συναδέλφων 
από την Ηλεία, Θεσπρωτία και Πρέβεζα. 

 
Μετά τον τερματισμό, ακολούθησε απονομή 
αναμνηστικών μεταλλίων από τον σύλλογο. 
 

     

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
Τεύχος: 59 
Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
Email Επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

war has no eyes 


