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Με 1 self-test την εβδομάδα 
οι μαθητές 
 

 
 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18551  
Τεύχος B’ 1539/01.04.2022 
 
Ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από 
τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν 
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι 
υποχρεωτικός για το σύνολο των μαθητών/τριών όλων 
των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.                        . 

 
 
Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης 
διενεργείται μία (1) φορά πριν από την Τρίτη κάθε 
σχολικής εβδομάδας και έως είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.  
 
Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη μετά από διακοπές 
εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, ο 
υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται 
έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πρώτη 
ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα. 

 

 

 

Help A Stray 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
 

 
Τα 3 καλύτερα έργα σε κάθε κατηγορία (Κ12 και 
Κ16) θα αποσταλούν από τον κάθε τοπικό σύλλογο 
στην Ομοσπονδία PALSO όπου επιτροπή 
καλλιτεχνών θα ανακηρύξει τους νικητές σε 
πανελλαδική κλίμακα. 

Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν σε δύο 
ξεχωριστούς φακέλους με την ένδειξη πχ. 
«Διαγωνισμός Ζωγραφικής Κ12» και «Διαγωνισμός 
Ζωγραφικής Κ16» μέχρι και 7 Μάϊου 2022. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΟΜΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ / ΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Τα 3 καλύτερα έργα σε κάθε κατηγορία (Κ12 και 
Κ16) θα αποσταλούν από τον κάθε τοπικό σύλλογο 
στην Ομοσπονδία PALSO , έως και 7 Μαΐου 2022, 
στο mail σε μορφή pdf: 
palsohelpastray.comp@gmail.com 
 
Τα έργα πρέπει να αποσταλούν σε 2 διαφορετικά 
αρχεία ) pdf με τα στοιχεία κατηγορίας:                              
πχ: ΣΙΚΞΓ_ΑΧΑΙΑΣ_Κ12 ή ΣΙΚΞΓ_ΕΒΡΟΥ_Κ16 



Απαντήσεις σε ερωτήματα 
που αφορούν στη συμπλή-
ρωση των εντύπων Ε1, Ε2 και 
Ε3. 
Είναι υποχρεωτική η επικαιροποίηση των στοιχείων 
επικοινωνίας μου για την υποβολή της δήλωσης; Με 
ποιο τρόπο δηλώνεται η επιστρεπτέα προκαταβολή 
στο έντυπο Ε3; Με ποιο τρόπο δηλώνονται στο έντυπο 
Ε3 οι επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που 
δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19; 
 
Η «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» επέλεξε μερικά από τα 
σημαντικότερα ερωτήματα στα οποία δίνονται 
διευκρινήσεις από την ΑΑΔΕ. 

 

 
 

Ε1 
Είναι υποχρεωτική η επικαιροποίηση των στοιχείων 
επικοινωνίας μου για την υποβολή της δήλωσης; 
 
Τα στοιχεία του φορολογούμενου απαιτείται να 
είναι επικαιροποιημένα, καθόσον χρησιμοποιούνται 
και ως στοιχεία επικοινωνίας από τη Φορολογική 
Διοίκηση. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της 
δήλωσης με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας για 
την επιβεβαίωση στοιχείων, υποχρεωτικά θα πρέπει ο 
υπόχρεος και η σύζυγος να έχουν ήδη επικαιροποιήσει 
τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο myAADE/Μητρώο 
& Επικοινωνία, μετά την 11/09/2021. Εάν δεν τα έχετε 
επικαιροποιήσει, μέσω συνδέσμου θα οδηγείστε στο 
myAADE για τη συμπλήρωση των στοιχείων 
επικοινωνίας. 
Επισημαίνεται η ανάγκη να συμπληρώνετε ορθά την 
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) σας, καθώς αυτή 
χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 5 ΚΦΔ. Η κοινοποίηση που  

έχει πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη 
διεύθυνση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί νόμιμα 
με αποτέλεσμα να επιφέρει όλες τις συνέπειες που 
προβλέπονται από τον νόμο για τον 
φορολογούμενο. 
 
Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη 
χρήση 2021 έχω εισόδημα και από μισθωτή 
εργασία. Μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περ. στ' παρ. 2 άρθρου 12 του 
Κ.Φ.Ε.; 
 
Θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αρχική σας 
δήλωση δηλώνοντας τα εισοδήματά σας ως έσοδα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα και στη 
συνέχεια θα υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και κατόπιν ελέγχου όλων των 
προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος θα καθοριστεί ο 
τρόπος φορολόγησης του εισοδήματός σας. 
 
Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προ-
συμπληρωμένα στους κωδικούς των 
εισοδημάτων. Τι πρέπει να κάνω;                 . 
 
Η προ-συμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της 
Υπηρεσίας μας που προέκυψαν από την 
επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών 
βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών 
από εργοδότες και φορείς, βάσει 
των Α.1101/2019, Α.1099/2019   και  Α.1275/2021, 
όπως ισχύουν.                             . 
Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε 
περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο 
εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ 
νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε 
περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλλει εκ νέου 
αρχείο βεβαιώσεων θα προ-συμπληρωθούν τα νέα 
στοιχεία. 
 
Έχω εισπράξει βάσει δικαστικής απόφασης 
εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη και 
τόκους. Πώς θα τα δηλώσω;                       ;  
 
Τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών θα 
δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν 
στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους 
κωδικούς του πίνακα 4Δ1. 
 
Οι κωδικοί με τα ποσά των δαπανών 049-050 
προσυμπληρώνονται; 
 
Οι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν προσυμπλη-
ρώνονται από την ΑΑΔΕ, αλλά το ελάχιστο  

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/circulars/30523/a-1101-2019
https://www.taxheaven.gr/circulars/30521/a-1099-2019
https://www.taxheaven.gr/circulars/38467/a-1275-2021


απαιτούμενο ποσό αναγράφεται από τους 
φορολογούμενους. Προς διευκόλυνση του 
υπολογισμού αυτού, η ΑΑΔΕ αναρτά την ηλεκτρονική 
πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της και οι 
φορολογούμενοι έχοντας οι ίδιοι το βάρος της 
απόδειξης, αναγράφουν τα ποσά αυτά που πληρούν 
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Δαπάνες οι οποίες 
έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 
αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναρτώμενη 
πληροφόρηση, συμπεριλαμβάνονται εφόσον πληρούν 
τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον 
φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο. 
Στον εσωτερικό πίνακα των κωδικών 049-050, 
εμφανίζονται επιπλέον οι καταβολές φόρου 
εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ που πραγματοποιήθηκαν 
εντός του 2021 καθώς και οι καταβολές σε δόσεις 
δανείων, εφόσον υπάρχουν. Στα αντίστοιχα πεδία, 
πρέπει να συμπληρωθούν οι καταβολές σε δόσεις 
δανείων, η πληρωμή ενοικίων καθώς και η καταβολή 
ποσού διατροφής εφόσον υπάρχουν και έχουν 
πραγματοποιηθεί με τα οριζόμενα μέσα ηλεκτρονικής 
πληρωμής εντός του 2021. 
 

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φορολογικής 
δήλωσής μου είναι πιστωτικό. Πώς δηλώνω τον 
τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα μου πιστωθεί 
το ποσό της επιστροφής;                                     . 
 
Κατά την υποβολή της δήλωσης αν προκύπτει 
πιστωτικό αποτέλεσμα και δεν υπάρχει ήδη 
δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός, θα 
ενημερώνεστε με μήνυμα για τις ενέργειες που πρέπει 
να κάνετε, κατά περίπτωση:                             . 
- Αν η επιστροφή φόρου αφορά Υπόχρεο, τότε το 
μήνυμα που θα εμφανίζεται είναι: «Το αποτέλεσμα 
της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και για να λάβετε την 
επιστροφή φόρου θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τον 
λογαριασμό πληρωμών σας (αριθμός ΙΒΑΝ) στη 
Φορολογική Διοίκηση με την υποβολή ηλεκτρονικής 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην ψηφιακή πύλη myAADE 
(myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο & 
Επικοινωνία» και στην ενότητα «Δήλωση 
Λογαριασμού ΙΒΑΝ». Σε περίπτωση κοινού 
Λογαριασμού, αυτός δύναται να δηλώνεται από έως 
δύο (2) δικαιούχους.»                                            . 
- Αν η επιστροφή φόρου αφορά Σύζυγο/ΜΣΣ, τότε το 
μήνυμα που θα εμφανίζεται είναι: «Το αποτέλεσμα 
της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και για να λάβετε την 
επιστροφή φόρου θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τον 
λογαριασμό πληρωμών σας (αριθμός ΙΒΑΝ) στη 
Φορολογική Διοίκηση με την υποβολή ηλεκτρονικής 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην ψηφιακή πύλη myAADE, 
στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» και στην 
ενότητα «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ» με τη χρήση  

των προσωπικών κωδικών σας πρόσβασης. Σε 
περίπτωση κοινού Λογαριασμού, αυτός δύναται να 
δηλώνεται από έως δύο (2) δικαιούχους.» 
 

 

 
Ε2 
Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε 
περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα, 
τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;                                . 
 
Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να 
υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει 
συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα. 
 
 

Ε3 
Πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε3;                        . 
 
Εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής του 
εντύπου Ε3, αυτό πρέπει να υποβληθεί πριν από 
την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση), 
ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικό. 
 
Εάν οριστικοποιηθεί το έντυπο Ε3, είναι δυνατό να 
τροποποιηθεί; 
 
Μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή του εντύπου 
Ε1, ο φορολογούμενος μπορεί να εισέρχεται στο 
έντυπο Ε3 και να το τροποποιεί όσες φορές 
επιθυμεί. Όταν όμως οριστικοποιηθεί το Ε1, δεν 
μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω το Ε3. Εφόσον 
διαπιστωθεί λάθος στο έντυπο Ε3, μπορεί ο 
φορολογούμενος να υποβάλει ηλεκτρονικά 
τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση. 
Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με 
επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά 
αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά 
περίπτωση). 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/570
https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki


Σε ποιον κωδικό θα συμπληρώσω το ποσό της 
επιστρεπτέας προκαταβολής που εισέπραξα εντός 
του 2021; 
 
Στον κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3, συμπληρώνεται 
αυτόματα με βάση τα αρχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό 
ποσό που εισπράχθηκε εντός του έτους 2021 ως 
προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή 
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού. Το ποσό αυτό καταχωρείται 
στην αντίστοιχη περίπτωση του κωδικού 781-782 του 
εντύπου Ε1. 
 

 
Με ποιο τρόπο δηλώνονται στο έντυπο Ε3 οι 
επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που 
δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19; 
 
Επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που 
δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον αυτά 
καταχωρούνται στα βιβλία τους ή νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες που περιήλθαν προσωρινά ή 
μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας 
φυσικών καταστροφών καταχωρούνται στον πίνακα 
Ζ3 στους κωδικούς 196, 296, 396 ή 496 κατά 
περίπτωση και μεταφέρονται στον πίνακα Ζ1 στα 
«Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 
270, 370 και 470 αντίστοιχα. 
Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα τα πιο πάνω ποσά αναγράφονται 
επίσης σε αντίστοιχη επιλογή, του εσωτερικού 
υποπίνακα των κωδικών 144, 244, 344, 444 του 
πίνακα ΣΤ κατά περίπτωση ενώ περαιτέρω 
καταχωρούνται και σε αντίστοιχους κωδικούς του 
Εντύπου Ε1 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Α.1118/2021.  

Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες, τα 
ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδικούς 482, 
483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492 και 
493 του εντύπου Ν, κατά περίπτωση. 
 
 
Με ποιο τρόπο δηλώνεται η επιστρεπτέα 
προκαταβολή στο έντυπο Ε3;                                    . 
 
Στον κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 
προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς 
το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας 
προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο. 
Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες το ποσό 
της ενίσχυσης το οποίο δεν επιστρέφεται 
αναγράφεται στον πίνακα Ζ1 στα «Λοιπά συνήθη 
έσοδα» στους κωδικούς 162, 262, 362 και 462, 
αντίστοιχα και μεταφέρεται στον κωδικό 001 του 
υποπίνακα 10Α και μέσω αυτού στον κωδικό 
513 του εντύπου Ν στο φορολογικό έτος κατά το 
οποίο το εν λόγω ποσό θα καταστεί δεδουλευμένο 
και θα αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξης του 
(σχετ. ΠΟΛ.1223/2015), ήτοι θα οριστικοποιηθεί η 
ωφέλεια λόγω μη επιστροφής του. Για παράδειγμα 
για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των 
οποίων το φορολογικό έτος έληξε την 31.12.2021, 
το εν λόγω ποσό θα οριστικοποιηθεί και θα βαρύνει 
τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2021, θα 
καταχωρηθεί στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του ίδιου φορολογικού έτους. 
Στα φυσικά πρόσωπα ασκούντες επιχειρηματική 
δραστηριότητα, ποσά που καταβλήθηκαν εντός του 
έτους 2021 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, 
αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του 
εντύπου Ε1.                          . 
Τέλος, ως προς το λογιστικό χειρισμό η επιστρεπτέα 
προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο 
σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με 
τη ΣΛΟΤ 957/2020.◼ 
 
Πηγή: ΑΑΔΕ 
Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ 
https://bit.ly/3JYWQY1 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/36598/a-1118-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/21984/pol-1223-8-10-2015
https://www.taxheaven.gr/circulars/34081/gnwmateysh-s-lo-t-957-ex-4-8-2020


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 ΠΑΛ.ΠΟΛΗ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΝΤΡΟ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

76 
Εξεταστικά   
κέντρα 
 

σε όλη  
την Ελλάδα! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων 
συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το 
προηγούμενο τρίμηνο 
 

 

 
Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα 
myData της Α.Α.Δ.Ε. από τον λήπτη, της 
σύνοψης και χαρακτηρισμού εσόδων 
τιμολόγησης, δεδομένων της σύνοψης 
και χαρακτηρισμού εξόδων 
αυτοτιμολόγησης, καθώς και τίτλων 
κτήσης που αφορούν σε λογιστικά 
αρχεία για το χρονικό διάστημα από 
την 1.1.2021 έως και την 30.9.2021, 
καθώς και την 31.10.2021 αντίστοιχα 
για τις κατηγορίες οντοτήτων 
(απλογραφικά - διπλογραφικά), ειδικά 
στην περίπτωση μη διαβίβασης 
δεδομένων από τον εκδότη 
 

 

 

Αποδοχή και χαρακτηρισμός από τον 
εκδότη, της διαβίβασης στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. από 
τον λήπτη, της σύνοψης και 
χαρακτηρισμού εσόδων τιμολόγησης, 
δεδομένων της σύνοψης και 
χαρακτηρισμού εξόδων αυτοτιμο-
λόγησης, καθώς τίτλων κτήσης που 
αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το 
χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 
έως και την 30.9.2021, καθώς και την 
31.10.2021 αντίστοιχα για τις 
κατηγορίες οντοτήτων (απλογραφικά - 
διπλογραφικά) 

    

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
   Τεύχος: 60 
   Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
   Email Επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr 
 
 

29th ICC-Languages 
Annual One-day Online 
Conference 
 

 
 

Free registration: 
https://bit.ly/3DwXp92 
 
Date & Time: 
Saturday the 9th April 2022 
Conference - between 10:00 - 17:30 CET 
 
Theme: 
Due to the Corona pandemic and the different 
regulations regarding the pandemic, the 29th ICC 
Annual Conference on Saturday 9th 
April on "Winds of change - teaching and learning 
languages in a changing environment" will once 
again be online. 
 
What will you take away from this conference? 
 
At the conference, you will have a chance to 
broaden your knowledge and to gain skills 
needed in teaching and learning in a digital 
environment.  It will give you the chance to develop 
an awareness of current developments in language 
teaching and make contacts with international 
colleagues. 
 
Attendance Certificate: 
A certificate of attendance will be issued on demand 
to the participants. 
 
Programme: 
The conference programme and speaker bios are 
available on the ICC website. 
 
https://bit.ly/38d2o3a 
 

 
 
 

Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές  

ημερομηνίες με μια ματιά! 

«Προσεχώς» 

Απρίλ. 

30 

20 

Απρίλ. 

31 

Μάϊος  

https://bit.ly/3DwXp92
https://bit.ly/38d2o3a


Τα νέα των συλλόγων 

 
 

 ΣΙΚΞΓ Δράμας 

 
Σας ενημερώνουμε  ότι η   Έκθεση  Ξενόγλωσσου 
Βιβλίου και Εποπτικού Υλικού του Συλλόγου μας , θα 
πραγματοποιηθεί  την Κυριακή  8  Μαΐου  2022, στο 
ξενοδοχείο της πόλης μας, το 5άστερο HYDRAMA 
GRAND HOTEL,  το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης, δίπλα στα νερά της Αγίας Βαρβάρας.   
Επίσης την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν, η 
Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές του Συλλόγου μας. 
 
 

 ΣΙΚΞΓ Βορείου Ελλάδας 

 

 

 

 ΣΙΚΞΓ Κοζάνης - Γρεβενών 

 
Σας ενημερώνουμε πως την Κυριακή, 10 Απριλίου 
2022, ώρα 10:00 – 15:30, θα πραγματοποιηθεί η 
16η έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου στην πόλη της 
Κοζάνης, στο ξενοδοχείο Αλιάκμων.  
 

 

 


