
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών   
 Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  
 Αρ. 62           18 Απριλίου 2022 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι προβλέπει η τροπολογία 
για τη δυνατότητα απα- 
σχόλησης προσωπικού τις 
Κυριακές και ημέρες 
αργίας από τα ΚΞΓ 
 

 
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται 
ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, προτείνονται τα 
ακόλουθα: 
Δύνανται, κατόπιν σχετικής άδειας από την 
Επιθεώρηση Εργασίας, να εξαιρούνται των διατάξεων 
του β.δ. 748/1966 περί υποχρεωτικής ανάπαυσης  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και να 
επιτρέπεται η λειτουργία και η απασχόληση του 
προσωπικού, κατά τις άνω ημέρες, των πάσης 
φύσεως φροντιστηρίων ή κέντρων ξένων 
γλωσσών, ειδικώς σε περιπτώσεις διεξαγωγής 
διαγωνισμάτων ή εξετάσεων. 
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα 
της δυνατότητας λειτουργίας των φροντιστηρίων 
και των κέντρων ξένων γλωσσών τις Κυριακές και 
ημέρες αργίας, ειδικώς προς τον σκοπό διεξαγωγής 
διαγωνισμάτων ή εξετάσεων των μαθητών καθώς 
έως τώρα δεν υφίσταται πρόβλεψη για τη 
δυνατότητα λειτουργίας των φροντιστηρίων και 
των κέντρων ξένων γλωσσών κατά τις Κυριακές και 
ημέρες αργίας. 
Προτεινόμενες διατάξεις 
Άρθρο 2 
Δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης 
προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις 
ημέρες αργίας - Προσθήκη περ. ιβ) στην παρ. 3 του 
άρθρου 9 του β.δ. 748/1966 
Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966 (Α' 
179), περί δυνατότητας λειτουργίας και 
απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και 
κατά τις ημέρες αργίας, προστίθεται περ. ιβ) ως 
εξής: 
«ιβ) Των πάσης φύσεως φροντιστηρίων ή κέντρων 
ξένων γλωσσών, ειδικώς σε περιπτώσεις 
διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων.».◼ 
 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου  

της Π Ο Ι Κ Ξ Γ,  

σας εύχονται 

Καλό Πάσχα. 



Ενημέρωση  από  Υ.ΠΑΙ.Θ  
Τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 
μετατίθεται  η  αργία  της 
Πρωτομαγιάς 
 

 
 
Ανακοίνωση Υ.ΠΑΙ.Θ 

Σας γνωστοποιούμε ότι η υποχρεωτική αργία της 1ης 
Μαΐου, επειδή συμπίπτει με Κυριακή, μετατίθεται τη 
Δευτέρα 2 Μαΐου 2022, με απόφαση του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επομένως, οι 
σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 
αρχίζουν τα μαθήματα την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, μετά 
τις διακοπές του Πάσχα. 
 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ 

 

Επίσης, με την υπ. αριθμ. 33566 Απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κου 
Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
Φύλλο της Κυβερνήσεων – ΦΕΚ B 1758 – 11.04.2022 – 
μεταφέρεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 
2022, η οποία φέτος πέφτει ημέρα Κυριακή, τη 
Δευτέρα 2 Μαΐου 2022. 
 
 
   

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
   Τεύχος: 62 
   Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
   Email Επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr 
 
 

 

Λήξη μαθημάτων σχολικού 
έτους 2021-2022 

 
 

Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ανακοινώνει πιο νωρίς φέτος, με 
στόχο το βέλτιστο προγραμματισμό της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, τις παρακάτω 
ημερομηνίες: 
 
- Λήξη μαθημάτων νηπιαγωγείων - δημοτικών 
σχολείων: 15 Ιουνίου 2022                       . 
 
- Λήξη μαθημάτων γυμνασίων: 30 Μαΐου 2022 
 
- Λήξη μαθημάτων όλων των τάξεων των γενικών 
και των επαγγελματικών ημερήσιων και 
εσπερινών λυκείων: 20 Μαΐου 2022                      . 
 
- Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και 
εσπερινών γενικών λυκείων: 3 Ιουνίου 2022              . 
 
- Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και 
εσπερινών επαγγελμ. λυκείων: 2 Ιουνίου 2022. 
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
(ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ Σάββατο 18/6/2022 Ώρα:  
10πμ  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Δευτέρα 20/6/2022 Ώρα: 
8.30πμ  

ΓΑΛΛΙΚΑ Τρίτη 28/6/2022 Ώρα: 
8.30πμ  

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Τετάρτη 29/6/2022 Ώρα: 
8.30πμ 

ΙΤΑΛΙΚΑ Πέμπτη 30/6/2022 Ώρα: 
8.30πμ 

 

 



Έναρξη λειτουργίας φροντι-
στηρίων και Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών με ψηφιακή 
υποβολή της γνωστοποίησης 
στο NotifyBusiness 
 

Από τις 12 Απριλίου 2022 η αδειοδότηση 
δραστηριοτήτων από τον τομέα της εκπαίδευσης – 
Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΑΔ 85.59) 
– με δυναμικότητα κάτω των 75 μαθητών ανά ώρα, 
πραγματοποιείται με γνωστοποίηση, μέσω ψηφιακής 
υποβολής, στο πληροφοριακό σύστημα 
NotifyBusiness (https://notifybusiness.gov.gr/). 
Οι δομές με δυναμικότητα άνω των 75 μαθητών ανά 
ώρα, για λόγους καλύτερης διασφάλισης των όρων 
ασφαλείας, διατηρούνται σε καθεστώς έγκρισης. Η 
ψηφιοποίηση των διαδικασιών έγκρισης θα 
υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.     
Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στον 
τομέα της εκπαίδευσης εισήχθη με το άρθρο 71 του 
νόμου 4849/2021 (Α' 207), με το οποίο προστέθηκε το 
κεφάλαιο ΛΗ' (άρθρα 285-287) στον νόμο 4442/2016 
«Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230). Η 
διάταξη αυτή μαζί με την ΚΥΑ 14715/ΓΓ4/10-2-2022 
(Β'609) καθόρισαν τις διαδικασίες και ολοκλήρωσαν 
το πλαίσιο απλοποίησης, δημιουργώντας έτσι τη βάση 
για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στον 
σημαντικό και ευαίσθητο από πλευράς ασφάλειας 
τομέα της εκπαίδευσης. 
Με την ψηφιακή υποβολή, πέραν της απλοποίησης 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών που έχει 
προηγηθεί, διευκολύνονται οι επιχειρήσεις, οι 
οποίες μπορούν πλέον να ξεκινήσουν την οικονομική 
τους δραστηριότητα, υποβάλλοντας τη 
γνωστοποίηση, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, ενώ 
η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών γίνεται σε 
πραγματικό χρόνο. 
Σημειώνεται ότι η ψηφιακή υποβολή για τις 
δραστηριότητες του τομέα εκπαίδευσης σηματοδοτεί 
μία πρωτιά  στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που 
υλοποιείται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, καθώς για τις δραστηριότητες αυτές 
δεν μεσολάβησε έγχαρτη υποβολή γνωστοποιήσεων.  

O οδικός χάρτης αποκλι-
μάκωσης των μέτρων 
έναντι της COVID-19 

 
 

✓Από 1η Μαΐου έως 31/8 αίρεται η χρήση του 
πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης για την 
πρόσβαση σε όλους τους χώρους κλειστούς και 
ανοιχτούς. Αυτό σημαίνει ότι και εκεί που υπήρχε 
υποχρέωση διενέργειας τεστ, δεν θα χρειάζεται να 
διενεργείται. Το μέτρο θα επανεξεταστεί την 1η 
Σεπτεμβρίου. 
 
✓Από 1η Μαΐου 2022 καταργούνται τα τακτικά 
self-test στα σχολεία και η επιστροφή από τις 
διακοπές του Πάσχα θα γίνει χωρίς την διενέργεια 
self – test. Θα υπάρξουν διευκρινίσεις στο 
πρωτόκολλο που θα αφορά την επαφή με 
κρούσματα. 
 
✓Από 1η Μαΐου ορίζεται ένα rapid test την 
εβδομάδα για την πρόσβαση των ανεμβολίαστων 
συμπολιτών μας στους χώρους εργασίας. 
 
✓Από 1η Μαΐου ως 31/8 επανέρχεται η λειτουργία 
όλων των χώρων στο 100% και αίρεται κάθε 
μετρικός περιορισμός. 
 
✓Έως τις 31 Μαΐου παραμένει η υποχρεωτικότητα 
χρήσης μάσκας για τους εσωτερικούς χώρους.  
 
✓Από 1η Ιουνίου θα αρθεί η υποχρεωτικότητα με 
εξαιρέσεις που θα διευκρινιστούν στις επόμενες 
ΚΥΑ. 
 
Όλα τα μέτρα θα επανεξεταστούν 1η Σεπτεμβρίου, 
αναλόγως με την εικόνα της πανδημίας. Το Πάσχα 
θα γιορταστεί με τα υπάρχοντα μέτρα και θα 
υπάρχει σύσταση χρήσης μάσκας, όπου υπάρχει 
συγχρωτισμός σε εξωτερικούς χώρους. 



Εγκύκλιος Εξετάσεων LAAS 
PALSO 
 
 

29 
Μαΐου  LAAS PALSO 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

20/04/2022 

 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα στην 
επόμενη σελίδα. 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΩΣ 
20  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.  
  
 

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/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28/5 

29/5 

NOCN 
B1    09.00-11.35 
C2   09.00-12.10 
B2   14.00-16.35 
C1    14.00-17.10 

LAAS 
Αγγλικά    Γερμανικά   Γαλλικά     Ιταλικά 

FS  09:00 

P-A1  11:30 

A1  09:00 

A2  11:30 

P-A1  15:00 P-A1  15:00 

A2  15:00 A2  15:00 

A2 15:00 

B1  15:00 

B1  15:00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 



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 
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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 
     

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 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (Ευρυτανία) 

ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 

ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 

XANΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 

ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 
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Τα νέα των συλλόγων 

 
 
 

 ΣΙΚΞΓ Πιερίας 
 

Ο ΣΙΚΞΓ Πιερίας πραγματοποίησε Πασχαλινό Bazaar το 
Σάββατο 16 Απριλίου.Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί 
όλους όσοι συνεισέφεραν στη δράση μας με σκοπό 
την ενίσχυση του έργου του Ερυθρού Σταυρού.  
 

 
 
 

 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 Λακωνίας 
 

O Σύλλογος Ιδιοκτητών ΚΞΓ Λακωνίας διοργανώνει 
έκθεση ξενόγλωσσου βιβλίου  το Σάββατο, 7 
Μαΐου 2022 στο «RED», Παλαιολόγου 63-65 στη 
Σπάρτη. 
 

 ΣΙΚΞΓ Λέσβου 

Την 5η έκθεση ξενόγλωσσου βιβλίου πραγματο-
ποίησε ο ΣΙΚΞΓ Λέσβου. Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά 
τους εκθέτες για τη συμμετοχή τους καθώς και τους 
χορηγούς. 

 
 
 

 ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας 

 
29η Έκθεση Ξενόγλωσσου Διδακτικού Βιβλίου και 
Εκπαιδευτική Ημερίδα του ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ξενοδοχείο Ariti Grand Hotel στο Κανόνι Κέρκυρας 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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). 
 
 

 

 

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)     

 

PALSO on Social Media 

 
Πασχαλινά έθιμα και παραδόσεις από όλο τον 
κόσμο! 
Διάβασε περισσότερα εδώ: https://bit.ly/3qsQYhU 
 

 
 

 

 

Όλες οι προθεσμίες 

και σημαντικές  

ημερομηνίες με μια ματιά! 

«Προσεχώς» 

Απρίλ. 

30 

20 

Απρίλ. 

31 

Μάϊος  

Η επόμενη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ θα είναι κοντά σας την Τρίτη, 3 Μαΐου 2022 

https://bit.ly/3qsQYhU?fbclid=IwAR1JP7WxcpxgyFsM9XCmmuNvdDcaREo6I9v9PdC7svdazqwLe2DDI215DJI

