
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  
 Αρ. 63                                                                                     03 Μάϊου 2022 

 

A ύ ξ η σ η   του κατώτατου 
μισθού κατά 7,5 %

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

 
Ο νέος κατώτατος μισθός αυξάνεται από 1ης 
Μαΐου  κατά 7,5 %, ή 50 ευρώ το μήνα και 
διαμορφώνεται σε 713  ευρώ το μήνα, από 663 ευρώ 
προηγουμένως. Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 
μισθοί το χρόνο, το ετήσιο όφελος για τους 
εργαζόμενους από την αύξηση ισούται με έναν 
επιπλέον μισθό (50 ευρώ η μηνιαία αύξηση επί 14 
μισθούς=700 ευρώ). Οι μηνιαίες αποδοχές αν 
συνυπολογισθεί η καταβολή 14 μισθών το χρόνο 
διαμορφώνονται σε 831,8 ευρώ από 773,5 ευρώ 
σήμερα. Οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι που 
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα κερδίσουν από 
έναν επιπλέον μισθό ετησίως.  
 

Αν συνυπολογισθεί και η προηγούμενη αύξηση του 
κατώτατου μισθού που έγινε την 1η Ιανουαρίου 2022, 
προκύπτει αύξηση κατά 9,7 %, ή 63 ευρώ το μήνα (από 
650 ευρώ στα 713 ευρώ). Δεδομένου ότι 
καταβάλλονται 14 μισθοί, το όφελος από την διπλή 
αύξηση του κατώτατου μισθού το 2022 
διαμορφώνεται στα 882 ευρώ ετησίως (63 ευρώ επί 14 
μισθούς). 
 
 

Στην πραγματικότητα ωστόσο η αύξηση του καθαρού 
μισθού είναι διαμορφώνεται στο 11,81 % αν 
συνυπολογισθεί η μείωση κατά 1,63 ποσοστιαίες 
μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών που 
καταβάλλουν οι εργαζόμενοι που έχει ήδη 
υλοποιηθεί. Το σωρευτικό ετήσιο όφελος για έναν  

 

εργαζόμενο από τις δύο αυξήσεις του κατώτατου 
μισθού το 2022 και τη μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών ανέρχεται σε 906 ευρώ. 
 
Τι θα συμβεί με τις λεγόμενες «τριετίες», δηλαδή 
την προϋπηρεσία των εργαζομένων που 
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό; 
Συνεχίζεται το σημερινό καθεστώς, δηλαδή με άλλα 
λόγια οι «τριετίες» συνεχίζουν να καταβάλλονται. 
Πιο συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός και το 
κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνονται μέχρι και 
30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει 
συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η πριν τις 14 
Φεβρουαρίου του 2012. Συνεπώς ο μηνιαίος μικτός 
κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους με τρεις 
τριετίες μπορεί να είναι έως και 213 ευρώ 
υψηλότερος (713 ευρώ + 30 %). Με άλλα λόγια ο 
κατώτατος μισθός σε αυτήν την περίπτωση μπορεί 
να ανέρχεται στα 926 ευρώ συν δώρο 
Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. 
 

 
 
Με την αύξηση που θα ισχύσει από 1ης Μαΐου, η 
Ελλάδα κατατάσσεται στην 9η θέση ανάμεσα σε 21 
χώρες της ΕΕ που έχουν νομοθετημένο κατώτατο 
μισθό, από την 11η που βρισκόταν ως τώρα. 
Συγκεκριμένα με την αύξηση κατά 7,5 % στα 831,8 
ευρώ σε 12μηνη βάση, οι κατώτατες αποδοχές στη 
χώρα μας ανεβαίνουν στην κατάταξη κατά 2 θέσεις 
ξεπερνώντας την Πορτογαλία (822,5 ευρώ) και την 
Μάλτα (792,26 ευρώ). 
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Καταργούνται τα self-test – 
παραμένει η μάσκα 
 

 
 
Από 1η Μαΐου 2022 καταργήθηκαν τα τακτικά self-
test στα σχολεία και η επιστροφή από τις διακοπές 
του Πάσχα γίνεται πλέον χωρίς την διενέργεια self – 
test. Δεν θα διενεργούνται αυτοδιαγνωστικοί 
έλεγχοι για την προσέλευση στη σχολική μονάδα από 
μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. 
Ωστόσο, διατηρείται το μέτρο της συστηματικής 
χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, η χρήση αντισηπτικών, ο τακτικός αερισμός 
χώρων κλπ. 
 
 
Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής 
ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι 
υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις 
τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, 
καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών 
μονάδων. Η χρήση της προστατευτικής μάσκας είναι 
υποχρεωτική τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους 
εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων. 
 
Καταργείται η υποχρέωση διενέργειας 
υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 για τους μαθητές/τριες 
και τους εμβολιασμένους/νοσήσαντες 
εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση διενέργειας εβδομαδιαίου 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self - test), με 
την προσκόμιση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 
της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 
2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 
προσώπου - κατόχου του όσον αφορά στον 
εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό  

COVID-19, ή με τη βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 
5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή με την 
προσκόμιση ισοδύναμου πιστοποιητικού ή 
βεβαίωσης τρίτης χώρας. 
 
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν προσκομίζουν 
Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 με 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 
φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον 
εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό 
COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού 
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό 
διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test), με δική 
τους δαπάνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παρ. 1 και 8 του άρθρου 111 του ν. 
4821/2021 (Α' 134). 
Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός 
έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά ανά 
σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη.  
 

 
 
Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, σε συνθήκες 
ηρεμίας των παιδιών στην τάξη και σε χρόνο που οι 
μαθητές/τριες δεν καλούνται να μιλούν, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά 
για «διάλειμμα μάσκας» ώστε να επέρχεται 
αποφόρτιση των παιδιών και να ενισχύεται η 
σωστή χρήση της μάσκας. Αυτό μπορεί να γίνεται 
τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, όσο και σε 
εξωτερικούς χώρους καθώς και κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του 
σχολείου. Ενδεικτικά, μπορεί να δίνεται οδηγία για 
ολιγόλεπτη προσεκτική αφαίρεση της μάσκας μέσα 
στην τάξη κατά τη διάρκεια ανάγνωσης κειμένου 
από εκπαιδευτικό ή ατομικής εργασίας από τους 
μαθητές/τριες, έχοντας ανοικτά τα παράθυρα όσο 
είναι δυνατόν. Στο διάλειμμα σε εξωτερικό χώρο 
μπορεί να γίνεται ολιγόλεπτη αφαίρεση της μάσκας 
αφού τα παιδιά τηρήσουν αποστάσεις, 
παραμένοντας στην ίδια θέση τα λίγα λεπτά που 
δεν θα φορούν μάσκα. 
 

Χωρίς την επίδειξη Self-
Test οι μαθητές στα ΚΞΓ 



Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  κρούσματος 
ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ του 
σχολικού πλαισίου.  
 

 
 
Διαχείριση στενών επαφών επιβεβαιωμένου 
κρούσματος λοίμωξης COVID-19 εντός σχολικού 
πλαισίου 
 
α. Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς 
και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού 
προσωπικού υποβάλλονται σε δύο (2) δωρεάν 
αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους νόσησης από κορωνοϊό, 
πέραν του ενός (1) υποχρεωτικού εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου, ανά εβδομάδα. Συγκεκριμένα, 
ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης 
διενεργείται την ημέρα 0 έως 1 και ο δεύτερος την 
ημέρα 4 μετά την τελευταία επαφή με το 
επιβεβαιωμένο κρούσμα. Σημειώνεται ότι ως ημέρα 0 
υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το 
επιβεβαιωμένο κρούσμα.                                . 
 
Παράλληλα, για δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από 
την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα 
οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί ή και μέλη του 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) 
υποχρεούνται σε χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή 
διπλής μάσκας. 
 
Μετά την πάροδο της ως άνω προβλεπόμενης 
συστηματικής παρακολούθησης, τα άτομα που 
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών 
επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και 
έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν 
πραγματοποιηθεί, ακολουθούν την διαδικασία 
τακτικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid 
ή PCR), ήτοι ενός (1) εργαστηριακού διαγνωστικού  

 

ελέγχου εβδομαδιαίως.                                           . 
 
β. Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή 
νοσήσαντες μαθητές/τριες ή μέλη του 
εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, 
υποβάλλονται σε δύο δωρεάν προληπτικούς 
αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self test). Ο μεν 
πρώτος διενεργείται την ημέρα 0 έως 1, ο δε 
δεύτερος την ημέρα 4 μετά την τελευταία επαφή με 
το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Μετά την πάροδο της 
ως άνω προβλεπόμενης συστηματικής 
παρακολούθησης με τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, 
τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία 
των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν 
ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα 
στους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους που έχουν 
υποβληθεί, δεν απαιτείται να προβούν σε 
περαιτέρω συστηματικό προληπτικό διαγνωστικό 
έλεγχο. Οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες 
μαθητές/τριες ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π) εκπαιδευτικού και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) για δέκα (10) 
τουλάχιστον ημέρες από την τελευταία επαφή με 
το επιβεβαιωμένο κρούσμα υποχρεούνται σε 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας 
(N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας. 
 
 
Διαχείριση στενών επαφών επιβεβαιωμένου 
κρούσματος λοίμωξης COVID-19 εκτός του 
σχολικού πλαισίου                                       . 
 
1. Για τους/τις μη εμβολιασμένους/ες 
μαθητές/τριες, στην περίπτωση που είναι στενές 
επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το 
οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, 
ακολουθείται η διαδικασία της πενθήμερης 
απομόνωσης από την τελευταία επαφή με το 
κρούσμα και αποφυγής επαφής με άλλα άτομα. Την 
πέμπτη (5η) ημέρα από την τελευταία επαφή με το 
κρούσμα υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό 
έλεγχο, με δική τους δαπάνη, και εφόσον το 
αποτέλεσμα αυτού είναι αρνητικό επιστρέφουν 
στις σχολικές δραστηριότητες την έκτη (6η) ημέρα. 
Μετά την πάροδο της 5ης ημέρας και για τις 
επόμενες πέντε (5) ημέρες είναι υποχρεωτική η 
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας 
(N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας. 
 
2. Οι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες μαθητές/τριες, 
στην περίπτωση που είναι στενές επαφές 
επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο 
διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, δεν παραμένουν  

Τι 
ισχύει! 



σε απομόνωση και συνεχίζουν τις δραστηριότητές 
τους χρησιμοποιώντας χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή 
διπλής μάσκας για δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από 
την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Την ημέρα 5 
μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο 
κρούσμα διενεργείται αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self 
test) με δική τους δαπάνη. 
 
3. Οι εμβολιασμένοι/νοσήσαντες εκπαιδευτικοί και 
τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού 
(Ε.Β.Π.), στην περίπτωση που είναι στενές επαφές 
επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο 
διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, δεν παραμένουν σε 
απομόνωση και συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους, 
κάνοντας χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για 
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την τελευταία 
επαφή με το κρούσμα. Την ημέρα 5 μετά την 
τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα δι-
ενεργείται εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος 
(rapid ή PCR), με δική τους δαπάνη.             
                                                              . 

 
 
4. Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του 
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού 
βοηθητικού προσωπικού στην περίπτωση που είναι 
στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου 
με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, 
παραμένουν σε απομόνωση και αποφεύγουν επαφή 
με άλλα άτομα για πέντε (5) ημέρες. Την πέμπτη (5η) 
ημέρα από την τελευταία επαφή με το κρούσμα 
υποβάλλονται σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο 
(rapid ή PCR), με δική τους δαπάνη και εφόσον το 
αποτέλεσμα αυτού είναι αρνητικό επιστρέφουν στις 
σχολικές δραστηριότητες την έκτη (6η) ημέρα. Μετά 
την πάροδο της 5ης ημέρας και για τις επόμενες πέντε 
(5) ημέρες είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή 
διπλής μάσκας.  
 

Συνάντηση ΠΟΙΚΞΓ με τον 
υφυπουργό Παιδείας 
 

Την Τετάρτη 27 Απριλίου πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση του Γεν. Γραμματέα της ΠΟΙΚΞΓ                              
κ.Ευαγγελόπουλου και της κ. Λήδας 
Παπαδημητρίου (πρόεδρος ΣΙΚΞΓ Τρικάλων και 
μέλος της ΕΕ)με τον υφυπουργό Παιδείας κ. Συρίγο.   
Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η διαπίστευση των 
φορέων πιστοποίησης γλωσσομάθειας και η 
αναγκαιότητα συγκρότησης της αρμόδιας 
Υπηρεσίας Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
καθώς και το θέμα της αναγνώρισης  
πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που 
περιλαμβάνουν εξέταση ακόμη και σε δύο μόνον 
δεξιότητες, αντί των επιστημονικά και 
εκπαιδευτικά ορθών, τεσσάρων δεξιοτήτων.  
Τέλος, συζητήθηκε το θέμα των παράνομων 
ιδιαιτέρων και ζητήθηκε η παρέμβαση του κράτους 
για τη διεξαγωγή ελέγχων για τα παράνομα 
ιδιαίτερα μαθήματα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELP A STRAY! 
Προθεσμία αποστολής έργων: 07 Μάϊου 2022 

Email για την αποστολή των γραπτών: 

palsohelpastray.comp@gmail.com 
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B1    09.00-11.35 
C2   09.00-12.10 

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 
A2  15:00 

B1  15:00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

B2   14.00-16.35 

28/5 

P-A1  15:00 
A2  15:00 

A2  15:00 

B1  15:00 

29/5 



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 Θεσπρωτίας (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ)  

 

 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Γούλα -Ζώνιου Ελένη  
Αντιπρόεδρος: Αθανασίου Νταϊάνα 
Γραμματέας: Γιώτη Ελένη 
Ταμίας: Σωτήρκος Δημήτρης 
Έφορος εξετάσεων: Ρόζου Έλενα 
Ελεγκτική επιτροπή 
Αντωνίου Ευάγγελος 
Ιωάννου Χριστίνα 
Κώστα Άννα 
Αντιπρόσωποι σε Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. 
Γούλα -Ζώνιου Ελένη 
Σωτήρκος Δημήτρης 
 
 
 ΣΙΚΞΓ Αχαΐας  

 
Ο Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. νομού Αχαΐας διοργανώνει έκθεση 
Ξενόγλωσσου βιβλίου την Κυριακή 08/05/2022 10:00-
16:00 στο ξενοδοχείο "ΑΣΤΗΡ" στην Πάτρα, Αγίου 
Ανδρέου 16, Τ.Κ. 26221. 
 

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

 
 
 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 Μεσσηνίας (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ)  
 

 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Μπάμπαλη Κατερίνα 
Αντιπρόεδρος: Κοζομπόλη Ανδριάνα 
Γραμματέας: Αθανασοπούλου Ελένη 
Ταμίας: Φετσή Κωνσταντίνα 
Έφορος Εξετάσεων: Βασιλοπούλου Μαρία  
Έφορος τύπου και εκδηλώσεων: 
Τριανταφυλλόπουλος Λεωνίδας 
Έφορος Περιουσίας: Μάλαμα Παναγιώτα 
  
Ελεγκτική Επιτροπή 
Μπαδήμα Δήμητρα 
Μπαλαφούτη Ανθή 
Μπούνα Ελένη 
Πάσουλα Σοφία 
Σύμτσακ Τερέσα 
 
Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία 
Αθανασοπούλου Ελένη 
Βασιλοπούλου Μαρία 
Γιαννακέας Παναγιώτης 
Μπαδήμα Δήμητρα 
Μπάμπαλη Κατερίνα 
Τριανταφυλλόπουλος Λεωνίδας 
Φετσή Κωνσταντίνα 
 
 

FUEL PASS 
 
Από τις 30 Απριλίου μπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις όλοι οι δικαιούχοι, ανεξάρτητα από τον 
λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους για την ψηφιακή 
κάρτα FUEL PASS.  Η ενίσχυση αφορά φυσικά 
πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες με σκοπό 
την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους 
καυσίμων κίνησης. Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι 
όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με δηλωθέν  

 
 

 ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας 
 
Η 29η Έκθεση Ξενόγλωσσου Διδακτικού Βιβλίου και 
Εκπαιδευτική Ημερίδα του ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας θα 
πραγματοποιηθεί 05 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο Ariti 
Grand Hotel στο Κανόνι Κέρκυρας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΣΙΚΞΓ Κοζάνης - Γρεβενών 

 

Πραγματοποιήθηκε η 16ηέκθεση Ξενόγλωσσου 
Βιβλίου στην πόλη της Κοζάνης στις 10 Απριλίου 
2022 με μεγάλη επιτυχία. Επισκέφτηκαν την έκθεση 
πολλοί συνάδελφοι με τους οποίους ανταλλάξαμε 
απόψεις σε ένα θερμό κι ευχάριστο κλίμα. 
Ευχαριστούμε την Archer Editions, Burlington 
Books, Express Publishing, Grivas Publications, 
Hamilton House Publishers, Hillside Press, MM 
Publications, National Geographic Learning, NOCN 
Esol Exams και Super Course Elt Publishing για την 
στήριξή τους. 
 
 
οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 
έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Για 
πρόσβαση και αίτηση στην  πλατφόρμα: 
https://vouchers.gov.gr/  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1858419/epidotisi-kausimon-anoikti-gia-ola-ta-afm-i-platforma-fuel-pass-oi-dikaiouxoi-kai-ta-bimata-gia-tin-aitisi
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1858419/epidotisi-kausimon-anoikti-gia-ola-ta-afm-i-platforma-fuel-pass-oi-dikaiouxoi-kai-ta-bimata-gia-tin-aitisi
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1858419/epidotisi-kausimon-anoikti-gia-ola-ta-afm-i-platforma-fuel-pass-oi-dikaiouxoi-kai-ta-bimata-gia-tin-aitisi
https://vouchers.gov.gr/%C2%A0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Υποβολή εντύπου Ε4 (Πίνακας 
Προσωπικού) συμπληρωμένο με τα 
στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών 
που προκύπτει από την αύξηση του 
κατώτατου μισθού και του κατώτατου 
ημερομισθίου από 1.5.2022, για τους 
υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες 
όλης της χώρας. 
 

 

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) 
 

 

 

 
 
Δώσε ζωή στα video σου με το Powtoon. 
 

To Powtoon είναι μια εξαιρετικά φιλική προς τον 
χρήστη εφαρμογή που κάνει τη δημιουργία 
animated videos απλή, γρήγορη και εύκολη -–σαν 
να έφτιαχνες μια παρουσίαση στο powerpoint! 
Μπορείς να σχεδιάσεις τους δικούς σου 
χαρακτήρες, να παρουσιάσεις γραμματικά 
φαινόμενα, λεξιλόγιο κλπ, να προσθέσεις  
φωνητική επεξήγηση, απίθανα γραφικά και πολλά 
άλλα. 
 
Το Powtoon παρέχει εκατοντάδες εκπαιδευτικά 
βίντεο και έτοιμα templates τα οποία μπορείς να 
προσθέσεις στις παρουσιάσεις σου! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

προτάσεις  Όλες οι προθεσμίες 
και σημαντικές  
ημερομηνίες με μια ματιά! 
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