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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 72                                                                                        04 Ιουλίου 2022 

 

 46ο Συνέδριο ΠΟΙΚΞΓ 
 

Το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε το 46ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Ιδιοκτητών ΚΞΓ στο ξενοδοχείο Titania στην Αθήνα με θέμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην 

ξενόγλωσση εκπαίδευση».  

Την  έναρξη  του συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ομοσπονδίας κ. Βασίλης Κροντήρης, ο οποίος, μέσα σε μια συναισθημα- 

τικά φορτισμένη ατμόσφαιρα ανακοίνωσε πως δεν θα είναι ξανά υποψήφιος 

για το ΔΣ της Ομοσπονδίας. 

Ο κ. Κροντήρης κάνοντας μια σύντομη αναφορά στην πλέον των 40 χρόνων 

συνεισφορά του  στον  κλάδο,  ευχαρίστησε όλες και όλους τους  συναδέλ-  

φους για  την  αγαστή   συνεργασία  τους  αλλά  και την εμπιστοσύνη που 

έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια στο πρόσωπό του. 

Ο  κ. Κροντήρης  εξέφρασε  τη  βεβαιότητά  του  ότι η Ομοσπονδία θα  

συνεχίσει απρόσκοπτα το πετυχημένο έργο της καθώς τα στελέχη της 

έχουν όλα τα εχέγγυα, τις γνώσεις και την εμπειρία  ώστε να  

ανταποκριθούν  με  επάρκεια στον δύσκολο ρόλο  

τους. 

 
   

 

Μετά και το καλωσόρισμα του υπεύθυνου διοργάνωσης του 
συνεδρίου κ. Κουταλάκη ακολούθησε φορολογική και 
φοροτεχνική ενημέρωση από τους Ισμήνη και  Aλέξανδρο 
Γκούμα από την Computax. 
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Οι ομιλητές του συνεδρίου επικεντρώθηκαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάγκη 

αναδιαμόρφωσης του τρόπου που διδάσκουμε με σκοπό τη διευκόλυνση μιας πιο 

εξατομικευμένης μάθησης με επίκεντρο τον μαθητή. 

 

 
Δρ. Νίκος Σηφάκης  
«Καινοτομώντας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση: παρόν και 
μέλλον» 
 

 Δρ. Νικόλαος Βιδάκης 
"Ψηφιακός Μετασχηματισμός και 
Μάθηση: Ο Ρόλος των Αναδυόμενων 
Τεχνολογιών"   

   
Οι δύο προσκεκλημένοι καθηγητές 
εντυπωσίασαν τους συναδέλφους με 
τις ομιλίες τους και τον πλούτο 
πληροφοριών που παρείχαν σχετικά με 
το μέλλον της εκπαίδευσης. 

 

 

Τις εντυπώσεις κέρδισε με την ομιλία του με 

θέμα «Εφαρμογές εικονικής 

πραγματικότητας μέσα στην τάξη» ο 

συνάδελφος Χρήστος Σωτηρόπουλος (Α’ 

Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΠΟΙΚΞΓ και 

Έφορος Νέων Τεχνολογιών). Ο κ. 

Σωτηρόπουλος με άλλο ένα ευρηματικό 

mini workshop μας υπενθύμισε πως η 

χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. 
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Το ΔΣ ευχαριστεί θερμά τον κ. Κουταλάκη Νικόλαο (πρώην μέλος του ΔΣ της ΠΟΙΚΞΓ και Γ’ 
Αντιπρόεδρο) για την προετοιμασία και άρτια διοργάνωση του 46ου Συνεδρίου της Palso.  

Ευχαριστήρια 

Το Δ.Σ. της ΠΟΙΚΞΓ ευχαριστεί τους μεγάλους χορηγούς και εκθέτες του συνεδρίου: 

    

καθώς και τους εκθέτες: 
Ahead Books & Black Cat Archer Editions Esol Exams Hamilton House Slalom Super Course 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες: Μαρία Καλημέρη 

To 46o Συνέδριο ήταν 

αφιερωμένο στη 

μνήμη του Λουκά 

Παγούρα. 
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 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων 

 

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής 

των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τα τέλη 

Ιουλίου ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο 

της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, παρατείνεται 

έως τις 29 Ιουλίου και ώρα 15.00, η προθεσμία 

για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 

φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των 

οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 

Για όσους φορολογουμένους προκύψει χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα, δίνεται η 

δυνατότητα χρήσης της πάγιας ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών. Η πάγια ρύθμιση 

προσφέρει έως 24 έντοκες δόσεις με το επιτόκιο να ανέρχεται στο  4,5% για τις 12 δόσεις και 

πάνω από το 6% για τις 24 δόσεις. Τέλος, αν το ποσό εξοφληθεί ολόκληρο μέχρι τις 29 Ιουλίου, ο 

φορολογούμενος θα εξασφαλίσει έκπτωση 3%. 

 

 Σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το 
πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2.0 

 

Ελλάδα 2.0: Επιδοτήσεις ύψους 445 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων – Σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. 

 

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι έχει τεθεί σε 

παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα (https://digitalsme.gov.gr) για τις αιτήσεις συμμετοχής των  

https://www.kathimerini.gr/tag/forologikes-diloseis/
https://digitalsme.gov.gr/
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ενδιαφερομένων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 

Πρόκειται για έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

NextGenerationEU και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 445.000.000 ευρώ. 

Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη. Η δράση, που υλοποιείται από την Κοινωνία της 

Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), αφορά 

στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, με 

στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργίας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που 

προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα σε: 

ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, 

εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, συστήματα τηλεργασίας, επιχειρηματική αναλυτική, 

αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των 

δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των 

πραγμάτων, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, συστήματα 

κυβερνοασφάλειας, υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υποδείγματα και λογισμικό 

βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του 

οικοσυστήματος των POS. 

Η δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών 

προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους 

μετασχηματισμό, κατανέμεται σε τρία επιμέρους προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων: 

- Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MμE» 

- Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» 

- Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» 

Το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MμE», ύψους 180 εκατ. ευρώ, παρέχει επιταγές (vouchers), 

που θα διατεθούν για την απόκτηση -μέσω αγοράς ή μίσθωσης- νέων ψηφιακών προϊόντων και 

υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜμΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων. 

Μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 

100 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις, με τη μορφή μη επιστρεπτέας 

επιχορήγησης, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών 

cloud. 

Τέλος, με το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», ύψους 165 εκατ. ευρώ, ενισχύεται η 

υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, 

έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. 
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 myAADE: Νέα υπηρεσία για τους πολίτες με τον Μηνιαίο 
Φορολογικό Λογαριασμό 

 

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε την παροχή μιας νέας υπηρεσίας προς τους 

φορολογουμένους. Πρόκειται για την έκδοση της Μηνιαίας Ενημέρωσης Φορολογικού 

Λογαριασμού. Έτσι, ο φορολογούμενος μπορεί να έχει κάθε μήνα εικόνα των οφειλών και των 

επιστροφών του, για τον προηγούμενο μήνα και να ενημερώνεται για τις πληρωμές που 

πραγματοποίησε, τις (τυχόν) διαγραφές στις οφειλές του αλλά και τους συμψηφισμούς στους 

οποίους προχώρησε η ΑΑΔΕ. 

Η Μηνιαία Ενημέρωση Φορολογικού Λογαριασμού αναρτάται κάθε 2η Δευτέρα του μήνα, στην 

επιλογή: “Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές”, της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Υπεύθυνος Ύλης: Κουρούπης Δημήτριος 

Επικοινωνία: enimerosi@palso.gr 
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