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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 73                                                                                        11 Ιουλίου 2022 

 

 To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρωγής 
 

Το Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ταμείου Αρωγής και Αλληλοβοήθειας της ΠΟΙΚΞΓ και η σύστασή του: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΟΙΚΞΓ 

          

 

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γραμματέας 
Πατσιούρας Ευθύμιος Ευαγγελόπουλος 

Σόλωνας 
Χατζηδάκης Γεώργιος 

   
 

       

         

Ταμίας Μέλος Μέλος 
Χάρης  Μιχάλης Νικολαΐδου Μαρία Καραπατάκης Αντώνιος 

 
 
 

       

         

Μέλος Μέλος Μέλος 
Κοντουδάκης Αντώνιος Τζημορώτα Βαρβάρα Στάνα Βασιλική 
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Γίνε σήμερα 

κιόλας μέλος του 

Ταμείου Αρωγής & 

Αλληλοβοήθειας 

της Ομοσπονδίας 

 με λιγότερο 

από 1 ευρώ  
την ημέρα  

✓ Έκτακτο Βοήθημα 

Αποτροπής Κινδύνου Ζωής 

✓ Επίδομα Νοσοκομειακής 

περίθαλψης (44 ευρώ/ημέρα) 

✓ Επίδομα Τοκετού 

✓ Επικουρία Χριστουγέννων, Πάσχα, Θέρους 

✓ Εφάπαξ Επίδομα και πολλά άλλα. 

 

Κάνε την 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

σου τώρα! 
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 My Data: Τι αλλάζει. 
 

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ: Διαβάστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τις αλλαγές εδώ: 

https://bit.ly/3uCsaq5 https://bit.ly/3atDtdd 

 

 Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Αναρτήθηκαν τα ποσά 
 

Ξεκίνησε  σταδιακά η ανάρτηση των ποσών που θα πρέπει να επιστραφούν από τις επιστρεπτέες 

προκαταβολές που έλαβαν οι επιχειρήσεις. 

Για να δείτε τα ποσά οφειλής και τις ταυτότητες πληρωμής: 

Εισέρχεστε στο σύστημα Taxis  https://bit.ly/3AzUjSr 

Επιλέγετε «Ο Λογαριασμός μου» 

 

 

 

 

 

Εισάγετε τους κωδικούς taxis και επιλέγετε «Οφειλές εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή» 

 

 

 

 

 

Δείτε στον πίνακα «Συγκεντρωτική Εικόνα» αναλυτικά: 

 

https://bit.ly/3AzUjSr
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 Νέα ψηφιακά εργαλεία 
 

Με τα άρθρα 1-4 της από 06-07-2022 και υπ’ αρ. 1360/135 τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του 

Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθιερώνει μια σειρά από 

νέα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα του πολίτη. 

 

Αστυνομική ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης σε εφαρμογή Wallet. 

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές 

(mobile application), προσβάσιμης μέσω του(gov.gr-ΕΨΠ), να αποθηκεύει ο δελτίο αστυνομικής 

ταυτότητας (δ.α.τ.) και στην άδεια οδήγησης οχήματος, και να τα επιδεικνύει, για τον σκοπό της 

ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε δικαστικές αρχές και σε φυσικά και νομικά 

πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την 

ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των 

κατά νόμο υποχρεώσεων τους. 

 

Δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων ενός προσώπου μέσω αίτησης που θα 

υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω του gov.gr. 

Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), με σκοπό τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακεραιότητας 

των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα 

φορέων του δημόσιου τομέα. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο 

επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που τηρούνται: α) στο Μητρώο Πολιτών του 

Υπουργείου Εσωτερικών, β) στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), γ) στο Εθνικό Μητρώο A.M.Κ.Α. - ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - 

Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. και δ) στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της 

Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Εφόσον υφίστανται ανακρίβειες στα ανωτέρω στοιχεία, όπως 

αυτά εμφανίζονται στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη διόρθωσή τους 

με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών.  

 



5 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

Ψηφιοποίηση διαδικασίας μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης 

και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας - Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 722/1977 
 

Μέσω της εφαρμογής, ο αρμόδιος υπάλληλος θα εξουσιοδοτείται να αποκτήσει πρόσβαση στα 

φορολογικά στοιχεία πωλητή και αγοραστή που είναι αναγκαία για τη μεταβίβαση και για την 

έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας καθώς και στα δεδομένα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο 

του υπό μεταβίβαση οχήματος. Κατόπιν, ο αγοραστής θα λαμβάνει μέσω του gov.gr βεβαίωση 

υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του 

οχήματος, ώστε εντός τριάντα ημερών να προχωρήσει στην ασφάλισή του, σύμφωνα με όσα 

ορίζει ο νόμος. 

 

Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων 

ασθενούς 
 

Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. συστήνεται Ψηφιακό 

Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, στο οποίο αποθηκεύονται τα 

αποτελέσματα των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται από δημόσιες ή 

ιδιωτικές μονάδες υγείας. 

 

 

 Τα ΝΕΑ των Συλλόγων: ΣΙΚΞΓ Χανίων 
 

CHARITY FLASH MOB 2022 

Όταν το ουράνιο τόξο της αλληλεγγύης, 

δύναμης και εθελοντικής προσφοράς των 

παιδιών συναντά την ομαδική 

φιλανθρωπική συνεισφορά, τότε 

ενεργοποιείται η υλοποίηση του 

παιδαγωγικού και κοινωνικού μας 

έργου.                                            

To "CHARITY FLASH MOB 2022" είχε τον 

απώτερο σκοπό να αφυπνίσει την 

συνείδηση του κόσμου όσον αφορά τις 

ανάγκες που έχουν τα άτομα με ειδική αναπηρία στην ακοή.  

Η φετινή δράση κατάφερε να συγκεντρώσει ένα σπουδαίο ποσό για τον Σύλλογο Κωφάλαλων 

<<ΣΑΜΑΡΙΑ>>. ‘Έτσι στις 17 Ιουνίου 2022, 8 κέντρα ξένων γλωσσών -Μέλη   PALSO Νομού 

Xανίων ένωσαν τις δυνάμεις τους και ευαισθητοποίησαν  μαθητές, καθηγητές, το εκπαιδευτικό  
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προσωπικό και γονείς    παρουσιάζοντας με 

τεράστια προσέλευση και επιτυχία  το 

τραγούδι "This is my fight song "  στην Αγγλική 

και στην Νοηματική γλώσσα.  

Είναι γεγονός ότι το μήνυμα του Εθελοντισμού 

και της  ομαδικής συσπείρωσης για 

φιλανθρωπικό σκοπό όταν στέλνεται από 

παιδικές φωνές γίνεται πιο ηχηρό. 

 

 Τα ΝΕΑ των Συλλόγων: ΣΙΚΞΓ Άρτας 
 

Tο 8ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου & Δραστηριοτήτων του 

ΣΙΚΞΓ Άρτας πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 

χαρίζοντας δράση, ενθουσιασμό και συγκίνηση.  Στο 

τουρνουά έλαβαν μέρος 12 ομάδες μαθητών αλλά και η 

Palso United που έκλεισε 

την εκδήλωση.  

Τα τρόπαια των νικητών 

σήκωσαν οι Pink Panthers και οι Gunners! Την Palso United,πέραν 

των συναδέλφων της Άρτας, πλαισίωσαν το Επίτιμο Μέλος μας 

Κώστας Πεταλάς, ο Προέδρος Palso Πρέβεζας - Λευκάδας Γρηγόρης 

Τσίρας, ο Περιφ. Σύμβουλος Φώτης Φώτης και αντιπρόσωποι 

εκδοτικών οίκων ενώ παρών ως θεατής παρευρέθηκε ο Επίτιμος 

Προέδρος μας Κώστας Παπακώστας. Ευχαριστούμε πολύ τους 

τεχνικούς ποδοσφαίρου Ανδρέα Λαυδαριά και Γιώργο Καρέζο για 

τον προγραμματισμό των αγώνων, το ΑΣ Ρακούν για την παραχώρηση του εξοπλισμού, τη 

γυμνάστρια Στέλλα Βακκά για την 

οργάνωση των δραστηριοτήτων των 

μικρών μαθητών καθώς και τους 

συνάδελφους που ενθάρρυναν τους 

μαθητές τους να συμμετάσχουν. Θέρμες 

ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης στους 

εκδοτικούς οίκους Burlington Books, 

Express Publishing, Grivas Publications, 

Hamilton House, MM Publications καθώς 

και στα τοπικά καταστήματα αθλητικών 

Cult One, Demsias Sport, Sports House για τις χορηγίες τους.  

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια, την απόδοση, την ευγένεια και την υπομονή 

τους όλες αυτές τις ώρες! 
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 Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση με ένα Click 
 

Απόκτησε τη δική σου πλατφόρμα με την επωνυμία σου 

εύκολα, γρήγορα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς! 
Επισκέψου την ιστοσελίδα της PALSO στο www.palso.gr  

ή ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο για την εγγραφή σου 

www.palso.gr/e-learning 

Επίλεξε το πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ΚΞΓ σου! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής €70. Η εξόφληση του «πακέτου» 

μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:  α)άμεση εξόφληση εντός 30 ημερών από την ημέρα εγγραφής   

β) σε 4 μηνιαίες δόσεις. 

 

Αξιοποίησε τις δυνατότητες που σου δίνει η πλατφόρμα 

eLearning της PALSO με τα πιο δυνατά εργαλεία! 

 

 

Αποκτάς την δική σου (υπο)πλατφόρμα με την επωνυμία σου! 

H Ομοσπονδία προσφέρει την πλατφόρμα της σε κάθε ένα κέντρο ξένων γλωσσών το οποίο θα έχει τη δυνατότητα κάτω 

από την πλατφόρμα e-learning της Palso, να έχει την δική του πλατφόρμα (subPlatform)  την οποία θα διαχειρίζεται 

αυτοβούλως και θα διαθέτει τις αναγκαίες ηλεκτρονικές αίθουσες για τη σύγχρονη εκπαίδευση (Βig Βlue Βutton), καθώς 

για την πλατφόρμα της Moodle ώστε να αναπτύσσει εκεί τα μαθήματα της ασύγχρονης εκπαίδευσης που αφορά μόνο το 

δικό του κέντρο ξένων γλωσσών. 
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 Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες 
 

20 
Ιουλίου 

 

 Υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων συμφωνητικών που 
καταρτίστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο 
 

 

29 
Ιουλίου 

 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 
2021, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (άρθ. 45 Κ.Φ.Ε., 
για φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12.2021) (Προσοχή: έως 
29.7.2022 και ώρα 15:00) 

 

31 
Ιουλίου 

 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 

 

Help A Stray 

Με ένα συγκινητικό μήνυμα ολοκληρώνεται η σημερινή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Η μικρή μας νικήτρια του 

διαγωνισμού ζωγραφικής (Κ12), Δόξα Κουμπανάκη μας εξηγεί γιατί έλαβε μέρος στο διαγωνισμό!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Υπεύθυνος Ύλης: Κουρούπης Δημήτριος 

Επικοινωνία: enimerosi@palso.gr 

Photos: Dreamstime©   


