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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 74                                                                                        18 Ιουλίου 2022 

 

 Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα LAAS PALSO 
 

 Την Παρασκευή 15 Ιουλίου αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων LAAS PALSO Μαΐου 2022 στη ιστοσελίδα της Palso. Tα κξγ, με 

τους κωδικούς τους, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα 

καθώς και τις αναλυτικές βαθμολογίες στο προφίλ τους 

στο  https://exams.palso.gr/login. 

Το ΔΣ της ΠΟΙΚΞΓ εύχεται καλά αποτελέσματα σε όλες και όλους! 

 

 

 ΝΕΟ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης 
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από την PALSO 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕ-

ΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕ-

ΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» MIS 5035169 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών προσκαλεί 

τους εργαζόμενους / εποχικά 

εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας 

(ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα 

απασχόλησης), από το σύνολο των  

     >> συνέχεια στη σελίδα.3 

https://exams.palso.gr/login
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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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>> συνέχεια από τη σελίδα.1 

Περιφερειών της Ελλάδας να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις ενέργειες κατάρτισης και 

πιστοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην 

παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών». 

Αντικείμενο της πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης σε 1.212 

εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο 

απασχολούνται, με σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Τα 

εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης είναι τρία και είναι τα 

ακόλουθα:  

 

Στέλεχος Διαχείρισης Συστημάτων 
Τηλεκπαίδευσης 

 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής 
Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας  
(Social Media Marketing) 

 

Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση 
Χρόνου  
(Time Management)  
 

 

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 85 ώρες και περιλαμβάνει μόνο θεωρητική 

εκπαίδευση. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης δύναται να υλοποιηθεί με μία από τις παρακάτω 

εκπαιδευτικές μεθόδους:  

➢ Είτε με τη μέθοδο της δια ζώσης διδασκαλίας (συμβατική)  

➢ Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη)  

➢ Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), η οποία συνδυάζει τη δια ζώσης 

διδασκαλία και την τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη) 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές ενότητες των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, ακολουθήστε το παρακάτω link: 

https://bit.ly/3OdH7Wg 

https://bit.ly/3OdH7Wg
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Ενέργειες Πιστοποίησης 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος  

κατάρτισης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 

προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024 ή 

ισοδύναμο πρότυπο ή αντίστοιχες διαδικασίες ΕΟΠΠΕΠ. Οι 

καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα 

κατάρτισης, είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν στις εξετάσεις 

πιστοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας του 

ωφελούμενου να συμμετάσχει στην πρώτη εξέταση, η 

διαδικασία της πιστοποίησης επαναλαμβάνεται, υποχρεωτικά, ακόμα μία φορά (επανεξέταση). Οι 

εξετάσεις / επανεξετάσεις πιστοποίησης δύναται να πραγματοποιηθούν είτε διά ζώσης είτε εξ 

αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης. Το κόστος των εξετάσεων ή 

επανεξετάσεων πιστοποίησης δεν επιβαρύνει τους συμμετέχοντες καθώς καλύπτεται από την 

Πράξη. 

 

Εκπαιδευτικοί όροι υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης και πιστοποίησης 

• Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει 85 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης  

• Τα προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν είτε με τη μορφή της δια ζώσης εκπαίδευσης 

(συμβατική), είτε με τη μορφή της τηλεκατάρτισης (σύγχρονης και ασύγχρονης), είτε με τη μορφή 

της μικτής κατάρτισης  

• Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης / σύγχρονης τηλεκατάρτισης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα (αφορά τη 

δια ζώσης εκπαίδευση και τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση). Στο διάστημα αυτό συμπεριλαμβάνονται 

και τα διαλείμματα.  

• Εφόσον η διάρκεια της κατάρτισης υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, χορηγούνται από 

τον Πάροχο κατάρτισης εδέσματα /χυμοί/καφέ στους καταρτιζόμενους (αφορά στα τμήματα δια 

ζώσης κατάρτισης)  

• Η κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων.  

• Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες (αφορά τη δια ζώσης 

εκπαίδευση και τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση)  

• Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης θα 

πραγματοποιηθούν σε πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας, αδειοδοτημένων από τον 

ΕΟΠΠΕΠ ή το Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης (σύμφωνα με το 

Ν.4547/2018), δομών ως ΚΔΒΜ2 ή/και ΚΔΒΜ1 οι οποίες θα είναι προσβάσιμες από ΑμΕΑ.  

• Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης 

καθώς και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.  

• Το εκπαιδευτικό υλικό θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. 

• Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων μέχρι του ποσοστού 10% επί της συνολικής 

διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία 

συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό 

επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20%, εφόσον προσκομισθεί από τον ωφελούμενο η  
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Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που του έχει χορηγηθεί από την 

υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο μέγιστο ποσοστό ισχύει και για τους 

καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν 

αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες 

και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας.  

• Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο μέγιστο όριο απουσιών 

χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος και της χορήγησης βεβαίωσης 

παρακολούθησης.  

• Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Οι εξετάσεις 

διενεργούνται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος 

κατάρτισης. Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) 

σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την πρώτη εξέταση. 

Σε περίπτωση μη συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα του 

εκπαιδευτικού επιδόματος.  

• Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης θα χορηγηθεί από το Φορέα Πιστοποίησης 

Προσώπων πιστοποιητικό. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται από το Φορέα 

Πιστοποίησης Προσώπων, Βεβαίωση Συμμετοχής.  

• Όλοι οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτιση και συμμετέχουν στις 

εξετάσεις πιστοποίησης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής, λαμβάνουν βεβαίωση 

παρακολούθησης από το Φορέα Κατάρτισης.  

• Κατά την έναρξη και λήξη της συμμετοχής του στη δράση, ο ωφελούμενος υποχρεούται να 

συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια / απογραφικά δελτία εισόδου - εξόδου για την περαιτέρω 

επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της 

παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων 

ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου.  

• Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι υποχρεωτική και 

αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.  
 

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα 

 

Οι ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και της συμμετοχής 

στις εξετάσεις πιστοποίησης (ή επανεξετάσεις) 

γνώσεων και δεξιοτήτων, θα λάβουν εκπαιδευτικό 

επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά 

ώρα κατάρτισης.  

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα αντιστοιχεί σε 

425€ (85 ώρες κατάρτισης Χ 5,00€).  

Διευκρινίζεται ότι για κάθε απουσία έως του 

ποσοστού του 10% των ωρών κατάρτισης, επιφέρει ανάλογη μείωση στο εκπαιδευτικό επίδομα.  
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Οφέλη από τη συμμετοχή στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης 

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι ωφελούμενοι μέσω τις συμμετοχής τους στις δράσεις 

κατάρτισης και πιστοποίησης, πλην του εκπαιδευτικού επιδόματος, είναι σημαντικά και 

πολλαπλά. Πιο συγκεκριμένα:  

 
• Ενισχύεται η εργασιακή και επαγγελματική τους επάρκεια και η θέση τους στην αγορά 

εργασίας, μέσω τις απόκτησης πρόσθετων και επίκαιρων γνώσεων.  

• Προωθείται η βιώσιμη και ποιοτική απασχόλησή τους και η δυνατότητα κινητικότητας 

Συμβάλλουν στην προσαρμογή του επιχειρηματικού κόσμου στις σύγχρονες εξελίξεις και στο νέο 

αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας.  

• Ενισχύεται η ατομική και κοινωνική τους θέση μέσω επαγγελματικής ανέλιξης και βελτίωσης 

του επαγγελματικού τους προφίλ με θετικές επιπτώσεις στο οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον.  

• Λαμβάνουν πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους Φορείς 

Πιστοποίησης Προσώπων με βάση το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.  
 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι και εποχικά εργαζόμενοι σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως 

του κλάδου απασχόλησής τους. Στα προγράμματα κατάρτισης δεν εμπλέκονται κατ’ ουδένα 

τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους.  

 

Διευκρινίζεται ότι:  

• Οι εποχικά εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ακόμα και αν λαμβάνουν το ειδικό εποχικό 

επίδομα.  

• Δεν μπορούν να συμμετέχουν οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής, οι δημόσιοι υπάλληλοι, 

οι άνεργοι και άνεργοι οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.  

 

Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του 

δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που 

εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης [Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr)].  

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο περιφέρεια και να 

παρακολουθήσει μόνο ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο.  

ΟΦΕΛΗ 
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Οι υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του 

εργαζόμενου τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και κατά τη 

χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στο πρόγραμμα (η χρονική στιγμή εισόδου ταυτίζεται 

με την πρώτη μέρα κατάρτισης). 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής / μοριοδότηση, ακολουθήστε το 

παρακάτω link:  

https://bit.ly/3OdH7Wg 

 

Υποβολή αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτησή τους 

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.palso110.gr. Στην αίτησή τους έχουν δικαίωμα να 

επιλέξουν ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά αντικείμενα, ωστόσο θα μπορούν να 

παρακολουθήσουν μόνο ένα από αυτά. Κάθε αίτηση λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. > 

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα 

απαιτούμενα πεδία και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία.  

Δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την 

υποβολή αυτής. Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνεπάγεται απόρριψή της. Ο 

αιτών θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ηλεκτρονικά στο 

Πληροφοριακό Σύστημα.  

Σε περίπτωση αδυναμίας του υποψηφίου, δύναται να αποστείλει σε φυσικό αρχείο τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δικαιούχο Φορέα. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 

από τη Παρασκευή 24/06/2022 και λήγει την Παρασκευή 22/07/2022 και ώρα 23:59:59.  

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων), Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού 

ταυτοπροσωπίας.  

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών τυπικής εκπαίδευσης (Απολυτήριο τουλάχιστον Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ κλπ, ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 

διδακτορικός τίτλος σπουδών). Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο 

εξωτερικό ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ 

περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Αντίστοιχα για τους τίτλους σπουδών Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του εξωτερικού, υποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν πρόκειται για τίτλο τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης του Ο.Ε.Ε.Κ, ή του Ε.Ο.Π.Π. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 

βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Τέλος για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής εκπαίδευσης  

https://bit.ly/3OdH7Wg
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του εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βεβαίωση για την αντιστοιχία βαθμού 

στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά 

τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

3. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων από τα οποία να προκύπτει:  

• Ο Α.Φ.Μ και η Δ.Ο.Υ.  

• Ο Α.Μ.Κ.Α.  

• Ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου  

4. Αποδεικτικά Εργασιακής κατάστασης  

Για τους εργαζόμενους:  

• Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή Αποδεικτικό Μισθοδοσίας τελευταίου μήνα πριν την 

υποβολή της αίτησης ή Πίνακα Απασχόλησης προσωπικού Ε4 ή Αναγγελία πρόσληψης (Έντυπο 

Ε3). Τα έντυπα Ε3 και Ε4 δύναται να εκδίδονται στο https://employees.yeka.gr/ Εργαζόμενοι, που 

βρίσκονται σε αναστολή εργασίας κατά την υποβολή της αίτησης υποβάλλουν μόνο το έντυπο 

της αναστολής εργασίας. Για τους εποχικά εργαζόμενους: Εάν, κατά την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησής τους, είναι εργαζόμενοι, εμπίπτουν στην περίπτωση των εργαζομένων και 

απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Εάν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, 

είναι σε καθεστώς ανεργίας, αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί 

η εποχικότητα, η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται από Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης 

Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον εργοδότη είτε από τη Βεβαίωση Λήξης 

Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη και από Βεβαίωση 

Εποχικότητας της επιχείρησης ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από 

τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα είτε πρόκειται για την επιδότηση 

ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά 

και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά). Τα έντυπα Ε6 ή Ε7 εκδίδονται 

και στο https://employees.yeka.gr/ Σημειώνεται ότι ως εποχική θεωρείται η εργασία που 

παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι 

οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων 

πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο 

και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους 

δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο 

απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).  

5. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο Αιτών/ ούσα θα είναι κύριος δικαιούχος  

6. Υπεύθυνη Δήλωση προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

(Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ.), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή, 

συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ και τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, στην οποία να 

δηλώνει ότι: I. Αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα II. Την ημέρα 

υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση 
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 εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η στην επιχείρηση με επωνυμία «…………………….» 

και ΑΦΜ «………………….» III. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των 

πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή. Τα δικαιολογητικά 

αναρτώνται σε ευκρινή σαρωμένα (Scan) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων 

τους, στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης. Σε περίπτωση αδυναμίας ανάρτησης των 

δικαιολογητικών, εναλλακτικά δύναται να αποσταλούν με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

palsofed110@gmail.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Λυκαβηττού 2 & Ακαδημίας, Αθήνα, 

Τ.Κ.10671, μέχρι τις 22/07/2022 (λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου). Επισημαίνεται 

ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθότητα και την πληρότητα των 

δικαιολογητικών που θα αναρτήσει στο πληροφοριακό σύστημα. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω: 

-Δικαιολογητικά κατά την είσοδο στο πρόγραμμα κατάρτισης 
-Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων 

-Διαδικασία υποβολής ενστάσεων 

-Διαδικασία οριστικοποίησης πίνακα αποτελεσμάτων 

-Προστασία προσωπικών δεδομένων 
ακολουθήστε το παρακάτω link: 

https://bit.ly/3OdH7Wg 

 

Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις 

Συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 10:00 – 

14:00 στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Λυκαβηττού 2 & 

Ακαδημίας, Αθήνα. 

Τηλ. 2103636052  

email: palsofed110@gmail.com  

Αρμόδιο Πρόσωπο: Μπαλτάς Ηλίας. 

 

 

Για να υποβάλλετε Αίτηση Συμμετοχής ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://bit.ly/3OeyJ9g 

 

 

 

 

https://bit.ly/3OdH7Wg
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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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 Τουρισμός για όλους 2022 
 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της 

επιδότησης σε δικαιούχους, υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της 

Επικράτειας. 

 

 

Υποβολή αιτήσεων έως: 21 Ιουλίου 2022 

Μέσω του προγράμματος χορηγείται οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ 

σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις, κατόπιν σχετικής τους ηλεκτρονικής αίτησης 

και επιλογής μέσω κλήρωσης. Η οικονομική αυτή διευκόλυνση πιστώνεται στον δικαιούχο σε 

ψηφιακή χρεωστική κάρτα. 

Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», είναι ενήλικα φυσικά 

πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της 

παρούσας (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).                                                     . 
 

Για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, ήτοι για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2022», 

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα 

οριζόμενα στον κάτωθι πίνακα εισοδηματικά κριτήρια. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το 

απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου 

του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται 

τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο 

απαλλάσσεται του φόρου. 
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  ΑΤΟΜΙΚΟ (+ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ + ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ) 

ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 16.000 28.000 

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 17.500 29.500 

ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 19.000 31.000 

ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 21.000 33.000 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 26.000 38.000 

 

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση, η οποία υποβάλλεται από τους δυνητικούς 

δικαιούχους μέσω ειδικής εφαρμογής προσβάσιμης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ), μέσω του vouchers.gov.gr. 

 

 

 My Data: Τι αλλάζει. 
 

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ: Διαβάστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τις αλλαγές εδώ: 

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

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές: 

Ο χρόνος διαβίβασης εσόδων πλέον, είναι το αργότερο η επόμενη ημέρα από την ημερομηνία 

έκδοσης του παραστατικού. 

         Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχουν δύο επιλογές: 

Η μία είναι να ανεβαίνει το έσοδο με το που εκδίδεται το παραστατικό ή αν δεν επιθυμείτε αυτό 

τον τρόπο, θα πρέπει το έσοδο να διαβιβάζεται το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα. 

Το παραπάνω ισχύει για όλες τις μορφές εσόδων (Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγια 

Πώλησης, Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών). 

Προστίθεται ο όρος “Απώλεια Σύνδεσης”, ο οποίος μας ορίζει τους χρόνους που μπορούμε να 

ανεβάσουμε ένα έσοδο μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα υπήρχε απώλειας σύνδεσης  
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στο διαδίκτυο ή υπήρχε αποδεδειγμένα πρόβλημα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε για 

την ανάρτηση των εσόδων. 

Σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε επιπλέον δύο (2) ημέρες περιθώριο για την διαβίβαση του 

εσόδου. 

Για το έτος 2022 κατ’ εξαίρεση, για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ειδική φόρμα 

καταχώρησης, μπορούν να ανεβάζουν τα έσοδά τους μέχρι και την 20η του επόμενου μήνα.Οι 

επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ειδική φόρμα καταχώρησης είναι οι επιχειρήσεις που έχουν 

τζίρο έως 50.000€ ή εκδίδουν έως 50 τιμολόγια/έτος. Ακόμα όμως και οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις από το 2023 θα εμπίπτουν στην γενική κατηγορία ενημέρωσης του MyData, το 

αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα από την έκδοση του παραστατικού. 

Θεωρητικά από την στιγμή που δεν έχουν ψηφιστεί  ποινές , η περίοδος αυτή θεωρείται 

περίοδος προσαρμογής . Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε μπορεί να αλλάξει ανά πάσα ώρα. 

Πηγή: CompuTax 

 

 

 Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες 
 

20 
Ιουλίου 

 

 Υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων συμφωνητικών που 
καταρτίστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο 
 

 

29 
Ιουλίου 

 Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
του άρθ. 3 του Κ.Φ.Ε. (εκτός αυτών που συμμετέχουν σε νομικά 
πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά 
βιβλία), φορολογικού έτους 2021 (Προσοχή: έως 29.7.2022 και 
ώρα 15:00) 

 

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) 

 

29 
Ιουλίου 

 Εφάπαξ καταβολή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, για τη 
χορήγηση έκπτωσης 15% επί του επιστρεπτέου ποσού 
 

 

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 
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 Τα ΝΕΑ των Συλλόγων: ΣΙΚΞΓ Άρτας 
 

Ταξίδι του ΣΙΚΞΓ Άρτας σε Ιρλανδία και Σκωτία 

Κείμενο: Βέκη Αθανασάκη  

Πριν μερικές ημέρες επιστρέψαμε από την 

εκδρομή μας στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, τη 

Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία. Ήταν ένα ακόμη 

εκπαιδευτικό ταξίδι που οργάνωσε η Palso Άρτας 

για τους μαθητές που φοιτούν στα κέντρα μας, 

τους συναδέλφους της Άρτας και όχι μόνο και τους 

φίλους μας.  

Το πρωί της Τρίτης 28/6 ξεκινήσαμε από την πόλη 

μας για την Αθήνα και αργά το βράδυ φθάσαμε στο Δουβλίνο, την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας 

της Ιρλανδίας. 

Την επομένη κάναμε πανοραμική ξενάγηση της πόλης των Τζέιμς Τζόυς, Όσκαρ Ουάιλντ, Τζόναθαν 

Σουίφτ με τον Ιρλανδό ξεναγό μας να απαγγέλει στίχους του έπους 

‘Οδυσσέας’ και την μαθήτρια Μυρτώ-Αλεξάνδρα Χαρακλιά να 

παρουσιάζει το πρότζεκτ της για το έργο του Όσκαρ Ουάιλντ De 

Profundis ( Εκ Βαθέων ) μπροστά στο άγαλμα του. Το βράδυ 

περπατήσαμε στο ποτάμι και γευτήκαμε την διάσημη μαύρη μπύρα 

Γκίνες στο Temple Bar με τη συντροφιά του παλιού μας μαθητή 

Δημήτρη Βούρη που εργάζεται στο Δουβλίνο τα τελευταία οκτώ χρόνια. 

Συνεχίζοντας την περιήγηση μας επισκεφθήκαμε το μεσαιωνικό κάστρο Μπανράττυ, όπου τα 

αυθεντικά έπιπλα και ο εξοπλισμός του 15ου αιώνα καθώς και το λιλιπούτειο χωριό στο διπλανό 

πάρκο δίνουν χρήσιμα στοιχεία για την ζωή στη χώρα εκείνης της εποχής. Και ασφαλώς μιας και 

βρισκόμαστε στον Ατλαντικό, δεν θα μπορούσαμε να μην επισκεφθούμε τους Βράχους Μόχερ που 

υψώνονται ατρόμητοι και υπερήφανοι 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και εκτείνονται σε μήκος 

8 χιλιομέτρων. Ένα σεληνιακό τοπίο στο οικοσύστημα Μπέρρεν – βραχώδης γη – με ελάχιστη 

βλάστηση να αναπτύσσεται στα ασβεστολιθικά λιθοστρώματα στο δρόμο για το Γκόλγουεϊ. 

Και το ταξίδι συνεχίζεται βόρεια μέσα από τα μαγευτικά 

τοπία του εθνικού δρυμού Κονεμάρα. Λίμνες κατά μήκος 

του δρόμου, ψηλά βουνά, άνετα φιόρδ, που σου κόβουν 

την ανάσα. Επίσκεψη στο επιβλητικό Αββαείο Κάιλμορ 

που φιλοξενεί μοναχές του Τάγματος των Βενεδικτίνων 

και λειτουργούσε ως σχολείο – οικοτροφείο έως το 2010. 

Εκπληκτικοί και οι κήποι καθώς και το παρεκκλήσι κοντά 

στο κεντρικό κτίριο του αβαείου. Υπέροχη η κρουαζιέρα 

στο φιόρδ Κίλλαρυ και γευστικότατα τα αχνιστά μύδια 

που καλλιεργούνται εκεί. Το γραφικό Γουέστπορτ ήταν επίσης μια ωραία έκπληξη. 
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Το πρωί της 5ης ημέρας διασχίσαμε τα 

σύνορα για να περάσουμε στη Βόρεια 

Ιρλανδία, την 4η περιοχή-χώρα του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Στην πόλη Λοντονντέρυ με τα 

άριστα διατηρημένα τείχη μέσα στη δυνατή 

βροχή ο τοπικός ξεναγός ριγούσε 

περιγράφοντας τις συγκρούσεις ανάμεσα στις 

δύο κοινότητες των Ιρλανδών καθολικών και 

Ιρλανδών προτεσταντών τις ταραγμένες 

δεκαετίες του ’70 και ’80. Οι γίγαντες πάντα 

γοητεύουν τα παιδιά, στην περίπτωση μας το 

Τζάιαντς Κόζγουεϊ, ο δρόμος του Γίγαντα, παγκόσμιο κληροδότημα Unesco, το 8ο θαύμα του 

κόσμου, αποτελείται από 40 χιλιάδες πολυγωνικούς κώνους βασάλτη που σχηματίστηκαν από 

καυτή λάβα πριν 60 εκατομμύρια χρόνια, γοήτευσε κι εμάς αλλά και την παγκόσμια κοινότητα 

αφού υπήρχαν εκεί χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης. Το απόγευμα, το ηλιόλουστο και 

ανοιχτόκαρδο Μπέλφαστ μας υποδέχτηκε με τους κατοίκους χαλαρούς στα καταπράσινα 

φροντισμένα πάρκα και τη νεολαία ζωηρή στην απογευματινή της έξοδο. 

Μετά από ένα ακόμη πλούσιο πρόγευμα, επιβιβαστήκαμε στο φέρρυ με προορισμό την 

αγαπημένη Σκωτία. Πρώτη σύντομη στάση στο Άυρ, τη γενέτειρα του εθνικού ποιητή της Σκωτίας 

Ρόμπερτ Μπερνς, όπου επισκεφθήκαμε το πιο ευχάριστο μουσείο φτιαγμένο με αγάπη και μεράκι, 

το μουσείο Ρίβερσάιντ. Τα πρώτα οχήματα που κυκλοφόρησαν στη Βρετανία, η εξέλιξη των 

οχημάτων και της μόδας ως τις μέρες μας, οι εμπορικές οδοί του παρελθόντος. Και βέβαια, η 

μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, η Γλασκώβη με την βικτωριανή αρχιτεκτονική, τα μοντέρνα μπαρ 

και κομψά εστιατόρια, τις pedal pubs, την πλατεία Τζώρτζ, το πανεπιστήμιο, το σύγχρονο εμπορικό 

κέντρο, τον καθεδρικό ναό περίμενε για να την εξερευνήσουμε. 

Και ποιος δεν έχει ακούσει τα Χάιλαντς; Και 

ποιος δεν έχει δει εντυπωσιακές ταινίες και 

σειρές με τον Χάιλαντερ, τον Αουτλάντερ. 

Διασχίσαμε το εθνικό πάρκο Λοχ Λόμοντ με τους 

απίστευτης ομορφιάς καταπράσινους λόφους 

κατά μήκος των γκριζογάλαζων λιμνών. 

Συνδυασμός του εντυπωσιακού τοπίου των 

Γκράπιαν με τη βουκολική γαλήνη των 

Μπόρντερς. Στην καρδιά των Χάιλαντς πιά με 

εκατοντάδες φωτογραφίες προσπαθούσαμε να 

συγκρατήσουμε το συναρπαστικό τοπίο ενώ 

φθάνοντας στο περίφημο κανάλι της 

Καταλονίας, είδαμε πως λειτουργεί και κρυφοκοιτάζαμε την Λοχ Νες μην τυχόν και ξεπροβάλλει 

το αγαπημένο τερατάκι η Νέσσι. Διοικητικό κέντρο των Χάιλαντς το Ίνβερνες. Μια ήσυχη πόλη 

εκτείνεται στις όχθες του ποταμού Νες, μια πόλη που θρήνησε θύματα από τον covid και αποτίνει  
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φόρο τιμής μέσα από μια απλή χειροτεχνία των ενοριτισσών στον τοπικό ναό Τo the ones we loved 

and lost… 

Σε στρατηγική θέση το κάστρο Μπλερ της οικογένειας Άθολ από 

το 1269. Σε άριστη κατάσταση το κτίριο, με πολυτελή 

διακόσμηση ανήκει στον 12ο Δούκα απόγονο της οικογένειας. 

Γεμάτη πορτραίτα η είσοδος και το κλιμακοστάσιο, σε ένα από 

αυτά ο 25χρονος γιός του 4ου Δούκα Charles που ταξίδεψε στην 

Ελλάδα 200 χρόνια πριν για να στηρίξει τον αγώνα για την 

ανεξαρτησία. Ο τάφος του βρίσκεται στη Γαστούνη. Θαυμάσιοι 

οι αχανείς κήποι με τα υπέργηρα δένδρα, τα φυτά, τα άνθη και τα ελάφια. Στη συνέχεια, Αγγλικό 

τσάι στο χωριό Πιτλόχρυ, γνωστό για το αποστακτήριο ουίσκι και την καλλιέργεια της καφέ 

πέστροφας. 

Τελευταίος σταθμός της εκπαιδευτικής μας 

περιήγησης η ‘Αθήνα του Βορρά’, το 

μεγαλοπρεπές μεσαιωνικό Εδιμβούργο των 

θρύλων και του διαφωτισμού, πατρίδα των 

Walter Scott και Arthur Conan Doyle, 

συγγραφέα του διάσημου Sherlock Holmes. 

Από την κορυφή του λόφου Κάλτον 

απολαύσαμε την πανοραμική θέα της πόλης 

με τα πολλά επίπεδα. Περπατήσαμε το 

Βασιλικό μίλι που ενώνει την επίσημη βασιλική 

κατοικία Holyrood Palace με το επιβλητικό 

κάστρο του Εδιμβούργου και αποτελεί ιστορία αιώνων με τα μουσεία, τους ναούς, τις γωνιές που 

οι Adam Smith, David Hume και ο μεταρρυθμιστής της 

Σκωτικής Εκκλησίας John Knox συζητούσαν ή δίδασκαν. 

Γνωρίσαμε εδώ κατασκευαστές γκάιντας και kilts, 

ακούσαμε παραδοσιακή μουσική, δοκιμάσαμε ουίσκυ, 

ψωνίσαμε τα διάσημα tartan και κασμιρένια προϊόντα ενώ 

δεν παραλείψαμε να επισκεφθούμε την Εθνική 

Πινακοθήκη, και όλους τους χώρους του κάστρου. 

Την Παρασκευή 8/7 επιστρέψαμε στην πόλη μας και την 

καθημερινότητα μας γεμάτοι γνώσεις, εικόνες, 

συναισθήματα, εμπειρίες αλλά και αναπόφευκτες συγκρίσεις. Ήταν ένα ονειρεμένο ταξίδι για εμάς 

τους ενήλικες και ένα δώρο – επένδυση ζωής για τους μαθητές από τους γονείς τους. Καλό 

υπόλοιπο καλοκαιριού! 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
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