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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 81                                                                               12 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 Eγκύκλιος του Υπ. Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (Αρ.Πρωτ. 108730/ΓΔ4/08-09-2022) που εξέδωσε το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων ενόψει της λειτουργίας των σχολικών μονάδων ισχύουν τα 
παρακάτω: 
 

 
◼ Χρήση Μάσκας  
Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή 
υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για 
τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το 
λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών 
μονάδων. 
 
◼ Υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test ή PCR test) των μη εμβολιασμένων και μη νοσήσαντων 
εκπαιδευτικών  
Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π., καθώς και το διοικητικό και 
λοιπό προσωπικό, οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή 
νοσήσαντες και διαθέτουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε 
ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εισέρχονται 

στις σχολικές μονάδες με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού ή βεβαίωσης. Υπεύθυνος 
ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της 
σχολικής μονάδας.  

 

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π- Ε.Β.Π., καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι 
δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
1, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο μία (1) φορά την 
εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη 
μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 
84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134).                                                                                                                                                                            
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Υπεύθυνος Ύλης: Κουρούπης Δημήτριος 

Επικοινωνία: enimerosi@palso.gr 

Photos: Dreamstime©   
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Ο παραπάνω υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία 
(1) φορά ανά σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από 
την προσέλευση στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής 
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται η ανωτέρω βεβαίωση 
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και ο/η εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ 
προσέρχεται στην υπηρεσία του για παροχή διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου, με την επίδειξη 
της εν λόγω βεβαίωσης.  
 
Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το 
πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.  

 
Υπεύθυνος για τον έλεγχο προσκόμισης πιστοποιητικού 
εμβολιασμού/νόσησης ή της βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού 
ελέγχου ορίζεται ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της 
σχολικής μονάδας, ο/η Προϊστάμενος/η Κέντρων Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), καθώς 
και ο/η Προϊστάμενος/η των Κέντρων Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), αντίστοιχα.  
 
Σε περίπτωση μη επίδειξης του πιστοποιητικού 
εμβολιασμού/νόσησης ή μη διενέργειας εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου και επίδειξης της αντίστοιχης βεβαίωσης 
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου από τους 
εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. δεν τους επιτρέπεται η 

είσοδος στην υπηρεσία τους. Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η 
Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, ή ο/η Προϊστάμενος/η Κέντρων 
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), καθώς και ο/η 
Προϊστάμενος/η των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), ο/η 
οποίος/α, εφόσον συντρέχει η περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, ενημερώνει εγγράφως, 
χωρίς καθυστέρηση, τον/την αρμόδιο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης ή Περιφερειακό/ή 
Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, προκειμένου να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο 
ενέργειες. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. υφίστανται, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 και τις εξής συνέπειες:                    
Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. επιβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για 
επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας 
Εκπαίδευσης. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων δεν καταβάλλονται αποδοχές και το εν 
λόγω χρονικό διάστημα δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε 
νόμιμη συνέπεια. Εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή 
αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και κατά συνέπεια εκλείψει ο λόγος επιβολής 
του παραπάνω ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, αυτή αίρεται με όμοια 
απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.  
Για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων 
εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά ισχύει στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αντιστοίχως. 
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◼ Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19 
 
Διαχείριση μαθητή/μαθήτριας, εκπαιδευτικού και μέλους του προσωπικού με συμπτώματα 
περιστατικών COVID-19 
 

 Εάν ένας/μία μαθητής/τρια 
εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί 
να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη 
COVID-19, εκτός του χώρου του 
σχολείου, παραμένει στο σπίτι και 
ειδοποιείται η σχολική μονάδα με 
ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Εάν 
ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη 
σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ 
μέρους του Υπευθύνου COVID-19 της 
σχολικής μονάδας τα παρακάτω:  
- Επικοινωνία με την οικογένεια για 
παραλαβή του/ της μαθητή/τριας.  
-Απομόνωση του/της μαθητή/τριας 
σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο 
χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα 
υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής 
χειρουργικής μάσκας.  
- Εφαρμογή υγιεινής χεριών και 
αναπνευστικής υγιεινής από τον/την μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.  
- Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και σε περίπτωση 
κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων- ποδιά αδιάβροχη και 
οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).  
- Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την 
αναχώρηση του/της μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.  
- Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με 
αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο 
κρούσμα COVID-19 συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου 
(PCR) Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ` οίκον, 
ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της. Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε 
συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις 
λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα 
συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19, πρόβλημα υγείας, χωρίς να 
είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.  
 
Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μαθητής/τρια είναι ύποπτο κρούσμα 
συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).  
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Εάν ένας εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. ή μέλος του λοιπού προσωπικού εκδηλώσει 
συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του 
σχολείου, παραμένει στο σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιείται η σχολική μονάδα. Εάν αυτό συμβεί 
όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από το χώρο του σχολείου μετά από συνεννόηση με τους 
υπεύθυνους. Συστήνεται η υποβολή του σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) 
Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμένουν σε απομόνωση κατ΄ οίκον, ενώ το 
σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. 
 
 

◼ Διαχείριση μαθητή/τριας και μέλους του προσωπικού στην περίπτωση θετικού 
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ 
COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) 
 
Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. ή μέλος του 
λοιπού προσωπικού ενημερώνει τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας για το 
θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19. Ο/Η μαθητής/τρια και το μέλος του 
προσωπικού που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το 
σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού 
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια ή 
το μέλος του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέχει και από όλες τις 
εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός). Ως ημέρα 0 
θεωρείται η ημέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής διάγνωσης.  
 
◼Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19 
 

Ο/Η μαθητής/τρια ή ο/η ενήλικος/η μπορεί να 
επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) 
ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν 
συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο 
βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για 
ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. Αν ο 
πυρετός επιμένει συστήνεται η παράταση της 
απομόνωσης εντός της οικείας μέχρι την πλήρη 
υποχώρηση του πυρετού. Για την επιστροφή στο 
σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν 
απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού 
διαγνωστικού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής 
βεβαίωσης. Σε περίπτωση, όμως, που, παρά τις 
συστάσεις, πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός 

διαγνωστικός έλεγχος και είναι θετικός, τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο μη επανόδου στο 
σχολείο. Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το παραπάνω 
απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να παραταθεί, σύμφωνα με την γνώμη 
του θεράποντος ιατρού.  
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Οι μαθητές/τριες καθώς και τα μέλη του προσωπικού όταν επιστρέφουν στο σχολείο ή στην 
υπηρεσία τους υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή 
ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης.  
 
◼ Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με αρνητικό εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο 
Ο/Η μαθητής/τρια ή ο/η ενήλικος/η που χαρακτηρίσθηκε ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 και 
υποβλήθηκε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με αρνητικό αποτέλεσμα επιστρέφει στο 
σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του 
πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την υποχώρηση/βελτίωση των συμπτωμάτων. Για την 
επάνοδο στο σχολείο δεν απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή αρνητικού 
διαγνωστικού τεστ.  
 
◼ Απουσία εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π από την εργασία τους λόγω νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 
Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π που είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και 
τίθενται σε κατ΄ οίκον απομόνωση για πέντε (5) ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 
Γ της παρούσας, προκειμένου να δικαιολογήσουν την πενθήμερη απουσία από την εργασία τους, 
λόγω νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα (gov.gr –  
EΨΠ), και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 
(taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), εκδίδουν τη βεβαίωση θετικού 
διαγνωστικού ελέγχου. Ακολούθως, υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 επιδεικνύοντας ταυτόχρονα στον/στην Διευθυντή/ντρια/Προϊστάμενό/ή τους 
την αντίστοιχη βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR). Στην περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ή μέλος 
Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοιό COVID-19, 
η απουσία του δικαιολογείται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της με την υποβολή 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και την επίδειξη 
ταυτόχρονα στον/στη Διευθυντή/ντρια/Προϊστάμενό/ή τους των σχετικών εγγράφων του 
νοσοκομείου. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

O Πρόσεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών ΚΞΓ 

σας ευχόμαστε 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
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 Προσωπικός Ιατρός: Οι εγγραφές ξεκίνησαν! 
 

 
Από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να πηγαίνουν και στα φαρμακεία και να 

εγγράφονται στον Προσωπικό Ιατρό 

 

Έτσι ο πολίτης πλέον θα εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή σε Προσωπικό Ιατρό με 3 

διαφορετικούς τρόπους: 

1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό ιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), όπου η 

είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη. 

2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό ιατρό, φέροντας μαζί του, τον ΑΜΚΑ 

του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο. 

3) στο φαρμακείο της γειτονιάς του, φέροντας μαζί του, τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, 

έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο. 

Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού είναι μία δωρεάν παροχή σε όλους τους πολίτες οι οποίοι για 

πρώτη φορά θα έχουν Σύμβουλο Υγείας για θέματα αγωγής υγείας, πρόληψης, διάγνωσης, 

θεραπείας και καθοδήγησης τους σε σοβαρά προβλήματα υγείας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ 

ΙΑΤΡΟΣ 

Δείτε πως θα κάνετε την εγγραφή 
σας εύκολα και γρήγορα! 

https://ehealth.gov.gr/p-rv/p
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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. 



8 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

 Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες 
 
 

14 
Σεπτεμβρίου 

 

 Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από δικαιούχους του 
προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» του Άξονα 2.3 
«Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων», της δράσης 16706 
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω 
σύνδεσμο: 
https://bit.ly/3KDPpXt 

 

 

20 
Σεπτεμβρίου 

 

 Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData α) δεδομένων 
των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων που αφορούν σε έσοδα 
από χονδρικές, λιανικές συναλλαγές και αποκλίσεις μεταξύ των 
δεδομένων των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που 
διαβίβασαν από το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. και των λογιστικών 
εγγραφών εσόδων λιανικής τους, από οντότητες που έχουν 
δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης, β) εσόδων 
που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε 
διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, μηνός Αυγούστου 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεχίζουμε δυναμικά με νέες δράσεις! Μείνετε συντονισμένοι! 

Τα δώρα των νικητών των 

διαγωνισμών σύντομης  

ιστορίας & ποίησης και 

ζωγραφικής  

θα αποσταλούν στα ΚΞΓ 

των νικητών εντός του 

Σεπτεμβρίου. 
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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! 


