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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 85                                                                                 10 Οκτωβρίου 2022 

 

 Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του 
αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών 

 

Γ.Ε.Μ.Η 
 

Δεν προκύπτει υποχρέωση αναγραφής 
του αριθμού ΓΕΜΗ σε αποδείξεις και 

τιμολόγια! 

 
Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχετικά με την εν 
θέματι υποχρέωση διευκρινίζονται τα εξής:                                                . 
1. Από την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4919/2022  προβλέπεται ότι «ο αριθμός ΓΕΜΗ 
αναγράφεται υποχρεωτικά:  
                                    . 

α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., 
β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,  
γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του, 
δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και 
ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου». 
 

2. Από την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι «κάθε έγγραφο της 
εταιρείας, περιλαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που 
χρησιμοποιείται από υποκαταστήματα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, φέρει εκτός των 
ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 22, ανάλογα με την περίπτωση, και την 
ένδειξη του αριθμού καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 

3. Από την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 50 προβλέπεται ότι «για παραβάσεις των άρθρων 22 
και 37 σχετικά με παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων στοιχείων στα έγγραφα και τις 
επιστολές εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια 
(200) έως πεντακόσια (500) ευρώ.                                                  . 
 

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:                                                     . 
1. Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι επιστολές και τα 
έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα 
τιμολόγια.  
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Υπεύθυνος Ύλης: Κουρούπης Δημήτριος 

Επικοινωνία: enimerosi@palso.gr                                                                                     

Photos: Dreamstime©   
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2. Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των άρθρων 26, 28 35, 39 
και 40 της κωδικοποιημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου», τα 
οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί με τα άρθρα 14 του ν. 4548/2018 (για τις ΑΕ), 47 του 
ν. 4072/2012 (για τις ΙΚΕ) και 4 του ν. 3190/1955. Αυτό που εκκρεμούσε πριν από την έκδοση 
του ν. 4919/2022 ήταν η επιβολή κυρώσεων, κατά τα προβλεπόμενα των άρθρων 28 και 40 της 
ανωτέρω Οδηγίας.                                                    . 
 
3. Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις του άρθρου 50 του ν. 4919/2022 δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, 
καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης. 
 
 

 H πλατφόρμα της PALSO διαθέσιμη και στους 
συλλόγους 

 
Διαθέσιμη και στους συλλόγους θα είναι 
πλέον η e-learning πλατφόρμα της PALSO 
σε προνομιακή τιμή και με προνομιακές 
παροχές. 
Οι σύλλογοι που επιθυμούν να 
αποκτήσουν την πλατφόρμα θα έχουν τη 
δυνατότητα εγγραφής μέσω της 
ιστοσελίδας της PALSO       . 

https://bit.ly/3E4BCIg 

 
 

Ετήσια Χρέωση Εγγραφή Αριθμός συμμετεχόντων σε meeting 

€ 120 
(συμπεριλαμβ. ΦΠΑ) 

€ 70 Απεριόριστος! 

 
H πλατφόρμα της PALSO λειτουργεί σε όλους τους υπολογιστές και με όλα τα λειτουργικά 
συστήματα μέσω browser (χωρίς να χρειάζεται να γίνει download). Προσφέρει τη δυνατότητα 
μεταφόρτωσης εγγράφων (pdf, κείμενο, εικόνες κλπ.) καθώς και παρουσιάσεις powerpoint. 
Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα χρήσης λευκού πίνακα, υπηρεσίες ψηφοφορίας και πολλά 
άλλα. 

Με €10 το μήνα ο κάθε σύλλογος αποκτά: 
 

✓Τη δική του υποπλατφόρμα με το logo του 

✓Απεριόριστη εγγραφή μελών 

✓Δυνατότητα διενέργειας online συνεδριάσεων 24/7 

✓Δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης  
    συνεδριάσεων (έως και 64 ώρες εγγραφής) 

✓Δυνατότητα αποστολής καταγεγραμμένης συνεδρίασης 
    σε μέλη μέσω email 

https://www.taxheaven.gr/circulars/28384/odhgia-ee-2017-1132
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/881
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/430
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/29
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1121
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1121
https://bit.ly/3E4BCIg
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 Η γνώση συνεχίζει να απελευθερώνει 

 

 Για τον παραπάνω λόγο ζητάμε: 

- Καινούρια ή αχρησιμοποίητα ή μεταχειρισμένα laptop (max. 5ετίας)  

- Καινούριους ή μεταχειρισμένους εκτυπωτές b/w 

 

 Ο κάθε Σύλλογος, εφόσον επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια μας: 

- μπορεί να συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό και να το αποστείλει στην Ομοσπονδία έως και                         
..30 Νοεμβρίου 2022.                                                                                                                                                                                                     

- να κρατήσει αρχείο δωρητών (για μετέπειτα χρήση από την ΠΟΙΚΞΓ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετά την επιτυχημένη δημιουργία 

εξεταστικού κέντρου στο Κλειστό 

Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου, 

η ΠΟΙΚΞΓ στηρίζει την προσπάθεια του 

ΣΙΚΞΓ Αχαΐας για την προμήθεια 10 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στα 

πλαίσια της δράσης του συλλόγου "Η 

Γνώση Απελευθερώνει". Σκοπός της 

δράσης είναι η στήριξη των τροφίμων 

του  Κλειστού Καταστήματος Κράτησης 

Αγίου Στεφάνου, ώστε με την 

προμήθεια του ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού να προετοιμαστούν και να 

λάβουν μέρος στις εξετάσεις 

γλωσσομάθειας NOCN. 
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Εξετάσεις 
Πιστοποίησης 

Γλωσσομάθειας 
NOCN 

 
 

Γραπτές Εξετάσεις: 

Σάββατο 
17 Δεκεμβρίου 2022 

 
Υποβολή Αιτήσεων: 

28/09/2022 – 24/10/2022 
Late Entries 

έως και 24/11/2022 
 
 

 

Επίπεδο Ώρα  Εξετάσεων Εξέταστρα Late Entries  

B1 
17/12/2022 
09:00 – 11:35 
 

90 €  115 €  

B2 
17/12/2022 
14:00 – 16:35 
 

175 €  200 €  

C1 
17/12/2022 
14:00 – 17:10 
 

185 €  210 €  

C2 
17/12/2022 
09:00 – 12:10 
 

195 €  220 €  
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

• Για την ημερομηνία προφορικής εξέτασης θα ενημερωθείτε από το Σύλλογο σας.  

• Εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 28/09 έως 24/10. Αιτήσεις Late 

Entry έως και 24/11. Τα εξέταστρα των αιτήσεων late entry επιβαρύνονται με διαχειριστικό 

κόστος διαδικασίας (+25 €) σε σχέση με τις εμπρόθεσμες εγγραφές.  

• Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. πρέπει να επισυνάπτονται οι αποδείξεις κατάθεσης στην 

τράπεζα. Σε περίπτωση online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό 

δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. Στο σύλλογο αποστέλλονται τα αντίγραφα 

αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του 

υποψηφίου εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας 

για τον τρόπο αποστολής. Επίσης το ΚΞΓ, για να δηλώσει τους υποψηφίους του, πρέπει να έχει 

το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν 

αποστέλλεται).  

• Εμπρόθεσμες αιτήσεις ανεξάρτητων υποψηφίων μπορούν να γίνουν μέσω της πλατφόρμας  

https://exams.palso.gr/candidate από 28/09 έως 24/10 και αιτήσεις Late Entry έως και 24/11 

και πρέπει να επισυνάπτεται η απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων + αντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου  

• (βλέπε οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων on-line ανεξάρτητων υποψηφίων). Σε περίπτωση 

online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό δημιουργείται και 

επισυνάπτεται αυτόματα. 

Οδηγός χρήσης του συστήματος online 

αιτήσεων για ιδιοκτήτες ΚΞΓ 

 

 Video: Οδηγίες για online πληρωμή 
εξετάστρων NOCN και LAAS για ΚΞΓ 

 

https://bit.ly/3BobQf2  https://bit.ly/3qNlGT2 
   

Video: Οδηγίες για ανάρτηση 
αποδεικτικών κατάθεσης εξετάστρων 

NOCN και LAAS για ΚΞΓ 

 

 Οδηγός χρήσης του συστήματος online 
αιτήσεων για ανεξάρτητους υποψηφίους 

 

 

https://bit.ly/3rNZp7L  https://bit.ly/3SRZC5W 

https://exams.palso.gr/candidate
https://www.youtube.com/watch?v=tSi4AafKg2U
https://www.youtube.com/watch?v=tSi4AafKg2U
https://bit.ly/3BobQf2
https://bit.ly/3qNlGT2
https://www.youtube.com/watch?v=iSS8YIz6rHo
https://www.youtube.com/watch?v=iSS8YIz6rHo
https://www.youtube.com/watch?v=iSS8YIz6rHo
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• Τρόποι πληρωμής: α) με κάρτα (epos) β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό Tράπεζας 

Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. 

Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη 

κ.ξ.γ. ή για ανεξάρτητους υποψήφιους το όνομα υποψηφίου) και στην αιτιολογία 

οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN - ΒΟΙΩΤΙΑ.  

• Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που είναι refer της περιόδου Δεκεμβρίου 2019, η 

τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Δεκεμβρίου 2022. Απαιτείται η 

εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο. 

• Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών. ΝΕΟ! Στο site της Esol Exams, στο παρακάτω link: 

https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html μπορείτε 

να επισυνάψετε την ιατρική γνωμάτευση (από δημόσιο φορέα) και να υποβάλετε 

ηλεκτρονικά το αίτημά σας για εξέταση με ειδικές συνθήκες λόγω μαθησιακών και άλλων 

δυσκολιών έως τις 24/10/2022.  

Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για 

μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Η εγγραφή για συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται 

μέσω της πλατφόρμας της Palso. 

• Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων για τους υποψήφιους που έχουν κάνει εμπρόθεσμη 

εγγραφή αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις (και 

για τα κ.ξ.γ. και για ανεξάρτητους υποψηφίους). Τα Δελτία Συμμετοχής των υποψηφίων που 

κάνουν Late Entry εγγραφή αποστέλλονται μέσω των τοπικών Συλλόγων σε δεύτερο χρόνο. 

• Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το NOCN: Sylvia Kar (τηλ. 210 6390030)/ 

Andrew Betsis  (τηλ.  210  4920871)/  Grivas  (τηλ.  2105573470)/  Archer Editions (τηλ. 

2105561920-1, 2109803293)/ Hamilton House  (τηλ. 2109626166)/ Express Publishing (τηλ. 

2102120800) 

• Βιβλία προετοιμασίας για το NOCN. 

 

 

https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html


7 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

Εκδοτικός Οίκος Επίπεδα 

Andrew Betsis ELT                   τηλ. 210 4920871 B1, B2, C1, C2 

Archer Editions                        τηλ.2105561920-1 B2, C2 

Express Publishing                  τηλ. 2102120800 B1, B2, C1, C2 

Grivas Publications                 τηλ. 2105573470 B2, C2 

Hamilton House                      τηλ.2109626166 B2 

Sylvia Kar Publications          τηλ.2106390030 B2, C2 

 

 

• Past papers & Sample tests υπάρχουν διαθέσιμα στο σύνδεσμο:   

http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html 

 
 
 
 

Near Pass Advantage with nocn 

 

 
 

✓Οι υποψήφιοι που έχουν αξιολογηθεί σε 1 δεξιότητα με Near Pass (έως και 3 marks κάτω 

από τη βάση) και έχουν περάσει τις άλλες 3 δεξιότητες, είναι επιτυχόντες. 

✓Το Near Pass Advantage εφαρμόζεται και στους Refer υποψήφιους. Όταν επανεξετάζονται 

σε 2 ή περισσότερες δεξιότητες, το Near Pass «διατηρείται» ως επίδοση, εάν στην επανεξέταση 

ο υποψήφιος δεν επιτύχει υψηλότερη βαθμολογία. 

✓ΔΩΡΕΑΝ εξέταστρα για τους Refer υποψήφιους για όσες φορές χρειαστεί στις επόμενες 5 

εξεταστικές περιόδους που έχουν δικαίωμα επανεξέτασης. 

 

http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html
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 Οι εξετάσεις NOCN σε όλη την Ελλάδα! 
  
  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 
ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 
ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑ 
ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ 
ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 
ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 

46 
εξεταστικά κέντρα 

σε όλη την Ελλάδα! 
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Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών  

στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά 
 

 

 

 

 

 

Ένα σημαντικό έργο της Ομοσπονδίας PALSO είναι  και η διάθεση βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού προς όλες 

και όλους τους συναδέλφους. Ένα από αυτά είναι και το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Ξένων Γλωσσών. 

Στόχος του χαρτοφυλακίου είναι να βοηθήσει τον μαθητή να καταλάβει πως μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

γλώσσες που μαθαίνει και  να τον παρακινήσει να αποκτήσει γλωσσικές  δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα τηρώντας 

ταυτόχρονα  αρχείο  προόδου. 

Όλα αυτά θα φανούν χρήσιμα όταν ο μαθητής κάνει  κάποια αίτηση σε ένα σχολείο  ή όταν αναζητήσει εργασία 

στη χώρα του ή στο εξωτερικό. 

                                      

Το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών συνδέεται με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για  τις γλώσσες 

και συμμορφώνεται με ένα κοινό σύνολο αρχών  και κατευθυντήριων γραμμών που έχουν εγκριθεί από την 

επιτροπή  υπουργών του Συμβουλίου  της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη που αφορούν στις σύγχρονες γλώσσες. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε με την Ομοσπονδία: 

2103636052 
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης: κ. Σαλάπας 
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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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 Τα ΝΕΑ των Συλλόγων 
 

 

 

ΣΙΚΞΓ ΔΡΑΜΑΣ 

Κυνήγι του Θησαυρού - PALSO Treasure Hunt 2022 

Μετά από δύο χρόνια ο ΣΙΚΞΓ Ν. Δράμας 

διοργάνωσε ένα υπέροχο και κατά κοινή ομολογία 

πολύ επιτυχημένο παιχνίδι την Κυριακή 2 

Οκτωβρίου 2022 στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. 

300 παιδιά ...ναι 300 παιδιά ηλικίας 5-15 χρονών-το 

99% των οποίων μαθητές από τα σχολεία μας !!!!- 

αν και δεχτήκαμε όλα τα παιδιά που θέλησαν να 

λάβουν μέρος. Και τα 300 παιδιά έτρεξαν πολύ, συνεργάστηκαν, έλυσαν γρίφους και πήραν 

μέρος σε διάφορα παραδοσιακά παιχνίδια όπως τυφλόμυγα, τσουβαλομαχίες, αυγομαχίες, 

παζλ, αναγραμματισμούς και πολλά άλλα. 

  
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές μας - συναδέλφους, φίλους, πρώην 

μαθητές, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που μας βοήθησαν 

στην διεξαγωγή του παιχνιδιού !!! Ευχαριστούμε επίσης τους χορηγούς μας - την εταιρεία 

Health-Test Μπάλλας- Παπαδόπουλος, τα καταστήματα Toys-Shop και Bloom, τον ζωγράφο 

μας Ζαμπίδη Κώστα, το κατάστημα Giardino για την προσφορά δύο μπουκαλιών κρασιού - 

ναι, ναι και οι γονείς δεν έμειναν παραπονεμένοι .....είχαμε και για αυτούς δώρα !!! Επίσης 

ευχαριστούμε και τους εκδοτικούς οίκους MM Publications, Grivas, Hamilton Books, 

Burlington Books, Express Publishing, Ahead Books, Betsis και National Geographic Learning 

για την προσφορά δώρων που δόθηκαν σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές ανεξαιρέτως αν κέρδισαν ή 

κληρώθηκαν, την Global Cert για την χορηγία τους και τον 

Δήμο Δράμας για την παραχώρηση του πάρκου. Θα θέλαμε 

επίσης να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τη συνάδελφο 

Κυριακάκη Χριστίνα που οργάνωσε το παιχνίδι και τον 

καλλιτεχνικό διευθυντή μας Ζαμπίδη Κώστα. Το παιχνίδι μας 

φέτος ήταν αφιερωμένο στην αείμνηστη συνάδελφο και 

πρώην πρόεδρο του συλλόγου μας Μπέτυ Αραμπατζόγλου 

που χάσαμε πρόσφατα. Και του χρόνου λοιπόν  !!! 
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 Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες 
 

20 
Οκτωβρίου 

 Πραγματοποιείται η διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα 
myData 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 μηνός Σεπτεμβρίου 2022. 

   

20 
Οκτωβρίου 

 Πραγματοποιείται η υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων 
συμφωνητικών που καταρτίστηκαν το προηγούμενο 
τρίμηνο. 

   

24 
Οκτωβρίου 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις 
εξετάσεις NOCN περιόδου Δεκεμβρίου 2022. 

   

31 
Οκτωβρίου 

 Πραγματοποιείται η υποβολή του ετήσιου πίνακα 
προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. 

   

24 
Νοεμβρίου 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων “ Late Entries”  
για τις εξετάσεις NOCN περιόδου Δεκεμβρίου 2022. 

 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Φαγητού είναι μια 
διεθνής ημέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο 
σε όλο τον κόσμο στις 16 Οκτωβρίου προς 
τιμή της ημερομηνίας ίδρυσης 
του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργί-
ας των Ηνωμένων Εθνών το 1945. Η ημέρα 
γιορτάζεται ευρέως από πολλούς άλλους 
οργανισμούς που ασχολούνται με την 
επισιτιστική ασφάλεια, συμπεριλαμβα-
νομένου του Παγκόσμιου Επισιτιστικού 
Προγράμματος και του Διεθνούς Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 
Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας 
Φαγητού είναι «Ανάπτυξη, θρέψη, 
βιωσιμότητα» 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CE%AF%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CE%AF%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82
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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! 


