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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 93                                                                                 05 Δεκεμβρίου 2022 

  
Σε αυτό το τεύχος Χριστουγεννιάτικες Δραστηριότητες από 

την PALSO 
 
Με μια συλλογή δραστηριοτήτων για τα 
Χριστούγεννα υποδέχεται η ΠΟΙΚΞΓ τις 
γιορτές. Σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα , 
σελίδες ζωγραφικής και μικρών 
κατασκευών έρχονται να κάνουν το 
μάθημα στην τάξη πιο διασκεδαστικό 
και…εορταστικό. 
 
To booklet των δραστηριοτήτων έχει 
αποσταλεί στους συλλόγους σε μορφή 
pdf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οικονομικά και 
Φορολογικά νέα 
 
Η   εγκύκλιος   για  την 
πάγια ρύθμιση 
οφειλών Σελ.3 

 
 
 
Τι  ισχύει  για  την         
Ε π ι σ τ ρ ε π τ έ α  
ΠροκαταβολήΣελ.5 

 
 
 
Παράταση για την 
προθεσμία απογρα-
φής του χρόνου 
εργασίας Σελ.7 

 
 
 
Ενημέρωση από την 
PALSO 
 
Υπεύθυνος ύλης: 
Δ. Κουρούπης 
 
Φωτογραφίες: 
Dreamstime © 
 
Επικοινωνία: 
enimerosi@palso.gr 

 

Good  
Luck! 
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Αναβάθμισε   το   κξγ   σου   με   την  πλατφόρμα  της  PALSO  
 

Απόκτησε τη δική σου πλατφόρμα με την επωνυμία σου εύκολα, γρήγορα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Μεγάλη δυνατότητα 
αποθήκευσης 18+18 

GB (64 ώρες 
εγγραφής). 

 

 Επίλεξε το πακέτο 
που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες του ΚΞΓ 

σου! 
 

 Η πλατφόρμα θα 
διαθέτει Helpdesk 
καθώς και τεχνική 

 Αποκτάς τη δική σου 
(υπο)πλατφόρμα με την 

επωνυμία σου! 
 

δυνατότητα καταγραφής του μαθήματος και αποθήκευσής του   δυνατότητα χρήσης 
whiteboard online   δυνατότητα άμεσου διαμοιρασμού εγγράφων και σημειώσεων                         

 δυνατότητα προβολής βίντεο χωρίς διακοπές 

Αξιοποίησε τις δυνατότητες που σου δίνει η πλατφόρμα eLearning της PALSO με τα πιο δυνατά εργαλεία! 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Επισκέψου  την  ιστοσελίδα  της  
PALSO    στο    www.palso.gr 

ή ακολούθησε τον παρακάτω 
σύνδεσμο για την εγγραφή σου 

www.palso.gr/e-learning 
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 Οικονομικά & Φορολογικά ΝΕΑ 
 

 
Πάγια ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης - Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 
παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 
4997/2022 
 

Με την παρούσα, κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α', 219/25-11-
2022) «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες αντικαθίσταται η υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107) και ευθυγραμμίζεται το εύρος των επιτρεπόμενων 
δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών με το εύρος των επιτρεπόμενων 
δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την Α.Α.Δ.Ε. και σας γνωρίζουμε 
τα ακόλουθα:                                                                   . 
 
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                                        . 
Στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 
τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τους λοιπούς Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών, τόκων λόγω 
μη εμπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και λοιπών συνδεδεμένων με αυτές επιβαρύνσεων, οι 
οποίες έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). 
 
2. ΟΡΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ                                                          . 
Κατόπιν υποβολής αίτησης του οφειλέτη, οι προαναφερόμενες οφειλές δύνανται να ρυθμίζονται 
και να καταβάλλονται:                                                                              . 
α) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή β) σε δύο (2) έως σαράντα 
οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά  

 

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 36/2022 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1162
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4152/year/2013/article/%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/paragraph/11
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4152/year/2013/article/%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/paragraph/11
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/514
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από ουσιαστικό έλεγχο.                                  .            
Επισημαίνεται ότι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της εν λόγω ρύθμισης δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.                                                               . 
Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα 
υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά πέντε (5) 
εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.                                               . 
 
3. ΕΥΕΓΕΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ            . 
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση των κοινοποιούμενων διατάξεων, κατά τη διάρκεια αυτής και 
εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:                                       . 
• Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις. Επίσης, παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, 
κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη 
του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί 
ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας 
της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Τέλος, αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής 
των οφειλών.                                         . 
Ειδικά για τη διαχείριση της ποινικής διαδικασίας θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες. 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ                                             . 
Η αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση και προκειμένου αυτή να καταστεί ενεργή, θα πρέπει ο οφειλέτης 
να καταβάλει το ποσό της πρώτης δόσης. Η πρώτη (1η) δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις 
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής 
στη ρύθμιση. 

5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ                                       . 
Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται εάν:                                               . 
• Δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα δεύτερη δόση εντός έκαστου δωδεκαμήνου ρύθμισης. 
• Δημιουργηθεί νέα οφειλή.                                                     . 
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) δόσης ανά 
δωδεκάμηνο. 

Η απώλεια της πάγιας ρύθμισης συνεπάγεται την απώλεια των ευεργετημάτων αυτής, 
την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει 
ανεξόφλητο και των αναλογούντων σε αυτό προσαυξήσεων, την επιδίωξη της είσπραξης της 
οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, την απαγόρευση 
υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση, μετά τη μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης 
εντός του δωδεκαμήνου.                                       . 
 
 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/495


5 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

 

Nέα εκκαθαριστικά, με επανυπολογισμό του ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής, που θα 
πρέπει να επιστραφούν στο κράτος αναμένεται να εκδοθούν για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
τήρησαν την ρήτρα απασχόλησης, αλλά τηρούν τις νέες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται 
από την απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες υποχρεώνονται πλέον να  
επιστρέψουν εφάπαξ και εντόκως ολόκληρο το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που είχαν 
λάβει, καθώς μετά τους ελέγχους που έγιναν διαπιστώθηκε ότι οι δικαιούχοι δεν τήρησαν τους 
όρους που προβλέπονταν για τη ρήτρα διατήρησης του προσωπικού, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις 
φορολογούμενων που δεν είχαν υποβάλλει δικαιολογητικά. 

Δείτε παρακάτω τι ισχύει: 

Σύμφωνα με την Αριθμ. ΓΔΟΥ 85/2022 του ΦΕΚ Β' 6092/29-11-2022 
Οι υπό στοιχεία: ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β’ 1645), ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 
233/10.10.2020 (Β’ 4471), ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 (Β’ 5047), ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 (Β’ 236), ΓΔΟΥ 
232/1.3.2021 (Β’ 804), ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 (Β’ 1689) κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τροποποιούνται ως εξής:                                                 . 
 
                                                 . 
Υπολογισμός της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων                                                                                           . 
1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 (Β’ 1645) κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:                                                     . 
«Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό 
των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020 θεωρείται ότι 
δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το 
αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των 
εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020 θεωρείται ότι  

 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
Τα ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ μετά τις τροποποιήσεις 

https://www.taxheaven.gr/circulars/32982/gdoy-94-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33658/gdoy-148-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34461/gdoy-233-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34461/gdoy-233-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34783/gdoy-281-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/35499/gdoy-19-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/35830/gdoy-232-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/35830/gdoy-232-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/36336/gdoy-420-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/32982/gdoy-94-2020
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τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.»                                                
 
2. Το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/2020 (Β’4471) κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:                                                      . 
«Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό 
των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 1η 
Μαρτίου 2020 κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης 
του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά 
λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά 
την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020 κατά περίπτωση, θεωρείται ότι τηρήθηκε η 
ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.»                                                            . 
 

3. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία και ΓΔΟΥ 420/2021 (Β’ 1689) 
κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:                                                           . 
«Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό 
των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021, θεωρείται ότι δεν 
τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το 
αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των 
εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021, θεωρείται ότι 
τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.» 
 
4. Το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/2020 (Β’ 5047) κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:                                                   . 
«Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό 
των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η 
Μαρτίου 2020 κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης 
του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά 
λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά 
την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020 κατά περίπτωση, θεωρείται ότι τηρήθηκε 
η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.» 
 

5. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/2020 (Β’ 2729) κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:                                                 . 
«Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό 
των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιουνίου 2020 θεωρείται ότι δεν 
τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το 
αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των 
εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιουνίου 2020 θεωρείται ότι τηρήθηκε 
η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.» 
 

6. Το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/2021 (Β’ 236) κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:                                  . 
 

https://www.taxheaven.gr/circulars/34461/gdoy-233-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/36336/gdoy-420-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/34783/gdoy-281-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33658/gdoy-148-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/35499/gdoy-19-2021
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«Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό 
των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η 
Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης 
του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά 
λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά 
την 1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι τηρήθηκε 
η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.» 
 
7. Το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/2021 (Β’ 804) κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:                                  . 
«Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό 
των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η 
Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης 
του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά 
λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά 
την 1η Ιανουαρίου 2021 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι τηρήθηκε 
η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.» 
 
Διαβάστε περισσότερα για: 

Την τροποποίηση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 
Τον Υπολογισμό του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης 
Την Καταβολή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

Τον εκ νέου υπολογισμός και εκκαθάριση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και 
επιστρεπτέου μέρους ενίσχυσης 
ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  https://bit.ly/3EYkR05    

 

Παράταση έως τις 20 Δεκεμβρίου για την ψηφιακή 
απογραφή του χρόνου εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 
Παρατείνεται έως την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την 
ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο 
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. 

Η παράταση αυτή παρέχεται προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος σε όσες εταιρείες δεν 
απογράφηκαν και στους λογιστές τους να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες. 
Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Με βάση τις εγγραφές που έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα καθίσταται σαφές ότι η 20ημερη παράταση που δίνεται για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας είναι υπερ-επαρκής χρόνος για να γίνουν οι αντίστοιχες εγγραφές για τις 
επιχειρήσεις και τους εργαζομένους που εντάσσονται στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». 

https://www.taxheaven.gr/circulars/35830/gdoy-232-2021
https://bit.ly/3EYkR05
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 Τα ΝΕΑ των Συλλόγων 
 

 

ΣΙΚΞΓ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Την Κυριακή, 27/11/2022 
διοργανώθηκε στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών από 
το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κ.Ξ.Γ. PALSO 
Ν. Ιωαννίνων εκδήλωση με διπλή 
θεματολογία: την καμπάνια "Help a 
Stray" της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας PALSO και την 
απονομή Πιστοποιητικών Γλωσσο-
μάθειας και Αριστείων για τις 

εξετάσεις LAAS και NOCN της εξεταστικής Μαΐου 2022.  

Στην εκδήλωση αναγνώσθηκε χαιρετισμός του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ενέργειας και Βουλευτή 
Ιωαννίνων Κου Γ.Αμυρά και η πρώην Υφυπουργός 
Παιδείας, επίσης Βουλεύτρια Ιωαννίνων, Κα Μ.Τζούφη σε 
ομιλία της αναφέρθηκε στην ανάγκη για γλωσσομάθεια, 
τη συμβολή των ΚΞΓ σε αυτήν, καθώς και στις δράσεις του 
Συλλόγου PALSO.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και 
έκαναν τις βραβεύσεις/απονομές, εκτός της Κας  
Τζούφη, οι Αντιπεριφερειάρχες Παιδείας και 
Πρόνοιας της Περιφέρειας Ηπείρου, οι 
Αντιδήμαρχοι Παιδείας και Αθλητισμού του 
Δήμου Ιωαννιτών και αγαπητοί συνάδελφοι από 
τους Συλλόγους PALSO των Νομών Άρτας, 
Θεσπρωτίας, Κορίνθου και Πρέβεζας-Λευκάδας. 

Στα πλαίσια του 
"Help a Stray" 

μίλησαν ο κος Δ. Κουρούπης, Β’ Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας & 
ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών, αρμόδιος για το Δημοτικό 
Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων. Επίσης, βραβεύθηκαν οι 2 
μαθήτριες ΚΞΓ του Νομού που διακρίθηκαν στον πανελλήνιο 
διαγωνισμό ζωγραφικής, ενώ στην είσοδο εκτέθηκαν όλα τα έργα 
των μαθητών που διαγωνίσθηκαν και συγκεντρώθηκαν τροφές και 
αξεσουάρ για ζώα καθώς και χρήματα που δόθηκαν στην 
φιλοζωική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων "ΖώοΠ.Ι."  
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Ιδιαίτερο σημείο αποτέλεσε η απρόσμενη και εκτός 
προγράμματος απονομή αναμνηστικής πλακέτας στη 
συνάδελφο Νικολέτα Κοκκίνου - Τσουμάνη για τη 
μακροχρόνια προσφορά της στο Σύλλογο και στο 
κλάδο των ΚΞΓ από τις θέσεις της προέδρου Ιωαννίνων 
& του μέλους ΔΣ της Ομοσπονδίας.  

 

Μέσα από το «βήμα» που μας δίνει η  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ο πρόεδρος                                                 
κ. Ευαγγελόπουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα θέλαμε να 
εκφράσουμε την εκτίμησή για την φίλη και συνάδελφο Νικολέττα Τσουμάνη, η 
οποία, υπήρξε πάντα και συνεχίζει να είναι μια αγνή ψυχή, γεμάτη καλοσύνη και 
γνήσιο ενδιαφέρον για τους συναδέλφους.  
Της ευχόμαστε να απολαύσει δημιουργικά το χρόνο της δίπλα στους 
αγαπημένους της ανθρώπους. Όλες και όλοι εμείς στο ΔΣ της ΠΟΙΚΞΓ, την 
ευχαριστούμε για την μακρόχρονη προσφορά της.  

 

 

Για τα παιδιά κληρώθηκαν δώρα προσφορά Burlington Books, Express Publishing, Grivas 
Publications, Hamilton House και MM Publications, ενώ στην έξοδο τα περίμενε κέρασμα με 
μεγάλα μπισκότα σοκολάτας σε σχήμα γάτας και σκύλου! 

  

 H πλατφόρμα της PALSO διαθέσιμη και στους 
συλλόγους 

 
Διαθέσιμη και στους συλλόγους 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) καθώς και 
δυνατότητα αποστολής καταγεγραμμένης συνεδρίασης σε μέλη μέσω email. 

 

 

https://bit.ly/3E4BCIg
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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! 



11 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

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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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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