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 100η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

To 100ο τεύχος της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

είναι γεγονός και είμαστε 

υπερήφανοι που η αναβίωση της 

εφημερίδας της ομοσπονδίας μας 

είχε τόσο μεγάλη αποδοχή. Τα 

τελευταία δυο χρόνια η 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ παρακολουθεί τις 

εξελίξεις στο χώρο της ξενόγλωσσης 

εκπαίδευσης ενημερώνοντας 

έγκαιρα και έγκυρα για κλαδικά, 

φορολογικά και οικονομικά θέματα. 

 

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ έδωσε επίσης τη δυνατότητα στους συναδέλφους 

να γνωρίσουν ιστορικά στελέχη της ομοσπονδίας , να 

ενημερώνονται για τις δράσεις των συλλόγων και να γνωρίσουν 

σύγχρονα  τεχνολογικά και εκπ/κά εργαλεία που διευκολύνουν τη 

δουλειά τους μέσα από τις στήλες  «Οι άνθρωποι της PALSO» , «Τα 

ΝΕΑ των συλλόγων» και «PALSO Tech Tips» αντίστοιχα. 

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δεν είναι απλά ένα 

ενημερωτικό έντυπο. Είναι ένα 

σημαντικό αρχείο των δράσεων, 

των προσπαθειών και των αγώνων 

της ΠΟΙΚΞΓ για τη διασφάλιση της 

συνέχειας του κλάδου.  

Και συνεχίζουμε! Συνεχίζουμε να ενημερώνουμε όλες και όλους 

τους συναδέλφους με το ίδιο μεράκι, με αμεροληψία και σεβασμό. 

 

Καλή συνέχεια ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ! 

   

                       Ενημέρωση  
  

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών               06 Φεβρουαρίου 2023 

από την PALSO 
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 Εγκύκλιος Εξετάσεων Laas 

 

Πρόγραμμα εξετάσεων και εξέταστρα: 

 First Step Pre-A1 A1 A2 B1 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

 
28/5/2023 

9.00 – 10.00  πμ 
 

28/5/2023 
11.30 – 12.30  

 
28/5/2023 

9.00 - 10.30 πμ 
 

28/5/2023 
11.30 - 13.00  

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  
 

28/5/2023 
3.00 – 4.00 μμ 

 
 

28/5/2023 
3.00 - 4.30 μμ 

 
28/5/2023 

3.00 -5.00 μμ 
ΓΑΛΛΙΚΑ  

 
28/5/2023 

3.00 – 4.00  μμ 

 
 

28/5/2023 
3.00 - 4.30 μμ 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ    
 

28/5/2023 
3.00 - 4.30 μμ 

 
28/5/2023 

3.00 -5.00 μμ 
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ € 30 € 45 € 50 € 55 € 55 

 

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους: από 01/03/2023 έως 13/04/2023. 

Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. τα στοιχεία υποψηφίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ, 

επισυνάπτονται τα παραστατικά πληρωμής. 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). 

 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ 

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

 Video: Οδηγίες για ανάρτηση αποδεικτικών κατάθεσης εξετάστρων NOCN και LAAS για ΚΞΓ 

 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 

 

 Αιτήσεις ανεξάρτητων υποψηφίων μπορούν να γίνουν μέσω της 

πλατφόρμας https://exams.palso.gr/candidate από 01/03/2023 έως 

13/04/2023. 

Tα στοιχεία του υποψηφίου να καταχωρούνται σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΛΟΤ και πρέπει να επισυνάπτεται το παραστατικό πληρωμής. (βλέπε 

οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων online ανεξάρτητων υποψηφίων) 

 

 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

https://palso.gr/wp-content/uploads/2022/03/manual_kxg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tSi4AafKg2U
https://www.youtube.com/watch?v=DXCM0Z8m3j8
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek-alphabet-2-english-ELOT-743.pdf
https://exams.palso.gr/candidate
https://palso.gr/wp-content/uploads/2022/03/manual_independent_laas.pdf


3 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

 

 Video: Οδηγίες online εγγραφής ανεξάρτητων υποψηφίων 

 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 

 

Τρόποι πληρωμής: 

α) με κάρτα (epos)  

β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας Πειραιώς  

5051-045781-111 (IBAN: GR54 0172 0510 0050 5104 5781 111).  

 

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 LAAS + Νομός, π.χ. 

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS - ΒΟΙΩΤΙΑ. 

 

Στο Internet, στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.palso.gr βρίσκετε θέματα εξετάσεων (past 

papers), τις προδιαγραφές των επιπέδων (syllabus) καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις 

εξετάσεις. 

 

Πατήστε εδώ για: Θέματα προηγουμένων ετών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας  LAAS PALSO 

δια…μορφώνουμε άριστους γλωσσομαθείς 

https://www.youtube.com/watch?v=6it_ADOyY90
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek-alphabet-2-english-ELOT-743.pdf
https://palso.gr/exams_/language-schools/laas-exams/#past-papers
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 Εγκύκλιος Εξετάσεων NOCN 

 

Πρόγραμμα εξετάσεων και εξέταστρα: 

 B1 B2 C1 C2 
Γραπτές 
Εξετάσεις  

27/5/2023 
9.00 - 11.35 πμ 

 
27/5/2023 

2.00 - 4.35 μμ 

 
27/5/2023 

2.00 – 5.10 μμ 

 
27/5/2023 
9.00 - 12.10 

Εξέταστρα € 90 € 175 € 185 € 195 

Late Entries € 115 € 200 € 210 € 220 
 
 

Γραπτή εξέταση: Σάββατο 27/05/2023 

Κόστος επανεξέτασης για 1, 2 ή 3 parts: Δωρεάν για εμπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής 

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

Εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 01/03 /2023 έως 24/03/2023.  

Αιτήσεις Late Entry έως και 02/05.  

Τα εξέταστρα των αιτήσεων late entry για όλους τους υποψήφιους (νέους και 

επανεξεταζόμενους-refer & μεταφερόμενους από προηγούμενη εξεταστική για λόγους υγείας) 

επιβαρύνονται με διαχειριστικό κόστος διαδικασίας (+25 €) σε σχέση με τις εμπρόθεσμες 

εγγραφές. 

 

Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. τα στοιχεία υποψηφίων σύμφωνα με ταυτότητα και ΕΛΟΤ, 

επισυνάπτονται τα παραστατικά πληρωμής (συν. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ.pdf). Σε 

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

επισυνάπτεται αυτόματα. Στο σύλλογο αποστέλλονται (με τον τρόπο που υποδεικνύει ο 

σύλλογος) τα αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού 

ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Επίσης το ΚΞΓ 

πρέπει να έχει το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ 

(δεν αποστέλλεται). 

 

 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΞΓ 

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

 Video: Οδηγίες για ανάρτηση αποδεικτικών κατάθεσης εξετάστρων NOCN/LAAS για ΚΞΓ 

 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 

 

https://palso.gr/wp-content/uploads/2022/03/manual_kxg.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tSi4AafKg2U
https://www.youtube.com/watch?v=DXCM0Z8m3j8
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/05/Greek-alphabet-2-english-ELOT-743.pdf
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Εμπρόθεσμες αιτήσεις ανεξάρτητων υποψηφίων μπορούν να γίνουν μέσω της πλατφόρμας 

https://exams.palso.gr/candidate από 01/03/2023 έως 24/03/2023 και αιτήσεις Late Entry έως 

και 02/05/2023. 

 

Τα στοιχεία του υποψηφίου να καταχωρούνται σύμφωνα με ταυτότητα και ΕΛΟΤ, να 

επισυνάπτεται το παραστατικό πληρωμής + αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου (βλέπε οδηγίες για την υποβολή 

αιτήσεων online ανεξάρτητων υποψηφίων). Σε περίπτωση online πληρωμής 

(πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. 

 

 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ON-LINE ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

 Video: Οδηγίες online εγγραφής ανεξάρτητων υποψηφίων 

 

Τρόποι πληρωμής:  

α) με κάρτα (epos) β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας 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 Ιουλίου 2020, η τελευταία 

εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Μαΐου 2023. 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 24/03/2023.  

Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για 

μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες.  

https://palso.gr/wp-content/uploads/2022/03/manual_independent_nocn.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6it_ADOyY90
https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
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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. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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


7 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

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. 
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 ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσία ενημέρωσης για συνταξιοδοτικά 
θέματα από την ΠΟΙΚΞΓ 

 

Η ΠΟΙΚΞΓ προσφέρει σε όλες και όλους τους 

συναδέλφους, μέλη των συλλόγων PALSO, που 

πλησιάζουν στην συνταξιοδότηση και επιθυμούν να 

πληροφορηθούν για τα συνταξιοδοτικά τους 

δικαιώματα, τις ενέργειες για τη διεκπεραίωση του 

συνταξιοδοτικού τους φακέλου και οποιοδήποτε 

άλλο συνταξιοδοτικό θέμα, τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν το ερώτημά τους στον ειδικό 

συνεργάτη της Ομοσπονδίας κ. Διονύσιο Τεμπονέρα 

(Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου). 

Η υπηρεσία προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ και το ερώτημα θα υποβάλλεται συμπληρώνοντας το ειδικό 

έντυπο που θα παρέχεται από τους συλλόγους και θα αποστέλλεται στην Ομοσπονδία από όπου 

και θα προωθείται η απάντηση. 

 

 

 Οικονομικά και φορολογικά ΝΕΑ  

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επεξεργασίας αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως 
καταβληθεισών εισφορών 

Την 1η Φεβρουαρίου 2023 πιστώθηκαν στους 
λογαριασμούς 10.829 Ελ. Επαγγελματιών – 
Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών ποσά συνολικού 
ύψους 13.312.413,76 € μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επεξεργασίας αιτήσεων επιστροφής 
αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που είχαν 
υποβληθεί έως 19/1/2023. 

Για τους επαγγελματίες που υπέβαλαν αίτημα μετά από την ανωτέρω ημερομηνία (19/1) η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός επεξεργασίας της αίτησης με 
πίστωση των ποσών στο ΙΒΑΝ του δικαιούχου. 
Συνολικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ επεξεργάστηκαν 24.468 αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων», από τις οποίες 
οι 13.639 απορρίφθηκαν καθώς δεν είχαν πιστωτικό υπόλοιπο. 
 

Αναπροσαρμογή των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών βάσει πληθωρισμού 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 
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Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου και με 

βάση τις προβλέψεις του νόμου 4670/2020 αναπροσαρμόζονται, βάσει του πληθωρισμού (9,6%), 

οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ. 

Σύμφωνα με την απόφαση, οι νέες 

εισφορές ισχύουν από 1ης 

Ιανουαρίου 2023 και κλιμακώνονται 

σε έξι διαφορετικές κλάσεις. Οι 

ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα 

να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των 

εισφορών που θα πληρώνουν. 

Παράλληλα, με απόφαση της 

Διοίκησης του ΕΦΚΑ παρατείνεται 

μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2023 η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. 

Η αναπροσαρμογή των εισφορών κάθε έτος είναι αναγκαία για τους εξής λόγους: 

Πρώτον, διότι η αγνόηση του πληθωρισμού στις εισφορές θα οδηγήσει με μαθηματική 

βεβαιότητα σε χαμηλότερες συντάξεις. Αν δεν υπήρχε ένας μηχανισμός αναπροσαρμογής 

εισφορών θα οδηγούμασταν σε απαξίωση της αξίας των εισφορών υπονομεύοντας τις 

μελλοντικές συντάξεις των ασφαλισμένων, ιδιαίτερα δε σε περιόδους έντονων πληθωριστικών 

πιέσεων όπως αυτή που διανύουμε. Γι’ αυτό το λόγο, σε κάθε σύστημα ασφαλιστικών εισφορών 

υπάρχει ένας μηχανισμός αναπροσαρμογής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πραγματική τους 

αξία.  

Δεύτερον, διότι οι συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό από 

τις εισφορές των εν ενεργεία ασφαλισμένων. Το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι διανεμητικό, 

όπως γενικά συμβαίνει στην Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι οι συντάξεις των σημερινών 

συνταξιούχων καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό από τις εισφορές των εν ενεργεία 

ασφαλισμένων. Κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων θα πρέπει να καλύπτεται και από 

αντίστοιχες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Διαφορετικά το ασφαλιστικό σύστημα θα 

μπει και πάλι σε έναν φαύλο κύκλο αυξανόμενων ελλειμμάτων με προφανείς κινδύνους για τη 

βιωσιμότητά του. 

Τρίτον, διότι το ασφαλιστικό μας σύστημα οφείλει να λειτουργεί με όρους δικαιοσύνης και 

αναλογικής κατανομής των βαρών με βάση τις δυνατότητες του κάθε ασφαλισμένου. Σήμερα 

επικρατεί το παράδοξο, οι εισφορές για κύρια σύνταξη των αυτοαπασχολούμενων που επιλέγουν 

την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία (περισσότεροι από 8 στους 10 επιλέγουν αυτή την κατηγορία) 

να είναι χαμηλότερες ακόμη και από εκείνες που καταβάλουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με 

τον κατώτατο μισθό! Συγκεκριμένα το 2022 η μηνιαία εισφορά για σύνταξη και υγεία για τους μη 

μισθωτούς στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία ήταν 210 ευρώ τον μήνα. Αντιστοίχως, οι 

εισφορές ενός μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, διαμορφώθηκαν πέρυσι (μετά 

τη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού) σε 225,4 ευρώ τον μήνα (με αναγωγή για 14 μισθούς). 

Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο ένας εργοδότης να πληρώνει για δικές του εισφορές λιγότερα  
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χρήματα από τις εισφορές που αντιστοιχούν σε υπάλληλό του ο οποίος αμείβεται με τον 

κατώτατο μισθό! 

 

Ε9: Υποβολή δηλώσεων 2024 (μεταβολές από 1.1.2023) 

 Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό σύστημα ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ) 

Πατήστε ΕΔΩ για είσοδο στην εφαρμογή, τα 

Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν 

- Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς 

ενημέρωσης 

- Αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα 

έτη 2010 και μετά 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα: 

- Εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού σημειώ-

ματος Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξης 

Διοικητικού /Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί. 

- Έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013) στο τρέχον έτος. 

Προθεσμίες 

- Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους 

(σύσταση, απόκτηση κ.λπ.), υποχρεούνται να τις δηλώνουν υποβάλλοντας τη δήλωση Ε9 μέχρι 

την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από την ημέρα της μεταβολής. 

- Σε περίπτωση που πρέπει να υποβάλετε δήλωση στοιχείων ακινήτων χειρόγραφα μπορείτε να 

ανακτήσετε το έντυπο από τη σελίδα των εντύπων. 

 

Βήμα - βήμα 

Α. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα πρέπει αφού διαβάσετε 

προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής καθώς και τις συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις που 

σας αφορούν, να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής 

σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της 

περιουσιακής σας κατάστασης. 

2. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και 

οικόπεδα) και 2 (γήπεδα). 

3. Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά 

στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό 

συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής 

του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής 

ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων. 

 

https://www1.aade.gr/webtax3/etak/faces/index.jspx?_afrLoop=63385925312543&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=y061yljtu_4
https://www.aade.gr/polites/katalogos-entypon
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4. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία 

απαιτείται τροποποίηση. 

5. Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά 

η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή 

επικαρπία. 

6. Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου 

που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και 

αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. 

συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, 

ημερομηνία θανάτου) κ.λπ. 

7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων 

ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους. 

8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά. 

9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει 

διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης. 

10. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο 

επόμενο έτος. 

11. Από τις διαθέσιμες ενέργειες μπορείτε να εκτυπώσετε τις υποβληθείσες δηλώσεις Ε9, την 

περιουσιακή σας κατάσταση και τα εκκαθαριστικά σημειώματα Φ.Α.Π. /πράξεις διοικητικού 

προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 

Β. Εάν επιθυμείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α ν. 4174/2013), θα πρέπει να 

ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Επιλέξτε το τρέχον έτος. 

2. Επιλέξτε την καρτέλα Πιστοποιητικά και από τις Διαθέσιμες ενέργειες την έκδοση νέου 

πιστοποιητικού για χρήση στο τρέχον έτος. 

3. Επιλέξτε χρήση και πληκτρολογήστε τον εντεκαψήφιο Α.Τ.ΑΚ. του εμπραγμάτου δικαιώματος, 

για το οποίο θέλετε να εκδώσετε πιστοποιητικό. 

4. Για κάθε Α.Τ.ΑΚ. εκδίδεται ξεχωριστό πιστοποιητικό. 

5. Από τις διαθέσιμες ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή δικαιώματος για έκδοση 

πιστοποιητικού. 

6. Μπορείτε να κάνετε εκτύπωση προεπισκόπησης πιστοποιητικού, για να ελέγξετε τα στοιχεία 

του πιστοποιητικού πριν αυτό εκδοθεί. 

7. Επιλέξτε έκδοση πιστοποιητικού και στη συνέχεια εκτύπωση. 

Γ. Εάν επιθυμείτε να εκδώσετε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 αντί του 

πιστοποιητικού, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Επιλέξτε το τρέχον έτος. 

2. Επιλέξτε την καρτέλα Υπεύθυνες Δηλώσεις και από τις διαθέσιμες ενέργειες την υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986. 

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται στην υπεύθυνη δήλωση (περιγραφικά στοιχεία 

ακινήτου κ.λπ.) 

 

https://www.oenet.gr/online/oen/forologika-themata-pol/item/11658-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82
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 Tα ΝΕΑ των συλλόγων  

 

 ΣΙΚΞΓ  Βοιωτίας  

 Πνέει αέρας ελπίδας για την πόλη μας! Μια ομάδα ατόμων με 

κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για τα ζώα, μια ομάδα 

μαθητών που στρέφουν τον φακό της φωτογραφικής μηχανής τους 

στο πόνο και την εγκατάλειψη 

αδέσποτων ψυχών (και όχι προς τον 

εαυτό τους για selfie) δημιούργησαν 

και μοιράστηκαν με τον κόσμο της 

Λιβαδειάς μια υπέροχη έκθεση 

φωτογραφίας στη φωτογραφική 

λέσχη. Άνθρωποι που εκτιμούν              

τ έ τ ο ι ε ς     π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς 

παρευρέθηκαν στα εγκαίνια της 

έκθεσης και ελπίζουμε ότι στις 

επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν 

το παράδειγμα τους όλοι οι συμπολίτες μας!!  

Ο σύλλογος Palso Βοιωτίας ήταν ένας από τους μεγάλους χορηγούς της έκθεσης και 

εκπροσωπήθηκε στα εγκαίνια από την πρόεδρο Πέννυ Ζητουνιάτη και την γενική γραμματέα 

Αγγελική Παύλου. 

Συγχαίρουμε τους μαθητές του 1ου 

Λυκείου και τους Εθελοντές Φιλόζωους 

Λιβαδειάς για την αξιόλογη δουλειά που 

έκαναν με σκοπό την ευαισθητοποίηση 

όλων για το θέμα των αδέσποτων ζώων 

της πόλης. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν 

πολλές τέτοιες δράσεις γιατί μας κάνουν 

όλους καλύτερους ανθρώπους. 
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 ΣΙΚΞΓ  Βορείου Ελλάδας 

 

Κυριακή 29/1/2023 - Κοπή Βασιλόπιτας για το 

καλό του χρόνου:  

Στην Αριδαία, για τα μέλη του Συλλόγου Palso 

Northern Greece του Δήμου Αλμωπίας, Νομού 

Πέλλας & Στην πόλη των Γιαννιτσών, για τα μέλη 

Palso Northern Greece του Δήμου Πέλλας 

Σε ζεστή ατμόσφαιρα, με υπέροχη διάθεση και 

χαμόγελα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

υποδέχθηκαν τις / τους συναδέλφους ιδιοκτή-

τριες /τες κξγ και απόλαυσαν τον πρωινό και στην 

συνέχεια τον απογευματινό καφέ, με κεράσματα 

και δώρα προς όλους. 

Το παρόν επίσης έδωσαν στην εκδήλωση οι εκπρόσωποι των εκδόσεων Γρίβα (Χορηγός στην 

εκδήλωση), κα Βιβή Κάμαρη, κα Λιάνα Κάμαρη, κος Απόστολος Παπαδέλης, και ο εκπρόσωπος 

των εξετάσεων ΝΟCN στη Β.Ε., κος Αντώνης Βασιλειάδης. 

Στο χαιρετισμό της η πρόεδρος Βαρβάρα Καρακίτσου, τόνισε 

μεταξύ άλλων για τη σημασία των συναντήσεων των μελών, τόσο 

για τακτική ενημέρωση σε θέματα εκπαιδευτικά, πιστοποίησης 

αλλά και συνδικαλιστικά! 

Παράλληλα έκανε σύντομη ενημέρωση εφ' όλης της ύλης, για 

όσους δεν βρέθηκαν την Παρασκευή στο Φορολογικό σεμινάριο 

και στην Ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας κου 

Ευαγγελόπουλου. 

Η κοπή της Βασιλόπιτας, ανέδειξε τις δύο τυχερές που τις περίμενε 

και το ιδιαίτερο δώρο. 

Στην Αριδαία το φλουρί έπεσε στην κα Ελένη Γεωργιάδου και στα Γιαννιτσά στην κα Ηλιάνα 

Χατζηιωαννίδου. 

Η κοπή της πίτας στις 29/1 θα μείνει για πολλούς λόγους αξέχαστη σε όλους, γιατί περιείχε 

ευχάριστες εκπλήξεις, γενέθλια αγαπημένων που τα γιορτάσαμε σαν οικογένεια, τραγούδι, 

διάθεση κι αγκαλιές!! 

Τέλος το Δ.Σ. με μια γενναιόδωρη απόφαση, κλήρωσε 3 συμμετοχές στο πρώτο επίπεδο 

πιστοποίησης γλωσσομάθειας LAAS για τους μαθητές των κέντρων που οι ιδιοκτήτριες 

συμμετείχαν στις δύο εκδηλώσεις. 

Τα κξγ που θα αξιοποιήσουν το δώρο είναι των Πασχαλίνας Αβράμη, Ελένης Τσούφη και 

Μαριάννας Παπαευθυμίου. 

Ευχές από καρδιάς για μια εποικοδομητική και χαρούμενη χρονιά!!! 

Ευχαριστίες εγκάρδιες στον Χορηγό, στους προσκεκλημένους, στα μέλη που τίμησαν την 

εκδήλωση με την παρουσία τους.  

 

https://www.facebook.com/palso.northerngreece?__cft__%5b0%5d=AZXYzz6wW_IXtOO-fQge6zRSAC1PeDbXesZ9zKD_CHhAhQfSkMVoj_iZ0mQA-0RjqbuSUrVJ0zXNMmgnMC1GlFgjYUu-KJxeLfZiRNyiuClymdjGu78lqGrR19tfyxkDExb32Jzobuv3nb8PK8iJTjwkQ82_P-XE0lwa3TFCVs9rS7ew2mgh6wwIa2slUiK3N8s&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/palso.northerngreece?__cft__%5b0%5d=AZXYzz6wW_IXtOO-fQge6zRSAC1PeDbXesZ9zKD_CHhAhQfSkMVoj_iZ0mQA-0RjqbuSUrVJ0zXNMmgnMC1GlFgjYUu-KJxeLfZiRNyiuClymdjGu78lqGrR19tfyxkDExb32Jzobuv3nb8PK8iJTjwkQ82_P-XE0lwa3TFCVs9rS7ew2mgh6wwIa2slUiK3N8s&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/palso.northerngreece?__cft__%5b0%5d=AZXYzz6wW_IXtOO-fQge6zRSAC1PeDbXesZ9zKD_CHhAhQfSkMVoj_iZ0mQA-0RjqbuSUrVJ0zXNMmgnMC1GlFgjYUu-KJxeLfZiRNyiuClymdjGu78lqGrR19tfyxkDExb32Jzobuv3nb8PK8iJTjwkQ82_P-XE0lwa3TFCVs9rS7ew2mgh6wwIa2slUiK3N8s&__tn__=-%5dK-R
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ΣΙΚΞΓ Βορείου Ελλάδας: συνέχεια 

 

Στο 31ο επιχειρηματικό κ οικονομικό πολύ συνέδριο Money 

Show που πραγματοποιείται με την αιγίδα του Υπουργείου 

Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη, κλήθηκαν να παραστούν τα 

μέλη Palso Northern Greece για εμπεριστατωμένη ενημέρωση 

κ κοπή πίτας! 

Στην όμορφα διαμορφωμένη αίθουσα του Hyatt Regency, 

Ephesus, έφτασαν από νωρίς για να πάρουν τον πρωινό καφέ 

τους με τη συντροφιά συναδέλφων και να ενημερωθούν. 

Η πρόεδρος Βάρβαρα Καρακίτσου μετά τον χαιρετισμό, έδωσε 

τον λόγο στους επίσημους φοροτεχνικούς του κλάδου μας 

Ισμήνη κ Αλέξανδρο Γκούμα (Computax AE). 

Η ενημέρωση όπως πάντα ενδιαφέρουσα κ περιεκτική, τόσο 

γενικά για την οικονομία κ την τεχνολογία στις επιχειρήσεις 

όσο κ ειδικά, σε φορολογικά κ εργασιακά θέματα που 

αφορούν τα κξγ. 

Στη συνέχεια τα μέλη είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τον 

Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, κο Σόλωνα 

Ευαγγελόπουλο, τα συνδικαλιστικά νέα, τις εξελίξεις στην 

πιστοποίηση κ να πάρουν απαντήσεις στις απορίες τους. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπής της νοστιμότατης, 

χειροποίητης πίτας. 

Η Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ κ τα μέλη του συλλόγου 

αντάλλαξαν ευχές, για την νέα χρονιά, με την ελπίδα να 

αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης κ εξέλιξης μέσα από τη δικτύωση 

κ τη συνεργασία όλων των μελών! 

Η τυχερή του φλουριού ήταν η κα Βασιλική Χατζηαντωνίου, κ η 

τύχη της για το τρέχον έτος αποδείχθηκε με το δώρο που 

συνόδευε το φλουρί! 

Δώρα κ υλικό για τα σχολεία τους, πήραν κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης όλα τα μέλη που παραβρέθηκαν. 

 

Ευχαριστούμε από καρδιάς, τον χορηγό μας, Grivas 

Publications, τον Πρόεδρο της ΠΟΙΚΞΓ κο Σόλων 

Ευαγγελόπουλο, την κα Ισμήνη Γκούμα κ τον κο Αλέξανδρο 

Γκούμα, (Computax), τον κο Apostolis Papadoulis (Grivas 

PUblicatons) που εκτός των άλλων ταξίδεψαν από μακριά για να είναι κοντά μας. 

 

Και σε άλλα με υγεία! Μείνετε συντονισμένοι…..!!! 

 

 



15 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

 ΣΙΚΞΓ  Καστοριάς 

Ο τοπικός σύλλογος PALSO Kαστοριάς πραγματοποίησε σήμερα Σάββατο 4/2/2023 κοπή 

βασιλόπιτας! Τυχερή της βραδιάς η εκλεκτή συνάδελφος Vasiliki 

Malea . Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που παρευρέθηκαν 

στην εκδήλωση, το εστιατόριο" " Καλντερίμι" για την ζεστή φιλοξενία 

και ιδιαίτερα τον χορηγό της βραδιάς Burlington Books Greece & 

Cyprus !Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους! 

 

 

 

 

 

 ΣΙΚΞΓ  Ηρακλείου 
 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο 

ΣΙΚΞΓ Ηρακλείου, στο πλαίσιο της οποίας  

βραβεύτηκαν παιδιά μελών που πέτυχαν 

την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ το 

προηγούμενο έτος. Κέφι, χορός, 

διασκέδαση, χωρίς να λείψουν, βέβαια, 

οι συζητήσεις για τρέχοντα κλαδικά 

θέματα. 

 

Ευχαριστούμε τους δωροθέτες – 

εκδοτικούς οίκους: MM Publications, 

Grivas Publications, Hamilton House και 

Express Publishing. 

To ΔΣ του συλλόγου εύχεται Καλή Χρονιά με υγεία, τύχη, χαρά και επίτευξη στόχων. 

 

 ΣΙΚΞΓ  Κοζάνης-Γρεβενών 

 

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Κοζάνης-Γρεβενών κ. Lucy David και η 

Ταμίας κ. Ζωή Κοτούλα συνάντησαν τον Υπουργό κ. Βορίδη το 

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στην Κοζάνη. Συζήτησαν για τα προβλήματα 

του κλάδου μας  και παρέδωσαν υπόμνημα της ομοσπονδίας  σχετικά 

με θέματα που αφορούν τον κλάδο. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063859875366&__cft__%5b0%5d=AZXi4xaY0rGvqlnmud0DomxtZsBelBSddey0wNFoHA84PY1VG5AU1D7dtLl9TtQamujIbI1q0YSkHuk0fAZmbCxIcd_NYPv6aHnlfEzJiq4rOg5sPEzLS3rPDvQ5q7nyDioPqB7dhEY5Pbnh5rGOtE4q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vasiliki.malea17?__cft__%5b0%5d=AZXi4xaY0rGvqlnmud0DomxtZsBelBSddey0wNFoHA84PY1VG5AU1D7dtLl9TtQamujIbI1q0YSkHuk0fAZmbCxIcd_NYPv6aHnlfEzJiq4rOg5sPEzLS3rPDvQ5q7nyDioPqB7dhEY5Pbnh5rGOtE4q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vasiliki.malea17?__cft__%5b0%5d=AZXi4xaY0rGvqlnmud0DomxtZsBelBSddey0wNFoHA84PY1VG5AU1D7dtLl9TtQamujIbI1q0YSkHuk0fAZmbCxIcd_NYPv6aHnlfEzJiq4rOg5sPEzLS3rPDvQ5q7nyDioPqB7dhEY5Pbnh5rGOtE4q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/BurlingtonBooksGreeceandCyprus?__cft__%5b0%5d=AZXi4xaY0rGvqlnmud0DomxtZsBelBSddey0wNFoHA84PY1VG5AU1D7dtLl9TtQamujIbI1q0YSkHuk0fAZmbCxIcd_NYPv6aHnlfEzJiq4rOg5sPEzLS3rPDvQ5q7nyDioPqB7dhEY5Pbnh5rGOtE4q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/BurlingtonBooksGreeceandCyprus?__cft__%5b0%5d=AZXi4xaY0rGvqlnmud0DomxtZsBelBSddey0wNFoHA84PY1VG5AU1D7dtLl9TtQamujIbI1q0YSkHuk0fAZmbCxIcd_NYPv6aHnlfEzJiq4rOg5sPEzLS3rPDvQ5q7nyDioPqB7dhEY5Pbnh5rGOtE4q&__tn__=-%5dK-R
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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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Ενημέρωση από την PALSO 
Υπεύθυνος ύλης: Δ. Κουρούπης   
Φωτογραφίες:Dreamstime © 
Επικοινωνία:enimerosi@palso.gr 

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! 


