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Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων LAAS
PALSO
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Την Πέμπτη, 22 Ιουλίου ανακοινώθηκαν τα
αποτελέσματα των εξετάσεων LAAS PALSO της
εξεταστικής Ιουνίου 2021.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Η επίσημη πρώτη εξεταστική με το ανανεωμένο
format των εξετάσεων άφησε τις καλύτερες
εντυπώσεις ενώ τα αποτελέσματα επιβράβευσαν
τόσο τους συναδέλφους που συνεχίζουν να
στηρίζουν τις εξετάσεις LAAS PALSO αλλά και τους
υποψηφίους.
Οι εξετάσεις LAAS PALSO εξακολουθούν να
αποτελούν «πιστοποίηση» της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και των
επιτυχημένων προγραμμάτων σπουδών που
ακολουθούν τα ΚΞΓ, μέλη της PALSO σε όλη την
Ελλάδα.
Η
ΠΟΙΚΞΓ
ευχαριστεί
τους
εκατοντάδες
συναδέλφους από κάθε γωνιά της Ελλάδας και τους
χιλιάδες μαθητές που εμπιστεύονται τις εξετάσεις
LAAS και τους εύχεται καλή επιτυχία και στα
ανώτερα επίπεδα.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TITANIA

PALSO

προηγούμαστε

στις

ξένες γλώσσες

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας περιόδου Δεκεμβρίου 2021
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Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού
ή
βεβαίωσης
εμβολιασμού ή νόσησης

«Προσεχώς»
Όλες οι
προθεσμίες
και σημαντικές
ημερομηνίες με μια ματιά!

Αυγουστ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 205
Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης
εμβολιασμού ή νόσησης Οι εργαζόμενοι στον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον
κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του
τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται, όπως
επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής
μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους,
αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της
Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου
2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του
φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον
εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου
55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού
διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της
υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης
των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον
υφίστανται. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του
πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω
της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α
του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118),
τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του
ανωτέρω άρθρου. Η υποχρέωση επίδειξης ισχύει
έως τις 31.12. 2021.

Αύγουστ.

27

Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.1
«Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας
Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4
παρ. 2 της Π.Ν.Π. 11-03-20», για την
απασχόληση προσωπικού σε ποσοστό
20% επί του συνόλου με το σύστημα
της εξ αποστάσεως εργασίας για τον
μήνα Ιούλιο 2021, από επιχειρήσεις εργοδότες όλης της χώρας

Μέχρι 27 Αυγούστου η προθεσμία
υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
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Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή
δικαιολογητικών
επιστρεπτέων
προκαταβολών

Οκτώβρ.

Μέχρι 31 Οκτωβρίου η παράταση για
την Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ.

Σεπτ.

31

40PALSO
χρόνια

Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς

Παναγιώτης Σιδηρόπουλος
Ο κ. Σιδηρόπουλος δραστηριοποιήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλης και υπήρξε
πρόεδρος του Συλλόγου Βορείου Ελλάδας καθώς και μέλος του Δ.Σ της
Ομοσπονδίας.

Χρήστος Σίσκος
Ο κ. Σίσκος υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου Βορείου Ελλάδας καθώς και
μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας.

Ευάγγελος Γαληνάκης
Ο κ. Γαληνάκης διετέλεσε πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της
Ομοσπονδίας καθώς και πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ Ανατολικής Κρήτης, νυν
Ηρακλείου.

Παναγιώτης Bογιατζόπουλος
Ο κ. Βογιατζόπουλος διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου ΙΚΞΓ Μαγνησίας
καθώς και Αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας επί σειρά ετών.

Μαρία Αναστασάκη
Η κ. Αναστασάκη διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Ανατολικής Κρήτης
(νυν ΣΙΚΞΓ Ηρακλείου) καθώς και πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Νίκος Γάκης
Ο κ. Νίκος Γάκης διετέλεσε πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ Αιτωλοακαρνανίας και
αντιπρόσωπος του νομού στην ΠΟΙΚΞΓ από το 1988. Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος
των Γενικών συνελεύσεων της Ομοσπονδίας επί σειρά ετών.

Γεώργιος Κουτρούλης
Ο κ. Κουτρούλης διετέλεσε πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ Χανίων και πρόεδρος της
Ομοσπονδίας.

