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Ανανέωση άδειας ασκήσεως 
του επαγγέλματος της διδα-
σκαλίας σε Φροντιστήρια, 
Κέντρα Ξένων Γλωσσών και 
κατ’ οίκον διδασκαλίας 

 
Όλες οι παλαιές άδειες διδασκαλίας που είχαν 
εκδοθεί από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και υπεβλήθησαν στον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι τις 30.8.2019  για ανανέωση, 
ισχύουν μέχρι και τις 31.8.2021, με αναδρομική 
ισχύ από 31.12.2019 (άρθρο 167 του ν. 4763/2020). 
Οι παραπάνω άδειες θα ανανεωθούν στη συνέχεια 
από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της περιοχής 
τους, με τη διαδικασία της αναγγελίας (παρ. 1, 2 & 3 
εδ. του άρθρου 3 του ν. 3919/2011), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα αναφερόμενα σε Υπουργική Απόφαση 
που επίκειται να εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στις 
Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της 
περιοχής τους, μετά την παραπάνω Υ.Α. κι όχι στον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 
Σύμφωνα με τη Αριθμ. 78844/Ν1/01-07-2021 
απόφαση (ΦΕΚ Β' 3369/28-07-2021) / Άρθρο.2 
σχετικά με  την ανανέωση άδειας ασκήσεως του 
επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, 
Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας, 
οι ιδιοκτήτες ΚΞΓ καλούνται να ανανεώσουν την 
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Με την ανανέωση 
άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της 
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων 
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Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας της περ. 6 της 
παρ. Θ.12 υποβάλλεται στην αρμόδια, σε 
περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φάκελος που θα 
περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
 

α)Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως 
ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφαση του 
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή του Συμβουλίου 
Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) ή 
απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής 
Ισοδυναμίας από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής 
της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) και 
θεωρημένο για τη γνησιότητα του από Δημόσια 
Αρχή. 
Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις 
που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν 
συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην 
δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή 
επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας. 
Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσημη μετάφραση 
για ξενόγλωσσα έγγραφα μπορούν να γίνουν, είτε 
στο κράτος προέλευσης είτε στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.                                         . 
 

β)Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του 

γνήσιου της υπογραφής του αναγγέλλοντος, η οποία 
μπορεί να συντάσσεται και στην Ενιαία Ψηφιακή 
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του 
ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 
«e-Dilosi», στην οποία αναγράφεται ότι: 
 
i) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, 
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Εάν έχει κάποια από 
τις παραπάνω ιδιότητες, αντί για την ανωτέρω 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται άδεια για τη 
διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών ή για κατ’ οίκον διδασκαλία, χορηγηθείσα 
από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, σύμφωνα με τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) 
και την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 (Α΄ 
143), όπως ισχύουν,                                        , 
 
ii) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με 
τελεσίδικο βούλευμα, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9  
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

iii) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου 
ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα 
φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους 
πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του,                                            , 
 
iv) αιτείται την ανανέωση της άδειας ασκήσεως του 
επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, 
Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον, 
 

v) αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και 
δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με τις 
σχετικές ισχύουσες διατάξεις.                                            . 
 

γ)Πρόσφατη γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού 

γιατρού είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα 
βεβαιώνεται η υγεία του αιτούντος να διδάξει σε 
Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον 
(κατ’ αναλογία του άρθρου 7 του ν. 4210/2013). 
δ) Πρόσφατη γνωμάτευση ψυχιάτρου είτε του 
δημοσίου είτε ιδιώτη στην οποία θα βεβαιώνεται η 
υγεία του αιτούντος να διδάξει σε Φροντιστήρια, 
Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον (κατ’ αναλογία 
του άρθρου7 του..ν. 4210/2013). 
ε) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 
ισχύοντος διαβατηρίου.                                             . 
στ) Αντίγραφο εκδοθείσας άδειας από τη αρμόδια 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
ζ) Αντίγραφο της εκτύπωσης μέσω της ειδικής 
εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ που 
βεβαιώνει την εμπρόθεσμη υποβολή (μέχρι 
30.8.2019) στον ΕΟΠΠΕΠ της αρχικής αίτησης για 
την ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε 
Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ 
οίκον διδασκαλίας, δυνάμει της περ. 5 της υποπαρ. 
Θ12 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 
του ν. 4547/2018 (Α΄ 102). 
 

Η αρμόδια, σε περιφερειακό επίπεδο, Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνει την 
υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών και αναζητά 
αυτεπαγγέλτως το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
δικαστικής χρήσης του αιτούντος, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσης .                              . 
3. Οι ως άνω άδειες ανανεώνονται με τη διαδικασία 
αναγγελίας που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο 
εδάφιο της παρ.1 του άρθρου3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 
32), με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.                          . 
 
4. Στο πλαίσιο υποβολής της αίτησης ανανέωσης 
άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της 
διδασκαλίας  
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σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ 
οίκον διδασκαλίας, εφόσον ο κάτοχος της αδείας 
δικαιούται να συνεχίζει να διδάσκει, έχοντας το ίδιο 
προσόν, σε ένα ή πλέον του ενός εκ των 
Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών και κατ’ 
οίκον, τυχόν αίτησή του για διδασκαλία στα λοιπά 
εξ’ αυτών (ή/και Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών, κατ’ οίκον), πέραν των οριζομένων στην 
αρχική άδεια διδασκαλίας, θα εξεταστεί στο πλαίσιο 
του αρχικού αιτήματος ανανέωσης άδειας 
διδασκαλίας από την οικεία Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 
Άρθρο 3                                 . 
Αρμοδιότητα υπηρεσιών                           . 
 
1. Αιτήσεις αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του 
επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, 
Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία 
της περ. 1 της υποπαρ. Θ.12 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (συμπεριλαμβανομένων 
και των επικαιροποιήσεων φακέλων εκπαιδευτικών 
της υποπ. Θ.13 και Θ.14 του ν. 4093/2012) που 
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ μέχρι 
και τις 30.6.2021 (ή με σφραγίδα ταχυδρομείου 
έως 30.6.2021), εξετάζονται και διεκπεραιώνονται 
από τον ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος τηρεί και το σχετικό 
αρχείο της χρονικής περιόδου αρμοδιότητάς του. 
 
2. Από 1.7.2021, η οικεία σε περιφερειακό επίπεδο 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί 
την αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και 
εξέταση αιτήσεων και δικαιολογητικών αναγγελίας 
έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος διδασκαλίας 
σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ 
οίκον διδασκαλία (της περ. 1 της υποπαρ. Θ.12 της 
παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), 
συμπεριλαμβανομένων και των επικαιροποιήσεων 
φακέλων εκπαιδευτικών της υποπαρ. Θ.13 και 
Θ.14 του ν. 4093/2012, ως ισχύει. 
 
Ομοίως, με απόφαση της οικείας σε περιφερειακό 
επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ανανεώνονται οι αιτήσεις 
ανανέωσης που υπεβλήθησαν στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι 
30.8.2019 (δυνάμει της περ. 5 της υποπαρ. Θ.12 της 
παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 / 
Α΄ 102) και ισχύουν μέχρι και τις 31.8.2021, με 
αναδρομική ισχύ από 31.12.2019 (σύμφωνα με 
την περ. 6 της υποπαρ. Θ.12 όπως προστέθηκε με 
την παρ. β του άρθρου 167 του ν. 4763/2020 (Α΄ 
254).◼ 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την 
επιδότηση παγίων δαπανών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έως 4 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι 
αιτήσεις για την χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή 
επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο 
Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την  
ΚΥΑ  ΓΔΟΥ 808/2021. 
 
Ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των 
εξόδων που έχουν δηλωθεί στα κάτωθι πεδία της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 
(Έντυπο Ε3): 
α) Παροχές σε εργαζόμενους (581) 
β) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων 
(585/007) 
γ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (585/009) 
δ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής 
(585/010) 
ε) Ενέργεια (585/011) 
στ) Ύδρευση (585/012) 
ζ) Τηλεπικοινωνίες (585/013) 
η) Ενοίκια (585/014) 
θ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (585/016) 
ι) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (586). 
 
Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι ,ανάμεσα σε 
άλλες κατηγορίες, και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε  
νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των 
ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 
υποκείμενες σε ΦΠΑ. 
 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τα κάτωθι 
κριτήρια: 
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του  
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COVID-19 και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην 
ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
β) Απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο 
πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους 
μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 
28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 
 
γ) Όσον αφορά τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και 
ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις 
υποβάλουν: 
αα) έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας 
φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 
2019. 
ββ) έχουν οριστικοποιήσει την κατάσταση 
οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική 
δραστηριότητα («έντυπο Ε3») για το φορολογικό 
έτος 2020 (εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου). 
γγ) έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την 
περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η 
Μαρτίου 2021, έως την προηγούμενη μέρα από την 
έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
δ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η 
Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου 
και έκδοσης του πιστωτικού ή του δικαιώματος 
έκπτωσης 
 
ε) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία 
ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ της 
επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών.  
 
στ) Έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
ένα από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης, ή των οποίων τα ακαθάριστα 
έσοδα ενεργού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, όπως αυτά 
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι 
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 
2020. 

Ο ΚΑΔ  85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. – 

συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ IV 

 
ζ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α' 137). 
 
η) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών 
αρχείων. 
 
θ) Είναι είτε επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ 
ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον ορισμό του 
παραρτήματος Ι του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014, 
μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και 
απαλλασσόμενες. 
 

 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση 
για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων 
δαπανών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» έως την 4η Αυγούστου 2021. 
 
Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
υποβάλλουν επιπλέον στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία: 
 
α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από 
τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που 
καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 
31η Δεκεμβρίου 2021, 
 

β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που 
καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 
31η Δεκεμβρίου 2021. 
 

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να 
τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά το πέρας 
της ημέρας υποβολής της αίτησης.◼ 
 



 
 
 
 
 
Έκθεση Βιβλίου ΣΙΚΞΓ Αχαΐας  

26 
Αυγούστου 

Έκθεση Βιβλίου του ΣΙΚΞΓ Αχαΐας 
την Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021 
στο ξενοδοχείο Astir. 

 

 
Εφάπαξ Καταβολή Φόρου 
Παρατείνεται έως 27 Αυγούστου 
2021 η δυνατότητα έκπτωσης 3% 
 

 
Με τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή, 
Βουλή, παρατείνεται κατά ένα μήνα, δηλαδή μέχρι 
27.8.2021 η δυνατότητα έκπτωσης 3% σε περίπτωση 
εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου 
και των λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών.◼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oλυμπιακοί Αγώνες 
Δωρεάν Εκπαιδευτικό Υλικό 

 
 

Τα Ολυμπιακά Εικονογράμματα  
Τα Ολυμπιακά Εικονογράμματα 
χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά 
το 1964 στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκυο. Κείμενα, πληροφορίες και 

ασκήσεις εδώ!                  
ENG-FR-DE 

https://bit.ly/3f2QTfb 
 

The Game Book  
Δραστηριότητες για μικρούς μαθητές. Το Game Book 
περιλαμβάνει διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως 
λαβύρινθους, εικόνες ζωγραφικής κλπ. 

https://bit.ly/3iVBSwR 
  

A Stadium in the city 
Πληροφορίες και διαδραστικές 
ασκήσεις για τα Ολυμπιακά 
στάδια! 
ENG-FR–DE 
 
 

https://bit.ly/2VfTgEo 
 
 

Γνώρισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
 Ένα υπέροχο βιβλιαράκι 32 
σελίδων με πλούσια 
ειονογράφηση. 
ENG-FR–DE-ΕS  
 
 

htps:/bit.ly/UToIIV 
 
 

    

https://bit.ly/3f2QTfb
https://bit.ly/3iVBSwR
https://bit.ly/2VfTgEo
https://bit.ly/2UToIIV


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 
 
 
 

 

 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή 
δικαιολογητικών επιστρεπτέων 
προκαταβολών  
 
 
 

 

 

Μέχρι 31 Οκτωβρίου η παράταση για 
την Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Έρχεται        η πιο σύγχρονη πλατφόρμα e-learning  

από την PALSO  

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

Αύγουστ. 

27 

31 
Οκτώβρ. 

Αυγουστ.  

10 

στις 
ξένες γλώσσες Σεπτ. 

30 

PALSO 

προηγούμαστε 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας περιόδου Δεκεμβρίου 2021 

18-19 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2021 

https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6899
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6899
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6899
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6899
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6899
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6899
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6899
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6899
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6899
https://www.taxheaven.gr/calendar/event/6899


 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40  PALSO 
χρόνια 

Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 

Βασίλειος  Ευαγγέλου 
 

Ο κ. Ευαγγέλου   διετέλεσε πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ Λάρισας, Αντιπρόσωπος 

στην Ομοσπονδία και Πρόεδρος του Ταμείου Αρωγής επί σειρά ετών. 

 

Στέλιος Καλογερόπουλος 
 

Ο κ. Καλογερόπουλος υπήρξε Ταμίας της Ομοσπονδίας επί σειρά ετών, 

μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής και αντιπρόσωπος του συλλόγου 

Αθηνών στην Ομοσπονδία. 

 

Μαρία Κοκονώζη-Λημνιωτάκη  
Η κ.Μαρία Κοκονώζη-Λημνιωτάκη υπήρξε μέλος του ΔΣ Ανατολικής Κρήτης, 

διετέλεσε Πρόεδρος Ηρακλείου, μέλος του ΔΣ του ταμείου Αρωγής και αντι-            

-πρόσωπος στην Ομοσπονδία. 

 

Φανή Λιανέρη 
Η κ. Λιανέρη Φανή διατέλεσε πρόεδρος του συλλόγου Ανατολικής Κρήτης (νυν 

Ηρακλείου), αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία και επί σειρά ετών μέλος της 

επιτροπής αναμόρφωσης του πιστοποιητικού PALSO. 

 

 Μόνα Αμανατίδου 
Η κ. Αμανατίδου Μόνα διετέλεσε πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ Ηρακλείου , Μέλος 

του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθώς και μέλος της Ελεγκτικής 

Επιτροπής_της ΠΟΙΚΞΓ. 
 

Γιάννης Μιχαηλίδης 1946-2017 

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης διετέλεσε ταμίας, Γενικός γραμματέας και 

Πρόεδρος της ΠΟΙΚΞΓ (1996-1999 και 2000-2017). 


