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Εξετάσεις LAAS 
H Έφορος Εξετάσεων Palso κ. Μαρία Κοκολάκη και η Έφορος 
Αγγλικών   κ. Βαρβάρα Καρακίτσου μας παρουσιάζουν το 
ανανεωμένο LAAS. 

 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης των εξετάσεων PALSO 
LAAS, οι οποίες εδώ και χρόνια κατέχουν την πρώτη θέση στην 
προτίμηση των Κέντρων Ξένων Γλωσσών για την πιστοποίηση 
της γλωσσομάθειας στα πρώτα επίπεδα. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο πλαίσιο το οποίο θέτει η 
πιστοποίηση του ICC, προχωρήσαμε σε δύο βασικές αλλαγές, 
ταυτόχρονα με την αλλαγή και ανανέωση της εικόνας του test σε 
επίπεδο σχεδίασης. 
Οι  αλλαγές  προσαρμόστηκαν  στα  TEST  JULY 2020  της  
προηγούμενης εξεταστικής και σε αυτά ενσωματώθηκαν 

δύο βασικές αλλαγές οι οποίες 
αφορούν στο Format. 
 

Πρώτη αλλαγή στο επίπεδο Α1 στο 
WRITING TASK.  
 Μετά από πρόταση πολλών 
συναδέλφων οι οποίοι συμμετείχαν 
στην επιτροπή Γλωσσών τον 
Φεβρουάριο του 2020 αντικαταστά-
θηκε ο τύπος της έκθεσης στο επίπεδο 
Α1. 
Στο νέο Α1  TEST το WRITING θα έχει 
τον τύπο του φιλικού γράμματος 60 – 
80 λέξεων. Οι υπόλοιπες ασκήσεις 
παραμένουν ως έχουν και σύμφωνα 
με την έγκριση του ICC. 
 
Συνέχεια στη σελίδα.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

webinar 
Παρακολουθήστε το διαδικτυακό 
σεμινάριο της PALSO για το MyData 
 

 
Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2021 

Ώρα: 11.30πμ 
 

Περισσότερες πληροφορίες θα 
ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας. 

 

MyData 



> Δεύτερη αλλαγή στο επίπεδο Α2 -  Exercise 4         
( Numbers 41- 45) 
Στο νέο  Α2 TEST εισάγεται στα νούμερα  41- 45 η 
άσκηση με γενικότερο τίτλο “Facts of Today”. 
Δίνονται προτάσεις με υπογραμμισμένες  λέξεις για 
τις οποίες ο μαθητής πρέπει να επιλέξει την 
συνώνυμη η οποία θα συμπληρώνει κατάλληλα το 
νόημα.  
Στόχος της άσκησης όπως δηλώνει και ο τίτλος, 
είναι να εισάγει στο επίπεδο Α2 την πρόκληση του 
επαρκούς λεξιλογίου στο συγκεκριμένο επίπεδο, με 
γνώμονα την μετάβαση στα πιο απαιτητικά επίπεδα 
Β1 & Β2. 
 
Με την άσκηση Facts of today εισάγονται στο Α2 
θέματα της σύγχρονης εποχής, τα οποία 
εμπεριέχονται σε όλες τις σειρές της Αγγλικής 
Γλώσσας από τα πρώτα επίπεδα. 
Πιο συγκεκριμένα, οι ενότητες με θέμα το 
περιβάλλον και την οικολογική συνείδηση αλλά 
και την ενότητα της τεχνολογίας θα αποτελούν τη 
βάση για την άσκηση “Facts of Today”.  

 
Γενικότερα, επιλέχθηκε γραμματοσειρά αλλά και 
χρωματική σχεδίαση η οποία να ξεχωρίζει τα Skills 
(Listening – Reading- Writing), ώστε να μπορούν 
όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας αλλά και 
όποιας μαθησιακής  δυσκολίας, να καθοδηγηθούν 
στην ολοκλήρωση του TEST επιτυχώς. 

 
 
 
 
 
 

Καταργήθηκαν μέσα στις παρενθέσεις τα δύο 
κενά - αριστερά και δεξιά από τα νούμερα των 
ερωτημάτων και ξεχώρισαν τα TASKS σύμφωνα με 
τον τίτλο τους. 

Στόχος μας είναι από την επόμενη εξεταστική, να 
μειωθούν ή και να καταργηθούν στα μικρότερα 
επίπεδα οι ασκήσεις TRUE – FALSE (Choose A for 
TRUE – B for FALSE) και να δίδεται μόνο η επιλογή  
A,B,C. 

Για την  αλλαγή των TEST PALSO απαιτήθηκε πολύς 
χρόνος και προσοχή από τις συναδέλφους, οι 
οποίες ανέλαβαν το εγχείρημα και την επεξεργασία 
των προτάσεων της επιτροπής Γλωσσών. 

 Ως  υπεύθυνη της Αγγλικής Γλώσσας η κ. Βαρβάρα  

Καρακίτσου αλλά και η Έφορος Εξετάσεων PALSO κ. 
Μαρία Κοκολάκη έφεραν το ΤΕΣΤ στην έγκριση του 
ΔΣ της Ομοσπονδίας, το οποίο έτυχε απόλυτης 
αποδοχής και έγκρισης.  
 

Στο προσεχές διάστημα θα σταλούν τα BOOKLETS 
προετοιμασίας των μαθητών, στην ασπρόμαυρη 
μορφή με τα TEST των προηγούμενων ετών 2018 
& 2019.  

Ξεχωριστά, και σε έγχρωμη μορφή θα λάβετε το 
ανανεωμένο SAMPLE JULY 2020 ώστε οι μαθητές 
να έχουν ακριβή εικόνα του TEST στο οποίο θα 
εξεταστούν την ερχόμενη εξεταστική περίοδο, η 
οποία όπως εκτιμάται αναλόγως συνθηκών, θα 
πραγματοποιηθεί τέλος Μαΐου – Αρχές Ιουνίου.    

     Στο  site της Ομοσπονδίας θα βρείτε από σήμερα    
    τα νέα LAAS TESTS -  SAMPLES JULY 2020 EXAMS. 

 

 
Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά των 
εξετάσεων LAAS 

Αναγνωρισμένες εξετάσεις:  
Είναι αναγνωρισμένες από τον Διεθνή Φορέα ICC 
(International Certificate Conference) και πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις διεθνών προτύπων 

 
Προσαρμοσμένες ηλικιακά: Είναι φιλικές προς τον 
εξεταζόμενο και η θεματολογία τους 
ανταποκρίνεται στην ηλικία των εξεταζόμενων 
μαθητών. 

 
Γλώσσες: Οι γλώσσες που πιστοποιούν οι εξετάσεις 
LAAS είναι: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και 
Ιταλικά. 
Επίπεδα: 
Αγγλικά: First Step, Pre-A1, A1, A2 
Γαλλικά: Pre A1, A2 
Γερμανικά: Pre A1, A2, Β1 
Ιταλικά: Α2 και Β1 
Βαθμολόγηση: Η βάση είναι 50% επί του συνόλου 
της βαθμολογίας καθώς οι επιμέρους βαθμολογίες 
συμψηφίζονται. 

https://www.palso.gr/wp-

content/uploads/2021/02/2020_EN_newformat_A2.pdf 

https://icc-languages.eu/


Μήνυμα της Έφορου Εξετάσεων PALSO κ. 
Μαρίας Κοκολάκη για τις εξετάσεις LAAS 
PALSO 
 

Η Ομοσπονδία μας είδε την ολοκλήρωση των 
νέων TEST PALSO, ως ένα δύσκολο στοίχημα 
την εποχή της πανδημίας και άρα της 
απομάκρυνσής μας από το φυσικό χώρο - που 
δεν είναι άλλος από τα σχολεία  και τα γραφεία 
μας. Παρόλα αυτά, υποστήριξε και ενθάρρυνε 
κάθε προσπάθεια με το βλέμμα στραμμένο στο 
μέλλον και την επιστροφή μας στην 
κανονικότητα. 

Πέρα από τις όποιες αντιξοότητες και σε αυτή 
την εξεταστική, είναι εκπαιδευτικά αναγκαίο 
περισσότερο από ποτέ, να προετοιμάσουμε 
τους μαθητές μας για τις εξετάσεις  στα 
μικρότερα επίπεδα.  

Είναι η στιγμή που κατά τη γνώμη μου, πρέπει 
να επικοινωνήσουμε σε γονείς και μαθητές  
την ανάγκη να ελέγξουμε  και να  
πιστοποιήσουμε  το επίπεδο της 
γλωσσομάθειας, μετά από  πολύμηνη απουσία  
από τις αίθουσες. Η  τηλε - εκπαίδευση 
αποδείχθηκε ένα δύσκολο εγχείρημα και 
παρόλο που πολλοί από μας το έφεραν εις 
πέρας με  επιτυχία, αναγνωρίζουμε τις 
δυσκολίες που αναδείχθηκαν μέσα από αυτό.  

Σαν προσωπικό σχόλιο θα ήθελα να παραθέσω 
εδώ την ανάγκη επιλογής των εξετάσεων 
PALSO για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας, 
ώστε να παραμείνουμε δάσκαλοι και μαθητές 
ενεργά προσηλωμένοι στο στόχο, ο οποίος δεν 
είναι άλλος, από την ολοκλήρωση ενός ακόμα 
κύκλου σπουδών. Οι εξετάσεις PALSO και τα 
νέα LAAS TESTS  είναι ο πλέον ενδεδειγμένος 
και εκπαιδευτικά ολοκληρωμένος τρόπος για 
να γίνει αυτό. 

Με την σκέψη ότι μέσα από τις δυσκολίες θα 
αναδείξουμε τη σημασία των λέξεων  
«συμμετέχω» και «στοχεύω», οι οποίες 
πιστεύω μας χαρακτηρίζουν ως Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών, εύχομαι σε όλους πολλές 
συμμετοχές μαθητών και πάντα επιτυχίες! 

Έφορος Εξετάσεων PALSO 

Μαρία Κοκολάκη  

Ιδιωτικά συμφωνητικών LAAS για τις 
εξετάσεις Μαΐου 2021 
 
Έως και την 26η Φεβρουαρίου πρέπει να 
κατατεθούν στους τοπικούς συλλόγους τα ιδιωτικά 
συμφωνητικά LAAS για τις εξετάσεις Μαΐου 2021. 
Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικές οδηγίες 
για την συμπλήρωσή τους μπορείτε να 
απευθυνθείτε στους κατά τόπους συλλόγους.  
 
 

Hλεκτρονική υποβολή αίτησης απαλλαγής 
δημοτικού τέλους και μείωσης τέλους 
κοινόχρηστων χώρων στους δήμους της 
χώρας 

 
Επισκεφτείτε την εφαρμογή για την ηλεκτρονική 
υποβολή αίτησης απαλλαγής δημοτικού τέλους και 
μείωσης τέλους κοινόχρηστων χώρων στους 
δήμους της χώρας. 

https:/dt.govapp.gr/ 
 
Οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν 
διακόψει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά 
λόγω της πανδημίας του Covid-19, μπορούν να 
αιτηθούν ηλεκτρονικά την απαλλαγή τους από τα 
τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή / και τη μείωση 
τέλους κοινοχρήστων χώρων, εφόσον ο Δήμος που 
ανήκει η επιχείρηση έχει λάβει τις ανάλογες 
αποφάσεις. 
 
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα των Δήμων 
που έχουν πάρει απόφαση για απαλλαγή Δ.Τ. και / 
ή μείωση τέλους κοινοχρήστων χώρων και έχουν 
ενεργοποιήσει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων 
μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ. 
 

https://dt.govapp.gr/ActiveMunicipalities 
 
Για περισσότερες και αναλυτικές οδηγίες χρήσης 
της πλατφόρμας: 
 
https://wiki.govhub.gr/doku.php?id= 
manualgovappdtpolitis 

 



New Ideas 

Νέες ιδέες…νέα αντίληψη στο τρόπο επικοινωνίας  

 
Συνέντευξη με τον κ. Γιώργο Λαυδαριά  
Γ’ Αντιπρόεδρος / Έφορος Μορφωτικών  και 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  

 
Δ.Κ.: Κύριε Λαυδαριά, πως πρόεκυψε το NewIdeas 
και για τι ακριβώς πρόκειται; 
Γ.Λ.: Το ΝewΙdeas προέκυψε όταν συνομιλώντας με 
συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, διαπίστωνα 
συνεχώς ότι η εμπειρία τους, η γνώση τους και η 
αστείρευτη έμπνευσή τους διαμόρφωναν μια πηγή 
ιδεών μεγάλης ποιότητας και αξίας που όμως δεν 
κατέληγαν όπως και όπου έπρεπε γιατί δεν υπήρχε 
ένας μηχανισμός που θα τις συγκέντρωνε.  
Για να αξιοποιήσουμε, λοιπόν, αυτή την πηγή των 
ιδεών των συναδέλφων έπρεπε να 
δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου θα τις 
συγκεντρώνουμε, θα τις επεξεργαζόμαστε και θα 
προσπαθούμε ακόμη και συνδυαστικά να τις 
αξιοποιούμε για το καλό της ξενόγλωσσης 
εκπαίδευσης, για το καλό της Palso, για το καλό 
όλων.  
Για να λειτουργήσει αυτό θα έπρεπε να εξυπηρετεί-
ται μια προϋπόθεση η οποία ουσιαστικά θα 
πιστοποιούσε ότι μια ιδέα ήταν μια καλή ιδέα και 
σε τελική ανάλυση μια υλοποιήσιμη ιδέα. 
Αυτή η βασική προϋπόθεση ήταν να μπορεί ο 
συνάδελφος που έχει την ιδέα να την περιγράφει 
γραπτά. 
Να την διατυπώνει οπωσδήποτε γραπτά κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ο 
σχεδιασμός της, η χρησιμότητά της και η προοπτική 
της. Και στην συνέχεια να μπορεί να προωθείται 
εύκολα και απλά χωρίς δύσκολες διαδικασίες σε 
έναν ειδικό χώρο υποδοχής και επεξεργασίας όλων  

των προτάσεων. Έτσι γεννήθηκε αυτός ο χώρος 
υποδοχής και επεξεργασίας καινοτόμων ιδεών των 
συναδέλφων, το ΝewΙdeas, από την στιγμή που το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Palso δέχθηκε ομόφωνα 
την πρόταση μου ύστερα από την σχετική 
παρουσίαση. Νονός ο Γενικός Γραμματέας της 
Ομοσπονδίας Σόλων Ευαγγελόπουλος και το e-mail 
που άνοιξε ήταν το newideas@palso.gr  
Δ.Κ.: Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα mail 
των συναδέλφων; 
Γ.Λ.: Άμεσα συστάθηκε η Επιτροπή Υποδοχής των 
ιδεών των συναδέλφων η οποία απαρτίζεται από 
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βασίλη Κροντήρη, 
τον Θέμη Πατσιούρα και εμένα. Αυτοί είναι οι 
πρώτοι που διαβάζουν και επεξεργάζονται τις ιδέες 
των συναδέλφων και των φίλων της Palso και στην 
συνέχεια τις παρουσιάζουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Το πόσο μεγάλη σημασία δίνει η 
Ομοσπονδία μας στο ΝewΙdeas γίνεται προφανές 
από το ότι η Επιτροπή Υποδοχής απαρτίζεται από 
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και δυο 
Αντιπροέδρους της αλλά και από το γεγονός ότι σε 
ένα από τα τελευταία ΔΣ συζητήθηκε η παρουσίαση 
των ιδεών των συναδέλφων να αποτελεί θέμα της 
Ημερήσιας Διάταξης των Διοικητικών Συμβουλίων.  
Δ.Κ.: Έχει τύχει αποδοχής από τους συναδέλφους 
το εγχείρημα; 
Γ.Λ.: Αρκετοί συνάδελφοι τίμησαν το ΝewΙdeas με 
τις ιδέες τους και πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι η 
ιστορικά πρώτη γραπτά διατυπωμένη ιδέα που 
έφτασε στην Επιτροπή Υποδοχής ήταν η πρόταση 
του συναδέλφου Δημήτρη Κυργιόπουλου από τον 
Σύλλογο Palso Φθιώτιδας μέρος της οποίας 
παραθέτουμε: 

Dimitris Κyrgiopoulos <d.@hotmail.com> 

Προς:newideas@palso.gr 

17 Φεβ στις 10:47 π.μ. 

Κύριοι, 

Ονομάζομαι Δημήτρης Κυργιόπουλος και 

είμαι συνάδελφος από το Σύλλογο 

Φθιώτιδας. Θα ήθελα να προτείνω τα 

παρακάτω:….. 

 
Το newideas@palso.gr όμως περιμένει γραπτά 
διατυπωμένες τις ιδέες όσο περισσότερων 
συναδέλφων και φίλων της Palso γίνεται, γιατί 
πιστεύει στις εμπνεύσεις, στην οργανωτικότητα, 
στην εμπειρία και στην μεγάλη γνώση του κλάδου.  
Διατυπώστε την ιδέα σας γραπτά και στείλτε την 
εύκολα στο newideas@palso.gr . 

New Ideas 

Τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια 

ιδέα που έχει έρθει η ώρα της. 

Βίκτωρ Ουγκώ  

mailto:newideas@palso.gr
mailto:newideas@palso.gr
mailto:newideas@palso.gr


Τι προβλέπει το υπό ψήφιση νομοσχέδιο 
για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών 
 

 
Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση ( 15/1 – 29/1) για 
το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με τίτλο: «Απλούστευση του 
πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων 
αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών και 
Μεταφορών» το οποίο προβλέπει την 
απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών (μεταξύ άλλων δομών) με 
κωδικούς NACE 85.41* και 85.59*. 
 
ΚΑΔ 85.41 (on line μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας 
γενικής εκπαίδευσης / on line μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) 
ΚΑΔ 85.59 (φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών 
επιστημών) / φροντιστηρίου ξένων γλωσσών) 

 
 

Άρθρο 121 
Πεδίο εφαρμογής 

 
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου 
εμπίπτουν τα κολλέγια, τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), τα Κέντρα Δια 
Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), τα φροντιστήρια και τα 
κέντρα ξένων γλωσσών, με κωδικούς NACE 85.41 
και 85.59.                                   .  
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβα-
νομένων των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, μπορούν να ασκούν δραστηριότητα 
κολλεγίων, ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελματικής 
κατάρτισης, κέντρων δια βίου. 
 

Άρθρο 122 
Αρμόδια αρχή 

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος 
είναι: (α) Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής  

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας για τα κολλέγια, τα ιδιωτικά ινστιτούτα 
επαγγελματικής κατάρτισης και τα κέντρα δια 
βίου μάθησης, (β) ο Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τα φροντιστήρια 
και τα κέντρα ξένων γλωσσών. 

Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας προβλέπεται 
να έχει αόριστη διάρκεια, σύμφωνα με το Άρθρο 
123. 

Άρθρο 123 (Συνοπτικά) 
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων 

στον τομέα της εκπαίδευσης 

1. Τα κολλέγια και τα ιδιωτικά ινστιτούτα 
επαγγελματικής κατάρτισης υπάγονται για την 
ίδρυση και λειτουργία τους σε καθεστώς έγκρισης 
του άρθρου 7.                                    . 
Ομοίως σε καθεστώς έγκρισης υπάγονται τα 
κέντρα δια βίου μάθησης, τα φροντιστήρια και τα 
κέντρα ξένων γλωσσών, των οποίων ο συνολικός 
αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά 
κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος 
σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει την αναλογία 
ενός ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) 
τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του 
φορέα ή τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) 
εκπαιδευομένων. 
 
2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή, έπειτα από αίτηση του 
φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εντός 
τεσσάρων (4) μηνών από την προσήκουσα 
υποβολή της αίτησης έγκρισης ίδρυσης και 
λειτουργίας και των δικαιολογητικών η αρμόδια 
αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και, 
εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, 
εκδίδει την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία 
της δραστηριότητας ή απορρίπτει την αίτηση 
αιτιολογημένα. Πριν από τη χορήγηση της 
έγκρισης και εντός της προαναφερθείσας 
προθεσμίας, η αρμόδια αρχή δύναται να 
διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της 
δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της τήρησης 
της σχετικής νομοθεσίας. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, 
τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας 
έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την 
αρμόδια αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. 



Η αίτηση χορήγησης έγκρισης κατατίθεται σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην 
αρμόδια αρχή είτε σε οποιοδήποτε φυσικό ή 
ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
(ΕΚΕ). Μετά από την έναρξη λειτουργίας του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) 
του άρθρου 14, κατά το μέρος που αφορά στην 
έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων της παρ. 1, η διαδικασία έγκρισης 
ίδρυσης και λειτουργίας αυτών διεκπεραιώνεται 
αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού. Η 
έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει αόριστη 
διάρκεια. 
6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί 
αμελλητί τις εγκρίσεις και τις τροποποιήσεις τους 
στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να 
ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. 
7. Η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους 
και να προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας, σύμφωνα 
με τα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και τις 
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή 
του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή διενεργεί τους εκ 
των υστέρων ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. 

 

Διαβάστε αναλυτικά το νομοσχέδιο: 
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11942 

 
Καταβολή Ενοικίου 
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 
 
Το μέτρο αφορά στις επιχειρήσεις που έμειναν 
κλειστές με κρατική εντολή μέχρι την 15η 
Ιανουαρίου, καθώς και όσες υπολειτουργούν 
έχοντας σε αναστολή μεγάλο μέρος των 
δραστηριοτήτων τους. 
Για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο 
μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς 
εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν 
ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που 
σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία 
πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος. 

Επιδότηση Παγίων Δαπανών 
Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται η 
ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου.  
 

 
 
Το προσωρινό μέτρο της κρατικής ενίσχυσης 
επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορονοϊού COVID-19 
με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (πχ. 
ενοίκια, μισθοδοσίες και λογαριασμοί ηλεκτρικού 
ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφωνίας) ετοιμάζει η 
κυβέρνηση. 
Προς το παρόν, οι λεπτομέρειες που αφορούν στο 
συγκεκριμένο μέτρο βρίσκονται στη φάση 
συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν την 
οριστικοποίησή τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, 
η συγκεκριμένη ενίσχυση θα επιδιωχθεί να μην 
είναι επιστρεπτέα. 
 
Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι επιχειρήσεις 
που: 
 
-ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους 
 
-καταγράφουν σημαντική ζημιά κατά το 
προηγούμενο έτος και 
 
-παρουσιάζουν μείωση κύκλου εργασιών (τζίρου) 
κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά (2019).  
 
-απασχολούν εργαζόμενους  
 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπ. Οικονομικών κ. 
Σταϊκουρα, οι μέχρι τώρα ενισχύσεις που έχουν 
λάβει οι επιχειρήσεις, αν και θα συνυπολογίζονται 
στο τελικό ποσό της ενίσχυσης, δεν σωρεύονται. 
 
Τα ανανεωμένα τεστ LAAS και στο Liveworksheets! 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΤΕΣΤ KAI ONLINE! 

https://www.liveworksheets.com/user/PALSOFED 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.liveworksheets.com%2Fuser%2FPALSOFED%3Ffbclid%3DIwAR0aODBTfpFSB6L_AygJSj1RxYa4t_bJaKjLEj3upSKh1FTGFY4L1EXMiSc&h=AT1RWPi6LGl5vxij4jZpsBoNQzkqSEppmSp6Ry7jISJxexjR-Am2iHEeP0cdeoaRe6OEYPBnjleMqMyhR7fThBl3ghru2dZIdSXv7zW0ftE2zs9BQp4tUnHpNoTRo3nU2Kf-JA

