
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών  
 Αρ.6                                                                                08 Μαρτίου 2021 

 

Διευρυμένο Προέδρων 
 
Την Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε 
η ετήσια συνέλευση των προέδρων των ΣΙΚΞΓ Palso. 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, η συνέλευση 
διεξήχθη διαδικτυακά και συζητήθηκαν σημαντικά 
θέματα που αφορούν στην πορεία και μελλοντική 
εξέλιξη του κλάδου. 

 
 
Οι πρόεδροι των συλλόγων ενημερώθηκαν 
αναλυτικά για τρέχοντα θέματα από τον πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας κ. Κροντήρη και τον                                
κ. Ευαγγελόπουλο , ο οποίος διεύθυνε την συζή-
τηση.  Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τις δράσεις 
της Ομοσπονδίας, φορολογικά και φοροτεχνικά 
θέματα αλλά και ενημέρωση από τον κ. Παγούρα 
για τις επερχόμενες εξετάσεις πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας. Επίσης, παρουσιάστηκε το 
αναμορφωμένο LAAS από τις κυρίες Κοκολάκη και 
Καρακίτσου καθώς και η «Ενημέρωση» από τον κ. 
Κουρούπη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξετάσεις LAAS PALSO και NOCN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
   Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
   Email επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

05 Ιουνίου 2021 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

ΕΩΣ: 06 / 04 / 2021 

LAAS Booklets 

Ζητήστε τα LAAS Booklets για την προετοιμασία 

των υποψηφίων στις εξετάσεις Ιουνίου 2021 από 

τους κατά τόπους συλλόγους. 

Τα Booklets περιέχουν (για τα Αγγλικά) τα τεστ του 

2018, 2019 καθώς και του 2020, το οποίο είναι 

διαμορφωμένο στη μορφή που θα έχει το νέο τεστ 

του 2021. 

Για τα Ιταλικά, Γαλλικά και Γερμανικά η αλλαγή έχει 

γίνει μόνο στο εξώφυλλο.  



Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 
Όροι και προϋποθέσεις  
Από την CompuTax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της οικονομικής 
ενίσχυσης μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 
Νο6 ανακοινώθηκαν με την απόφαση ΓΔΟΥ 
232/2021. 
Εν δυνάμει δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις 
ανεξαρτήτως ΚΑΔ που απασχολούν έως και 1.000 
άτομα προσωπικό κατά την 1/1/2021. 
Βασική προϋπόθεση για να είναι μία επιχείρηση 
μέσα στους δικαιούχους, είναι να έχει μείωση 
τζίρου τουλάχιστον 20%  τον Ιανουάριο του 2021 σε 
σχέση με τον Κύκλο Εργασιών Αναφοράς. 
Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε 
ΦΠΑ συγκρίνεται ο Ιανουάριος του 2021 όπως έχει 
δηλωθεί στην πλατφόρμα του MybusinessSupport 
σε σχέση με τον τζίρο που είχε η επιχείρηση το 
2019 διαιρεμένο δια του 12. 
Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ 
συγκρίνεται ο Ιανουάριος του 2021 με τον 
Ιανουάριο του 2020 όπως έχουν δηλωθεί τα 
στοιχεία αυτά στην πλατφόρμα του 
MybusinessSupport. 
   
Ως ελάχιστο ποσό ενίσχυσης για τους δικαιούχους 
που έχουν ΚΑΔ (85.59) ορίζεται  με τον παρακάτω 
πίνακα : 
  
1.000€  για επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν 
προσωπικό κατά την 1/1/2021. 
 
2.000€ για επιχειρήσεις  που απασχολούσαν  από 
1 έως 5 άτομα προσωπικό κατά την 1/1/2021. 
 
4.000 για επιχειρήσεις   που απασχολούσαν από 5 
έως και 20 άτομα προσωπικό  κατά την 1/1/2021. 
 
8.000€ για επιχειρήσεις   που απασχολούσαν από 
20 άτομα προσωπικό και άνω  κατά την 1/1/2021. 
  
Ο μαθηματικός τύπος από τον οποίο προκύπτει και 

το ποσό ενίσχυσης, αφαιρεί τα χρήματα των 
μισθών που έχει επωφεληθεί η επιχείρηση από τις 
αναστολές συμβάσεων που έχουν γίνει από 
1/1/2021 έως και 31/1/2021. 
 Δηλαδή για παράδειγμα : 
 Έστω επιχείρηση όπου το ποσό ενίσχυσης που 
προκύπτει από τον αλγόριθμο, βάσει της μείωσης 
τζίρου είναι 3.000€. Η επιχείρηση όμως για το 
διάστημα από 1/1 έως και 31/1 έχει επωφεληθεί 
από τις αναστολές συμβάσεων 1.000€. Τότε λοιπόν, 
το ποσό που θα ενισχυθεί η επιχείρηση είναι 
2.000€ και όχι 3.000€. 
  
Σύμφωνα με το Άρθρο 10 της απόφασης, από το 
ποσό που θα λάβουν οι επιχειρήσεις ΔΕΝ θα 
επιστρέψουν το 50% της ενίσχυσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο 
προσωπικού που είχαν κατά την 1/1/2021 μέχρι 
και τις 30/6/2021. 
  
Ως ίδιο επίπεδο προσωπικού εννοείται ο μέσος 
όρος προσωπικού, στον οποίο ΔΕΝ προσμετρούνται 
οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι αποχωρήσεις λόγω 
συνταξιοδότησης και οι λήξεις συμβάσεων 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 
Η αποπληρωμή της ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις 
προς το κράτος θα ξεκινήσει την 1/1/2022 και θα 
αποπληρωθεί σε 40 ισόποσες δόσεις. 
Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι από την στιγμή 
που αιτηθούν τη χρηματοδότηση θα πρέπει να 
διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης που 
είχαν κατά την  01/1/2021 μέχρι και 31/03/2021. 
 
 

 



 

 

 

             tech tips 
             Eπιμέλεια:  

             Χρήστος Σωτηρόπουλος 

 

 

 

Λύσεις των θεμάτων LAAS 
 
Όπως γνωρίζετε, οι απαντήσεις των θεμάτων 
LAAS δεν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της 
Ομοσπονδίας ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση 
από τους υποψήφιους.  
Εσείς μπορείτε να τις κατεβάσετε πατώντας εδώ:  
 

 
 
Επίσης, μπορείτε να σκανάρετε με την 
φωτογραφική μηχανή του κινητού σας 
τηλεφώνου ή τάμπλετ το παρακάτω QR που θα 
σας οδηγήσει στον φάκελο με τις λύσεις όλων 
των θεμάτων όλων των γλωσσών. 
 

 
 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
 

 Κατεβάστε την εφαρμογή QR Code Reader στο 
κινητό σας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ανοίξτε την κάμερα. 

 Μόλις διαβαστεί ο κωδικός θα εμφανιστεί αυτό 
το σύμβολο κάτω δεξιά. Πατήστε επάνω του. 

 

 
Εναλλακτικά: 

     
 

Αν θέλετε μπορείτε να εκτυπώσετε το QR και να το 
κολλήσετε στο γραφείο σας ή στο βιβλίο σας και να 
έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λύσεις των θεμάτων 
από το κινητό ή το τάμπλετ  σας. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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http://bit.ly/2Pn4rYZ 
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Αν εμφανιστεί 

αυτή η οθόνη, 

πατήστε  

Browse Website 



Γέφυρα 2 

 
Επιδότηση δόσεων δανείων για 8 μήνες προβλέπει 
το πρόγραμμα Γέφυρα 2 για ελεύθερους 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί 
από την πανδημία. Τα ποσά θα κυμαίνονται από 
€600 έως και €50.000. Το πρόγραμμα αναμένεται 
να ξεκινήσει τον προσεχή Μάιο.  
Δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα που 
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες / επιτηδευματίες με 
μείωση τζίρου ίση με ή μεγαλύτερη του 20% και 
έχουν ενταχθεί σε μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. 
Επίσης, δικαίωμα ένταξης θα έχουν και τα ενεργά 
νομικά πρόσωπα που απασχολούν μέχρι 250 
εργαζόμενους και με κύκλο εργασιών έως 50 
εκατομμύρια ευρώ.   
Για τις συνεπείς επιχειρήσεις, η επιδότηση θα 
ξεκινά από το 90% της δόσης και θα μειώνεται στο 
70% κατά τη διάρκεια του οκταμήνου ενώ για τις 
επιχειρήσεις  με δάνεια που βρίσκονται σε 
καθυστέρηση, η επιδότηση θα ξεκινά από το 80% 
της δόσης και θα μειώνεται στο 60% κατά τη 
διάρκεια του οκταμήνου. 
Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η 
ρύθμιση οφειλών με τις τράπεζες και η τήρηση 
εξυπηρέτησης  των δόσεων για 18 μήνες. 
 
 

 
Βεβαιώσεις Κίνησης Εργαζομένων 
Από την Τρίτη, 9 Μαρτίου οι εργοδότες οφείλουν 
να εφοδιάσουν τους εργαζομένους με νέες 
βεβαιώσεις κίνησης για την εκτέλεση της εργασίας 
τους.  
Οι βεβαιώσεις μετακίνησης θα έχουν ισχύ 14 
ημερών. 

 
 
 

Διαβάστε την Ενημέρωση 
και στην ιστοσελίδα μας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

40  
χρόνια 

PALSO 
Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 

Γαληνάκης 

Ευάγγελος 

Ο κ. Γαληνάκης 

διετέλεσε πρόεδρος 

της Ελεγκτικής Επι-

τροπής της Ομοσπο-

νδίας καθώς και 

πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ  

Ανατολικής Κρήτης, 

νυν Ηρακλείου. 

www.palso.gr 



               

      

  

 Τα ΝΕΑ  
   των συλλόγων                 

                           

 

PALSO Χανίων Digital Pita Cutting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Σύλλογος PALSO Χανίων διοργάνωσε την πρώτη 
του ψηφιακή κοπή πίτας την Τρίτη, 2 Μαρτίου. Στο 
γραφείο του Συλλόγου παρευρέθηκε το Δ.Σ. του 
Συλλόγου πληρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας 
καθώς και δεκάδες συνάδελφοι μέσω πλατφόρμας. 
Μαζί ήταν αντιπρόσωποι των εκδοτικών οίκων και 
οι πρόεδροι των Συλλόγων Ρεθύμνου και Λασιθίου. 
Ο πρόεδρος έκανε μία σύντομη ενημέρωση για τα 
τρέχοντα θέματα και ακολούθησε η κοπή της πίτας. 
Το φλουρί της πίτας του Συλλόγου κέρδισε η 
αντιπρόεδρος Λένα Φιντριλάκη ενώ το ψηφιακό 
φλουρί κέρδισε η ταμίας Μαριλένα Κουτσουπάκη. 
Χαιρετισμούς έκαναν οι πρόεδροι του Ρεθύμνου 
και του Λασιθίου και ακολούθησαν χαιρετισμοί και 
κληρώσεις των δώρων από τους χορηγούς μας τους 
οποίους ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση 
(με αλφαβητική σειρά) Burlington Books, Express 
Publishing, Grivas Publications, Hamilton House, 
MM Publications. 
 

 

 

PALSO Θεσπρωτίας  
 
 
 
 
 
 
 
 

Την καθιερωμένη του πίτα έκοψε ο ΣΙΚΞΓ 
Θεσπρωτίας την 19η Φεβρουαρίου. Η πρόεδρος  

κ. Ελένη Γούλα, αφού απεύθυνε τον χαιρετισμό της 
προς τα μέλη διαδικτυακά ευχήθηκε τη νέα χρονιά 
να επανέλθει η ομαλότητα και η πανδημία να 
αποτελέσει παρελθόν. Την κοπή της πίτας 
ακολούθησε κλήρωση με δώρα που προσέφερε στα 
μέλη του ο σύλλογος.  
Ο Σύλλογος ευχαριστεί τους χορηγούς Burlington 
Books, Express Publishing, Grivas Publications και 
MM Publications. 
 
 

PALSO Πιερίας 
Ευχαριστήριο μήνυμα του επίτιμου 
προέδρου του συλλόγου Ι.Κ.Ξ.Γ. Πιερίας 
PALSO, Νίκου Μάρα. 

 
Αγαπητοί συνάδερφοι, 
Ολοκληρώνοντας τον 
κύκλο της επαγγελματι-
κής μου σταδιοδρομίας, 
καθώς επίσης και της 
συνδικαλιστικής, θέλησα 
να αφήσω τελευταία να 
ευχαριστήσω το σύλλογο 
Πιερίας. Ομολογώ ότι 
δίχως την αρωγή του δεν 

θα μπορούσα να προσφέρω τίποτε από όσα έχω 
προσφέρει.  
Ήτανε πάντοτε δίπλα μου σε όλες τις καταστάσεις. 
Χάρη στην θέληση των μελών καταφέραμε και 
αγοράσαμε κτίριο και ο σύλλογος αυτή τη στιγμή 
διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο. Χάρη στην βοήθεια και 
την εργατικότητα των μελών του συλλόγου 
καταφέραμε και διοργανώσαμε ένα πανευρωπαϊκό 
συνέδριο, σε συνεργασία πάντοτε και με τους 
συλλόγους Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο 
πραγματικά έμεινε στην ιστορία.  
Νιώθω λοιπόν πολύ περήφανος που όλα αυτά τα 
χρόνια ήμουν ο πρόεδρος του συλλόγου έχοντας 
στο πλάι μου ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δε 
φάνηκαν αλλά ήτανε πάντοτε εκεί. Θέλω λοιπόν με 
την επιστολή μου αυτή να στείλω ένα πολύ μεγάλο 
ευχαριστώ από βάθος καρδιάς και να ευχηθώ ο 
σύλλογος να συνεχίσει, κάτι που με μεγάλη μου 
χαρά βλέπω ότι γίνεται, όπως όλα αυτά τα χρόνια. 
Ευχαριστώ. 
Νικόλαος Μάρας 
 
 
Επικοινωνήστε μαζί μας! 
Στείλτε μας φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις του 
συλλόγου σας στο enimerosi@palso.gr  

 

PALSO 


