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Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 (KYA ΓΔΟΥ 
366/2021 - ΦΕΚ 1290). 
 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις (μη υποκείμενες σε ΦΠΑ όπως τα 
ΚΞΓ) πρέπει υποβάλλουν, μέχρι και την 19η 
Απριλίου 2021, στην πλατφόρμα 
"myBusinessSupport" τα κατωτέρω στοιχεία για 
τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, 
καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως και 
Μάρτιο 2021 τα παρακάτω στοιχεία: α) τα 
ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, β) το 
σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του 
εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2019, γ) το 
σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον 
κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον 
κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά 
τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο 
μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της 
επιχείρησης. 
Διαβάστε την αναλυτική ΚΥΑ εδώ:  
 

https://bit.ly/3uv5wNX 
 

 
   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
   Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
   Email επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr 

Αυξημένη Επιδότηση Ειδικού 
Σκοπού  
 
 
 
 
 
 
 

 

Αυξημένη Επιδότηση Ειδικού Σκοπού (€1000-
€4000) για τις επιχειρήσεις που θα μείνουν 
κλειστές και τον Απρίλιο και απασχολούν έως 50 
εργαζόμενους ανακοινώθηκε από τον υπουργό 
Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.  

 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κύριο ΚΑΔ (ή 
ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) στους κλάδους και 
στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά 
μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου. 
Η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής: 
-1.000   ευρώ   για   επιχειρήσεις   που  απασχολούν  
0 έως 5 εργαζόμενους. 
-2.000   ευρώ   για   επιχειρήσεις   που απασχολούν  
6 έως 20 εργαζόμενους. 
-4.000   ευρώ   για   επιχειρήσεις   που  απασχολούν  
21 έως 50 εργαζόμενους. 
Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται 
περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η 
αποζημίωση θα αναλογεί στο ήμισυ των 
προαναφερόμενων ποσών. 
Η συγκεκριμένη αποζημίωση είναι μη επιστρεπτέα, 
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Επίσης, 
δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή 
εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με 
βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και 
το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, 
τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 
Η καταβολή αναμένεται να γίνει εντός Μαΐου, αφού 
ολοκληρωθούν οι καταβολές του μέτρου της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7. 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7 η 

https://bit.ly/3uv5wNX
mailto:enimerosi@palso.gr


Προφορικές ΟΝLINE Εξετάσεις 
NOCN 17-18 Απριλίου 2021 
 

Για την online εξέταση ισχύει ότι και στις δια ζώσης 
εξετάσεις με καθαρό χρόνο εξέτασης ανά υποψήφιο 
ως εξής: 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ Διάρκεια Εξέτασης 

Β1 9’ 
Β2 9’ 
C1 13’ 
C2 13’ 

 
Οι υποψήφιοι θα λάβουν το σχετικό Δελτίο 
Συμμετοχής στο οποίο θα αναγράφονται η ημέρα 
και ώρα καθώς και οι κωδικοί σύνδεσης. Επίσης, θα 
λάβουν και γραπτές οδηγίες.  
 

 
◼ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

 

NOCN 
Computer Based Εξετάσεις   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

◼ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν Log Ιn στο 
Zoom Meeting  10 λεπτά πριν την ώρα εξέτασής 
τους. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για τις προφορικές εξετάσεις χρειά-
ζεται μόνο το ZOOM και ΟΧΙ ο Safe Exam Browser. 
Επίσης, οι υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν στο  
έντυπο που τους έχει αποσταλεί τα στοιχεία τους.               
◼ Τυχόν λάθος πρέπει να αναφερθεί στη GlobalCert  
πριν την εξέταση καθώς και στον επιτηρητή την 
ημέρα της εξέτασης. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν στις εξετάσεις το 
δελτίο  συμμετοχής προφορικής εξέτασης καθώς και 
ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό 
ταυτοπροσωπίας.  

NOCN LATE ENTRIES 
 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι θα δοθεί η δυνατότητα  για 
την εγγραφή υποψηφίων για τις εξετάσεις  NOCN ως 
late entries. 
 

Οι εγγραφές “Late Entries” θα πρέπει να γίνουν 
αυστηρά μέχρι και την Παρασκευή, 16 Απριλίου 
2021. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
Τα Late entries γίνονται μόνο με ΕΝΤΥΠΗ αίτηση στο 
σύλλογο (όχι online). 
 

◼ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 
 

Ταμείο Αρωγής 
και 

Αλληλοβοήθειας 
της Ομοσπονδίας 

 

Είσαι ιδιοκτήτης/τρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γίνε σήμερα κιόλας μέλος του Ταμείου Αρωγής και 
Αλληλοβοήθειας της Ομοσπονδίας και με λιγότερο 
από €1 την ημέρα θα έχεις: 
Έκτακτο Βοήθημα Αποτροπής Κινδύνου Ζωής 
Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης  
Επίδομα Τοκετού 

Επικουρία Χριστουγέννων, Πάσχα, Θέρους 
Εφάπαξ Επίδομα 
 

 

                  https://bit.ly/39YwsgU 
 

3-4 Απριλίου 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Late entries 

Κάνε την εγγραφή σου! 

* 



Ενημέρωση για τις εμπορικές 
και επαγγελματικές μισθώ-
σεις. 

 
 
Πηγή: ΓΣΕΒΕΕ  
 

Με τον ν.4790/31.3.2021 και συγκεκριμένα με το 
άρθρο 111 παρέχεται λόγω των συνθηκών στους 
μισθωτές (ενοικιαστές) εμπορικών και 
επαγγελματικών μισθώσεων το δικαίωμα να 
παρατείνουν μονομερώς τη διάρκεια της μίσθωσης 
τους. Το σημαντικό αυτό δικαίωμα μπορεί να 
ασκηθεί μόνον εφάπαξ και αποκλειστικά εντός 
μηνός από τη δημοσίευση του νόμου (31.3.2021), 
δηλαδή η Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 είναι η 
προτελευταία εργάσιμη ημέρα και η Τρίτη 4 Μαΐου 
2021 ή η Τετάρτη 5 Μαΐου 2021, αν μεταφερθεί η 
αργία της Πρωτομαγιάς, η τελευταία εργάσιμη 
ημέρα ασκήσεως του δικαιώματος.  
Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις για την άσκηση 
του δικαιώματος είναι : 
1. Στο ακίνητο που μισθώνεται/ε να ασκείται κάποια 
από τις δραστηριότητες που υπάγονται στα αρ.1,2 
και 3 του Π.Δ. 34/1995, όπως ισχύει. Ειδικότερα, 
υπάγονται οι μισθώσεις για: 
α. επιχείρηση σ' αυτά εμπορικών πράξεων ή άσκηση 
επαγγέλματος ή δραστηριότητας που 
προστατεύεται από το ΠΔ,  β. εγκατάσταση 
εκπαιδευτηρίων και παιδικών σταθμών, γ. στέγαση 
κλινικών και κάθε φύσης νοσηλευτικών ιδρυμάτων,  
δ. χρησιμοποίησή τους ως εντελώς απαραίτητων 
βοηθητικών χώρων άλλων ακινήτων, στα οποία 
ασκούνται οι δραστηριότητες που προστατεύονται 
ε. φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, οίκων 
ευγηρίας, δικηγορικά γραφεία και άλλα (…) 
2. Η μίσθωση να ήταν σε ισχύ την 14.3.2020 (ΠΡΑΞΗ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 14.03.2020 
ΦΕΚ.Α/64/ 14.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της  >> 
 

 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19») είτε λόγω της 
12ετούς αρχικής νόμιμης διάρκειας των αρ.5 και 6 
του Π.Δ. 34/1995, είτε λόγω της 3ετούς αρχικής 
νόμιμης διάρκειας του αρ.13 του ν. 4242/28.2.2014 
(μετά την έναρξη εφαρμογής του, την 1.3.2014), είτε 
λόγω παρατάσεων της διάρκειας, είτε για 
οιονδήποτε άλλο λόγο.  
3. Η μίσθωση να είναι ενεργή στο διάστημα από την 
14.3.2020 έως και την 31.3.2021 για τους παραπάνω 
υπό σημείο 2 λόγους ή να έληξε στο διάστημα από 
την 8.11.2020 έως και την 31.3.2021. Ο νόμος δεν 
καταλαμβάνει τις μισθώσεις που έληξαν πριν την 
8.11.2020.  
4. Η επιχείρηση να έχει κλείσει οποτεδήποτε από την 
14.3.2020 και έπειτα με κρατική εντολή.  
5. Να μην οφείλονται μισθώματα. 
 
Εφόσον, πληρούνται τα ανωτέρω, ο μισθωτής 
έμπορος ή επαγγελματίας μπορεί να παρατείνει τη 
μίσθωση μονομερώς για διάστημα ίσο με το 
συνολικό χρονικό διάστημα που έμεινε κλειστός με 
κρατική εντολή. Τα αυτά ισχύουν αναλογικώς και για 
τις υπομισθώσεις. Η άσκηση του δικαιώματος 
προτιμητέο είναι να γίνει για λόγους ασφάλειας 
δικαίου με επίδοση εξώδικης δήλωσης παράτασης 
προς τον εκμισθωτή – ιδιοκτήτη.  
 
◼ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 
 

'One Day CATAPULT Workshop 
in Teaching Languages for 
Specific Purposes in Adult and 
Higher Education'. 

The one-day workshop 
aims to offer training and 
tools to language teachers 
teaching Languages for 

Specific Purposes (LSPs) in adult and higher 
education and aims to equip participants with the 
necessary professional skills to train LSP learners in 
the digital era. 
All teachers, teacher trainers, students and all those 
who are interested in the theme are welcome to join 
the workshops, webinars and panel discussions. 
 

Programme time: 11.00 - 16.30 (CET) 
Date: Saturday, April 17th 
 

REGISTRATION:  
https://icc-languages.eu/teacher-
training/#registration 
 

ΓΣΕΒΕΕ 

https://icc-languages.eu/teacher-training/#registration
https://icc-languages.eu/teacher-training/#registration


Ρύθμιση οφειλών έως 120 
δόσεων για βεβαιωμένες 
οφειλές δανείων με την 
εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου – ΤΕΜΠΜΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Πηγή: ΓΣΕΒΕΕ  
 
 

Με την Εγκύκλιο Ε.2073/6.4.2021 του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλή ρυθμίζονται σε έως 120 δόσεις 
βεβαιωμένες οφειλές από δάνεια : 
 
Α) Δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.   
 
Β) Δάνεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
(πρώην Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).  
 
Γ) Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) που έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμα στις Τράπεζες έως τις 7.10.2019. 
 
Η προθεσμία αίτησης προς την ΑΑΔΕ (ΔΟΥ ή 
Ελεγκτικά Κέντρα) και στην προσωποποιημένη 
πληροφόρηση στο myTAXISnet) είναι :  
 

• Τρίτη 4/5/2021 για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί 
από 7.10.2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης.  
 

• Εντός 6 μηνών από την βεβαίωση τους, για οφειλές 
που θα βεβαιωθούν μέχρις 29/4/2021. 
 
 

Δείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την εγκύκλιο εδώ:  

 
                   https://bit.ly/3dMmwsg 
 

   

 

 

Μέχρι 18 Απριλίου 2021 οι αιτήσεις 
συμμετοχής στις εξετάσεις LAAS. 

 

 

Μέχρι 19 Απριλίου οι αιτήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7. 
 

 

 

Μέχρι 20 Απριλίου η υποβολή 
κατάστασης με τα συμφωνητικά που 
καταρτίστηκαν μεταξύ επιτηδευματιών 
ή τρίτων το αμέσως προηγούμενο 
τρίμηνο. 
 

 

 

Μέχρι 28 Απριλίου η πληρωμή του 
Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους. 

 

 

Μέχρι 17 Μαΐου η υποβολή 
συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 
2020. 

 

 

Μέχρι 31 Μάϊου η Επικαιροποίηση 
Αδειών ΚΞΓ. 

 

 

Εξετάσεις NOCN θερινής περιόδου 
2021. 

 

 

Εξετάσεις LAAS 2021. 

 

 

Μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
Μη Μισθωτών έτους 2019 καθώς και 
δόσεων που προέκυψαν  από την 
τροποποίηση εκκαθαρίσεων ετών 2017 
-2018 

 
 

18 
Απρίλιος 

19 
Απρίλιος 

28 
Απρίλιος 

20 
Απρίλιος 

Προσεχώς 

Όλες οι  

προθεσμίες 

με μια ματιά! 

31 
Μάιος  

Ιούνιος  

30 

Ιούνιος  

6 

Ιούνιος  

5 

17 
Μάιος  

https://www.forin.gr/calendar/event/6893/upobolh-katastashs-me-ta-sumfwnhtika-pou-katartisthkan-metaksu-epithdeumatiwn-h-tritwn-to-amesws-prohgoumeno-trimhno
https://www.forin.gr/calendar/event/6893/upobolh-katastashs-me-ta-sumfwnhtika-pou-katartisthkan-metaksu-epithdeumatiwn-h-tritwn-to-amesws-prohgoumeno-trimhno
https://www.forin.gr/calendar/event/6893/upobolh-katastashs-me-ta-sumfwnhtika-pou-katartisthkan-metaksu-epithdeumatiwn-h-tritwn-to-amesws-prohgoumeno-trimhno
https://www.forin.gr/calendar/event/6893/upobolh-katastashs-me-ta-sumfwnhtika-pou-katartisthkan-metaksu-epithdeumatiwn-h-tritwn-to-amesws-prohgoumeno-trimhno
https://www.forin.gr/calendar/event/6893/upobolh-katastashs-me-ta-sumfwnhtika-pou-katartisthkan-metaksu-epithdeumatiwn-h-tritwn-to-amesws-prohgoumeno-trimhno


Επικαιροποίηση  
Άδειας Κέντρου Ξένων Γλωσσών 
έως 31 Μάϊου 2021 

 
 

Όλοι οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι 
οποίοι κατέχουν ισχύουσα άδεια Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών, έχουν υποχρέωση να επικαιροποιούν 
ανά διετία τις άδειές τους, έως την 31η Μαΐου κάθε 
δευτέρου έτους, με τη διαδικασία της αναγγελίας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Προκειμένου η κατάθεση της αίτησης και των 
προβλεπόμενων δικαιολογητικών να είναι 
εμπρόθεσμη απαιτείται να γίνει μέχρι 31/05/2021. 
 
Ειδικότερα διευκρινίζονται: 
Υπόχρεοι φορείς για υποβολή αίτησης και 
δικαιολογητικών επικαιροποίησης είναι όσοι: 
αδειοδοτήθηκαν εντός του έτους 2019 (με απόφαση 
ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ έτους 2019 που μπορεί να 
αναζητηθεί μέσω του συνδέσμου της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 
στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ με τον επταψήφιο 
κωδικό αδείας ή με την επωνυμία του φορέα  
 
 

https://bit.ly/31YeRBD) 

 
ή υπέβαλαν ή όφειλαν να υποβάλουν την τελευταία 
αίτηση επικαιροποίησης των αδειών τους 
μέχρι 31/5/2019 
 

Οι αδειοδοτημένοι φορείς που περιλαμβάνονται 
στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων του ΕΟΠΠΕΠ 
(στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ) 

 
https://bit.ly/324XbUE 

 
με ισχύουσα άδεια και υποχρέωση επικαι-
ροποίησης έως 31/5/2021, υποβάλουν τις αιτήσεις 
τους, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ  

https://bit.ly/31YGSbZ 

με υποβολή φακέλου στο Πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ 
(Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία), μέσω 
ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών (courier). 
 

Στην περίπτωση λήξης του Πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας απαιτείται να υποβληθεί το 
ανανεωμένο πιστοποιητικό εντός του φακέλου 
επικαιροποίησης που θα υποβληθεί. 

 
Στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη υποβληθεί στο 
πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ τα κτιριολογικά 
δικαιολογητικά του ν. 4547/2018, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4589/2019, άρθρ.41, παρ.1, 
πρέπει να υποβληθούν κατά περίπτωση και τα εξής: 
 
Για κάθε κτίριο με δυναμικότητα μέχρι 
75 εκπαιδευομένους ανά ώρα: 
 
α. Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για 
σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 & 8 του άρθρου 
107 του ν. 4495/2017 (Α'167) 
β. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη 
μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης 
της υφιστάμενης κατάστασης. 

 
Για κάθε κτίριο με δυναμικότητα άνω των 
75 εκπαιδευομένων ανά ώρα: 
 
α. Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για 
σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 
107 του ν. 4495/2017 (Α'167), χρήσης 
εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κτιριοδομικού κανονισμού) 
β. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη 
μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης 
της υφιστάμενης κατάστασης {Κατόψεις με 
χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση 
της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται 
(τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα-κτήριο ή 
όροφο, ανά περιφέρεια)}. 

 
Με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 
4589/2019 (Α’13) προβλέπονται για Φροντιστήρια 
και Κέντρα Ξένων Γλωσσών διοικητικές κυρώσεις 
(μεταξύ άλλων) σε περίπτωση μη κατάθεσης 
φακέλου ή εκπρόθεσμης κατάθεσης φακέλου για 
επικαιροποίηση αδείας ή λειτουργίας χωρίς άδεια 
από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
 



 
 

 

Για τους υποψήφιους Δεκεμβρίου 2020 
 

◼Οι υποψήφιοι του Δεκεμβρίου 2020, εκτός από 
όσους δίνουν online, «μεταφέρονται» * στις δια 
ζώσης εξετάσεις 5/6/2021. 

◼Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις online 
εξετάσεις Μαρτίου 2021, μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή και στις δια ζώσης εξετάσεις που θα 
διεξαχθούν στις 5/6/2021 στο επίπεδο που 
επιθυμούν. 

◼Λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων, 
τα αποτελέσματα της online εξεταστικής του 
Μαρτίου θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία λήξης 
των αιτήσεων για τις εξετάσεις της 5/6 όπως μας 
ενημέρωσαν από την GLOBAL. 
 

◼Για τους υποψήφιους που θα λάβουν μέρος στις 
online εξετάσεις Μαρτίου 2021 και μετά την 
έκδοση των αποτελεσμάτων θελήσουν να 
συμμετέχουν σε επόμενο επίπεδο ή να 
επανεξετασθούν, θα ανακοινωθεί νέα online 
θερινή εξεταστική περίοδος μετά την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων.  
 

◼Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που όλοι 
βιώνουμε και με γνώμονα τη στήριξη των 
υποψηφίων NOCN ώστε να μην χάσουν την 
εξεταστική τους, η GlobalCert προσάρμοσε τα 
εξέταστρα των online εξετάσεων ώστε να μην 
επιβαρυνθούν επιπλέον οι υποψήφιοι.  
 

◼Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους 
της online εξεταστικής Μαρτίου/Απριλίου, ότι αν 
επιθυμούν να εξεταστούν και πάλι online θα 
πρέπει πλέον να καταβάλλουν τα εξέταστρα που 
αντιστοιχούν στις online εξετάσεις.  
Οι REFER υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα της 
δωρεάν επανεξέτασης για τις δεξιότητες (1, 2, ή 3) 
που εκκρεμούν.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ---------------------------------------------- 
Τα ΚΞΓ πρέπει να δηλώσουν τους «εκκρεμείς» 
υποψηφίους Δεκεμβρίου 2020 καθώς και οι 
ανεξάρτητοι «εκκρεμείς» υποψήφιοι να ξανά-
καταχωρήσουν αίτηση στην πλατφόρμα γιατί 
ΔΕΝ μεταφέρονται αυτόματα. 

Επίπεδο Ώρα Εξετάσεων Εξέταστρα 

 

05/06/2021 
13:00 – 15:35 

85 € * 

   

 

05/06/2021 
09:00 – 11:35 

160 € * 

   

 

05/06/2021 
09:00 – 12:10 

140 € * 

   

 

05/06/2021 
13:00 – 16:10 

180 € * 

   

* Κόστος επανεξέτασης για 1,2,3 part(s): ΔΩΡΕΑΝ 

 

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στην 
πολυπλοκότητα της εξεταστικής περιόδου 5/6  θα 
δοθεί επιπλέον χρόνος για late entries έως 16/4. 

 
* Τα ΚΞΓ να μην ξεχάσουν να δηλώσουν τους 
«εκκρεμείς» υποψηφίους Δεκεμβρίου 2020 καθώς και 
οι ανεξάρτητοι «εκκρεμείς» υποψήφιοι να ξανά-
καταχωρήσουν αίτηση στην πλατφόρμα γιατί ΔΕΝ 
μεταφέρονται αυτόματα. Τα παλιά (με ημερομηνία 
έτους 2020) καταθετήρια ΔΕΝ επισυνάπτονται, αλλά 
πρέπει να σημειώσουν 0 αν επιλέξουν να δώσουν για 
το ίδιο επίπεδο ή να σημειώσουν π.χ. 75 € ή 20 € (τη 
χρηματική διαφορά) αν επιλέξουν ανώτερο επίπεδο 
και πρέπει να επισυνάψουν μόνο το νέο καταθετήριο 
(με τη χρηματική διαφορά λόγω αλλαγής επιπέδου 
και με ημερομηνία Μαρτίου-Απριλίου 2021) γιατί 
αλλιώς ΔΕΝ θα βγαίνει ο οικονομικός έλεγχος. Αν 
από επίπεδο Β2 (160 €) θελήσουν να δώσουν C1 
(140€) η χρηματική διαφορά επιστρέφεται από την 
Ομοσπονδία με την εκκαθάριση. Σε αυτή την 
περίπτωση, στη στήλη «Εξέταστρα» (Fees) να 
σημειώσουν 0. 

 
◼Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/3 έως 
11/4. Τα κ.ξ.γ. υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά 
μόνο, αλλά για να καταχωρηθούν τα ονόματα των 
υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τις 
αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα και αντίγραφο 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου 
πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου. 
Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για τον τρόπο 
αποστολής των καταθετηρίων. 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). 

 
◼Οι   ανεξάρτητοι   υποψήφιοι   από 1/3 έως 11/4  
μπορούν   μέσω   της   πλατφόρμας 
https://exams.palso.gr/candidate να υποβάλλουν >> 

Εγκύκλιος Εξετάσεων NOCN 

Late Entries 

έως  16 Απριλίου 

https://exams.palso.gr/candidate


>> ηλεκτρονικά την αίτησή συμμετοχής αν αυτοί ή 
ο γονέας διαθέτουν προσωπική διεύθυνση email. 
Σε αυτή την περίπτωση τους ζητείται να 
επισυνάψουν υποχρεωτικά απόδειξη κατάθεσης 
εξετάστρων + αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού 
ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου + 
υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης για τα 
προσωπικά δεδομένα. (βλέπε οδηγίες για την 
υποβολή αιτήσεων online ανεξάρτητων 
υποψηφίων) 

 
Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς 

6551-102029-397 
(IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) 

Δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ 
 

Κατά την κατάθεση των εξέταστρων 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 Μαΐου 2018, η τελευταία εξεταστική 
περίοδος στα parts είναι εκείνη του Ιουνίου 2021. 
Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID Code της 
τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο 
επίπεδο. 
Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών:  
Ειδική Φόρμα για Υποψηφίους με Μαθησιακές  
δυσκολίες  (Special Request Form). Απαραίτητα 
δικαιολογητικά και οδηγίες αποστολής (έως τις 
6/4/2021) δείτε εδώ:) 
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-
LEARNING-DIFFICULTIES-13.html 
Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται 
στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες 
πριν τις εξετάσεις (και για τα κ.ξ.γ. και για 
ανεξάρτητους υποψηφίους). 
 

Past papers & Sample tests υπάρχουν διαθέσιμα 
στους συνδέσμους: 
https://www.palso.gr/exams/language-
schools/laas-nocn-past-papers/                                                     
http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-
PAPERS-6.html 
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Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

18/04/2021 
 

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/3 έως 
18/4. Τα Κ.Ξ.Γ. υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά 
μόνο. Για να καταχωρηθούν τα ονόματα των 
υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τις 
αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα. 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). 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
First Step Αναμένεται * 30 € 
   

Pre A1 Αναμένεται * 45 € 
   

A1 Αναμένεται * 50 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
Pre-A1 Αναμένεται * 45 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
   

B1 Αναμένεται * 55 € 
   

 

ΙΤΑΛΙΚΑ 
Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
A2 Αναμένεται * 55 € 
    

B1 Αναμένεται * 55 € 
   

 

ΓΑΛΛΙΚΑ 
Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
Pre A1 Αναμένεται * 45 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
   

 
Αριθμός λογαριασμού για LAAS στην τράπεζα 
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.) και 
στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS + 
Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS - ΒΟΙΩΤΙΑ.  
Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης. Ενημερωθείτε 
από το σύλλογό σας για τον τρόπο αποστολής των 
καταθετηρίων. 
 
*Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί 
μετά το πέρας της επεξεργασίας των αιτήσεων και 
αφού  υπάρξει ο ακριβής αριθμός συμμετοχών 
υποψηφίων ανά επίπεδο.  
 

Εξετάσεις LAAS 

https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/10/Request-for-special-arrangements.pdf
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/10/Request-for-special-arrangements.pdf
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
https://www.palso.gr/exams/language-schools/laas-nocn-past-papers/
https://www.palso.gr/exams/language-schools/laas-nocn-past-papers/
http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html
http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html


 

Τα     

 

                           

 

 

ΣΙΚΞΓ Δωδεκανήσου Webinar 

Tην Κυριακή, 4 Απριλίου, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δωδεκανήσου 
διοργάνωσε webinar με θέμα «Ανθρωπολογική 
και Οντολογική ερμηνεία της Κρίσης - Προστασία 
Εξόδου.» με  εισηγητή τον  Dr Δημήτρη Γερούκαλη, 
Επιστημονικό Διευθυντή της Αστικής Εταιρείας 
Ιπποκράτης. 

 
Το webinar παρακολούθησαν τα μέλη του ΣΙΚΞΓ 
Δωδεκανήσου καθώς και μέλη της PALSO από όλη 
την Ελλάδα.  
Ο ΣΙΚΞΓ Δωδεκανήσου ευχαριστεί τους κ. 
Γερούκαλη  καθώς και τον συντονιστή της 
παρουσίασης και συζήτησης κ. Γιώργο Καντή για 
την αφιλοκερδή παρουσία τους. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασίλειος 

Ευαγγέλου 
 

Ο κ. Ευαγγέλου   

διετέλεσε πρόεδρος 

του ΣΙΚΞΓ Λάρισας, 

Αντιπρόσωπος στην 

Ομοσπονδία και 

Πρόεδρος του 

Ταμείου Αρωγής επί 

σειρά ετών, 

χρόνια 

PALSO 40  
Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 

των Συλλόγων 
ΝΕΑ 



 

 

              

             tech tips 
             Eπιμέλεια:  

             Χρήστος Σωτηρόπουλος 

 

Προετοιμασία για τις εξετά-
σεις LAAS PALSO μέσω 
Ίντερνετ. Γίνεται; 
 

Ο Covid συνεχίζει να μας κρατάει μακριά από τις 
τάξεις. Φέτος η συμμετοχή στις εξετάσεις LASS 
είναι πιο σημαντική παρά ποτέ! 
Έπιασαν τόπο τα online μαθήματα και η σκληρή 
δουλειά που έχουμε κάνει στην ψηφιακή τάξη;  
Αποδίδουν οι μαθητές το ίδιο καλά;  
Η συμμετοχή στις εξετάσεις LAAS είναι ένα 
δυνατό εργαλείο που θα μας βοηθήσει να 
βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.  
Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να 
διασφαλίσουμε την μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή στις εξετάσεις; 
 

Ξεκινήστε με τους γονείς. Στείλτε στο mail τους ή 
στο viber / messenger το πολύ ωραίο φυλλάδιο της 
Ομοσπονδίας με ένα συνοδευτικό μήνυμα.  
 

Κάντε με τους μαθητές σας το τεστ online. Μιλήστε 
στους μαθητές του Pre-A1, A1 και A2 για τις 
αλλαγές στο φορμάτ. (για το First-Step δεν 
χρειάζεται μιας που δίνουν για πρώτη φορά). 
Βάλτε τα δύο τεστ δίπλα δίπλα για να δουν τι έχει 
αλλάξει. Ανοίξτε το τεστ του 2020 και του 2019 και 
βάλτε τα παράθυρα όπως φαίνονται στην 
παρακάτω και ζητήστε τους να σας πουν αυτοί τις 
διαφορές σαν παιχνίδι. 

 
Κάντε ένα τεστ μαζί, άσκηση – άσκηση για να 
καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. Συζητήστε για τις 
απαντήσεις. Πείτε τους ότι το επόμενο τεστ θα το 
κάνουν μόνοι τους. Τις απαντήσεις μπορούν να 
σας τις στείλουν σε προσωπικό μήνυμα στο chat  

της πλατφόρμας που χρησιμοποιείτε και να 
βαθμολογήσετε τον κάθε μαθητή ξεχωριστά οι ίδιοι. 
Όταν έχετε πάρει απαντήσεις από όλους τους μαθητές 
προχωρήστε την επόμενη άσκηση και ούτω καθεξής.  
Για την έκθεση μπορείτε να εμφανίσετε δύο σελίδες 
σε μία ώστε να μπορούν να δουν και τις δύο εκθέσεις 
συγχρόνως. Αυτό είναι εξυπηρετικό και για τις 
εξετάσεις NOCN όπου το κείμενο είναι στην μία σελίδα 
και οι απαντήσεις στην άλλη. Γράψτε μαζί τις πρώτες 
εκθέσεις. Ανοίξτε ένα word βάλτε το παράθυρο δίπλα 
στην έκθεση και δείξτε τους πως να την γράψουν. 

 
Πατήστε στο κουμπί Προβολή σελίδων → Δύο σελίδες. 
Αν δεν εμφανίζονται δίπλα δίπλα αλλά υπάρχει άλλη 
άσκηση τότε ενεργοποιήστε το κουμπί Εμφάνιση 
συνοδευτικής σελίδας ξεχωριστά. Σε άλλα 
προγράμματα προβολής pdf πατήστε το VIEW – Show 
two pages 

 
Τέλος μπορείτε να εκδώστε ένα ηλεκτρονικό 
πιστοποιητικό επιτυχίας για να στείλετε στους 
μαθητές σας για να το δείξουν στους γονείς τους και 
να τους ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 
LAAS.  
 Στην σελίδα https://certificatemagic.com/ μπορείτε 

να δημιουργήστε πολύ 
εύκολα, γρήγορα και 
δωρεάν πιστοποιητικά. 
Σας ευχόμαστε καλές 
εγγραφές.  
 
 
 

                      . 
 

Και μην ξεχνάτε, στείλτε τις ερωτήσεις σας για 
θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο  

sotiropoulos@palso.gr  

 

ALSO P 

https://certificatemagic.com/

