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Απαλλαγή και για τον μήνα 
Μάιο 2021 από την υποχρέ-
ωση καταβολής του συνολικού 
μισθώματος ενοικίου. 

 
Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος 
επαγγελματικών μισθώσεων και για τον μήνα 
Μάιο 2021 με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  
Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), 
τροποποιείται ως προς τους μήνες απαλλαγής από 
την υποχρέωση καταβολής του συνολικού 
μισθώματος ως εξής: «10. Ειδικά για τους μήνες 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και 
Μάιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής 
μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την 
οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτου-
ργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους 
που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η 
οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε 
συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των 
αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' 
εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση καταβολής του συνολικού 
μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα 
με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ.1. 

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

ΓΕΦΥΡΑ 2: Παρατείνεται έως 
τις 31.05 η προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων 

 
Έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 παρατείνεται η 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα 
«ΓΕΦΥΡΑ 2», που παρέχει στήριξη στις 
μικρομεσαίες  επιχειρήσεις, οι οποίες  έχουν 
αποδεδειγμένα υποστεί μείωση κύκλου εργασιών 
κατά τουλάχιστον 20% το 2020, συγκριτικά με το 
2019 λόγω της πανδημίας. Η στήριξη αφορά στην 
κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης 
επιχειρηματικών δανείων, σε ποσοστό έως 90% και 
για χρονικό διάστημα 8 μηνών. 
 

Μέτρα διευκόλυνσης εμβολι-
ασμού των εργαζομένων για 
την πρόληψη της διάδοσης 
του κορωνοϊού SARS-COV-2 
Σύμφωνα με την απόφαση 18898/14.4.2021 του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι 
εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους 
εργαζομένους τους με κάθε τρόπο στη διαδικασία 
προγραμματισμού και προσέλευσης στα εμβολι-
αστικά κέντρα κατόπιν των προγραμματισμένων 
ραντεβού, εφόσον αυτά πραγματοποιούνται εντός 
του ωραρίου εργασίας τους. …………………………………. 
Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους 
εργαζόμενους, εφόσον η ώρα και ημέρα του 
προγραμματισμένου εμβολιασμού τους, ορίζεται 
εντός του νόμιμου ωραρίου εργασίας τους, να 
απουσιάσουν για διάστημα έως τριών (3) ωρών 
από την εργασία τους με άδεια του εργοδότη και 
αυτή τους η απουσία να είναι δικαιολογημένη, κατ' 
αναλογική εφαρμογή του άρθρου 657 ΑΚ. 

ΓΕΦΥΡΑ 
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Αφιέρωμα 
Γιάννης Μιχαηλίδης 

Γιάννης Μιχαηλίδης 
1946-2017 
 

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης γεννήθηκε  

στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 

 το 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 Όπως όλοι οι Έλληνες της Αιγύπτου 

έλαβε πολύ υψηλό επίπεδο μόρφωσης. 

Ήρθε στην Ελλάδα στην ηλικία των 18 

και φοίτησε στην Ανωτάτη Εμπορική. 

Επέλεξε να ασχοληθεί με την 

διδασκαλία των αγγλικών και αφού 

εργάστηκε αρχικά ως καθηγητής, το 

1967 ίδρυσε το δικό του ΚΞΓ το οποίο 

λειτούργησε ως το τέλος του. 
Η Άρση Βαρών υπήρξε η μεγάλη του 

αγάπη. Ήδη από την Αλεξάνδρεια 

άρχισε να ασχολείται με την Άρση 

Βαρών σε επίπεδο πρωταθλητισμού και 

συνέχισε και στην Ελλάδα όπου 

συμμετείχε σε πολλούς αγώνες και 

σημείωσε πολλά ρεκόρ. Υπήρξε 

προπονητής της ομάδας Άρσης Βαρών 

του Ολυμπιακού. 

Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης 
υπήρξε ιδρυτικό μέλος του 
ΣΙΚΞΓ Κορινθίας. Εντάχθηκε 
αρχικά στους κόλπους του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου και 
μετά την δημιουργία της 
Ομοσπονδίας στράφηκε σε 
αυτήν. 

Η Ομοσπονδία υπήρξε ένα 
τεράστιο κεφάλαιο της ζωής 
του Γιάννη. Διετέλεσε 
ταμίας, Γενικός γραμματέας 
και Πρόεδρος (1996-1999 
και 2000-2017). Έχοντας 
ανεπτυγμένο το αίσθημα 
ευθύνης που ακολουθεί τ’ 
αξιώματα, αγωνίστηκε με 
πάθος προκειμένου να 
τιμήσει την θέση του και να 
προστατέψει τον Κλάδο μας. 
Ο Γιάννης υπήρξε πάντα 
«διαβασμένος» και προση-
λωμένος στους στόχους του. 
Ανέκαθεν υποστήριζε πως 
μόνο με την ενεργή δράση 
και τους κοινούς αγώνες θα 
διατηρηθεί ο Κλάδος μας 
αλλά και πως τα μέλη θα 
πρέπει να στηρίζουν τους 
Συλλόγους και να είναι 
δίπλα στην Ομοσπονδία 

 



Αποτελέσματα της  NOCN 
Online Εξεταστικής Μαρτίου- 
Απριλίου 2021  
 
 
 
 
 
 

Tα αποτελέσματα της NOCN Online Εξεταστικής 
Μαρτίου - Απριλίου 2021 αναμένεται να 
ανακοινωθούν έως το τέλος αυτής της εβδομάδας. 

 
Ενημέρωση για τους υποψή-
φιους της εξεταστικής 
Μαρτίου - Απριλίου 
 
  
◼Οι Refer υποψήφιοι καθώς και οι υποψήφιοι (που 
συμμετείχαν στις online εξετάσεις) που επιθυμούν 
να εξεταστούν σε επόμενο επίπεδο θα έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν σε  νέα Online 
Εξεταστική που θα διεξαχθεί έως τις 15 Ιουλίου. 
 

◼Η ημερομηνία διεξαγωγής της Online εξέτασης και 
έναρξης των εγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την 
ανάρτηση των αποτελεσμάτων. 
 

◼Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εξέταστρα 
της NOCN Online εξεταστικής Μαρτίου-Απρίλιου 
2021 προσαρμόστηκαν λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών και με γνώμονα τη στήριξη των 
υποψηφίων NOCN ώστε να μην χάσουν την 
εξεταστική τους. 
 

◼Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν και 
πάλι Online θα πρέπει πλέον να καταβάλλουν τα 
εξέταστρα που αντιστοιχούν στις Online εξετάσεις 
τα οποία είναι: 

Επίπεδο Εξέταστρα 
B1 € 130 
  

B2 € 180 
  

C1 € 190 
  

C2 € 200 
 

◼Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν στο 
χώρο τους θα έχουν επιπλέον επιβάρυνση 25€. 
 
Σημείωση: Οι Refer υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα της 
δωρεάν επανεξέτασης για τις δεξιότητες (1, 2, ή 3) που 
εκκρεμούν. 

Αναστολή συμβάσεων εργα-
σίας εργαζομένων σε επιχει-
ρήσεις-εργοδότες του ιδιωτι-
κού τομέα που πλήττονται για 
τον μήνα Μάιο 2021 
 
Άρθρο 1 
Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν 
σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των 
εργαζομένων τους. 
 
1. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, δύνανται κατά τον 
μήνα Μάιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 31ης 
Μαΐου 2021, 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
i. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την 
αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ' 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν 
στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και 
ii. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή 
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των 
εργαζομένων τους. 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργαζομένους 
που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 
2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας 
εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 
29-4-2021. 
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει 
ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, και 
έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 
μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, 
δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 
εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ 
νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 
εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει 
ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα 
ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η Μαΐου 2021. 



Τι φέρνει το ΝΕΟ εργασιακό 
νομοσχέδιο. 

 
Το νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας 
παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, την 
υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Μαρία Συρεγγέλα και την γενική γραμματέα 
Εργασίας Άννα Στρατινάκη και τίθεται σε δημόσια 
διαβούλευση με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή και 
να ψηφιστεί έως τις αρχές του καλοκαιριού. 
 
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σας παρουσιάζει μερικές από τις 
σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει το 
νομοσχέδιο. 
 
1. Ψηφιακή κάρτα εργασίας 
Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα 
ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το ωράριο 
εργασίας των εργαζομένων και θα χαρακτηρίζει 
αυτόματα κάθε ώρα εργασίας ως κανονικό ωράριο – 
υπερεργασία, υπερωρία ή διευθέτηση, όπως επίσης 
τα διαλείμματα, τις ώρες και ημέρες απουσίας, τις 
άδειες κλπ. Η ψηφιακή κάρτα θα είναι εφαρμογή 
στο κινητό τηλέφωνο, ή η υφιστάμενη κάρτα 
εργασίας που χρησιμοποιούν ήδη πολλές 
επιχειρήσεις. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας θα 
γίνει σταδιακά, αρχής γενομένης από τις μεγάλες 
επιχειρήσεις. 
 
2. Επιθεώρηση Εργασίας 
Το ΣΕΠΕ αντικαθίσταται από την Επιθεώρηση 
Εργασίας, που θα είναι Ανεξάρτητη Αρχή. Η 
Επιθεώρηση Εργασίας θα έχει λειτουργική 
ανεξαρτησία και  διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια. Θα έχει δυνατότητα ελέγχων όλο το 
24ωρο χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, 
καθώς και ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία, μητρώα, 
έγγραφα, αρχεία. 
Θα έχει επίσης την δυνατότητα άμεσης επιβολής 
προστίμων όταν διαπιστώνεται παράβαση σχετική 
με την απασχόληση εργαζομένων κλπ. 

3. Άδειες 
•Θεσπίζεται άδεια πατρότητας: 14 ημέρες με 
αποδοχές. 
•Προβλέπεται προστασία του νέου πατέρα κατά της 
απόλυσης για 6 μήνες από τη γέννηση του τέκνου. 
•Θεσπίζεται γονική άδεια 4 μηνών για κάθε γονέα 
με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους 2 μήνες. 
•Εισάγεται δικαίωμα ευέλικτων ρυθμίσεων 
εργασίας (π.χ. τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο, μερική 
απασχόληση) για γονείς και φροντιστές παιδιών 
ηλικίας έως 12 ετών. 
•Θεσπίζεται άδεια φροντιστή (5 εργάσιμες ημέρες 
για συγγενή ή σύνοικο όταν υπάρχει ανάγκη 
φροντίδας ή σοβαρός ιατρικός λόγος). 
•Θεσπίζεται απουσία λόγω ανωτέρας βίας (1 ημέρα 
2 φορές το χρόνο μετ’ αποδοχών). 
 
4. Τηλεργασία 
Προβλέπεται ότι στο πλαίσιο της τηλεργασίας: 

 
•Ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος του 
εξοπλισμού, της συντήρησης και των 
τηλεπικοινωνιών. 
•Απαγορεύεται η χρήση της κάμερας για τον έλεγχο 
της απόδοσης του τηλεργαζομένου. Απαγορεύεται 
κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος τηλεργαζομένου, 
επειδή άσκησε το δικαίωμα αποσύνδεσης. 
•Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει δικαίωμα πρόσβασης 
στα δεδομένα της επικοινωνίας της επιχείρησης και 
του τηλεργαζομένου για τον έλεγχο τήρησης του 
ωραρίου εργασίας. 
 
5. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ 
Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μετεξελίσσεται σε ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. 
Στόχος είναι η απλοποίηση διαδικασιών και η 
κατάργηση των πολλαπλών δηλώσεων για το ίδιο 
αντικείμενο που υποχρεώνονται να υποβάλλουν 
σήμερα οι εργοδότες (π.χ. σε ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ). 
Επίσης, διευκολύνονται οι έλεγχοι για την εφαρμογή 
της νομοθεσίας καθώς θα υπάρχει δυνατότητα 
διασταύρωσης των δηλώσεων για μισθούς και 
ασφάλιση. 
 



Πρόσθετες οδηγίες λόγω 

 
για τους υποψήφιους που 

συμμετέχουν στις εξετάσεις 
LAAS και NOCN 

 
 
Ο υποψήφιος οφείλει: 
 
Να διαθέτει: 
α) βεβαίωση αρνητικού PCR 72 ωρών 
ή 
β) βεβαίωση αρνητικού Rapid Test 24 ωρών 
ή  
γ) βεβαίωση αρνητικού Self Test 24 ωρών  
ή 
δ) πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημερών μετά τη 
δεύτερη δόση) 
ή 
ε) βεβαίωση νόσησης   (2 μήνες μετά τη νόσηση και 
έως 9 μήνες) 
για να επιτραπεί η συμμετοχή του στην προφορική 
και γραπτή εξέταση. Η βεβαίωση αρνητικού 
αποτελέσματος  να είναι τοποθετημένη σε 
διαφάνεια και να είναι ευδιάκριτη για να γίνεται 
εύκολα και γρήγορα ο έλεγχος κατά την είσοδό του. 
 
Επίσης μέσα σε διαφάνεια να έχει το δελτίο 
συμμετοχής στις εξετάσεις και την ταυτότητά του 
τοποθετημένα πάνω στο θρανίο του στην αίθουσα 
εξέτασης. 
 
Να προσέλθει στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά 
πριν την έναρξη της γραπτής εξέτασης και 20 λεπτά 
πριν την ώρα της προφορικής του εξέτασης.  

 
Να μην παραμένει στους εξωτερικούς χώρους του 
εξεταστικού κέντρου μετά τη λήξη κάθε φάσης της 
εξέτασης.  

 

Να μη συγχρωτίζεται στον προαύλιο χώρο / 
σκάλες / διαδρόμους 
του ε ξ ε τ α σ τ ι κ ο ύ  
κέντρου ούτε στους 
γύρω από το εξετα-
στικό κέντρο δρόμους. 

 
 

Να κάνει χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού 
διαλύματος για την υγιεινή των χεριών κατά την 
είσοδο στις αίθουσες γραπτής/προφορικής 
εξέτασης και κατά την έξοδο από αυτές.  
 
 Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι 
υποχρεωτική σε όλες τις φάσεις της εξέτασης καθώς 
και σε όλους τους χώρους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς. 

                
Να τηρεί τα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των οργάνων 
εξετάσεων. 
 
Στην αίθουσα εξέτασης να καταλάβει τη 
συγκεκριμένη θέση που έχει ορισθεί για τον ίδιο. 

 
Για τους γονείς και τους  καθηγητές 

 
Οι γονείς και οι συνάδελφοι παρακαλούνται 
θερμά να σεβαστούν ότι δεν θα επιτραπεί η 
παραμονή τους όχι μόνο στους εσωτερικούς αλλά 
ούτε στους εξωτερικούς χώρους του εξεταστικού 
κέντρου τόσο λόγω των μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας όσο και για να εξασφαλιστεί η 
ησυχία που επιβάλλεται για την απόδοση των 
υποψηφίων στην εξέταση. 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
Tο  Zoom  προσφέρει 
τώρα μια εντυπωσιακή  
εμβυθιστική   προβολή  
 
Έχετε κουραστεί να βλέπετε την ίδια παλιά προβολή 
στις συναντήσεις σας στο Zoom; Δεν είστε οι μόνοι! 
Φαίνεται ότι ακόμη και οι άνθρωποι που εργάζονται 
στο Zoom έχουν κουραστεί από τις ίδιες παλιές 
εικόνες. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, τη 
Δευτέρα το Zoom παρουσίασε μια νέα επιλογή 
εμβυθιστικής προβολής για χρήστες Mac και 
Windows. 
 

Η εμβυθιστική προβολή του Zoom θα εμφανίσει 
τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στην ίδια οθόνη 
στο παρασκήνιο της επιλογής σας. Το Zoom διαθέτει 
μια σειρά από προκατασκευασμένα εμβυθιστικά 
φόντα προβολής από τα οποία μπορείτε να 
διαλέξετε, συμπεριλαμβανομένης μιας προβολής 
γκαλερί τέχνης, μιας συνομιλίας στο τζάκι, των 
αιθουσών και ακόμη και ενός εξωτερικού χώρου. 
Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε τη δική σας εικόνα 
για χρήση ως μέρος μιας εμβυθιστικής προβολής. 
Όταν ενεργοποιήσετε τη εμβυθιστική προβολή για 
μια συνάντηση Ζοοm, όλοι οι συμμετέχοντες θα 
τοποθετηθούν σε θέση στη σκηνή της προβολής. Η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το Zoom να τοποθετεί 
αυτόματα τους συμμετέχοντες στη σκηνή, αλλά 
μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε άτομα στη 
σκηνή με μη αυτόματο τρόπο. 

 

Τρία βήματα για να ενεργοποιήσετε τη 
συναρπαστική προβολή του ζουμ 
Πρώτον, πρέπει να γνωρίζετε ότι η εμβυθιστική 
προβολή είναι διαθέσιμη από προεπιλογή σε όσους 
χρησιμοποιούν προσωπικούς ή επαγγελματικούς 
(μεμονωμένη άδεια) λογαριασμούς και έχουν 
ενημερώσει την τελευταία έκδοση του Zoom για 
Windows ή Mac.  
Εάν χρησιμοποιείτε άδεια σχολικής ή άλλης άδειας 
ομάδας για το Zoom, ο διαχειριστής του λογαρια-
σμού σας (συνήθως το τμήμα πληροφορικής σας) θα 
πρέπει να ενεργοποιήσει τη εμβυθιστική προβολή 
του λογαριασμού σας. Δεύτερον, βεβαιωθείτε ότι 
χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Zoom 
για Mac ή Windows. Μπορείτε να το κάνετε αυτό 
εκκινώντας το Zoom στην επιφάνεια εργασίας σας, 
συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, 
επιλέγοντας "Έλεγχος για ενημερώσεις" στο 
αναπτυσσόμενο μενού κάτω από την εικόνα προφίλ 
του λογαριασμού σας. Τρίτον, ξεκινήστε μια 
συνάντηση Zoom. Με τη συνάντηση σε εξέλιξη, 
κάντε κλικ στο κουμπί "προβολή" στην επάνω δεξιά 
γωνία του παραθύρου Zoom. Το κουμπί προβολής 
πρέπει τώρα να έχει τρεις επιλογές. Αυτές οι 
επιλογές είναι "ηχείο", "γκαλερί" και "εμβυθιστική " 
προβολή. Κάντε κλικ στην επιλογή εμβυθιστικής 
προβολής και θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα φόντο 
για την προβολή σας. 
Τρεις δημοφιλείς ερωτήσεις 
Η Zoom διαθέτει μια εκτεταμένη σειρά από οδηγίες 
προβολής και συχνές ερωτήσεις στον ιστότοπό τους. 
Οι συχνότερες ερωτήσεις  είναι εάν η εμβυθιστική 
προβολή λειτουργεί ή όχι σε Chromebook, εάν 
απαιτείται εικονικό υπόβαθρο και πόσα άτομα 
μπορούν να βρίσκονται σε μια προβολή.  
1. Δεν λειτουργεί σε Chromebook ή iPad.  
2. Εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει αυτήν τη 
στιγμή εικονικό φόντο / πράσινη οθόνη στο Zoom, η 
επιλογή εμβυθιστικής προβολής δεν θα 
λειτουργήσει ούτε για εσάς.  
3. Μπορείτε να έχετε έως και 25 άτομα σε μια 
εμβυθιστική προβολή.  
 

 
Εφαρμογές για Εκπαίδευση  
Η χρήση εμβυθιστικής προβολής στις συσκέψεις 
Zoom πιθανότατα δεν θα κάνει σημαντική αλλαγή 
στον τρόπο που διδάσκετε στο Zoom. Σε αυτό το 
σημείο της σχολικής χρονιάς, θα μπορούσαμε όλοι 
να επωφεληθούμε συναισθηματικά από την 
προσθήκη λίγης διασκέδασης και καινοτομίας στις 
επόμενες συναντήσεις Zoom. 
 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΝΟCN 
Σάββατο, 5 Ιουνίου 2021 
 

Επίπεδο Ώρα Εξετάσεων 

 

13:00 – 15:35 

  

 

09:00 – 11:35 

  

 

09:00 – 12:10 

  

 

13:00 – 16:10 

 
LAAS PALSO 
Κυριακή, 6 Ιουνίου 2021 
 

 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ 
 
 

Επίπεδο Ώρα Εξέτασης  
First Step 09:00 – 10:00  
   

PreA1 11:30 – 12:30  
   

A1 09:00 – 10:30  
   

A2 11:30 – 13:00  
 

 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
 
 

Επίπεδο Ώρα Εξέτασης   
PreA1 14:00 – 15:00  
   

A2 14:00 – 15:30  
   

B1 14:00 – 16:00  
   

 

 

 
ΙΤΑΛΙΚΑ 
 
 

Επίπεδο Ώρα Εξέτασης  
A2 14:00 – 15:30  
   

B1 14:00 – 16:00  
   

 

 

 
ΓΑΛΛΙΚΑ 
 
 

Επίπεδο Ώρα Εξέτασης  
PreA1 14:00 – 15:00  
   

A2 14:00 – 15:30  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μέχρι 17 Μαΐου η υποβολή 
συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 
2020. 
 

 

 

Μέχρι 31 Μαΐου η υποβολή δηλώσεων 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τις 
μεταβολές στην ακίνητη περιουσία 
(σύσταση, απόκτηση, κ.λπ.) που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το 
προηγούμενο έτος. 
 

 

 

Μέχρι 31 Μάϊου η Επικαιροποίηση 
Αδειών ΚΞΓ. 

 

 

Μέχρι 31 Μάϊου η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα 
«ΓΕΦΥΡΑ 2» 
 

 

 

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 

 

 
Μέχρι 27 Αυγούστου η προθεσμία 
υποβολής φορολογικών δηλώσεων. 

 

 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

Ιούνιος  

30 

Ιούνιος  

6 

Ιούνιος  

5 

31 
Μάιος  

Αύγουστ. 

27 

17 
Μάιος  

31 
Μάιος  

31 
Μάιος  


