
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  
 Αρ.17                                                                                         24 Μαΐου 2021 

 

 

Έφυγε από τη ζωή ο Λουκάς 
Παγούρας. 

Έφυγε απροσδόκητα 
από τη ζωή την 
Παρασκευή, 21 Μάϊου ο   
Λ ο υ κ ά ς   Π α γ ο ύ ρ α ς                
(Δ’ Αντιπρόεδρος και 
Υπεύθυνος Γραφείου 
Εξετάσεων της ΠΟΙΚΞΓ). Η 
αδόκητη απώλειά του 
γέμισε θλίψη τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
καθώς και τα μέλη του 
ΣΙΚΞΓ Βοιωτίας όπου 

κατείχε τη θέση του προέδρου επί σειρά ετών. 
 

Ο Λουκάς υπήρξε γνωστός για την συνδικαλιστική 
του δράση και για την πολυσχιδή προσωπικότητά 
του. Ο οργανωτικός του χαρακτήρας, η ευρυμάθεια 
και η μεθοδικότητά του συνέβαλαν στην άψογη 
οργάνωση και λειτουργία του γραφείου εξετάσεων 
της Ομοσπονδίας. Τίμησε με πάθος τη θέση του επί 
σειρά ετών διοργανώνοντας άψογα και αγόγγυστα 
τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας που 
διοργανώνει η ΠΟΙΚΞΓ. 
 

  
 

Ο Λουκάς γεννήθηκε στη Λειβαδιά το 1950 και 
σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια της 
Ιταλίας. Ίδρυσε το δικό του ΚΞΓ στη Λειβαδιά 
φροντίζοντας, εκτός από την εκμάθηση της Ιταλικής 
γλώσσας, να μεταδώσει στους μαθητές του την 
αγάπη για την Ιταλική κουλτούρα και τον πολιτισμό.  
 

 

Πέραν από την διδασκαλία, ο Λουκάς Παγούρας ως 
μέλος της επιτροπής Ιταλικών της 
ΠΟΙΚΞΓ, συμμετείχε στη 
συγγραφή της σειράς 
Italianamente που δημιουργή-
θηκε σε συνεργασία με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. 
 

 
 
Ο πρόεδρος της ΠΟΙΚΞΓ, το 

προεδρείο, και το Διοικητικό 

Συμβούλιο, εκφράζουμε τα 

βαθύτατα συλλυπητήριά μας 

στους οικείους του Λουκά  

Παγούρα.  

 

H οικογένεια της PALSO αποχαιρετά τον Λουκά 
Παγούρα με ένα μεγάλο 
 

Addio 

 
 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
   Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
   Email επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr 
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Τι προβλέπει η ΝΕΑ ΚΥΑ για τη 
λειτουργία των ΚΞΓ και για 
εξετάσεις 
 
Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/21.5.2021 
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 
και ώρα 6:00. 

 
Σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές: 
Παραμένουν σε ισχύ, κατά το μέρος κατά το οποίο 
δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας, ειδικές 
διατάξεις σύμφωνα με: 

 
Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των τμημάτων 
των κέντρων ξένων γλωσσών, που προετοιμάζουν 
τους υποψηφίους/ες για εξετάσεις προς απόκτηση 
αναγνωρισμένου τίτλου γλωσσομάθειας σύμφωνα 
με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις 
γλώσσες ή προετοιμασία των υποψηφίων στα 
ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις.                       . 
Η λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων 
ξένων γλωσσών, κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται 
σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης 
που ορίζονται στην υπό στοιχεία  
Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β' 4810) κοινή υπου-
ργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Ειδικά, για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων 
γλωσσών που λειτουργούν κατά τα ανωτέρω, η 
συμμετοχή στο μάθημα επιτρέπεται: 
α) για τους μαθητές/τριες με την επίδειξη στον 
υπεύθυνο του φροντιστηρίου/κέντρου ξένων 
γλωσσών της σχολικής κάρτας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π..οικ 
30518/17.5.2021  κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
εκάστοτε ισχύει.                     , 
β) για τους λοιπούς υποψηφίους/ες , με την επίδειξη  

χειρόγραφης βεβαίωσης /δήλωσης αρνητικού 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που έχει 
διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν 
το μάθημα ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί έως και 
εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν το μάθημα, με 
δαπάνη τους, και                         . 
γ) για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό 
των φροντιστηρίων/κέντρων ξένων γλωσσών 
ακολουθείται η διαδικασία υποχρεωτικής 
διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 έως και είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που 
ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/της με 
φυσική παρουσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28501/7.5.2021 (Β' 1871) 
κοινή υπουργική απόφαση. 
Η βεβαίωση/δήλωση της περ. (β) υπογράφεται από 
τους ίδιους τους υποψηφίους/ες, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος 6, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
Επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων του 
άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ1α/. ΓΠ.οικ. 
69543/31.10.2020 (Β' 4810) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως έχει παραταθεί η ισχύς της και 
εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας 
και πρόληψης αυτής. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η 
είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με 
την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/ 
δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από 
την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) 
ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από 
τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν 
πρόκειται για ανήλικο/η, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος 6, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον 
διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. 
Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς 
διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα 
όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που 
απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη 
διενέργεια των εξετάσεων. Οι φορείς/εξεταστικά 
κέντρα οφείλουν να γνωστοποιήσουν τη διάρκεια 
λειτουργίας τους και τους κανόνες τήρησης υγιεινής 
στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων.◼ 

https://www.taxheaven.gr/circulars/34649/d1a-g-p-oik-69543-31-10-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/36512/d1a-gp-oik-30518-17-5-2021


 
 
 
NOCN: Εντός της εβδομάδας 
τα αποτελέσματα 
 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων NOCN Μαρτίου – 
Απριλίου 2021 θα ανακοινωθούν εντός των 
επόμενων ημερών. 
 
 

Δελτία    σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς    των 
εξετάσεων NOCN Ιουνίου 2021  

 

 Αναρτήθηκαν τα δελτία 
συμμετοχής των εξετάσεων 
NOCN Ιουνίου 2021 στην 
ιστοσελίδα της PALSO 
(www.palso.gr). 
Τα ΚΞΓ οφείλουν να 
τυπώσουν τα δελτία 
συμμετοχής και να τα 
μοιράσουν στους 
υποψηφίους μαζί με τις 

«Πρόσθετες οδηγίες δεδομένων των μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας κατά της COVID19» 
https://bit.ly/348nfPK 
και τις «Οδηγίες υποψηφίων NOCN» 
https://bit.ly/2SicLKY 
 

 

  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 

Ενημέρωση για τους υποψή-
φιους της CBT 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. 

EXAM RESULTS 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ  

ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

https://bit.ly/348nfPK
https://bit.ly/2SicLKY


Αυξημένη αποζημίωση 
ειδικού σκοπού Απριλίου 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έως την Τρίτη, 1η Ιουνίου 2021 μπορούν να 
υποβληθούν οι αιτήσεις για την αυξημένη 
αποζημίωση ειδικού σκοπού στην πλατφόρμα 
MyBusinessSupport με δικαιούχους τις ενίσχυσης 
και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, 
συμπε-ριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και 
μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ 
οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω 
κριτήρια: 
 
1 
Να είναι μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. Ευρώ. 
ή 
Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. 
ευρώ.] 
 
2 
Να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως. 
 
3 
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικές 
επιχειρήσεις πρέπει να : 
αα) έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 1.4.2021, έναν από 
τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, ή τα 
ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1.4.2021 
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, όπως αυτά 
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου  

εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι 
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021, ή 
ββ) έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 1.4.2021, έναν από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, ή τα 
ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1.4.2021 
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά 
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι 
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021 και έχουν 
έδρα ή υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 
4 

Να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου 
εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο 
υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής: 
i) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη 
ισχύος της απόφασης ΓΔΟΥ 468/2021 (ήτοι στις 
17.5.2021), να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, 
ii) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη 
ισχύος της ΓΔΟΥ 468/2021 (ήτοι στις 17.5.2021), να 
έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την 
περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η 
Μαρτίου 2021. 

 
5 
Να  έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, με ποσό 
ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) 
μεγαλύτερο του μηδενός, με την εξαίρεση 
επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 για τις οποίες δεν 
απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι 
μεγαλύτερα του μηδενός. 
 
6 
Να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η 
Ιανουαρίου 2019 και μέχρι και την ημερομηνία 
ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα 
στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από  



την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ' όλη την περίοδο 
αυτή. 
 

7 
Να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία 
ελέγχου πληρωμής ισχύος της απόφασης ΓΔΟΥ 
468/2021, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια 
ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την 
απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), 
όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο 
της ΑΑΔΕ. 
 
8 
Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017. 
 
9 
Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η 
Φεβρουαρίου 2020. 
 
10 
Επιπλέον των ως άνω κριτηρίων οι επιχειρήσεις 
πρέπει να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη 
ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον, 
κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης: 
i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική 
διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και 
 
ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν 
έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη 
σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης. 
 
 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

-ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, 
συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και 
μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε 
ΦΠΑ που έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 έναν από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ 
 
- ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, 
συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ 
που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις 
Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Θεσσαλονίκης 
και έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 έναν από τους  

περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, ή των οποίων 
τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 1.4.2021 
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά 
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι 
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021. 
 
1.000 
ευρώ 

 για δικαιούχους που απασχολούν  
0 έως 5 εργαζόμενους κατά την 
1.4.2021 

   

2.000 
ευρώ 

 για δικαιούχους που απασχολούν  
6 έως 20 εργαζόμενους κατά την 
1.4.2021 

   

4.000 
ευρώ 

 για δικαιούχους που απασχολούν  
21 έως 49 εργαζόμενους κατά την 
1.4.2021 

 
Μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή 
υποκατάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και 
έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) στις 1.4.21 έναν από τους περιγραφόμενους στο 
Παράρτημα ΙΒ, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα 
ενεργού κατά την 1.4.21 ΚΑΔ δευτερεύουσας 
δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο 
Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021. 
 
500 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 
5 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021 
1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 
20 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021 
2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 
49 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
 
◼Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει από την 
1η Μαΐου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το 
επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 
2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 
 
◼Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο 
του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα 
αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των 
εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά 
την 1η Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι λύσεις 
συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι  
λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και 
οι οικειοθελείς παραιτήσεις. 

 



◼Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», 
μέχρι την 30η Ιουλίου 2021 Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας, σύμφωνα με τις 
οδηγίες που θα δοθούν από την ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
 
◼Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε 
στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί 
αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των 
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης. 
 
◼Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά 
στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική 
μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία 
καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση 
των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των 
αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν 
από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν 
υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών 
και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και 
δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη 
μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των 
πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς 
δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων 
που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 
Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να 
υποβάλουν στα αρμόδια όργανα κάθε σχετικό 
στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 1 Ιουνίου η προθεσμία 
υποβολής για την αυξημένη 
αποζημίωση ειδικού σκοπού. 
 
 

 

 

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 

31 
Μάιος  

Ιούνιος  

1 



Παρατείνεται η προθεσμία 
καταβολής της δόσης Μαΐου 
2021 στις ΔΟΥ  

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης 
Μαΐου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που 
έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-
03-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο 
πίνακα  (ο ΚΑΔ 85.59 για τα ΚΞΓ 
συμπεριλαμβάνεται), ο οποίος και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα 
έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ 
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως 
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020. 
Η εν λόγω δόση Μαΐου καταβάλλεται την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της 
τελευταίας δόσης του προγράμματος της 
υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής. 
 
 

 

Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ. 

 
 
Η επικαιροποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 
και την 31η Μαΐου 2021 καθώς δεν έχει εκδοθεί 
ακόμη ΚΥΑ που να επιβεβαιώνει την αναστολή 
επικαιροποιήσεων για το τρέχων έτος.   

 

LAAS PALSO 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

 

 
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  
   

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ που θα λειτουργήσουν 
την εξεταστική Ιουνίου 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Φάρσαλα  

ΝΕΟ 
Παξοί  

Θάσος ΝΕΟ 

ΝΕΟ 

Σίκινος ΝΕΟ 


