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Το UCAS καλωσορίζει το NOCN 
Level 3 Certificate in ESOL 
International (C2) 

UCΛS 
Το NOCN Level 3 Certificate in ESOL International 
(C2) συμπεριλαμβάνεται πλέον στην επίσημη λίστα 
του UCAS που εκδόθηκε τον Μάϊο του 2021 και 
αφορά στην Ακαδημαϊκή χρονιά 2022-23. 
 
Όλοι οι κάτοχοι του πιστοποιητικού NOCN Level 3 
Certificate in ESOL International (C2) έχουν τη 
δυνατότητα να αιτηθούν την εισαγωγή τους σε 
Βρετανικό Πανεπιστήμιο. 
 
Το UCAS, Universities and Colleges Admissions 
Service, είναι ένας οργανισμός με έδρα το Ηνωμένο 
Βασίλειο που ιδρύθηκε το 1992 και ο κύριος ρόλος 
του είναι η διαχείριση της διαδικασίας υποβολής 
αιτήσεων για εισαγωγή στα Βρετανικά 
Πανεπιστήμια. 
 
Οι προϋποθέσεις εισόδου στα πανεπιστήμια του 
Ηνωμένου Βασιλείου βασίζονται στους βαθμούς 
κάποιων μαθημάτων ή σε πόντους UCAS. 
Για παράδειγμα, 
ο βαθμός A* στα A-level αντιστοιχεί σε 56 UCAS 
points, 
ο βαθμός A σε 48,  
ο βαθμός B σε 40 κοκ. 
Για το IB, 
ο βαθμός 45 αντιστοιχεί σε 720 UCAS points, 
ο βαθμός 40 σε 611 points και 
ο βαθμός 35 σε 501 points. 
 
Για το NOCN Level 3 Certificate in ESOL International 
(C2) 
ο βαθμός Distinction αντιστοιχεί σε 36 UCAS points, 
ο βαθμός Merit αντιστοιχεί σε 24 points και 
ο βαθμός Pass αντιστοιχεί σε 12 points 
 

 

Τα ΚΞΓ μας ανοίγουν μετά από 

217 ημέρες !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά από 217 ημέρες τα ΚΞΓ υποδέχονται τους 
μαθητές τους στον φυσικό τους χώρο ώστε να 
μπορέσουν να ολοκληρώσουν το ακαδημαϊκό έτος 
με δια ζώσης διδασκαλία αλλά και να συνεχίσουν με 
τα θερινά τους τμήματα έχοντας τους μαθητές στις 
τάξεις τους.  
 
Τα ΚΞΓ ,όπως πάντα, θα πρέπει να φροντίσουν για 
την τήρηση των υφιστάμενων κανόνων προστασίας. 
Επίσης, τονίζεται πως είναι υποχρεωτική η 
χρήση rapid–test ή self–test μία φορά εβδομαδι-
αίως για όλους τους συμμετέχοντες (εκπαιδευτικούς 
και μαθητές). 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587  
 
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, 14 Ιουνίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 
και ώρα 6:00. 
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

Παραμένουν σε ισχύ, κατά το μέρος κατά το οποίο 

δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας. 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας 

και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, 

δημοτικών, ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και 

λυκείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) 

της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 

(Β'4810) κοινή υπουργική απόφαση, όπως 

παρατάθηκε η ισχύς της και τροποποιήθηκε με την 

υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.969/7.1.2021 (Β'23) κοινή 

υπουργική απόφαση και παρατάθηκε εκ νέου η 

ισχύς της με την υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.20267/1.4.2021 (Β'1288) κοινή 

απόφαση, σύμφωνα με τους πρόσθετους όρους της 

υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 (B' 2020) 

κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από 

τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, 

εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού 

Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού 

προσωπικού όλων των σχολικών μονάδων της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

 
Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των 

φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών 

σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης 

που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543 

/31.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
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/ΓΠ.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 πρώτο μάθημα κάθε εβδομάδας ή άλλου τύπου 
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που 
έχει διενεργηθεί έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες 
πριν το πρώτο μάθημα κάθε εβδομάδας, 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 είκοσιτέσσερις (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.32209/24.5.2021 (Β' 2192) 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β' 2372) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.  
Η βεβαίωση/δήλωση της περ. (β) υπογράφεται από 
τους ίδιους τους υποψηφίους/ες, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 
 
 
 
 
 



Online Εξετάσεις ΝΟCN 
2 έως 23 Ιουλίου 2021 

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις NOCN Online 
εξετάσεις Μαρτίου-Απριλίου 2021 και επιθυμούν 
να εξεταστούν σε επόμενο επίπεδο ή να 
επανεξεταστούν στο επίπεδο που έδωσαν (REFER) 
θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν και 
πάλι Online μέσω του ολοκληρωμένου εξεταστικού 
συστήματος της GlobalCert. 
Οι Online εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 
2 έως και τις 23 Ιουλίου. 
 

 
 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται μέσω της 
πλατφόρμας της Palso έως και τις 14 Ιουνίου ώρα 
23:59. Δεν υπάρχει δυνατότητα για late entries.  
 
Τα ΚΞΓ συνδέονται εδώ:  
 
            https://exams.palso.gr/login  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας 
Εurobank  IΒΑΝ  GR8902602400000340201509621, 
δικαιούχος GlobalCert. (μόνο για την εξεταστική 
JULY 2021) 
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης θα δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής μόνο της πρωτεύουσας του 
κάθε νομού. 
Αιτιολογία: Θα πρέπει απαραιτήτως να δίνονται τα 
στοιχεία του καταθέτη (επωνυμία Κ.Ξ.Γ.) και να 
αναγράφεται η αιτιολογία «ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + 
ΝΟΜΟΣ» (π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN-ΑΡΚΑΔΙΑ). 
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. Επίσης για την έκδοση της απόδειξης 
είναι απαραίτητη η ακριβής διεύθυνση 
κατοικίας (διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, πόλη) του 
υποψήφιου (και όχι του ΚΞΓ). 

Εξέταστρα Online NOCN εξετάσεων:  
 

 

€ 205 
περιλαμβάνεται και το κόστος της 

τηλεπιτήρησης 25 €  

  

 

€ 215 
περιλαμβάνεται και το κόστος της 

τηλεπιτήρησης 25 € 

  

 

€ 225 
περιλαμβάνεται και το κόστος της 

τηλεπιτήρησης 25 € 

 
(Στα παραπάνω εξέταστρα περιλαμβάνεται και το 
κόστος της τηλεπιτήρησης 25 € ) 
Οι REFER υποψήφιοι θα επιβαρυνθούν το κόστος 
της τηλεπιτήρησης 25€. 
Αν ο υποψήφιος είναι refer κατά τη δημιουργία 
αίτησης εισάγει τον REFER ID CODE της τελευταίας 
εξέτασής του και το FEE καταγράφεται αυτόματα ως 
0. Παρόλα αυτά, για τους υποψηφίους αυτούς 
πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 25 € 
Τα δελτία συμμετοχής θα σταλούν μέσω email από 
την GLOBAL, δεν αναρτώνται στο προφίλ. 
 

 
 
Το NOCN είναι o μεγαλύτερος Φορέας Πιστοποί-
ησης της Μ. Βρετανίας από το 2017, βάσει επίσημου 
ranking με διεθνή αναγνώριση και παρουσία. 
Το NOCN το εμπιστεύονται και το αναγνω-
ρίζουν εργοδότες, εκπαιδευτικοί φορείς και 
σπουδαστές σε όλο τον κόσμο για το κύρος, 
την αξιοπιστία του και την υψηλή ποιότητα 
υπηρεσιών που προσφέρει. 
 

Η παράδοση και το κύρος του NOCN, δημιουργεί το 
πιστοποιητικό που δίνει αξία στις γνώσεις των 
μαθητών με εξετάσεις που: 
✓Είναι προσιτές και σύγχρονες. 
✓Αναδεικνύουν τις γλωσσικές τους ικανότητες. 
✓Αντιπροσωπεύουν το γνωστικό τους επίπεδο σε 
θέματα που είναι ήδη εξοικειωμένοι. 
 
 

▪ Είναι προσιτές και σύγχρονες 

   

https://exams.palso.gr/login


Παράταση θητείας οργάνων 
διοίκησης 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α' 
48) παρατείνεται η θητεία των αναφερόμενων 
οργάνων διοίκησης μέχρι και την 30ή.9.2021. 
Άρθρο 90 
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των 
λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, 
αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων 
και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, 
σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού 
Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), 
που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α' 268), των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 
1264/1982 (Α' 79), των συνταξιοδοτικών 
οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των 
αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου, των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του 
ν. 2725/1999 (ΑΊ21), καθώς και των επαγγελματικών 
οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α' 115), 
εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ 
τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 και: 
εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν 
διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του 
παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α'26), αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, 
παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως 
την 30ή. 9.2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μέχρι 17 Ιουνίου η προθεσμία 
υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με 
τη μορφή επιδότησης παγίων 
δαπανών. 
 
 

 

 

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. 
 
 
 

 

 

Μέχρι 31 Οκτωβρίου η παράταση για 
την Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ. 
 
 
 

 

 

 

Gabrielle Hogan-Brun 
Thursday, 24th June (17-18h CET) 

Why Study Languages? 
 

Register @ 
 
https://icc-languages.eu/webinars/ 
 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

Ιούνιος  

30 

Αύγουστ. 

27 

31 
Οκτώβρ. 

Ιούνιος  

17 



Παράταση καταβολής δόσεων 
ρύθμισης σε επιχειρήσεις και 
εργοδότες 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΚΑ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 34                                                                     . 
ΣΧΕΤ: Εγκ. 51/2020,  2/2021, 13/2021, 19/2021, 24/2021 και 29/2021 
 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ.34 / Σχετ: Εγκ. 
51/2020, 2/2021, 13/2021, 19/2021, 24/2021 και 29
/2021 και τις διατάξεις της υπ' 
αριθμ. 33332/27.5.2021 (ΦΕΚ Β', 2229 /28-05-2021) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 
 
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις η προθεσμία 
καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των 
δικαιούχων επιχειρήσεων ή εργοδοτών οι οποίες 
είναι απαιτητές έως 31/05/2021 παρατάθηκε κατά 
ένα (1) μήνα.  
 
Συγχρόνως, παρατάθηκαν ισόχρονα και οι 
προθεσμίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων 
της κάθε ρύθμισης.                                                                . 
Αντίστοιχα με τις προηγούμενες διατάξεις, 
προϋπόθεση για να καταστεί δικαιούχος οφειλέτης 
εργοδότης ή επιχείρηση αποτελεί η απασχόληση 
μισθωτών και η ύπαρξη ενεργού κωδικού 
δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 05/11/2020, (κύριου ή 
δευτερεύοντος με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα 
κατά το έτος 2018) που περιλαμβάνεται στο 
συνημμένο στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. 
πίνακα.                                                     . 
Επισημαίνεται ότι ο σχετικός πίνακας που 
περιλαμβάνεται στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. έχει εκ 
νέου επικαιροποιηθεί σε σχέση με τους 
αντίστοιχους συνημμένους πίνακες των 
προγενέστερων_ΚΥΑ.                                                        
Σε περίπτωση που καταγγελθεί σύμβαση εργασίας 
εργαζομένων που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής 
(μέρους ή συνόλου αυτών) ή/ και σε περίπτωση που 
δε διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας 
μετά την ολοκλήρωση των μέτρων για την 
αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, παύει  

αυτοδικαίως η παράταση καταβολής των δόσεων 
ενεργών ρυθμίσεων και οι οφειλές επιβαρύνονται 
με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία 
που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.                                                         . 
Διευκρινίζεται ότι από τα ανωτέρω εξαιρούνται 
μειώσεις προσωπικού που μπορεί να προκύψουν 
εξαιτίας οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξι-
οδότησης ή θανάτου εργαζόμενου και ύπαρξης 
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που 
λήγουν κατά τη διάρκεια του μέτρου, καθώς και οι 
επιχειρήσεις με συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας 
λόγω της μορφής, του είδους ή της δραστηριότητας 
τους που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να 
εκπληρώσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις. 
 
Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ. 

 
 
Ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ  
H προθεσμία υποβολής της κατάθεσης των 
αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που 
απαιτούνται για την αναγγελία επικαιροποίησης 
των αδειών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και 
Φροντιστηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4093/2012 (Α  ́222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
παρατείνεται, ειδικά για το έτος 2021, μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου 2021. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη 
ώστε να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι λόγω των 
δυσκολιών, που έχουν προκύψει από την 
αντιμετώπιση των εκτάκτων συνθηκών εξαιτίας της 
πανδημίας του COVID-19 και της διοικητικής αρχής 
της χρηστής διοίκησης. 

 
 

https://www.taxheaven.gr/circulars/35013/egkyklios-efka-51-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/35303/egkyklios-efka-2-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/35774/egkyklios-e-efka-13-2021
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