
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  
 Αρ.21                                                                                        22 Ιουνίου 2021 

 

Επέκταση της απαλλαγής 
μισθώματος επαγγελματικών 
μισθώσεων και για τον Ιούνιο  

 

Σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της 
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4683/2020 (Α' 83) τροποποιείται ως προς την 
προσθήκη του μηνός Ιουνίου 2021 και 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 2021, ο 
μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς 
εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία 
έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
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 

 

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. 
Επίσης η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών 
Συνελεύσεων των Σωματείων ρυθμίζονται από το 
άρθρο 5 του Ν. 1712/87 όπως ισχύει. Επομένως ΔΕΝ 
μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με τη χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης 
συμμετοχής των Μελών. 
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Πρόγραμμα Ειδικών Μαθημά-
των  ( Ξ έ ν ε ς    Γ λ ώ σ σ ε ς  ) 
Πανελλαδικών  Ε ξ ε τ ά σ ε ω ν 
(ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) 2021 
 
H ΠΟΙΚΞΓ εύχεται σε όλες και όλους τους μαθητές 
κα μαθήτριες καλή επιτυχία και καλά 
αποτελέσματα! 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

 

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 
Ώρα: 10 πμ 

 

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 
Ώρα: 8:30 πμ 

 

Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021 
Ώρα: 8:30 πμ 

 

Τρίτη, 06 Ιουλίου 2021 
Ώρα: 8:30 πμ 

 

Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2021 
Ώρα: 8:30 πμ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράταση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για την επιδότηση 
παγίων δαπανών - Παράταση 
υποβολής δικαιολογητικών 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 

 
Παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στο μέτρο 
ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων 
δαπανών και της προθεσμίας υποβολής 
δικαιολογητικών για όλους τους κύκλους της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 
Το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει στην 
παράταση της Α΄ φάσης του μέτρου στήριξης με τη 
μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, προκειμένου 
να παρασχεθεί επιπλέον χρόνος στις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, με κοινή 
απόφαση που θα εκδοθεί άμεσα, τροποποιείται η 
ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2236) και η 
προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
παρατείνεται έως τις 2 Ιουλίου 2021. 
Σημειώνεται ότι ήδη οι υποβληθείσες αιτήσεις από 
επιχειρήσεις έχουν φθάσει περίπου τις 62.500. 
Πρόκειται για επίπεδο που ανταποκρίνεται στους 
αρχικούς υπολογισμούς του Υπουργείου 
Οικονομικών αναφορικά με την περίμετρο των 
δικαιούχων. Ωστόσο, προς διευκόλυνση όλων των 
εμπλεκομένων, το Υπουργείο Οικονομικών 
προχωρά στην εν λόγω παράταση, χωρίς να 
επηρεάζεται ο αρχικός σχεδιασμός, ο οποίος θέλει 
μέχρι το τέλος του Ιουλίου να έχει προχωρήσει και η 
Β´ φάση του εν λόγω εργαλείου και να έχει 
χορηγηθεί η στήριξη που θα προκύψει για τους 
δικαιούχους. 
Παράλληλα, με σχετικές αποφάσεις θα παραταθεί η 
προθεσμία υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, για όλους τους κύκλους της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έως τις 16 Ιουλίου 
2021. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα 
διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας 
“myBusinessSupport”, μέσω σχετικής εφαρμογής η 
οποία αναμένεται να ανοίξει άμεσα. 



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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

https://exams.palso.gr/login


 
 
 
 
 
 
 
 

Student feedback made easy 
Ask your students anything in under 30 
seconds! 
 
Το Ziplet  https://ziplet.com είναι ένα διαδικτυακό 
εργαλείο που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια 
διαδικτυακή τάξη για να δημοσιεύσετε ερωτήσεις 
για να απαντήσουν οι μαθητές σας με emoji, με 
λέξεις ή επιλέγοντας μια απάντηση. Μπορείτε να 
αφήσετε τους μαθητές σας να απαντήσουν ακόμη 
και ανώνυμα.  

 
Αυτά τα χαρακτηριστικά από μόνα τους δεν κάνουν 
το Ziplet διαφορετικό από πολλές παρόμοιες 
υπηρεσίες. Αυτό που προσφέρει το Ziplet ,που είναι 
κάπως μοναδικό, είναι η επιλογή άμεσης 
ανταπόκρισης σε μεμονωμένους μαθητές ακόμα και 
όταν ανταποκρίνονται σε μια ομαδική έρευνα. Ο 
σκοπός αυτής της δυνατότητας είναι να διευκολύνει 
την υποβολή ερωτήσεων παρακολούθησης ή να 
ενθαρρύνει τους μαθητές με βάση τις απαντήσεις 
τους σε μια ερώτηση που τίθεται σε ολόκληρη την 
ομάδα.  
 
Εφαρμογές για Εκπαίδευση  
Το Ziplet συμπληρώνει το κενό μεταξύ εργαλείων 
όπως το Kahoot και το Google Classroom. Για το λόγο 
αυτό θα μπορούσε να είναι ένα καλό εργαλείο για 
τη συμμετοχή των μαθητών σε συζητήσεις σχετικά 
με εργασίες, θέματα μαθημάτων ή τη γενική 
αίσθηση της τάξης. Το Ziplet προσφέρει 
ενσωμάτωση στο Google Classroom καθώς και 
ενοποίηση στο Office 365. Οι μαθητές μπορούν να 
απαντήσουν σε προτροπές Ziplet στο πρόγραμμα 
περιήγησης ιστού στους υπολογιστές τους ή 
χρησιμοποιώντας την δωρεάν εφαρμογή Ziplet για 
κινητά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 02 Ιουλίου η προθεσμία 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
υπαγωγή στο μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή επιδότησης παγίων δαπανών 
και της προθεσμίας υποβολής 
δικαιολογητικών για όλους τους 
κύκλους της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής 
 

 

 
Μέχρι 27 Αυγούστου η προθεσμία 
υποβολής φορολογικών δηλώσεων. 
 
 

 

 

Μέχρι 31 Οκτωβρίου η παράταση για 
την Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ. 
 
 
 

 

 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

Ιούλιος  

02 

Αύγουστ. 

27 

31 
Οκτώβρ. 

Ιούνιος  

30 

https://ziplet.com/

