
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  
 Αρ.36                                                                                04 Οκτωβρίου 2021 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ξεκίνησαν  οι  εγγραφές για         
τις εξετάσεις NOCN 
 

Επίπεδο Ώρα Εξετάσεων Εξέταστρα 

 

18/12/2021 
09:00 – 11:35 

85 € * 

   

 

18/12/2021 
13:00 – 15:35 

160 € * 

   

 

18/12/2021 
13:00 – 16:10 

140 € * 

   

 

18/12/2021 
09:00 – 12:10 

180 € * 

   

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

Για την ημερομηνία προφορικής εξέτασης θα 
ενημερωθείτε από το Σύλλογο σας. 

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 
1/10 έως 22/10 (ώρα 23:59) 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 συνημμένο έντυπο 
συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το 
οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται). 
 
Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς  
6551-102029-397  
(IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) 
Δικαιούχος: ΠΟΙΚΞΓ. 
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

 
 
 
 
 

palso-online.gr 

 

 

 

 

 

Αποκλειστικά για τα  

ΚΞΓ της PALSO 

 

Σχεδιασμένη ειδικά 

για ΚΞΓ 

 

Σε προνομιακή τιμή 

Σύγχρονη & Ασύγχρονη 

εκπαίδευση σε μια 

πλατφόρμα * 

* 

* 

* 



 

Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί 
οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ.) και 
στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + Νομός, 
π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN - ΒΟΙΩΤΙΑ.  
 
Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που είναι refer 
της περιόδου Δεκεμβρίου 2018, η τελευταία εξεταστική 
περίοδος στα parts είναι εκείνη του Δεκεμβρίου 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) (συν.) Απαραίτητα 
δικαιολογητικά και οδηγίες αποστολής (έως τις 
22/10/2021) δείτε εδώ:                                  . 
https://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. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο: 
Υποχρεωτική η εγγραφή 
φυσικών προσώπων από 1η 
Οκτωβρίου 

 
Σύμφωνα με την Υ.Α. 90043/2021 – ΦΕΚ 
4066/Β/6-9-21,  τα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν εμπορική δραστηριότητα εγγράφονται 
υποχρεωτικά στο ΓΕ.Μ.Η.,  καταχωρίζουν και 
δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ τις πράξεις και τα 
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 95 του 
ν. 4635/2019 και  καταβάλουν τα ανταποδοτικά 
τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 113 του ίδιου 
νόμου. 
 

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που 
αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα 
1. Οι Κ.Α.Δ. που αντιστοιχούν σε άσκηση 
εμπορικής δραστηριότητας, δυνάμει της ΠΟΛ 
1133/06.10.2008 (Β' 2149), όπως αυτή έχει 
αναθεωρηθεί με την ΠΟΛ 1122/24.05.2021 (Β' 
2287), περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της 
Υ.Α. 
 

Ο ΚΑΔ των ΚΞΓ περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Ι 

 
Ο εμπορικός χαρακτήρας των Κ.Α.Δ. του 
Παραρτήματος Ι προκύπτει από τις κείμενες 
διατάξεις του εταιρικού δικαίου, τη θεωρία και 
την κρατούσα νομολογία σχετικά με τον ορισμό 
των εννοιών του εμπόρου και των εμπορικών 
πράξεων. 
2. Εμπορική δραστηριότητα ασκούν τα φυσικά 
πρόσωπα εφόσον η κύρια ή η δευτερεύουσα 
δραστηριότητά τους ή του υποκαταστήματός 
τους αντιστοιχεί σε Κ.Α.Δ. του Παραρτήματος Ι. 
 
Επίσης, στο άρθρο 4 της Υ.Α. προβλέπεται ότι, 
για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη 
δραστηριότητας πριν από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας και δεν έχουν λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., 
η διαδικασία εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και ο 
διαχωρισμός τους βάσει Κ.Α.Δ. θα 
πραγματοποιηθεί αυτόματα. 
 

 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4635%2F2019


Παράταση της προθεσμίας 

υποβολής δικαιολογητικών για 

τους δικαιούχους όλων των 

κύκλων της Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής, της Αυξημένης 

Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 

και της Επιδότησης Παγίων 

Δαπανών 

 
 
 

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα 
συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την έκδοση 
σχετικών αποφάσεων (ΦΕΚ 4516/Β/30-9-2021, 
4517/Β/30-9-2021, 4518/Β/30-9-2021, 4519/Β/30-9-
2021 και 4556/Β/1-10-2021), προχωρεί σε νέα παράταση 
της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, έως τις 15 Νοεμβρίου 2021, για τις 
επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο 
πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής και του μέτρου της Αυξημένης 
Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, καθώς και τις επιχειρήσεις 
που συμμετέχουν στο μέτρο της Επιδότησης Παγίων 
Δαπανών. 
 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής των 
δικαιολογητικών, διευκρινίζεται ότι υποχρέωση 
υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι επιχειρήσεις που 
έχουν λάβει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, 
ενώ τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport” της 
ΑΑΔΕ. 
 

Υπενθυμίζεται ότι το απαιτούμενο ενιαίο πιστοποιητικό 
δικαστικής φερεγγυότητας προβλέπεται να αναζητείται 
αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των Πρωτοδικείων που 
διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή των 
Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και 
Χαλκίδας. Στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης  
 

 

δεν βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, το 
πιστοποιητικό, εκδίδεται από το Πρωτοδικείο 
της έδρας της επιχείρησης και υποβάλλεται 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
“myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, ενώ η σχετική 
αίτηση για την έκδοσή του δύναται να 
υποβάλλεται και μέσω του gov.gr. 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας 
υπόψη το πλήθος των επιχειρήσεων που έχουν 
ενισχυθεί στο πλαίσιο των ανωτέρω μέτρων, 
παρέχει επιπλέον χρόνο για την υποβολή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών και ειδικότερα 
για την έκδοση των ενιαίων πιστοποιητικών 
δικαστικής φερεγγυότητας από τα οικεία 
Πρωτοδικεία, διευκολύνοντας παράλληλα τη 
διαδικασία αναζήτησης και έκδοσής τους. 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Μέχρι 30 Νοεμβρίου η παράταση  
για την ανανέωση αδειών  
διδασκαλίας. 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
✓Αίτηση ανανέωσης (από τη ΔΔΕ) 
✓Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου 
ή Επάρκειας  
✓Δήλωση του ν. 1599/1986 περί  
μη ιδιότητας Δημοσίου Υπαλλήλου  
✓Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού  
ιατρού  
✓Γνωμάτευση ψυχιάτρου 
✓Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 
✓Αντίγραφο εκδοθείσας άδειας από  
τη αρμόδια Δ.Δ.Ε.  
✓Αντίγραφο της εκτύπωσης μέσω  
της ειδικής εφαρμογής στην  
ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ που  
βεβαιώνει την εμπρόθεσμη  
υποβολή (μέχρι 30.8.2019) στον  
ΕΟΠΠΕΠ της αρχικής αίτησης για την 
ανανέωση άδειας διδασκαλίας  

 
  

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ «Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

30 
Νοέμβριος 



To NOCN στην επίσημη λίστα του 
UCAS για εισαγωγή στα 
Βρετανικά Πανεπιστήμια. 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


