
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  
 Αρ.39                                                                                25 Οκτωβρίου 2021 

 

   

Θεσπίζεται ως υποχρεωτικός ο 
εβδομαδιαίος διαγνωστικός 
έλεγχος νόσησης από τον 
COVID-19.  
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των 
εργοδοτών. 
 

 
 
Το πλαίσιο διενέργειας των υποχρεω-
τικών rapid tests για τους ανεμβολίαστους στον 
ιδιωτικό τομέα ορίζεται από την Κοινή Απόφαση των 
υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, 
Επικρατείας και υφυπουργού στον Πρωθυπουργό που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 
4766). Κεντρική της πρόβλεψη είναι η θέσπιση 
υποχρέωσης για τους εργαζομένους του ιδιωτικού 
τομέα με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας να 
υποβάλλονται υποχρεωτικά -και με δική τους 
επιβάρυνση- σε διαγνωστικό έλεγχο (rapid ή μοριακό 
τεστ), όσο δεν εμβολιάζονται. 
 
Τα βασικά σημεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής: 
 
Ποιοι είναι υπόχρεοι για διενέργεια rapid tests και 
ποιοι εξαιρούνται: 
 

 
 
 

 

1. Υποχρέωση για διενέργεια rapid tests για να 
προσέλθουν στην εργασία τους έχουν: 
 
α) Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που 
απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή 
με πρακτική άσκηση.                                                  . 
 
β) Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που 
απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες κ.λπ. 
 
γ) Οι καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/ σπουδαστές  
των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών 
και οι φοιτητές των ΑΕΙ που διεξάγουν πρακτική 
άσκηση ή μαθητεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής 
διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. 
 
2. ΔΕΝ υποχρεούνται να υποβληθούν σε rapid test 
oι εργαζόμενοι που έχουν εμβολιαστεί (και είναι 
κάτοχοι του σχετικού Πιστοποιητικού 
Εμβολιασμού), ή έχουν νοσήσει από κορωνοϊό το 
τελευταίο εξάμηνο (και έχουν Πιστοποιητικό 
Νόσησης). 

 
 
3. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ: 
α) Οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται με 
φυσική παρουσία, για τους οποίους ισχύει άλλη 
Υπουργική Απόφαση. Το ίδιο ισχύει και για 
τους ναυτικούς-μέλη πληρωμάτων πλοίων. 
β) Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο 
των υποχρεωτικών εμβολιασμών (υγειονομικοί, 
εργαζόμενοι προνοιακών δομών) και δεν έχουν 
απαλλαγεί από τον εμβολιασμό για τους 
συγκεκριμένους λόγους υγείας που προβλέπονται 
από το νόμο. 
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 

 

 

 

 



Πώς και πότε θα διενεργούνται τα rapid tests 
 
1. Το τεστ διενεργείται έναντι αντιτίμου, με 
επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου, μπορεί να 
είναι είτε rapid είτε μοριακό και να γίνεται σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, σε ιδιωτικές κλινικές, σε 
ιδιώτες γιατρούς ή φαρμακεία. Διενεργείται 1 φορά 
την εβδομάδα και ισχύει για μια εβδομάδα από την 
ημέρα διενέργειάς του. 
 
2. Για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα, υπάρχει υποχρέωση για 2 τεστ την 
εβδομάδα, με χρονική απόσταση κατ’ ελάχιστον 2 
ημερών ή 48 ωρών μεταξύ των δύο τεστ.  
Η υποχρέωση για δυο τεστ την εβδομάδα (αντί για 
ένα) αφορά στους εργαζομένους σε: 
 
- Εστίαση 
- Τουριστικές επιχειρήσεις 
- Μεταφορές προσώπων 
- Τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές 
παραγωγές 
 
- Εργαζόμενοι σε ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης 
(σχολεία, φροντιστήρια, ΚΕΚ, ΙΕΚ, κέντρα ξένων 
γλωσσών, καλλιτεχνική εκπαίδευση κ.α.) 
 
- Υγειονομικό προσωπικό που έχει απαλλαγεί από την 
υποχρέωση εμβολιασμού για τους λόγους υγείας που 
προβλέπονται από το νόμο 
 
3. Οι εργαζόμενοι των ως άνω κλάδων που εργάζονται 
μία ή δυο ημέρες την εβδομάδα με χρονική απόσταση 
κατά μέγιστο μίας ημέρας μεταξύ αυτών (π.χ. 
Δευτέρα-Τετάρτη), υποχρεούνται στη διενέργεια rapid 
test μία φορά την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν την 
προσέλευση στον τόπο εργασίας. Αυτοί που 
εργάζονται 2 φορές την εβδομάδα με χρονική 
απόσταση τουλάχιστον δυο ημέρες ή τρεις φορές την 
εβδομάδα και πάνω υποχρεούνται σε διενέργεια rapid 
test 2 φορές την εβδομάδα. 
 
4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέ-
ργειας rapid test με δική τους επιβάρυνση οι 
εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα για τους οποίους 
συντρέχουν ιατρικοί λόγοι για να μην 
εμβολιαστούν. Οι εν λόγω εργαζόμενοι κατ’ εξαίρεση 
μπορούν να υποβληθούν σε rapid test δωρεάν, σε 
δημόσιες δομές. 
 
Πώς ελέγχεται η συμμόρφωση με την υποχρέωση 
διενέργειας rapid test 

 

 

1. Τα διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές κ.λπ. 
στέλνουν εντός 24ωρου στο Εθνικό Μητρώο 
Ασθενών COVID-19 που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ τα 
στοιχεία των προσώπων που ελέγχθηκαν και το 
αποτέλεσμα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό) 
 
2. Αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αρνητικό, 
μετά από την καταχώριση αυτή ο εργαζόμενος 
μπορεί να εκδίδει από το gov.gr Βεβαίωση 
Αρνητικού αποτελέσματος. 
 
3. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος 
ενημερώνει άμεσα τον εργοδότη και ισχύουν τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ (καραντίνα 
κλπ) 
 

Ο εργοδότης υποχρεούται να 
δηλώσει ποιοι εργαζόμενοι 
εξαιρούνται από την 
υποχρέωση 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
4. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διαλειτουργεί με την ΗΔΙΚΑ και 
διαμορφώνεται το ιστορικό διαγνωστικών 
ελέγχων των εργαζομένων. Σε αυτό το αρχείο έχει 
πρόσβαση ο εργοδότης, που υποχρεούνται 
να δηλώσει ποιοι εργαζόμενοι εξαιρούνται 
από την υποχρέωση, υποβάλλοντας στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ «Υπεύθυνη Δήλωση 
Επιχειρήσεων-Εργοδοτών περί τήρησης 
της υποχρέωσης υποβολής των 
ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων 
εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVΙD-19». 
Στην συνέχεια εκδίδεται από Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ο τελικός 
κατάλογος των παραβατών. 
 



5. Η προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση 
υποβάλλεται για πρώτη φορά εντός 10 εργάσιμων 
ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ (και αφορά στην 
πρώτη εβδομάδα αναφοράς) και στη συνέχεια κάθε 
εβδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για την 
εβδομάδα που προηγήθηκε. 

 
Πρόστιμα 
1. Στους εργαζόμενους που δεν υποβάλλονται 
σε rapid test επιβάλλεται για κάθε παράβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους για τη διενέργεια του 
ελέγχου διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε 
περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης και 150 ευρώ για 
μερική απασχόληση. Για την εκπαίδευση υπάρχει 
διαφορετικό πλαίσιο κυρώσεων που περιγράφεται 
στην Δ1α/Γ.Π.Οικ.55254/9.9.2021 ΚΥΑ 
2. Η παράβαση διαπιστώνεται και το πρόστιμο 
επιβάλλεται με πράξη του προϊσταμένου του κατά 
τόπο αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων του ΣΕΠΕ, κατόπιν άντλησης του τελικού 
αρχείου παραβατών από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 
 
3. Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει την Υπεύθυνη 
Δήλωση με την κατάσταση των εργαζομένων, του 
επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ. 
 
4. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, 
επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.000 ευρώ. 
5. O εργοδότης δεν επιτρέπεται ρητά να απασχολήσει 
εργαζόμενο με θετικό rapid test. Σε περίπτωση που 
διενεργηθεί έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές και 
βρεθεί να το έχει πράξει, του επιβάλλεται 
πρόστιμο 1.500 ευρώ. 
6. Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει με κάθε 
πρόσφορο μέσο τους εργαζομένους του για την 
υποχρέωση διενέργειας rapid test του επιβάλλεται 
πρόστιμο 300 ευρώ άπαξ. 
Στόχος της ΚΥΑ είναι η συνεισφορά στην εθνική 
προσπάθεια για την αύξηση στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό των εμβολιασμένων εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα, ώστε να λειτουργήσει ομαλά η αγορά 
εργασίας χωρίς αυτό να συνοδευθεί από νέο «κύμα» 
έξαρσης κρουσμάτων κορωνοϊού. 

Παράταση ΕΓΓΡΑΦΩΝ 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 έως 31/10 
(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. 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Μέχρι 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις 
συμμετοχής για τις εξετάσεις NOCN στους 
συλλόγους. 
 

 

 

Μέχρι 15 Νοεμβρίου παράταση της 
προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών 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. 
 

 

 

Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι ανανεώσεις 
αδειών διδασκαλίας στις Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 
Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή 
Επάρκειας (δεν χρειάζονται επικύρωση 
(εκτός τον πτυχίων που έχουν αποκτηθεί 
στην αλλοδαπή)). 
Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού 
ιατρού (να έχει εκδοθεί εντός του 
προηγούμενου τριμήνου από την ημνια 
κατάθεσης)  
Γνωμάτευση ψυχιάτρου (να έχει 
εκδοθεί εντός του προηγούμενου 
τριμήνου από την ημνια κατάθεσης) 
Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 
Αντίγραφο εκδοθείσας άδειας από τη 
αρμόδια Δ.Δ.Ε. 
Δήλωση του ν. 1599/1986  ότι δεν έχετε 
την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου 
Βεβαίωση από τον ΕΟΠΠΕΠ για 
εμπρόθεσμη υποβολή (μέχρι 
30/08/2019) της αρχικής αίτησης για 
ανανέωση διδασκαλίας. 

 
 

 

 

σ  

 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  
προθεσμίες 
και σημαντικές 
ημερομηνίες με μια ματιά! 

31 
Οκτώβρ. 

15 
Nοέμβρ. 

30 
Νοεμβρ. 

palso-online.gr 
 

Σύγχρονη 
& Ασύγχρονη 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

σε μια πλατφόρμα 
 

 
 

 

 

Στη χαμηλότερη τιμή! 

Επίλεξε το πακέτο που 

ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του ΚΞΓ σου! 

 

Κάνε την εγγραφή σου 

www.palso.gr/e-learning 

 



 
 

 
H PALSO ξεκινά την υλοποίηση της 
ενέργειας  #PalsoLife στο Instagram οι οποία θα 
αποτελείται από περιεχόμενο της ζωής στα ΚΞΓ 
της Palso σε όλη την Ελλάδα.  
 

 
 
Καθώς το Instagram ευνοεί το αυθόρμητο 
περιεχόμενο, είναι ευκαιρία για την Palso να 
αναδείξει τη ζωή στα κέντρα της και τον κόσμο της 
μέσα από περιεχόμενο που θα παράγουν τα ίδια 
τα μέλη της.  
 
Περιεχόμενο ιδέας: 
Θα ανεβαίνουν στο Instagram με τη μορφή stories 
φωτογραφίες και βίντεο από τη ζωή μέσα σε ένα 
ΚΞΓ με σταθερή συχνότητα. Θα περιλαμβάνουν: 
φωτογραφίες από τους χώρους, από 
δραστηριότητες, ή/και φωτογραφία των ίδιων 
των εκπαιδευτικών ή selfie και συνημμένο κάποιο 
testimonial απο τον εικονιζόμενο, παιδιά στην 
τάξη.  

 

 
 
 
Με αυτό τον τρόπο θα ενισχύσουμε τη διάδραση 
με το κοινό της σελίδας μας στο Instagram και θα 
αναδείξουμε τη ζωή στην Palso! 

 

Palso_fed  
Φωτογραφίες και κείμενο θα φιλοξενούνται 

και στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ κάθε εβδομάδα. 
 
Είδη περιεχομένου 
Τα είδη που μπορείτε να στείλετε 
είναι  φωτογραφίες ή και βίντεο, πάντα σε κάθετη 
μορφή ώστε να γίνουν stories. 
Η αποστολή του υλικού θα γίνεται στο 
enimerosi@palso.gr  και θα τηρηθεί 
προτεραιότητα.  
 
Πώς στέλνουν τα ΚΞΓ το υλικό 
Επισυνάπτουν τις φωτογραφίες/ βίντεο στο 
mail 
Αναφέρουν το επίσημο όνομα του ΚΞΓ 
Αν έχουν σελίδα στο Instagram γράφουν το 
όνομά της για να γίνει το απαραίτητο tag (@) και 
να υπάρχει διάδραση 
Επιπλέον είναι χρήσιμο να στέλνουν μια μικρή 
περιγραφή του περιεχομένου της φωτογραφίας/ 
βίντεο ή το testimonial (όχι μεγαλύτερο από 2 
προτάσεις) 
(Για την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) αποστέλλουν τα 
παρακάτω στοιχεία: α) περιοχή  β)διεύθυνση 
ιστότοπου (αν υπάρχει) γ) υπεύθυνος/η 
σπουδών δ) logo (αν υπάρχει) 

ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ PALSO LIFE ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΣΤΟ  

mailto:enimerosi@palso.gr

