Ενημέρωση
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Αρ.42

15 Νοεμβρίου 2021

Τι προβλέπει η ΚΥΑ Δ1 α/ Γ.Π. οικ. 69136/2021
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69136/2021 - ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021 - Ασθένειες
(Κορωνοϊός - COVID-19)– προκύπτει η υποχρέωση των κέντρων ξένων γλωσσών , ως ιδιωτικές επιχειρήσεις,
να συνεχίσουν να τηρούν πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο και να γνωρίζουν ότι:
Οι ανήλικοι μαθητές γίνονται δεκτοί ΜΟΝΟ με
μάσκα και ΜΟΝΟ όταν έχουν μαζί τους:

Self Test

Τη βεβαίωση αρνητικού self test ή edupass
Rapid

Βεβαίωση αρνητικού Rapid ή Moριακού τεστ
Πιστοποιητικό εμβολιασμού
Πιστοποιητικό νόσησης

Rapid

ενώ οι ενήλικες , τόσο μαθητές όσο και
επισκέπτες, συνεργάτες ή γονείς/κηδεμόνες θα
πρέπει να εισέρχονται στο ΚΞΓ ΜΟΝΟ με μάσκα
και ΜΟΝΟ εφόσον επιδείξουν
Βεβαίωση αρνητικού Rapid ή Moριακού τεστ
Πιστοποιητικό εμβολιασμού
Πιστοποιητικό νόσησης

Η ΠΟΙΚΞΓ προτρέπει τόσο τους ιδιοκτήτες ΚΞΓ όσο και τους γονείς / κηδεμόνες να ακολουθήσουν τις
εντολές των ειδικών σε ό,τι αφορά στην προστασία της υγείας των παιδιών και των συμμαθητών τους αλλά
και στην αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2.
Η διασφάλιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, προϋποθέτει το συνδυασμό προληπτικών μέτρων
για την ασφαλή λειτουργία των ΚΞΓ αλλά και της περιχαράκωσης της διασποράς:
Ως εκ τούτου,
Αν το self test είναι θετικό ή αν υπάρχει κρούσμα στο
οικείο περιβάλλον ή εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα
συμπτώματα συμβατά με COVID-19, οι ιδιοκτήτες ΚΞΓ
παρακαλούνται να προτρέψουν τους γονείς να
επικοινωνούν με τον γιατρό τους για οδηγίες, να
κρατούν τα παιδιά στο σπίτι και να ενημερώνουν το
ΚΞΓ άμεσα.

Επισκέψεις μελών του ΔΣ της
ΠΟΙΚΞΓ σε όλη την Ελλάδα.
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος επισκέψεων μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας σε
συλλόγους σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την άμεση
ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.
Τα ΔΣ των συλλόγων υποδέχτηκαν τα κλιμάκια της
Ομοσπονδίας και συζήτησαν τόσο συνδικαλιστικά όσο
και πρακτικά θέματα που αφορούν στις εξετάσεις
γλωσσομάθειας, ασφαλιστικά, φοροτεχνικά αλλά και
για τη νέα πλατφόρμα της PALSO.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΠΙΕΡΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ

ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΛΑΣΙΘΙ
ΛΑΚΩΝΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΧΑΝΙΑ

Δοκιμάστε την πλατφόρμα
e-learning της PALSO
Για να εισέλθετε
πληκτρολογήστε:

στην

πλατφόρμα

demo.io.palso-online.gr
Για να εισέλθετε ως καθηγητής / καθηγήτρια
χρησιμοποιήστε:
Username: theteacher
Password: DDeem0#1
Για να εισέλθετε ως μαθητής / μαθήτρια χρησιμοποιήστε:
Username: thestudent
Password: DDeem0#1

Ανάμεσα σε άλλες επιλογές, επιλέξτε το Palso Demo Online για να εισέλθετε σε
αίθουσες διδασκαλίας, το Moodle How to όπου υπάρχουν χρήσιμα video, το ΒΒΒ
tutorial και άλλα.

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

15

Νοεμβρ.

30

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.

Στην Palso είμαστε δίπλα στους πληγέντες συναδέλφους του νομού Ηρακλείου.
Καλούμε κάθε έναν και κάθε μία συνάδελφο να
ενισχύσει την προσπάθεια μας:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN:
GR54 0172 0510 0050 5104 5781 111
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Παράταση θητείας οργάνων
διοίκησης – Τροποποίηση του
άρθρου 90 του ν. 4790/2021
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΓΣΕΒΕΕ
Σας ενημερώνουμε ότι, με τον ν. 4850/2021 (ΦΕΚ
Α' 208/05-11-2021) και συγκεκριμένα με το άρθρο
78 «Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης –
Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021 »,
παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης
μέχρι και την 31η.12.2021 , και το άρθρο 90
διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 90 Παράταση
θητείας οργάνων διοίκησης 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 αθλητικών ενώσεων του
άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), 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 31η.12.2021.».
Σας υπενθυμίζουμε ότι, η σύγκληση και η
λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των
σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του
ν. 1712/87, όπως ισχύει. Επομένως ΔΕΝ μπορούν
να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με την χρήση
σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης
συμμετοχής των μελών.

ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας
Ημέρα Γερμανικής Γλώσσας
Για άλλη μια χρονιά ο ΣΙΚΞΓ
Νοεμβρίου Κέρκυρας προσέφερε στα μέλη του
την ευκαιρία να ενημερωθούν για
τη σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία αλλά και την
άρτια προετοιμασία των μαθητών για τις
εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη
Γερμανική γλώσσα.
.
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