
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  
 Αρ.50                                                                               24 Ιανουαρίου 2022 

 

Oι ημερομηνίες εξετάσεων 

LAAS PALSO και NOCN για 
το 2022. 

 
 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
NOCN 
28 Μάϊου 2022 
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS PALSO 
29 Μαΐου 2022 
 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
NOCN 
21-22  Μαΐου ή 
28-29 Μάϊου ή 
04-05 Ιουνίου  

 

 
 
 
ΓΡΑΠΤΕΣ και 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
NOCN 
17-18 Δεκεμβρίου 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nεα ημερομηνία Computer 
Based Exams - NOCN 

 
  

 

 

Έλεγχο για τα παράνομα 

ιδιαίτερα ζητά για άλλη μια 
φορά η ΠΟΙΚΞΓ  
 
 

 
 

Με επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη, η ΠΟΙΚΞΓ ζητά, 
για πολλοστή φορά, την παρέμβαση του κράτους 
για τη διεξαγωγή ελέγχων για τα παράνομα 
ιδιαίτερα μαθήματα. 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Μετά την ανακοίνωση από πλευράς του 

υπουργείου σας για ενδελεχή έλεγχο στα social 

media για την ανακάλυψη διαφημίσεων για 

κομμωτές και ονυχοπλάστες που δρα-

στηριοποιούνται παράνομα  χωρίς επαγγελματική 

στέγη, θα ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι αν κάνατε 

το ίδιο ακριβώς για ανθρώπους που προσφέρουν 

παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών 

κατ’ οίκον ασκώντας αθέμιτο ανταγωνισμό στα 

νόμιμα αδειοδοτημένα κέντρα ξένων γλωσσών. 

Κύριε Υπουργέ,  

Θεωρώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα διασφάλιζε 

και το δημόσιο συμφέρον, αποτρέποντας την 

φοροδιαφυγή, είμαστε σίγουροι ότι θα εξετάσετε 

το θέμα και θα αποφασίσετε κάτι ανάλογο για τον 

δικό μας κλάδο.  
 

Ο Πρόεδρος: Βασίλης Κροντήρης 
Ο Γεν. Γραμματέας: Σόλων Ευαγγελόπουλος Πληροφορίες: 2103300010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας  LAAS PALSO 

δια…μορφώνουμε άριστους γλωσσομαθείς! 

Χιλιάδες μαθητές αποδεικνύουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει 

λαμβάνοντας μέρος στις εξετάσεις LAAS PALSO κάθε χρόνο! 

 Εκατοντάδες Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα  τις 

εμπιστεύονται  εδώ και δεκαετίες για την άρτια διοργάνωση τους! 

✓ 

✓ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 

INTERNATIONAL CERTIFICATE CONFERENCE ICC 

Πληροφορίες για τις 

εξετάσεις. 

Δείγματα εξετάσεων 

σε όλα τα επίπεδα  



Επιλογή Ασφαλιστικής Κατη-
γορίας για το 2022 

 
Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 θεσπίστηκε νέο 
πλαίσιο εισφορών για μη μισθωτούς 
ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, 
Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες για την Κύρια και 
Επικουρική Ασφάλιση και για την Εφάπαξ Παροχή. 
Από 1/1/2020 δημιουργήθηκαν ασφαλιστικές 
κατηγορίες ανά κλάδο με συγκεκριμένα ποσά. 
Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες είναι 
υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά 
από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. 
Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη 
για κάθε Κλάδο Ασφάλισης. 
Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας 
ανανεώνεται ετησίως. 

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
μπορείτε να επιλέξετε την 
ασφαλιστική κατηγορία 
κατάταξής σας για το έτος 2022.                                                                

. 
 

Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η ταυτοποίησή 
σας με τους κωδικούς Taxis και του ΑΜΚΑ.   
Ειδικότερα κατά την είσοδο στην υπηρεσία: 
Απεικονίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες που 
αντιστοιχούν στην ιδιότητα ασφάλισής σας και 
παρέχεται πεδίο για δήλωση παράλληλης μισθωτής 
απασχόλησης.  
Επισημάνσεις 
Η κατάταξή σε ασφαλιστική κατηγορία είναι 
υποχρεωτική. 
Η επιλογή σας θα ενεργοποιηθεί κατά την έκδοση των 
εισφορών Ιανουαρίου 2021. 
Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής 
ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η 
κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους. 
Η προθεσμία για υποβολή της αίτησής σας είναι έως 
και την Δευτέρα 31/1/2022. 

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

απογειώνουμε τη γνώση 

e-learning 
p    l    a    t    f    o    r    m  

Απόκτησε τη δική σου πλατφόρμα     

e-learning με τη δική σου επωνυμία 

Κάνε την εγγραφή σου  

εύκολα και γρήγορα! 

www.palso.gr/e-learning 
Αξιοποίησε τις δυνατότητες που 

σου δίνουν η σύγχρονη και 

ασύγχρονη εκπαίδευση 

στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής 
οφειλών (σε έως 72 μηνιαίες δόσεις), 
που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. και τα 
Ελεγκτικά Κέντρα κατά το διάστημα 
από 1.3.2020 έως και 31.7.2021 
 

 

 

Καταβολή πρώτης δόσης για τη 
συντέλεση της ρύθμισης τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. 
και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που 
έχουν βεβαιωθεί από 1.3.2020 έως και 
31.7.2021 και έχει χορηγηθεί 
παράταση προθεσμιών καταβολής ή 
και αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο 
της αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
του κορωνοϊού COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Προσέλευση μαθητών στα 

ΚΞΓ: Τι ισχύει για την 
εβδομάδα 24 έως 28 
Ιανουαρίου 2022 

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, για τη συμμετοχή 
στο μάθημα, όλοι/όλες οι μαθητές/τριες και οι 
υποψήφιοι/ες των φροντιστηρίων/κέντρων ξένων 
γλωσσών επιδεικνύουν στον υπεύθυνο του 
φροντιστηρίου/κέντρου ξένων γλωσσών, βεβαίωση 
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 
που διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα. Οι 
εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων/κέντρων ξένων 
γλωσσών που προσκομίζουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης, επιδεικνύουν 
στον υπεύθυνο του φροντιστηρίου/κέντρου ξένων 
γλωσσών βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου (self test) που διενεργείται δύο (2) φορές 
την εβδομάδα. Οι εκπαιδευτικοί των 
φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, 
που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού 
ή βεβαίωση νόσησης, επιδεικνύουν στον υπεύθυνο 
του φροντιστηρίου/κέντρου ξένων γλωσσών, 
βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid 
test ή PCR) που διενεργείται δύο (2) φορές την 
εβδομάδα . 
 

Μαθητές (Εμβολιασμένοι και μη)  

Self test Για  

2 Τρίτη και Παρασκευή  
 

Εκπαιδευτικοί (Εμβολιασμένοι)  

Self test Για  

2 Τρίτη και Παρασκευή  
 

Εκπαιδευτικοί (Μη εμβολιασμένοι)  

Rapid test Για  

2 Τρίτη και Παρασκευή  
 

 

                                                                                                 Palso_fed  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές  

ημερομηνίες με μια ματιά! 

«Προσεχώς» 

Ιανουάρ. 

26 
Ιανουάρ. 

31 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: 
GR54 0172 0510 0050 5104 5781 111 

 



Διευκολύνσεις για γονείς 

εργαζόμενους στον ιδιω-

τικό τομέα λόγω νόσησης 

των τέκνων τους από τον 

κορωνοϊό COVID-1 

 
Οι γονείς εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε 

περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των 

τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, 

μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, που φοιτούν μέχρι και την Γ' τάξη 

του Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε 

ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου 

ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, 

τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι 

ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών 

ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, 

δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ 

αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών. 

Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν 

είναι εφικτή, δικαιούνται, για το ίδιο χρονικό 

διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω 

νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-

19 που χορηγείται, για τις τέσσερις (4) πρώτες 

ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η) ημέρα 

απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση 

οποιασδήποτε άλλης άδειας. 

Για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή τη 

χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη 

θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα 

εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

 

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες 

άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία 

τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, 

κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον 

ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια. 

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της 

άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, 

λαμβάνουν για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες το 

πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το 

οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη και για την 

τέταρτη (4η) ημέρα λαμβάνουν το εκατό τοις 

εκατό (100%) των αποδοχών τους από τον τακτικό 

προϋπολογισμό. 

Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται μόνο στον έναν εκ 

των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας 

αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, 

ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της 

άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται 

νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από 

COVIO-19 ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό 

εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σύμφωνα με 

απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε 

ισχύ, ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον 

Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη 

αναπηρίας. Εφόσον ένας εκ των δύο γονέων είναι 

εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά 

στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται 

στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την 

περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε 

φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας 

της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται 

η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της άδειας 

της παρ. 1, τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην 

εφαρμογή του παρόντος. 

 

Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του 

δύναται να παρατείνεται με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.» 



Ειδική άδεια ασθένειας 

εργαζόμενων λόγω νόση-

σης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, 

δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ 

αποστάσεως, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για 

χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως 

εργασίας δεν είναι εφικτή, δικαιούνται, για το 

ίδιο χρονικό διάστημα, να κάνουν χρήση ειδικής 

άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19. Για την παροχή εξ 

αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής 

άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού 

ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα 

υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν απαιτείται 

ιατρική γνωμάτευση. 

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες 

άδειες που αφορούν σε ασθένεια υπαλλήλου και 

δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο 

εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια. 

2. Η άδεια της παρ. 1 δύναται να παρατείνεται 

σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά 

πρωτόκολλα. 

3. Η άδεια της παρ. 1 συνιστά άδεια ασθενείας και 

εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον 

τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και 

επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα. 

 

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται 

κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για τη 

χορήγηση της άδειας, την τυχόν παράτασή της και 

την εν γένει εφαρμογή του παρόντος.  

5. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του 

δύναται να παρατείνεται με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.». 

6. Το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α' 177), περί της 

αναπλήρωσης του χρόνου απουσίας του 

εργαζομένου από την εργασία του, εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται μόνο για όσους εργαζομένους 

τίθενται υποχρεωτικά σε περιορισμό λόγω επαφής 

με επιβεβαιωμένο κρούσμα, σύμφωνα με τα 

εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και 

για τον αριθμό των ημερών που ορίζουν αυτά. Για 

την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4722/2020, ο 

εργαζόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία τεκμηριώνει ότι ήρθε σε επαφή με 

επιβεβαιωμένο κρούσμα και η αναπλήρωση του 

χρόνου εργασίας αφορά στο σύνολο των ωρών που 

αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες της παραμονής 

σε περιορισμό.  

 

 

      εβδομάδες         τώρα σας   

  ενημερώνουμε    έγκυρα και    

     έγκαιρα για      ότι συμβαίνει     

       στο χώρο               της    

   ξενόγλωσσης     εκπαίδευσης 


