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Τι προβλέπεται σύμφωνα με
την Δ1α/ Γ. Π. οικ. 28503/
7.5.2021 για την λειτουργία
των ΚΞΓ

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021
και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου
2021 και ώρα 6:00.
ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές.
Παραμένουν σε ισχύ, κατά το μέρος κατά το οποίο
δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας, ειδικές
διατάξεις σύμφωνα με:
α) Την υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β'
4810) κοινή υπουργική απόφαση, όπως παρατάθηκε
η ισχύς της και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.969/7.1.2021 (Β' 23) κοινή υπουργική
απόφαση και παρατάθηκε εκ νέου η ισχύς της με την
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20267/1.4.2021 (Β' 1288)
κοινή υπουργική απόφαση, οι οποίες θέτουν
περιορισμούς
και
μέτρα
στη
λειτουργία
εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών
εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,
Ινστιτούτων
Επαγγελματικής
Κατάρτισης,
Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.,

10 Μαΐου 2021
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, Δομών Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης
δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως
συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών,
Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
β) Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (Β' 3882)
κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί
με τις υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β'
4264), 151978/ΓΔ4/7.11.2020 (Β' 4900) και 155689/
ΓΔ4/14.11.2020 (Β' 5044) όμοιες αποφάσεις και
ισχύει.
γ) Την υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/5.2.2021 (Β'455)
κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί
με την υπό στοιχεία 43274/ΓΔ4/14.4.2021 (Β' 1512)
κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
δ) Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.27707/4.5.2021 (Β'
1825) κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από
τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες,
εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού
προσωπικού όλων των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
όπως εκάστοτε ισχύει.
ε) Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 (Β'
1871) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής
υπουργικής
απόφασης
«Εφαρμογή
του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν
την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β' 1588)»,
όπως εκάστοτε ισχύει. 
Συνέχεια στη σελίδα.2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης
Email επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr

Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων και ελέγχου rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν το μάθημα,
από την εφαρμογή της παρούσας.
με δαπάνη τους και γ) για τους εκπαιδευτικούς και
το λοιπό προσωπικό των φροντιστηρίων/κέντρων
ξένων γλωσσών ακολουθείται η διαδικασία
ΜΕΤΡΑ
υποχρεωτικής διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου
Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία. νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έως και είκοσι
τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας τη ς
των τμημάτων των κέντρων ξένων
εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την
γλωσσών, που προετοιμάζουν τους εργασία του/της με φυσική παρουσία, σύμφωνα με
υποψηφίους/ες για εξετάσεις προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/
απόκτηση
αναγνωρισμένου
τίτλου 7.5.2021 (Β'1871) κοινή υπουργική απόφαση.
γλωσσομάθειας σύμφωνα με το κοινό Η βεβαίωση/δήλωση της περ. (β) υπογράφεται από
ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις τους ίδιους τους υποψηφίους/ες, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος 7, το οποίο αποτελεί
γλώσσες ή προετοιμάζουν υποψήφιους για
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών για τις
πανελλαδικές εξετάσεις.

Η λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων
ξένων γλωσσών, κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται
σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης
που
ορίζονται
στην
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β' 4810) κοινή
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

Ειδικά, για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων
γλωσσών που λειτουργούν κατά τα ανωτέρω, η
συμμετοχή στο μάθημα επιτρέπεται:
α) για τους μαθητές/τριες με την επίδειξη στον
υπεύθυνο του φροντιστηρίου/κέντρου ξένων
γλωσσών της σχολικής κάρτας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.27707/
4.5.2021 (Β'1825) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
εκάστοτε ισχύει,
β) για τους λοιπούς υποψηφίους/ες, με την
επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης /δήλωσης
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)
που έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24)
ώρες πριν το μάθημα ή άλλου τύπου διαγνωστικού

Διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας
κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία 120126/ ΓΔ4
12/9/2020 (Β' 3882) κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία
131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β' 4264), 151978/ ΓΔ4
7/11/2020 (Β’ 4900) και 155689/ΓΔ4/14.11.2020 (Β'
5044) όμοιες αποφάσεις, των μαθητών/τριών που
συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά
υποκείμενο/α νόσημα/νοσήματα σύμφωνα με την
υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/5.2.2021 (Β'455) κοινή
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει δυνάμει της υπό στοιχεία 43274/ΓΔ4/
14.04.2021 (Β' 1512) κοινής υπουργικής
απόφασης.◼

SelfTest και για τα ΚΞΓ

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/2021
- ΦΕΚ 1871/Β/8-5-2021 / Τροποποίηση της υπό
στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 24525/18.4.2021 κοινής
υπουργικής
απόφασης
«Εφαρμογή
του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν
την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β' 1588).
Άρθρο 1
Τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 24525/18.4.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης - Προσθήκη περ. θ)
θ) φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών,
φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης
δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσων
ινστιτούτων
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών
Άρθρο 2
Προσθήκη Πινάκων υπ' αρ. 9 και 10 στην υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021
κοινή
υπουργική απόφαση
Στο
Παράρτημα
Α
της
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/ 18.4.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β' 1588) προστίθενται Πίνακες υπ' αρ. 9
και 10 ως εξής:
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Άλλη εκπαίδευση [υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων
γλωσσών και υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά]
Κ.Α.Δ: 85.59

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
https://bit.ly/3h8cN2G

Το self test είναι απαραίτητο να γίνεται και από
εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς / μαθητές.

Παράταση προθεσμίας κατάβολής των δόσεων ενεργών
ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισ-φορών επιχειρήσεων και
εργοδοτών.

Σύμφωνα με το Αριθμ. οικ.24449/2021 και (ΦΕΚ Β'
1794/29-04-2021) αποφασίστηκε η παράταση
καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών για τις
επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της
παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων
ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών,
απαιτητών έως 30.04.2021, καθώς και η προθεσμία
όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε
ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά
το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των
δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και
λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας
ρύθμισης που αφορά η δόση.
Άρθρο 2 (Δικαίωμα υπαγωγής)
Τα ΚΞΓ ( ΚΑΔ 85.59-Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.)
εντάσσονται στον ΠΙΝΑΚΑ

Καταβολή ενοικίου Απριλίου

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

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1101/2021
όπου προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις
για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής του συνολικού μισθώματος (ή του 40%
του συνολικού μισθώματος) για τον μήνα Απρίλιο
2021.
Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς
εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει
υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και 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 εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρηση
η οποία:
α)
έχει ενεργό, κύριο
Κωδικό
Αριθμό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 ή
έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας
την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα
μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική
δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2019 τουλάχιστον έναν από τους ΚΑΔ που
περιλαμβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α' και Β' του
Παραρτήματος, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος
-ΠΙΝΑΚΑΣ Α' –
Τα ΚΞΓ ( ΚΑΔ 85.59-Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.)
εντάσσονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α’ (Πίνακας Κωδικών
Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για
την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον
μήνα Απρίλιο 2021.)
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5

Μέχρι 10 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων
για την επιστρεπτέα προκαταβολή 7.
Μέχρι 12 Μαΐου η υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη
για τις αναστολές συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων περιόδου
1.5.2021 - 12.5.2021.
Μέχρι 17 Μαΐου η υποβολή
συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ
2020.
Μέχρι 31 Μαΐου η υποβολή δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τις
μεταβολές στην ακίνητη περιουσία
(σύσταση, απόκτηση, κ.λπ.) που
πραγματοποιήθηκαν
κατά
το
προηγούμενο έτος.
Μέχρι 31 Μάϊου η Επικαιροποίηση
Αδειών ΚΞΓ.

Εξετάσεις NOCN θερινής περιόδου
2021.
Εξετάσεις LAAS 2021.

Ιούνιος

6

Ιούνιος

30

Αύγουστ.

27

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 27 Αυγούστου η προθεσμία
υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

LAAS PALSO
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ

40PALSO
χρόνια

Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς
Επίπεδο
First Step
PreA1
A1
A2

Ώρα Εξέτασης
09:00 – 10:00
11:30 – 12:30
09:00 – 10:30
11:30 – 13:00
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Επίπεδο
PreA1
A2
B1

Ώρα Εξέτασης
14:00 – 15:00
14:00 – 15:30
14:00 – 16:00

ΙΤΑΛΙΚΑ
Επίπεδο
A2
B1

Ώρα Εξέτασης
14:00 – 15:30
14:00 – 16:00
ΓΑΛΛΙΚΑ

Επίπεδο
PreA1
A2

Ώρα Εξέτασης
14:00 – 15:00
14:00 – 15:30

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ που θα λειτουργήσουν
την εξεταστική Ιουνίου 2021.

ΝΕΟ Θάσος

ΝΕΟ Φάρσαλα
ΝΕΟ
Παξοί

ΝΕΟ Σίκινος

Μόνα
Αμανατίδου
Η κ. Αμανατίδου
Μόνα
διετέλεσε
πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ
Ηρακλείου , Μέλος
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καθώς και
μέλος της Ελεγκτικής
Επιτροπής_της
ΠΟΙΚΞΓ.

