
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  
 Αρ.19                                                                                        07 Ιουνίου 2021 

 

 

 Εξετάσεις 
 NOCN και LAAS PALSO 
Με επιτυχία ολοκληρώ-
θηκαν οι γραπτές εξετάσεις 
NOCN και LAAS PALSO το 
Σάββατο, 5 Ιουνίου και 
Κυριακή, 6 Ιουνίου αντί-
στοιχα. 
 
Οι υπεύθυνοι των εξε-
ταστικών κέντρων σε 
συνεργασία με τους 
συλλόγους τήρησαν πιστά 
το πρωτόκολλο προστασίας 
κατά της πανδημίας και 
ακολούθησαν όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα για 
την προστασία των 
εξεταζομένων. 
 
Με άριστο τρόπο διεξή-
χθησαν και οι εξετάσεις στα 
νέα εξεταστικά κέντρα σε 
Θάσο, Παξούς, Σίκινο και 
Φάρσαλα. 

 
Η ΠΟΙΚΞΓ εύχεται ΚΑΛΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ! 
 

 
 

 

 

 
 

 

Αναστολές συμβάσεων εργα-
σίας και για τον Ιούνιο 

Συνεχίζεται –για συγκεκριμένους ΚΑΔ ( ο ΚΑΔ των 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών περιλαμβάνεται) το 
μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας για 
τον Ιούνιο.  
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να 
θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των 
εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως 
και την 31/3/2021 ενώ εξακολουθούν να ισχύουν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο 
της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, 
ως εξής: 
1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή και έχουν 
επιτρεπόμενες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν 
σε αναστολή ΜΟΝΟ συμβάσεις εργασίας 
εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας 
εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 
29/4/2021. 
2. Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών 
πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε 
ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 
2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν 
άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι 
επιλέξιμες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις  
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περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την 
περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση 
του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η 
Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με 
την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 
Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν 
υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021. 
 
Με ανακοίνωση (01/06/2021) τα ΚΞΓ εντάσσονται 
στον πίνακα του παραρτήματος Γ «ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ 
ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 
1/6/2021 έως 30/6/2021)» της από 31/5/2021 
ανακοίνωσης του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
Οι επιχειρήσεις– εργοδότες που υπάγονται σε ΚΑΔ 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ  μπορούν να θέτουν σε 
αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων 
τους για τον μήνα Ιούνιο 2021. Για τις επιχειρήσεις 
αυτές ισχύουν και τα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ. 

 
Ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ 
Δια της παρούσης ενημερώνουμε ότι, σχετικά με το 
θέμα της προθεσμίας υποβολής αναγγελίας 
επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών, κατατίθενται η αίτηση και 
τα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν 
άμεσα μέχρι 31.05.2021 προκειμένου αυτή να είναι 
εμπρόθεσμη.  
Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021 όσα δικαιολογητικά 
δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας, 
ένεκα covid-19, κατατίθενται σε εύλογο χρονικό 
διάστημα πέντε  μηνών από τη λήξη της προθεσμίας, 
ήτοι μέχρι 31.11.2021. 
Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά, 
αποστέλλονται στον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                             
                                          

Ενημέρωση για τους υποψήφιους της CBT εξεταστικής 

Μαρτίου – Απριλίου 

◼Οι Refer υποψήφιοι καθώς και οι υποψήφιοι (που συμμετείχαν στις online εξετάσεις) που επιθυμούν 

να εξεταστούν σε επόμενο επίπεδο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε  νέα Online Εξεταστική 

που θα διεξαχθεί από 2 έως 23 Ιουλίου 2021. 

◼Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εξέταστρα της NOCN Online εξεταστικής Μαρτίου-Απρίλιου 

2021 προσαρμόστηκαν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και με γνώμονα τη στήριξη των υποψηφίων NOCN 

ώστε να μην χάσουν την εξεταστική τους. 

◼Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν και πάλι Online θα πρέπει πλέον να καταβάλλουν τα 

εξέταστρα που αντιστοιχούν στις Online εξετάσεις τα οποία είναι: Επίπεδο Β1 (€130), Επίπεδο Β2 (€ 180), 

Επίπεδο C1 (€190) και επίπεδο C2 (€200).                                                                .                                                                                                                                                                

◼Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν στο χώρο τους θα έχουν επιπλέον επιβάρυνση 25€. 

Σημείωση: Οι Refer υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης για τις δεξιότητες (1, 2, 

ή 3) που εκκρεμούν. 

 



Online Εξετάσεις ΝΟCN 
2 έως 23 Ιουλίου 2021 
Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις NOCN Online 
εξετάσεις Μαρτίου-Απριλίου 2021 και επιθυμούν 
να εξεταστούν σε επόμενο επίπεδο ή να 
επανεξεταστούν στο επίπεδο που έδωσαν (REFER) 
θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν και 
πάλι Online μέσω του ολοκληρωμένου εξεταστικού 
συστήματος της GlobalCert. 
Οι Online εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 
2 έως και τις 23 Ιουλίου. 
 

 
 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται μέσω της 
πλατφόρμας της Palso έως και τις 11 Ιουνίου ώρα 
23:59. Δεν υπάρχει δυνατότητα για late entries.  
 
Τα ΚΞΓ συνδέονται εδώ:  
 
            https://exams.palso.gr/login  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας 
Εurobank  IΒΑΝ  GR8902602400000340201509621, 
δικαιούχος GlobalCert. (μόνο για την εξεταστική 
JULY 2021) 
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης θα δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής μόνο της πρωτεύουσας του 
κάθε νομού. 
Αιτιολογία: Θα πρέπει απαραιτήτως να δίνονται τα 
στοιχεία του καταθέτη (επωνυμία Κ.Ξ.Γ.) και να 
αναγράφεται η αιτιολογία «ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + 
ΝΟΜΟΣ» (π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN-ΑΡΚΑΔΙΑ). 
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. Επίσης για την έκδοση της απόδειξης 
είναι απαραίτητη η ακριβής διεύθυνση 
κατοικίας (διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, πόλη) του 
υποψήφιου (και όχι του ΚΞΓ). 

Εξέταστρα Online NOCN εξετάσεων:  
 

 

€ 205 
περιλαμβάνεται και το κόστος της 

τηλεπιτήρησης 25 €  

  

 

€ 215 
περιλαμβάνεται και το κόστος της 

τηλεπιτήρησης 25 € 

  

 

€ 225 
περιλαμβάνεται και το κόστος της 

τηλεπιτήρησης 25 € 

 
(Στα παραπάνω εξέταστρα περιλαμβάνεται και το 
κόστος της τηλεπιτήρησης 25 € ) 
Οι REFER υποψήφιοι θα επιβαρυνθούν το κόστος 
της τηλεπιτήρησης 25€. 
Αν ο υποψήφιος είναι refer κατά τη δημιουργία 
αίτησης εισάγει τον REFER ID CODE της τελευταίας 
εξέτασής του και το FEE καταγράφεται αυτόματα ως 
0. Παρόλα αυτά, για τους υποψηφίους αυτούς 
πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 25 € 
Τα δελτία συμμετοχής θα σταλούν μέσω email από 
την GLOBAL, δεν αναρτώνται στο προφίλ. 
 

 
 
Το NOCN είναι o μεγαλύτερος Φορέας Πιστοποί-
ησης της Μ. Βρετανίας από το 2017, βάσει επίσημου 
ranking με διεθνή αναγνώριση και παρουσία. 
Το NOCN το εμπιστεύονται και το αναγνω-
ρίζουν εργοδότες, εκπαιδευτικοί φορείς και 
σπουδαστές σε όλο τον κόσμο για το κύρος, 
την αξιοπιστία του και την υψηλή ποιότητα 
υπηρεσιών που προσφέρει. 
 

Η παράδοση και το κύρος του NOCN, δημιουργεί το 
πιστοποιητικό που δίνει αξία στις γνώσεις των 
μαθητών με εξετάσεις που: 
✓Είναι προσιτές και σύγχρονες. 
✓Αναδεικνύουν τις γλωσσικές τους ικανότητες. 
✓Αντιπροσωπεύουν το γνωστικό τους επίπεδο σε 
θέματα που είναι ήδη εξοικειωμένοι. 
 
 

▪ Είναι προσιτές και σύγχρονες 

   

https://exams.palso.gr/login


Ευρωπαϊκό ψηφιακό 
πιστοποιητικό COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπορείτε να εκδώσετε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό COVID - 19 αν είτε έχετε: 
ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού  
νοσήσει και έχει καταχωριστεί το θετικό 
αποτέλεσμα του ελέγχου από την Μονάδα Υγείας/ 
Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο /Κλιμάκιο στο 
οποίο έχετε διενεργήσει τον έλεγχο. 
υποβληθεί  σε  διαγνωστικό έλεγχο Rapid ή PCR 
και έχει καταχωριστεί το αρνητικό αποτέλεσμα από 
την Μονάδα Υγείας/ Διαγνωστικό Κέντρο/ 
Εργαστήριο/ Κλιμάκιο στο οποίο έχετε διενεργήσει 
τον έλεγχο. 
Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχετε 
Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας που αναγράφει τα 
στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες ή 
διαβατήριο σε ισχύ. 
Θα χρειαστείτε: 
τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο 
Taxisnet και τον ΑΜΚΑ σας.  
Κύρια χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού: 
παρέχεται σε ψηφιακή και / ή έντυπη έκδοση 
είναι ασφαλές και προστατευμένο και 
περιλαμβάνει κωδικό QR 
παρέχεται και στα αγγλικά 
 

Είσοδος στην υπηρεσία: 
 

https://eudcc.gov.gr/start/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μέχρι 17 Ιουνίου η προθεσμία 
υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με 
τη μορφή επιδότησης παγίων 
δαπανών. 
 
 

 

 

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. 
 
 
 

 

 

Μέχρι 31 Οκτωβρίου η παράταση για 
την Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ. 
 
 
 

 

Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί ταξιδιωτικό 
έγγραφο. Τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τον 
εμβολιασμό, το διαγνωστικό έλεγχο και την 
ανάρρωση από COVID-19 συνεχίζουν να 
εξελίσσονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη νέες 
παραλλαγές του ιού. Πριν ταξιδέψετε, ελέγξτε τα 
ισχύοντα μέτρα δημόσιας υγείας και τους σχετικούς 
περιορισμούς που εφαρμόζονται στον προορισμό 
σας.   
Αν δεν διαθέτετε κωδικούς TAXISnet για να 
συνδεθείτε στο gov.gr ή έχετε άλλο πρόβλημα 
έκδοσης του πιστοποιητικού, μπορείτε να 
επισκεφθείτε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) για να εκδώσετε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό COVID-19. 
 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

Ιούνιος  

30 

Αύγουστ. 

27 

31 
Οκτώβρ. 

Ιούνιος  

17 



 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNAPSHOTS 

5 & 6 Ιουνίου 2021 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

ΣΙΚΞΓ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

ΣΙΚΞΓ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΣΙΚΞΓ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΣΙΚΞΓ  ΚΙΛΚΙΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΚΞΓ  ΕΒΡΟΥ 

ΣΙΚΞΓ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΙΚΞΓ  ΗΛΕΙΑΣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΚΞΓ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΣΙΚΞΓ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΣΙΚΞΓ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 


