Ενημέρωση
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Αρ.34

20 Σεπτεμβρίου 2021

Η πλατφόρμα σύγχρονης και Σύγχρονη και ασύγχρονη
ασύγχρονης εκπαίδευσης της εκπαίδευση με ένα click ;
PALSO είναι γεγονός!

Τα πιο δυνατά εργαλεία σε μια
πλατφόρμα!

Κάντε την εγγραφή σας!
Εύκολα…απλά…γρήγορα!
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της PALSO στο
www.palso.gr ή ακολουθείστε τον παρακάτω
σύνδεσμο ώστε να κάνετε την εγγραφή σας

www.palso.gr/e-learning

Στη χαμηλότερη τιμή!
Επίλεξε το πακέτο που
ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του ΚΞΓ σου!

eLearning από την PALSO
Σύγχρονη & Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Αποκλειστικά για τα μέλη της PALSO
Αίθουσες διδασκαλίας:
Στην καλύτερη τιμή της αγοράς

Σχεδιασμένη αποκλειστικά για ΚΞΓ

Χρήση ασύγχρονης
πλατφόρμας:
Εγγραφή:
Εξόφληση:
Πρόσθετη αίθουσα:

✓
€ 70
4 δόσεις

✓€ 90

Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα καταβάλλεται

Αίθουσες διδασκαλίας:
Χρήση ασύγχρονης
πλατφόρμας:
Εγγραφή:
Εξόφληση:
Πρόσθετη αίθουσα:

✓
€ 70
4 δόσεις

✓€ 90

Αίθουσες διδασκαλίας:
Χρήση ασύγχρονης
πλατφόρμας:
Εγγραφή:
Εξόφληση:
Πρόσθετη αίθουσα:

✓
€ 70
4 δόσεις



ΝΒ: Η κάθε αίθουσα έχει δυνατότητα φιλοξενίας
μέχρι 7 μαθητές. Σε περίπτωση που οι 3 αίθουσες
συνολικά υπερβαίνουν τους 21 μαθητές, πρέπει να
προστεθεί άλλη μια αίθουσα.
Παράδειγμα:
ΚΞΓ με 3 τάξεις με σύνολο μέχρι και 21 μαθητές
χρειάζεται 3 αίθουσες
ΚΞΓ με 3 τάξεις με σύνολο 22+ μαθητές χρειάζεται 4
αίθουσες
Στην περίπτωση του πακέτου (1 + 1) δεν υπάρχει η
δυνατότητα να προστεθεί αίθουσα. Υπάρχει η
δυνατότητα για αναβάθμιση στο πακέτο (2+1).

το δικαίωμα εγγραφής €70. Η εξόφληση του
«πακέτου» μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
α)άμεση εξόφληση εντός 30 ημερών από την ημέρα
εγγραφής
β) σε 4 μηνιαίες δόσεις.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή
μέσω κατάθεσης (e-banking) στον παρακάτω
λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:
GR53 0172 0510 0050 5104 5781 323
Δικαιούχος: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών
Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Σημαντικό:
Στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ γράφετε:
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (και τίτλο ΚΞΓ
εφόσον το ΚΞΓ δεν φέρει την επωνυμία σας)
Σε περίπτωση που πληρώνετε και την πρώτη δόση
γράφετε: ΕΓΓΡΑΦΗ + Δ1
Αν κάνετε πλήρη εξόφληση του ποσού γράφετε:
ΕΓΓΡΑΦΗ + ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Αποκτάς
την
δική
(υπο)πλατφόρμα
με
επωνυμία σου!

σου
την

H Ομοσπονδία θα προσφέρει την πλατφόρμα της σε
κάθε ένα κέντρο ξένων γλωσσών το οποίο θα έχει τη
δυνατότητα κάτω από την πλατφόρμα e-learning της
Palso, να έχει την δική του πλατφόρμα (subPlatform)

Q & A σχετικά με τον αριθμό μαθητών
Είναι υποχρεωτικό η κάθε αίθουσα να εξυπηρετεί
7 μαθητές;
Όχι. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε αίθουσα
μπορεί να διαμοιραστεί ανάλογα με τις ανάγκες του
ΚΞΓ. Για παράδειγμα, οι 21 μαθητές (που
αντιστοιχούν σε 3 αίθουσες) μπορούν να
μοιραστούν ανάλογα την δυναμικότητα (πχ.
Αίθουσα 1: 10 μαθητές, Αίθουσα 2: 7 μαθητές ,
Αίθουσα 3: 4 μαθητές), αρκεί ο συνολικός αριθμός
να είναι 21 μαθητές.
Τι μπορώ να κάνω αν το ΚΞΓ μου εξυπηρετεί
περισσότερους μαθητές ανά ώρα;
Μπορείτε να προσθέσετε 1, 2 , 3 ή όσες αίθουσες
επιθυμείτε.

την οποία θα διαχειρίζεται αυτοβούλως και θα
διαθέτει τις αναγκαίες ηλεκτρονικές αίθουσες για τη
σύγχρονη εκπαίδευση (Βig Βlue Βutton), καθώς για
την πλατφόρμα της Moodle ώστε να αναπτύσσει εκεί
τα μαθήματα της ασύγχρονης εκπαίδευσης που
αφορά μόνο το δικό του κέντρο ξένων γλωσσών.

Mεγάλος αποθηκευτικός
χώρος

palso-online.gr

Σε κάθε ΚΞΓ δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης
18GB για την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης
(Moodle) και 18GB για την πλατφόρμα σύγχρονης
εκπαίδευσης (64 ώρες εγγραφής).

18 GB
18 GB
Υποστήριξη!
Με την εγγραφή του ΚΞΓ στην πλατφόρμα, ο
υπεύθυνος (συνεργάτης της ΠΟΙΚΞΓ)
θα
ενεργοποιεί την πλατφόρμα για κάθε ένα κέντρο
ξένων γλωσσών και θα την παραδίδει προς χρήση
(άνοιγμα λογαριασμού, τοποθέτηση λογοτύπων του
κξγ ρυθμίσεις κ.α.).

HELPDESK
Η πλατφόρμα θα διαθέτει Helpdesk καθώς και
τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση δυσλειτουργίας.
Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα επικοινωνήστε μέσω
email στο:
e-learning@palso-online.gr
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή θέμα σχετικά με την
πληρωμή επικοινωνήστε μέσω email στο:
e-learning@palso.gr

προηγούμαστε
στις ξένες γλώσσες

Ήρθε η πιο σύγχρονη πλατφόρμα
e-learning

από την PALSO
Κάνε την
ΕΓΓΡΑΦΗ σου στο
www.palso.gr/e-learning

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

30

Σεπτ.

30

Οκτώβρ.

31
Οκτώβρ.

01

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή
δικαιολογητικών
επιστρεπτέων
προκαταβολών
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η επανένταξη
πληγέντων από την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις
των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015,
των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019
και
του
ν.
4469/2017,
που
απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια του
χρονικού διαστήματος από 1.3.2020
έως και 31.7.2021,
Μέχρι 31 Οκτωβρίου η παράταση για
την Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ.

Από 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική η
εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Έρχεται το…

edupass.gov.gr
Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα είναι σύντομα
διαθέσιμη με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της
δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών
όλων των βαθμίδων. Η πλατφόρμα θα περιέχει
πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό αλλά και
των εργαστηριακών ελέγχων μαθητών, φοιτητών και
καθηγητών καθώς θα διασυνδέεται με την ειδική
πλατφόρμα του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID19, το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών αλλά και το
Εθνικό Μητρώο Ασθενών.

40PALSO
χρόνια

Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς

Γιώργος
Καραμούσας
Ο κ.Καραμούσας υπήρξε
πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ
Ημαθίας καθώς και
αντιπρόεδρος του ΣΙΚΞΓ
Βορείου Ελλάδας.
.
Διατέλεσε μέλος του ΔΣ
της ΠΟΙΚΞΓ, Έφορος
PALSO και μέλος της
Ελεγκτικής
Επιτροπής.
Επίσης, υπήρξε ιδρυτικό
μέλος
του
Ταμείου
Αρωγής και μέλος του ΔΣ
του Τ.Α.

Επιστρεπτέες Προκαταβολές
και τα ποσά που θα
επιστραφούν

Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των
Επιστρεπτέων Προκαταβολών, ανάλογα με την
πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα
διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε
κύκλο Επιστρεπτέας, επιστρέφεται:
Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών
πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά
ακαθάριστα έσοδα το 2019:
→ Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν
πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με
το 2019, άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ
φόρων.
→ Επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%), εφόσον έχουν
πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με
το 2019, μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν
ζημίες προ φόρων.
→ Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν
μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:
→ Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν
πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με
το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά
ακαθάριστα έσοδα το 2019), άνω του 30% και
καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
→ Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν
τρίτο (33,3%).
Επιπροσθέτως των ανωτέρω, ισχύει έκπτωση 15%,
σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού προς
επιστροφή έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Σε διαφορετική
περίπτωση, το ποσό καταβάλλεται σε 60 δόσεις από
τον Ιανουάριο 2022.

