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Απλοποίηση διαδικασιών για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
των Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
Κατατέθηκαν οι  τροποποιητικές 
διατάξεις στη Βουλή.* 

  
Τι προβλέπουν οι προς ψήφιση 
διατάξεις: 
 

ΚΞΓ άνω των 75 μαθητών  ανά ώρα 
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός 
αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά 
κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε 
πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει την αναλογία ενός 
ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα 
στο συνολικό εμβαδόν του φορέα ή τον αριθμό των 
εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων θα υπάγονται 
στον  Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 

 
ΚΞΓ κάτω των 75 μαθητών  ανά ώρα 
Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός 
αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά 
κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε 
πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει την αναλογία 
ενός (1) ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά 
μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον 
αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, 
αντί για έγκριση, θα υπάγονται σε καθεστώς 
γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστη-        

 

 

 

 

ριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) . Μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε η 
γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή. Για τη 
γνωστοποίηση θα καταβάλλεται παράβολο. 
 

 
 
* Αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου. 
 

 

 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

Παράταση ως 30 Νοεμβρίου 
για την υποβολή του Ε4 
 
 
 

 
 

 
Παρατείνεται έως την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 η 
προθεσμία που έχουν οι επιχειρήσεις για την 
ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 
(Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας 
Προσωπικού) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το 2021. 
 
Η PALSO στο  

Ακολουθήστε μας στο Instagram 
και δείτε την Palso με μια ‘insta’ 
ματιά! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

15 
Nοέμβρ. 

30 
Νοεμβρ. 



Σε έως 72 δόσεις η εξόφληση 
των οφειλών που έχουν 
υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση 
για τους πληγέντες από την 
πανδημία 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται 
ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Οικονομικών και μεταξύ άλλων διατάξεων 
προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση, για τα φυσικά 
πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή 
οντότητες, στα οποία επιβλήθηκε, για το 
μνημονευόμενο χρονικό διάστημα, το μέτρο της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID - 
19, να εντάσσουν στην ευνοϊκότερη ρύθμιση του 
άρθρου 289 του ν. 4738/2020, οφειλές που έχουν 
υπαχθεί, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, 
στην πάγια ρύθμιση οφειλών του ν. 4152/2013, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα. 

Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η 
αντιμετώπιση της αδυναμίας  ένταξης στη ρύθμιση 
του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α 207) των οφειλών 
των πληγέντων από την πανδημία του κορωνοιού 
COVID-19, τις οποίες αναγκάστηκαν οι 
προαναφερθέντες να υπαγάγουν στην πάγια ρύθμιση 
της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 
4152/2013 (Α 107). 

Επιδιώκεται να ρυθμισθούν οι βεβαιωμένες στις 
Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που δεν τελούν 
σε καθεστώς ρύθμισης και: 

- είτε πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο, 

 - είτε έχει χορηγηθεί για αυτές παράταση προθεσμιών 
καταβολής ή και αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 
COVID-19. 

 

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για οφειλέτες 
στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
οποτεδήποτε στο διάστημα από 27.10.2020 έως 
31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη 
ρύθμιση οφειλές που βεβαιώθηκαν στο διάστημα 
από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και  οφειλές, που 
ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν 
στο  διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και 
έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος σε καθεστώς  ρύθμισης της 
υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 
4152/2013 (Α’107), υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή 
ευρίσκεται εν ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. 

Για τη δόση Οκτωβρίου 2021 των ρυθμίσεων της 
υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 
4152/2013 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του προηγούμενου εδαφίου, ως καταληκτική 
ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

palso-online.gr 

 

Σύγχρονη 

& Ασύγχρονη 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
σε μια πλατφόρμα 
Στη χαμηλότερη τιμή! 

Επίλεξε το πακέτο που 

ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του ΚΞΓ σου! 

 

Κάνε την εγγραφή σου 

www.palso.gr/e-learning 

 
Follow us on Instagram!   palso_fed 



ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ PALSO LIFE ΣΤΗΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και ΣΤΟ  

 
 

H PALSO ξεκινά την υλοποίηση της 

ενέργειας  #PalsoLife στο Instagram οι οποία θα 
αποτελείται από περιεχόμενο της ζωής στα ΚΞΓ της 
Palso σε όλη την Ελλάδα.  
 

 
 
Καθώς το Instagram ευνοεί το αυθόρμητο 
περιεχόμενο, είναι ευκαιρία για την Palso να αναδείξει 
τη ζωή στα κέντρα της και τον κόσμο της μέσα από 
περιεχόμενο που θα παράγουν τα ίδια τα μέλη της.  
 

Περιεχόμενο ιδέας: 
Θα ανεβαίνουν στο Instagram με τη μορφή stories 
φωτογραφίες και βίντεο από τη ζωή μέσα σε ένα ΚΞΓ 
με σταθερή συχνότητα. Θα περιλαμβάνουν: 
φωτογραφίες από τους χώρους, από δραστηριότητες, 
ή/και φωτογραφία των ίδιων των εκπαιδευτικών ή 
selfie και συνημμένο κάποιο testimonial απο τον 
εικονιζόμενο, παιδιά στην τάξη.  
 

 

Με αυτό τον τρόπο θα ενισχύσουμε τη διάδραση με 
το κοινό της σελίδας μας στο Instagram και θα 
αναδείξουμε τη ζωή στην Palso! 

 

Palso_fed  
Φωτογραφίες και κείμενο θα φιλοξενούνται 

και στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ κάθε εβδομάδα. 
 
Είδη περιεχομένου 
Τα είδη που μπορείτε να στείλετε 
είναι  φωτογραφίες ή και βίντεο, πάντα σε κάθετη 
μορφή ώστε να γίνουν stories. 
Η αποστολή του υλικού θα γίνεται στο 
enimerosi@palso.gr  και θα τηρηθεί 
προτεραιότητα.  
 

Πώς στέλνουν τα ΚΞΓ το υλικό 
Επισυνάπτουν τις φωτογραφίες/ βίντεο στο mail 
Αναφέρουν το επίσημο όνομα του ΚΞΓ 
Αν έχουν σελίδα στο Instagram γράφουν το 
όνομά της για να γίνει το απαραίτητο tag (@) και να 
υπάρχει διάδραση 
Επιπλέον είναι χρήσιμο να στέλνουν μια μικρή 
περιγραφή του περιεχομένου της φωτογραφίας/ 
βίντεο ή το testimonial (όχι μεγαλύτερο από 2 
προτάσεις) 
(Για την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) αποστέλλουν τα παρακάτω 
στοιχεία: α) περιοχή  β)διεύθυνση ιστότοπου (αν 
υπάρχει) γ) υπεύθυνος/η σπουδών δ) logo (αν 
υπάρχει). 

σ  
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