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Θέμα 1ο – Συνέχιση αναστολής εργασίας των εργαζομένων των ΚΞΓ 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών  που παραμένουν κλειστά με κρατική εντολή, 

εξακολουθούν να έχουν το προσωπικό σε αναστολή εργασίας. 
Οι εργαζόμενοι των ΚΞΓ που βρίσκονται αυτό το διάστημα ακόμα σε 

αναστολή, θα λάβουν αρχές Ιουνίου ειδικό επίδομα, το οποίο θα είναι αναλογικό, 

σύμφωνα με τις ημέρες που δεν εργάστηκαν. Το επίδομα των 800 ευρώ που δόθηκε 

τον Απρίλιο αφορούσε διάστημα 45 ημερών. 

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, για το διάστημα της αναστολής, δεν 

θα  καταβάλει μισθό και ασφαλιστικές εισφορές, όπως έκανε και για τις πρώτες 45 

ημέρες. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, οι δηλώσεις των 

αναστολών θα γίνουν στα τέλη Μαΐου και όχι πριν την έναρξη της συνέχισης της 

αναστολής. Αναμένονται οι σχετικές εγκύκλιοι και ενδεχομένως να προκύψουν 

περαιτέρω οδηγίες. 

Θέμα 2ο – Επιστροφή στην εργασία πριν την λήξη της αναστολής 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών  που είναι κλειστά με κρατική εντολή, 

ανοίγουν σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 (ΦΕΚ 1699/Β/5-5-2020). 

Δίνεται η δυνατότητα της προσωρινής ανάκλησης αναστολής συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων. 

Αυτονόητο είναι ότι για το διάστημα της ανάκλησης, θα οφείλονται από τον 

εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης, αυτού 

του διαστήματος. Επιπλέον τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που κάνουν χρήση της 

προσωρινής ανάκλησης, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν από την 

έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Με τα μέχρι 

σήμερα δεδομένα, δεν υπάρχει ακόμη η συγκεκριμένη εφαρμογή στην ΕΡΓΑΝΗ. 

Όταν αρχίσει θα ενημερωθείτε σχετικώς. 

Θέμα 3ο – Συνέχιση ευνοϊκών μέτρων για τον μήνα Μάιο. 

Οι αναστολές βεβαιωμένων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, 

εξακολουθούν να υφίστανται τον μήνα Μάιο. Αναμένονται σχετικές οδηγίες. 

Η έκπτωση 40% επί του ενοικίου του ΚΞΓ, όπως και της πρώτης κατοικίας 

και της φοιτητικής κατοικίας τέκνων των εργαζομένων του, συνεχίζει να υφίσταται 

και τον μήνα Μάιο. Για τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν τον Μάιο, το συγκεκριμένο 

μέτρο δεν θα επαναληφθεί για τους επόμενους μήνες. Αναμένονται σχετικές οδηγίες. 

Θέμα 4ο – ΑΠΔ μηνός Μαρτίου 

Με δελτίο τύπου στις 29/4, ανακοινώθηκε ότι η υποβολή της ΑΠΔ μηνός 

Μαρτίου για τα κλειστά Κέντρα ξένων γλωσσών παρατείνεται έως τις 15/5/2020. 

Αναμένονται οδηγίες του τρόπου υπολογισμού των εισφορών, δεδομένου ότι οι 

αναστολές άρχισαν τον μήνα Μάρτιο. Μέχρι την έκδοση της αναμενόμενης εγκύκλιου 

δεν υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού των εισφορών.  

 


