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IOYNIOY NOCN 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

06/04/2021 

 

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/3 έως 
6/4. Τα K.Ξ.Γ. υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά 
μόνο. 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.  
Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για τον τρόπο 
αποστολής των καταθετηρίων. Επίσης το ΚΞΓ, για να 
δηλώσει τους υποψηφίους του, πρέπει να έχει το 
έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα 
το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται). 
 

Επίπεδο Ώρα Εξετάσεων Εξέταστρα 

 

05/06/2021 
13:00 – 15:35 

85 € * 

   

 

05/06/2021 
09:00 – 11:35 

160 € * 

   

 

05/06/2021 
09:00 – 12:10 

140 € * 

   

 

05/06/2021 
13:00 – 16:10 

180 € * 

   

* Κόστος επανεξέτασης για 1,2,3 part(s): ΔΩΡΕΑΝ 
 

Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που 
είναι Refer της περιόδου Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  2018, η 
τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι αυτή 
του Ιουνίου 2021. Απαιτείται η εισαγωγή του Refer 
ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις 
στο ίδιο επίπεδο. 

Για τους υποψήφιους Δεκεμβρίου 2020: 
 

Για όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή στις 
εξετάσεις Οnline Μαρτίου 2021, θα δοθεί χρόνος 
να εγγραφούν στις εξετάσεις θερινής περιόδου 
αμέσως μετά τα αποτελέσματα, εκτός αν 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της 
θερινής περιόδου σε άλλο επίπεδο, ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος. 
 

Αν δεν επιτραπούν οι δια ζώσης εξετάσεις το 
Μάρτιο, τότε οι υποψήφιοι Δεκεμβρίου 2020 (εκτός 
όσων συμμετάσχουν στις  Οnline εξετάσεις) θα 
μεταφερθούν στη θερινή εξεταστική περίοδο 
(Ιούνιος 2021) με δικαίωμα αλλαγής επιπέδου 
καταθέτοντας τα  επιπλέον εξέταστρα. 
 
Αν έως τέλος Μαρτίου επιτραπούν οι δια ζώσης 
εξετάσεις, δεν θα πραγματοποιηθούν οι Οnline 
εξετάσεις και θα δοθεί χρόνος στους υποψήφιους 
να εγγραφούν στις εξετάσεις θερινής περιόδου 
αμέσως μετά τα αποτελέσματα, εκτός αν 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της 
θερινής περιόδου (Ιούνιος 2021) σε άλλο επίπεδο 
ανεξαρτήτως αποτελέσματος. 
 
Προκειμένου η Ομοσπονδία να ανταποκριθεί 
στην πολυπλοκότητα της θερινής εξεταστικής 
περιόδου δε θα δοθεί χρόνος για Late Entries. 
 
Οι Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών πρέπει να 
συμπληρώσουν την   Ειδική Φόρμα για 
Υποψηφίους με Μαθησιακές  δυσκολίες  (Special 
Request Form). Απαραίτητα δικαιολογητικά και 
οδηγίες αποστολής (έως τις 6/4/2021) δείτε εδώ:                            
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-
LEARNING-DIFFICULTIES-13.html 
Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις 
εξετάσεις. 
 
  

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
   Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
   Email επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr 

https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/10/Request-for-special-arrangements.pdf
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/10/Request-for-special-arrangements.pdf
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
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IOYNIOY LAAS 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

18/04/2021 

 

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/3 έως 
18/4. Τα Κ.Ξ.Γ. υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά 
μόνο. Για να καταχωρηθούν τα ονόματα των 
υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 
τις αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα. Επίσης το 
ΚΞΓ, για να δηλώσει τους υποψηφίους του, πρέπει 
να έχει το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά 
δεδομένα το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν 
αποστέλλεται). 

 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
First Step Αναμένεται * 30 € 
   

Pre A1 Αναμένεται * 45 € 
    

A1 Αναμένεται * 50 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
   

 

 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
Pre-A1 Αναμένεται * 45 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
   

B1 Αναμένεται * 55 € 
   

 

 

 
ΙΤΑΛΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
A2 Αναμένεται * 55 € 
    

B1 Αναμένεται * 55 € 
   

 
 

 

 
ΓΑΛΛΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
Pre A1 Αναμένεται * 45 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
   

 

*Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα 
ανακοινωθεί μετά το πέρας της επεξεργασίας των 
αιτήσεων και αφού  υπάρξει ο ακριβής αριθμός 
συμμετοχών υποψηφίων ανά επίπεδο. 
 

Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας 

www.palso.gr 

μπορείτε να βρείτε θέματα εξετάσεων,              

(Past Papers), τις προδιαγραφές των επιπέδων 

(Syllabus) καθώς και περισσότερες πληροφορίες 

για τις εξετάσεις. 

LAAS Booklets 

Σε λίγες μέρες θα βρίσκονται στους συλλόγους 

τα LAAS Booklets για την προετοιμασία των 

υποψηφίων στις εξετάσεις Ιουνίου 2021. 

http://www.palso.gr/


Webinar: MyData 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 
διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) που 
διοργάνωσε η ΠΟΙΚΞΓ την Κυριακή, 14 
Φεβρουαρίου. Οι δύο εισηγητές Ισμήνη Γκούμα 
και Αλέξανδρος Γκούμας παρουσίασαν αναλυτικά 
στοιχεία που αφορούν στην εφαρμογή MyData 
και απάντησαν σε απορίες συναδέλφων. 
 
Δείτε παρακάτω μερικά από τα κυριότερα σημεία 
που παρουσιάστηκαν: 
 
Το MyData περιλαμβάνει δυο Βιβλία: Το Βιβλίο 
Αναλυτικών Εγγραφών όπου ανά μήνα 
εμφανίζονται όλες οι συναλλαγές εσόδων – εξόδων 
αναλυτικά και το Συνοπτικό Βιβλίο, όπου θα 
αναφέρεται ανά μήνα πόσα έσοδα και πόσα έξοδα 
έκανα. (έσοδα 1000, έξοδα 800 = κέρδος μήνα 200 
ευρώ). 
 
Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαβιβάζουν – 
ανεβάζουν τα έσοδά τους σε συγκεκριμένο χρόνο. 
Μέσα από αυτή την διαδικασία όλοι θα δηλώνουμε 
τα έσοδά μας, και ταυτόχρονα θα ενημερώνεται η 
στήλη των εσόδων. 
 
Ο τρόπος έκδοσης των εσόδων μπορεί να 
συνεχίσει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται 
μέχρι και σήμερα. Η όποια αλλαγή δεν είναι 
υποχρέωση αλλά επιλογή. 
 
Από 01/04/2021 όλες οι επιχειρήσεις θα είναι 
υποχρεωμένες να διαβιβάζουν τα έσοδά τους. 
 
 
Οι τρόποι για να διαβιβάσουμε - ανεβάσουμε τα 
έσοδά σας στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι οι 
παρακάτω: 
1. Να τα διαβιβάσει ο λογιστής μας. 
2. Να τα διαβιβάσουμε η ίδιοι.  
Στην περίπτωση που έχουμε πρόγραμμα που εκδίδει τα 
έσοδά μας μηχανογραφημένα και το πρόγραμμα αυτό 
είναι εναρμονισμένο-συμβατό με τα πρότυπα του My 
Data. Δηλαδή, εφόσον έχουμε πρόγραμμα που καλύπτει  

τις ανάγκες του MyData, μια φορά τον μήνα και με τις 
οδηγίες που θα μας δώσει ο μηχανογράφος μας, 
μπορούμε να ανεβάζουμε εμείς τα έσοδα μας. 
 

3. Να χρησιμοποιήσουμε την «τιμολογιέρα» όπως 
ονομάζεται που βρίσκουμε στην εφαρμογή της 
ΑΑΔΕ. 
Δηλαδή, όσοι εκδίδουν έως 50 παραστατικά τον χρόνο ή 
50.000 ευρώ τον χρόνο έσοδα, η εφαρμογή δίνει την 
επιλογή, τη δυνατότητα να εκδίδονται τα παραστατικά 
εσόδων από την εφαρμογή. Αυτό βασικά αφορά τους 
επιχειρηματίες που δεν έχουν λογιστή 
 
Ανεβάζουμε στο MyData ένα ένα τα έσοδα που 
εκδώσαμε. Όχι το φυσικό παραστατικό, αλλά τα 
στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό. Πιο ειδικά, 
όταν εκδίδουμε Α.Π.Υ (λιανικής) η εφαρμογή ζητά, 
για κάθε μια ξεχωριστά, ημερομηνία παραστατικού 
, αύξων αριθμό , σειρά παραστα-τικού και αξία. 

 
Δεν ανεβάζουμε τον αντισυμβαλλόμενο – πελάτη 
μας, γιατί απαγορεύεται λόγω GDPR. Επομένως, 
δεν μας ανησυχεί σε ποιο όνομα εκδίδουμε το 
παραστατικό μας (μαθητής ή γονέας) διότι ο 
πελάτης δεν αναφέρεται πουθενά. 
 
Όταν εκδίδουμε Τ.Π.Υ (χονδρικής) η εφαρμογή 
ζητά, για κάθε ένα ξεχωριστά, ημερομηνία 
παραστατικού, αύξοντα αριθμό και σειρά 
παραστατικού, ΑΦΜ πελάτη, αξία. 
 
Εφόσον ολοκληρωθεί ένας μήνας έχουμε 
περιθώριο 20 μέρες για να ανεβάσουμε τα έσοδά 
μας στο MyData. Για παράδειγμα, τα έσοδα που θα 
εκδώσουμε το Απρίλιο του 2021 έχουμε περιθώριο 
να τα ανεβάσουμε έως τις 20 Μαΐου 2021. 
 

 
 
Το 2021 είναι χρονιά προσαρμογής, επομένως 
δεν θα υπάρχουν κυρώσεις. Υπάρχει το ενδεχόμενο 
να επιβληθούν πρόστιμα στις επιχειρήσεις που δεν 
θα κάνουν καθόλου χρήση της εφαρμογής. 
 
 
 

  Διαβάστε την Ενημέρωση 
  και στην ιστοσελίδα μας 

www.palso.gr 



 

Ιδιωτικά συμφωνητικά LAAS για τις 
εξετάσεις Μαΐου 2021 
Έως και την 26η Φεβρουαρίου πρέπει να 
κατατεθούν στους τοπικούς συλλόγους τα ιδιωτικά 
συμφωνητικά LAAS για τις εξετάσεις Ιουνίου 2021. 
Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικές οδηγίες 
για την συμπλήρωσή τους μπορείτε να 
απευθυνθείτε στους κατά τόπους συλλόγους.  
 
 

Απαλλαγή καταβολής ενοικίου και για τον 
Μάρτιο 2021 
Νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή 
προβλέπει την απαλλαγή από την καταβολή 
ενοικίου του συνολικού μισθώματος και για τον 
Μάρτιο 2021.  
Όπως και για τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο θα υπάρχει  απαλλαγή 100% των 
μισθωμάτων ή απαλλαγή 40% για επιχειρήσεις οι 
ΚΑΔ των οποίων θα καθοριστούν με απόφαση. 
 
 

Φορολογικές Δηλώσεις 
Εντός του Απριλίου αναμένεται  να ανοίξει το 
ηλεκτρονικό σύστημα Taxisnet για την υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων του  
2020.  

 
 

Μετακίνηση στον χώρο εργασίας. 
 
Το ΈΝΤΥΠΟ Βεβαίωσης Κίνησης για ελεύθερους 
επαγγελματίες / επιχειρήσεις κλπ. θα πρέπει να 
φέρει  την σφραγίδα της επιχείρησης και 
υπογραφή. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται  ΚΑΙ 
με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS 
τόσο των φορολογικών στοιχείων φυσικού 
προσώπου όσο και επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ή αντίστοιχης ηλεκτρονικής 
απεικόνισης. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40  
χρόνια 

PALSO 
Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 

Παναγιώτης 

Σιδηρόπουλος 

Ο κ. Σιδηρόπουλος 

δραστηριοποιήθη-

κε στα Γιαννιτσά 

Πέλλης και υπήρξε 

π ρ ό ε δ ρ ο ς  του 

Συλλόγου Βορείου 

Ελλάδας καθώς 

και μέλος του Δ.Σ 

της Ομοσπονδίας. 



Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού για τον 
COVID-19  
 
 

 

 

 

Η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού για τον 
COVID-19 ξεκίνησε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr μπορείτε να: 
 

Δείτε αν ανήκετε στην πληθυσμιακή ομάδα που 
μπορεί να εμβολιαστεί την τρέχουσα περίοδο. 
 

Δείτε αν έχετε ήδη ραντεβού και να το 
διαχειριστείτε. 
 

Υποβάλετε αίτημα σε περίπτωση που ανήκετε 
στην τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο και δεν έχετε 
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή 
ο ΑΜΚΑ σας δεν μπορεί να αναγνωριστεί από το 
σύστημα. 
 

 

Στην παρακάτω σελίδα: 
  
 

emvolio.gov.gr/eligibility  
 
 
 
 

 

Μπορείτε να ελέγξετε αν 

ανήκετε στις ομάδες που 

έχουν προτεραιότητα στον 

εμβολιασμό,  εισάγοντας 

τον ΑΜΚΑ σας και τον 

ΑΦΜ  ή  το  Επώνυμό 

σας. 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέχρι την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 (με νέα 
παράταση που δόθηκε) οι αιτήσεις. 
Οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν τις πρώτες ημέρες 
του Μαρτίου και οι επιχειρήσεις θα λάβουν από 
€500 έως €50.000. 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα 
παρακάτω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριου 
2020 έως και Ιανουάριο 2021: 
 
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώ-
νουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ για κάθε μήνα. 
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, 
απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, 
συμπληρώνουν: 
 

τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, 
το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του 
φορολογικού έτους 2019, 
το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 
2019. 
Μετά την υποβολή των στοιχείων και την 
οριστικοποίηση της αίτησης δεν υπάρχει 
δυνατότητα τροποποίησης. 
 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους 
θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με 
την πτώση των εσόδων τους. 

 
  Διεξαγωγή διαδικτυακής εκπαίδευσης 
 

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 
από 16:00 μ.μ. έως 17:30 μ.μ.,  
μέσω της πλατφόρμας Webex. 

 
Θέμα: Εκπαίδευση στη χρήση του Κώδικα 
Πρακτικής για τη συμμόρφωση προς τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων των Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών της Ομοσπονδίας Palso. 
 
  Πληροφορίες έχουν αποσταλεί από τους κατά    
  τόπους συλλόγους και την Ομοσπονδία. 

 

emvolio.gov.gr 


