
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών  
 Αρ.14                                                                                         05 Μαΐου 2021 

 

Δηλώσεις φορολογίας εισοδή-
ματος έτους 2020 
 

Προθεσμία υποβολής δήλωσης εισοδήματος 
φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 
μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων για το φορολογικό έτος 2020, 
υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η 
Αυγούστου 2021.  
Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ 
(8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι 
δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 
2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων 
μηνών. 
 

Σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις εφόσον η δήλωση 
καταβληθεί έως 28 Ιουλίου με πρώτη δόση πληρωτέα 
τον Ιούλιο. 
 

Σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (2 δόσεις πληρωτέες εντός 
του Αυγούστου + 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις) 
 

Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι 
την 28η.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος 
φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται 
στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών 
συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία 
τοις εκατό (3%).◼ 

Παράταση προθεσμίας κατά-
βολής βεβαιωμένων οφειλών 
στις ΔΟΥ 
 
Παρατείνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, 
οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 
στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβο-
λής, για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση 
καταβολής με τις οριζόμενες αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών. 
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Οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 
στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων 
και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής για τις 
οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής με τις 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που 
εκδόθηκαν από 1ης.1.2020 κατ' εξουσιοδότηση του 
άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α' 114), παρατείνονται 
μέχρι και τις 31.12.2021. 
 
Ποσά που έχουν ήδη εισπραχθεί έναντι των οφειλών 
των παρ. 1 και 2 δεν επιστρέφονται. Ρυθμίσεις 
τμηματικής καταβολής φυσικών και νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων των παρ. 1 
και 2 και απωλέσθηκαν στο χρονικό διάστημα από 
τη λήξη της παράτασης και αναστολής έως και τη 
δημοσίευση του παρόντος, δεν αναβιώνουν.◼ 
 

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

 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξέτασης  
First Step 09:00 – 10:00  
   

PreA1 11:30 – 12:30  
   

A1 09:00 – 10:30  
   

A2 11:30 – 13:00  
 

 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξέτασης   
PreA1 14:00 – 15:00  
   

A2 14:00 – 15:30  
   

B1 14:00 – 16:00  
   

 

 

 
ΙΤΑΛΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξέτασης  
A2 14:00 – 15:30  
   

B1 14:00 – 16:00  
   

 

 

 
ΓΑΛΛΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξέτασης  
PreA1 14:00 – 15:00  
   

A2 14:00 – 15:30  
   

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ που θα λειτουργήσουν 
την εξεταστική Ιουνίου 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μέχρι 09 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων 
για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2». 

 

 

Μέχρι 10 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων 
για την επιστρεπτέα προκαταβολή 7. 

 

 

Μέχρι 12 Μαΐου η υποβολή 
υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη 
για τις αναστολές συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων περιόδου 
1.5.2021 - 12.5.2021. 

 

 

Μέχρι 17 Μαΐου η υποβολή 
συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 
2020. 

 

 

Μέχρι 31 Μαΐου η υποβολή δηλώσεων 
στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τις 
μεταβολές στην ακίνητη περιουσία 
(σύσταση, απόκτηση, κ.λπ.) που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το 
προηγούμενο έτος. 

 

 

Μέχρι 31 Μάϊου η Επικαιροποίηση 
Αδειών ΚΞΓ. 

 

 

Εξετάσεις NOCN θερινής περιόδου 
2021. 

 

 

Εξετάσεις LAAS 2021. 

 

 

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. 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

Ιούνιος  
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5 
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Ενημέρωση για τις εμπορικές 
και επαγγελματικές μισθώ-
σεις. 

 
 
Πηγή: ΓΣΕΒΕΕ  
 

Με το άρθρο 111 του ν.4790/31.3.2021 ορίσθηκαν 
τα ακόλουθα: 
«1. Η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30) και του άρθρου 13 του ν. 
4242/2014 (Α΄ 50), η λειτουργία των οποίων έχει 
ανασταλεί με κρατική εντολή στο πλαίσιο των 
μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τη 
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, παρατείνεται για 
διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της 
οικονομικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή 
προκύπτει από τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί περί αναστολής δραστηριότητας.  
 

2. Η παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων 
της παρ. 1 εφαρμόζεται αναδρομικά για το 
διάστημα από τις 14.3.2020 και μετά, και 
καταλαμβάνει όλες τις ενεργές μισθώσεις, καθώς 
και τις μισθώσεις οι οποίες έληξαν μετά τις 
7.11.2020 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. 

  
3. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται 
από τον μισθωτή, εφόσον το επιθυμεί, με έγγραφη 
δήλωση του προς τον εκμισθωτή εντός ενός (1) 
μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και 
καθίσταται υποχρεωτική για τον εκμισθωτή.  
 
4. Δικαιούχος παράτασης της διάρκειας της 
επαγγελματικής μίσθωσης είναι κάθε μισθωτής που 
πληροί τα κριτήρια της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση 
ότι κατά τον χρόνο της δήλωσης της παρ. 3, δεν 
οφείλει κανενός είδους μίσθωμα προς τον 
εκμισθωτή.  

 

5. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω 
των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του 
κορωνοϊού  COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά και  
μόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής της 
οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που 
έκλεισαν με κρατική εντολή και δεν δημιουργεί 
οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης. 
 
6. Οι παρ. 1 έως 4 εφαρμόζονται αναλογικά και στις 
περιπτώσεις επαγγελματικών υπομισθώσεων, 
εφόσον η δραστηριότητα του υπομισθωτή έχει 
ανασταλεί με κρατική εντολή, ανεξαρτήτως της 
αναστολής ή μη, της δραστηριότητας του 
υπεκμισθωτή/μισθωτή. Η έγγραφη δήλωση της παρ. 
3 του υπομισθωτή απευθύνεται προς υπεκμισθωτή 
και εκμισθωτή και είναι υποχρεωτική για 
αμφότερους». 
 
 

Με τις ανά εβδομάδα εκδιδόμενες κανονιστικές 
πράξεις, με τη μορφή της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «..για τη λήψη έκτακτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού..», 
καθορίζεται η λειτουργία ή μη όλων των 
οικονομικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
ανά επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης, στο 
οποίο κατατάσσονται όλες οι περιοχές της χώρας. 
Ήδη, τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης είναι 
δύο, αυξημένου και πολύ αυξημένου κινδύνου, 
έναντι τεσσάρων που προβλέπονταν με 
προηγούμενες Κ.Υ.Α. Για την νυν ισχύουσα ΚΥΑ 
ακολουθήστε εδώ: 
 
https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attach
ed/fek_13.pdf 
 
Οι άνω Κ.Υ.Α. έχουν επιβάλλει την ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
δραστηριοτήτων με διαφοροποιημένες διατυπώσεις 
όπως, Αναστολή λειτουργίας, χρήσης, προσέλευσης, 
διαδικασίας, διενέργειας πράξεων, εξόδου κλπ 
αναλόγως των συνθηκών εκάστης δραστηριότητας, 
με σκοπό την καλλίτερη αποτύπωση του σκοπού του 
Νόμου.  
Η Αναστολή αυτή μπορεί να είναι ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ. 
◼ 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΣΕΒΕΕ 



Yποβολή αίτησης για τη 
χορήγηση επιστρεπτέας προ-
καταβολής (7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έως την Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 δίνεται η 
δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν  
αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας 
προκαταβολής (7) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport». 
Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά 
τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 
2021 που δήλωσαν έως τις 19.4.2021 τα στοιχεία 
εσόδων τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα 
Έσοδά μου», χωρίς να έχουν υποβάλει έως την 
ημερομηνία αυτή εκδήλωση ενδιαφέροντος, 
μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και 
10.05.2021.◼ 
 

Υποβολή υπεύθυνων δηλώ-
σεων στο ΠΣ Εργάνη για τις 
αναστολές συμβάσεων εργα-
σίας εργαζομένων. 
 

 
‘Εως τις 12.5.2021 πραγματοποιείται η υποβολή 
υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη για τις 
αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
περιόδου 1.5.2021 - 12.5.2021, που αφορούν όλο 
τον μήνα Μάιο 2021 ή μέρος αυτού.◼ 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40  
Φανή Λιανέρη 
 

Η κ. Λιανέρη Φανή 

διατέλεσε πρόεδρος 

του συλλόγου Ανατο-

λικής Κρήτης (νυν 

Ηρακλείου), αντιπρό-

σωπος στην Ομοσπο-

νδία και επί σειρά 

ετών μέλος της 

επιτροπής αναμό-

ρφωσης του πιστο-

ποιητικού PALSO. 

PALSO 
χρόνια 

Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7 η 



 

 

 
Gadgetάκια  

που κάνουν την  ζωή μας  
εύκολη  κατά την διδασκαλία 
 

Μιας που ακολουθή-
σατε την συμβουλή μου 
και πήρατε Bluetooth 
usb αντάπτορα (βλέπε 
προηγούμενο τεύχος) 
πλέον σας ανοίγεται ο 
δρόμος να συνδέσετε 
διάφορες συσκευές που 
λειτουργούν με αυτό 

τον τρόπο επικοινωνίας. Ένα ποντίκι Bluetooth θα 
μειώσει τα καλώδια επάνω στο γραφείο σας. Ένα 
από τα καλύτερα gadget για το μάθημα είναι τα 
ακουστικά Bluetooth. Καλύτερος ήχος στα αυτιά 
σας, ακούτε τους μαθητές σας πολύ καθαρά, δεν 
χρειάζεται να βάζετε τα ηχεία σας δυνατά και να 
ενοχλείτε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας σας. Το 
μικρόφωνο είναι πάντα μαζί σας άρα όταν μιλάτε ή 
ακόμα και αν έχετε σηκωθεί από την καρέκλα δεν 
αλλοιώνεται ο ήχος και δεν χρειάζεται να φωνάζετε 
για να σας ακούνε. Μπορείτε να φοράτε μόνο το ένα 
αν θέλετε να έχετε το νου σας στο περιβάλλον που 
βρίσκεστε. Οι τιμές ξεκινάνε από €19,90. 
 
Αναπόσπαστο gadget στο οποίο είχα αναφερθεί και 
στα σεμινάρια του προηγούμενου Μαρτίου το οποίο 
μου έχει λύσει τα χέρια είναι το digitizer. 

 
Είναι μία ταμπλέτα με ψηφιακή γραφίδα όπως 
αυτές που έχετε χρησιμοποιήσει για να βάλετε την 

υπογραφή σας στην τράπεζα. Χρησιμοποιείται και 
ως ποντίκι. Η ταμπλέτα έχει χιλιάδες αισθητήρες και 
όταν ακουμπήσετε πάνω το στυλό της μπορείτε να 
δείτε τον δείκτη του ποντικιού σας να κινείται. Κάντε 
διπλό κλικ με το στυλό πάνω της και είναι σαν να το 
κάνετε με το κουμπί του ποντικιού. 
Χρησιμοποιείστε την γραφίδα με το Word 
(σχεδίαση), με την επεξεργασία φωτογραφιών, με το 
πρόγραμμα του διαδραστικού σας σαν να γράφατε 
στον πίνακα σας κλπ.  
Η διόρθωση των εκθέσεων γίνεται πολύ εύκολα και 
μπορείτε να επιλέξετε χρώμα αλλά και πάχος 
γραφής. Οι αισθητήρες της ταμπλέτας 
καταλαβαίνουν την πίεση του στυλό και μπορούν να 
γράφουν πιο αχνά ή πιο έντονα, όπως με ένα 
κανονικό μολύβι. Αποθηκεύστε τις σημειώσεις σας 
εύκολα και στείλτε διορθωμένες εργασίες και 
εκθέσεις στους μαθητές σας.  
Φυσικά υπάρχουν πολλές οικονομικές λύσεις! Μην 
επενδύστε σε πολύ ακριβές γραφίδες αφού δεν 
ασχολείστε με το σχέδιο και την ζωγραφική. 
 

Ιδανικά: Χρησιμοποιήστε την γραφίδα για να 
διορθώστε εργασίες δημιουργώντας παράλληλα ένα 
βίντεο της διόρθωσης με το Loom (δες τεύχος 12)  
εξηγώντας στους μαθητές σας τα λάθη που έχει 
κάνει και τι να διορθώσει. Εκείνοι ακολουθούν τις 
οδηγίες  

 
Τέλος θα κλείσω με 
ένα … ας πούμε 
γκάτζετ μιας που 
δεν ανήκει στις 
ηλεκτρονικές συ-
σκευές αλλά στα 

έπιπλα γραφείου, είναι όμως εξίσου σημαντικό για 
την πολύωρη εργασία μπροστά σε μία οθόνη 
υπολογιστή.  Τα υποπόδια βελτιώνουν τη στάση του 
σώματος σας όταν κάθεστε στο γραφείο 
και  ελαττώνουν την πίεση που ασκείται στη 
σπονδυλική σας  στήλη. Είναι  ανατομικά, 
ορθοπεδικά και εργονομικά με αντιολισθητικά 
πέλματα και αντιολισθητική επιφάνεια στήριξης για 
άνεση χρήσης. Έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης σε  
διαφορετικές θέσεις ύψους αλλά και ρύθμισης 
κλίσης η οποία σε κάποια “κλειδώνει” στη θέση που 
εσείς θέλετε. Αποφύγετε τα εντελώς πλαστικά και 
προτιμήστε ένα με μεταλλικό σκελετό και ξύλινη 
βάση. Κόστος €10 - €30 . 
 
 

Και μην ξεχνάτε, στείλτε τις ερωτήσεις σας για 
θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο  

sotiropoulos@palso.gr 

 

2 
ΜΕΡΟΣ 


