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Παράταση myDATA  

 

 
Σταδιακά από τον Σεπτέμβριο 2021, ξεκινά η 
υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στο 
myDATA και η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με 
την ΑΑΔΕ 
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας 
στη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και τη 
βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών, καθορίζεται 
η σταδιακή υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών 
στην πλατφόρμα myDATA και η διασύνδεση των 
φορολογικών μηχανισμών με την ΑΑΔΕ ως εξής: 
 
Διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην 
πλατφόρμα myDATA 
- Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα 
παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την 
ημερομηνία αυτή και μετά: 
• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με 
διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 €. 
• Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με 
απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 €. 
 

Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα 
παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες 
επιχειρήσεις. 
 

- Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα 
εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία 
έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να 
διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το 
αργότερο έως την 31.03.2022. 
 

Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση 
διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων 
και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων. 
 

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

 

Προσκόμιση Πιστοποιητικού 
Δικαστικής Φερεγγυότητας για 

όσους έλαβαν Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή 

 
Οι επιχειρήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν και έλαβαν 
επιστρεπτέα προκαταβολή, υποχρεούνται να 
αναρτήσουν το πιστοποιητικό δικαστικής 
φερεγγυότητας στη σελίδα της ΑΑΔΕ έως την 
Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021.                                        .    

https://www.aade.gr/mybusinesssupport 

Για να αιτηθείτε το πιστοποιητικό  

https://bit.ly/3y0FPWY 

Για τα Πρωτοδικεία Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 
Πειραιά και Χαλκίδας επιλέξτε "Είσοδος στην 
υπηρεσία". 
Για τα υπόλοιπα Πρωτοδικεία επιλέξτε στις Σχετικές 
συναλλαγές "Είσοδος για τα λοιπά Πρωτοδικεία". 
 
Αφού κάνετε την αυθεντικοποίηση χρήστη με τα 
στοιχεία σας (TaxisNet) επιλέξτε  το «Πληροφορίες 
Χρήστη» και βεβαιωθείτε πως τα στοιχεία σας 
(ιδιαίτερα το email σας) είναι καταχωρημένα. 
Στην επόμενη σελίδα «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» επιλέξτε «Νέο Αίτημα». 
Στο πλαίσιο διαλόγου που θα εμφανιστεί επιλέξτε 
το Πρωτοδικείο της περιοχής σας και το 
πιστοποιητικό που επιθυμείτε «Δικαστικής 
Φερεγγυότητας». 
Στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε τα στοιχεία 
που σας ζητούνται (πχ. Αρ. ΓΕΜΗ κλπ) και κάντε 
υποβολή αιτήματος. 
 
Διαβάστε περισσότερα για τα δικαιολογητικά 
των επιστρεπτέων προκαταβολών στη σελίδα.3 

mailto:enimerosi@palso.gr
https://www.aade.gr/mybusinesssupport
https://bit.ly/3y0FPWY
https://extapps.solon.gov.gr/mojwp/faces/TrackCertificates
https://extapps.solon.gov.gr/mojwp/faces/TrackCertificates
https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin


Έρχεται η πλατφόρμα  

e-learning 
 
 

Η πανδημία έφερε αναμφίβολα πολλές αλλαγές στο 
χώρο της εκπαίδευσης και η ικανότητα του κλάδου 
της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα να 
προσαρμόζεται και να ελίσσεται αστραπιαία 
αποδείχτηκε περίτρανα. Δεν χρειάστηκαν παρά 
μερικές μέρες ή εβδομάδες ,ακόμη και αν αυτό έγινε 
κάτω από συνθήκες lockdown, τα ΚΞΓ να 
υιοθετήσουν την σύγχρονη αλλά και ασύγχρονη 
εκπαίδευση και να προσαρμόσουν το πρόγραμμά 
τους χρησιμοποιώντας πλατφόρμες και 
προγράμματα με επιτυχία. Όλοι άρχισαν να μιλούν 
για το Zoom, Go To Meeting και Webex, έννοιες 
άγνωστες για πολλούς μέχρι πριν και ενάμιση χρόνο. 
Συμβουλές και ανταλλαγή απόψεων περί Share 
Screen, Include Media Sound, Mute attendee 
….είχαν σχεδόν καθημερινά την τιμητική τους.  
 

Ένας ολόκληρος κλάδος «κλήθηκε» σε μερικούς 

μήνες να προσαρμοστεί στο «μέλλον» και να 

υιοθετήσει πρακτικές τις οποίες κάπου ή κάπως 

είχε ακούσει. Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την 

ξενόγλωσση εκπαίδευση, άσχετα από την εξέλιξη 

της πανδημίας; Βρισκόμαστε ενώπιων δομικών 

αλλαγών που επιβάλλουν σημαντικές αλλαγές στη 

μαθησιακή διαδικασία; Αξίζει η τεχνογνωσία που 

αποκτήθηκε να «πεταχτεί» στον κάλαθο των 

αχρήστων χωρίς δεύτερη σκέψη; 

Η ΠΟΙΚΞΓ μετά από ώριμη σκέψη αποφάσισε να 
προχωρήσει στη διερεύνηση, τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας «σύγχρονης» και 
«ασύγχρονης εκπαίδευσης» θέλοντας να δώσει σε 
όλες και όλους τους συναδέλφους ένα χρήσιμο 
εργαλείο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής.  
 
Τι θα περιλαμβάνει η πλατφόρμα σύγχρονης και 
ασύγχρονης εκπαίδευσης της Palso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
Παροχή «αιθουσών» σύγχρονης εκπαίδευσης σε 
κάθε ΚΞΓ. 
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
Πέραν από τη δυνατότητα δημιουργίας 
περιεχομένου από το ΚΞΓ, θα δίνεται η δυνατότητα 
χρήσης  έτοιμου υλικού από την πλατφόρμα της 
PALSO η οποία θα συμπεριλαμβάνει: 
 

Α. Για καθηγητές 
⚫Εκπαιδευτικά Webinars 
⚫Εκπαιδευτικά άρθρα  
⚫Yλικό για καθηγητές  
⚫Palso Campaigns  
⚫Promotional material  
⚫Special Days  
⚫Palso Fun 
 

Β. Για μαθητές 
⚫Εξετάσεις Palso <Online Tests> / Palso Custom Tests /  
Εξετάσεις ΝΟCN  
⚫Yλικό για μαθητές  
[ασκήσεις Λεξιλογίου, Γραμματικής, / Κατ.Κειμένου, / 
Ακουστικής – Ανά γλώσσα και ανά επίπεδο - Quizzes ] 
⚫Palso Fun 
Crosswords , Games, SCORM packages / Campaigns 
  
Περισσότερες λεπτομέρειες θα αποσταλούν μέσω 
συλλόγων.  

 
 
 
 
 

MyPalso 



Οι αναγγελίες* διδασκαλίας σε 
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, 
φροντιστήρια και κατ’ οίκον 
περνούν στις Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Από 1.7.2021 αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή 
και εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών 
αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος 
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων 
Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία είναι η αρμόδια, 
σε περιφερειακό επίπεδο,  Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 67 του Ν. 
4763/2020). Ως εκ τούτου, σχετικές αιτήσεις που 
υποβάλλονται στον ΕΟΠΠΕΠ από την ανωτέρω 
ημερομηνία και μετά, δεν θα αξιολογούνται αλλά θα 
προωθούνται στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, προκειμένου να διαβιβαστούν στην 
αρμόδια για αξιολόγηση Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Διευκρινίζεται ότι στις αιτήσεις που αξιολογούνται 
από τον ΕΟΠΠΕΠ συμπεριλαμβάνονται και οι 
αιτήσεις που φέρουν σφραγίδα παραλαβής από 
ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών μέχρι την 
30.6.2021. 
* Όχι οι αιτήσεις επικαιροποίησης διδασκαλίας. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Δικαιολογητικά Επιστρεπτέων 
Προκαταβολών 
 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως 16/7/2021 για όλες 
τις  επιστρεπτέες προκαταβολές (εφόσον η 
επιχείρηση έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού 
Πλαισίου) όπως ορίζονται στο εκάστοτε παράρτημα 
ΙΙ Β των αποφάσεων είναι :  
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης 
που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων 
της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός 
Προβληματικής Επιχείρησης»: 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του 
εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω 
συσσωρευμένων ζημιών, 
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του 
κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους 
λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών. 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση 
ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και 
στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. 
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να 
βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της 
επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest 
coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0. 
 
 
2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

MyPalso 

My school  My platform  My palso 
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Μέχρι 16 Ιουλίου πρέπει να 
υποβληθούν τα δικαιολογητικά                          
(Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυ-
ότητας) στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για 
όλες τις  επιστρεπτέες προκαταβολές  
 

 

 

Μέχρι 20 Ιουλίου πρέπει να 
υποβληθούν στο Taxisnet οι 
καταστάσεις συμφωνητικών που 
καταρτίστηκαν το προηγούμενο 
τρίμηνο 
 

 

 
Μέχρι 27 Αυγούστου η προθεσμία 
υποβολής φορολογικών δηλώσεων. 
 
 

 

 

Μέχρι 31 Οκτωβρίου η παράταση για 
την Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

Αύγουστ. 

27 

31 
Οκτώβρ. 

Ιούλιος  

20 

Ιούλιος  

16 

40  
Χρήστος  

Ελευθεριάδης 
 

Ο κ. Ελευθεριάδης 

υπήρξε πρόεδρος 

του ΣΙΚΞΓ Ξάνθης-

Ροδόπης και μετέ-

πειτα του συλλόγου 

Ροδόπης καθώς και 

μέλος του ΔΣ της 

Ομοσπονδίας. 

Επίσης, διετέλεσε 

υπεύθυνος της 

έντυπης εφημερίδας 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ της 

ΠΟΙΚΞΓ. 

 

PALSO 
χρόνια 

Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 



Summer Courses? 
Τι προβλέπεται για τα Self Test 
στον ιδιωτικό τομέα για τον 
Ιούλιο. 
 
 
 
 
 
 
 
Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 
(ΦΕΚ Β' 2192/26-05-2021) 
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 
που παρέχουν την εργασία τους με φυσική 
παρουσία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1  
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται: α) σε 
όλους τους/τις εργαζόμενους/ες του ιδιωτικού 
τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, β) στους/ στις ωφελούμενους/ες των 
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, 
Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), συναφείς φορείς, 
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, 
προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με 
φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική 
τους σύμβαση τόπο εργασίας.                                               . 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία της 
παρούσας, είναι υποχρεωτικός για τα πρόσωπα 
του άρθρου 1, προκειμένου να παρέχουν την 
εργασία τους με φυσική παρουσία στον 
συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο 
εργασίας ή να προσφέρουν προσωπική εργασία 
στην επιχείρησή τους ή να παρευρίσκονται στους 
χώρους εργασίας.                             . 

2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται 
υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από 
την προσέλευση στον χώρο εργασίας και έχει ισχύ 
για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς 
του. 
 
Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας κατά 
την οποία τα πρόσωπα του άρθρου 1 προσέρχονται 
στον χώρο εργασίας. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα 
του άρθρου 1 καλούνται να παραστούν εκτάκτως 
στον χώρο εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος 
νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει 
εργαζόμενο/η με φυσική παρουσία στον τόπο 
παροχής εργασίας, εφόσον αυτός/η είτε α) δεν έχει 
προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του 
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 (self test, rapid test ή PCR test), είτε β) έχει 
δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, 
ακολουθώντας τη διαδικασία δήλωσης του 
αποτελέσματος του άρθρου 5.                                         . 
 
 
Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του self-test σε χώρους εργασίας, οι 
εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ 
τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον 
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και 
επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σε 
περίπτωση μη επίδειξης στα αρμόδια όργανα του 
πιστοποιητικού εμβολιασμού, οι εργαζόμενοι 
υποχρεούνται στη διενέργεια και επίδειξη 
διαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποιείται ιδία 
δαπάνη είτε πρόκειται για self-test είτε για 
εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR είτε για 
rapid test. 
 
 
Έως τις 10.7.2021 διανέμονται δωρεάν τέσσερις (4) 
αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), 
μία για την εβδομάδα από 5.7.2021 έως 11.7.2021, 
μία για την εβδομάδα από 12.7.2021 έως 18.7.2021, 
μία για την εβδομάδα από 19.7.2021 έως 25.7.2021 
και μία για την εβδομάδα από 26.7.2021 έως 
1.8.2021. - Για την εβδομάδα από 28.6.2021 έως 
4.7.2021, σε περίπτωση μη διενέργειας 
διαγνωστικού ελέγχου, δεν ισχύουν οι 
προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες. 

 


