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Αποκλειστικά για τα ΚΞΓ της PALSO

Σε έως 120 δόσεις η Ρύθμιση
Ασφαλιστικών Οφειλών

Αφορά : Οφειλόμενες εισφορές, μη μισθωτών
Ελευθέρων
Επαγγελματιών
και
Αυτοαπασχολουμένων, περιόδου 1-1-2002 έως 31-12-2016,
οι οποίες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ν.
4611/2019 μετά από επανυπολογισμό, δεν
αναβιώνουν μετά από απώλεια της ρύθμισης, αλλά
παραμένουν,
επανυπολογισμένες,
όπως
προσδιορίσθηκαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής
στη ρύθμιση.

Με τις διατάξεις του ν. 4611/2019 (αρθ. 1 - 18)
δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης ασφαλιστικών
οφειλών έως και 31-12-2018, προς Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης σε φυσικά πρόσωπα,
ελεύθερους
επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με ενεργή ή μη
επαγγελματική δραστηριότητα, κατόπιν αίτησης
του ασφαλισμένου.
.

PALSO
www.palso.gr/e-learning

Ειδικότερα, για τις οφειλόμενες εισφορές
Ελευθέρων
Επαγγελματιών
και
Αυτοαπασχολουμένων της χρονικής περιόδου 1-12002 έως 31-12-2016 δόθηκε η δυνατότητα
επανυπολογισμού τους μετά από επιλογή του
οφειλέτη. Ως βάση για τον επανυπολογισμό τους
ορίστηκε το ποσό που αντιστοιχούσε στον
κατώτατο μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25
ετών, όπως ίσχυε κατά την 31-12-2018 (586,08 €) 
Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα

Κάνε την εγγραφή σου
στην πλατφόρμα της

PALSO

προσδιορίζοντας την νέα μηνιαία εισφορά για τον
κλάδο σύνταξης σε 117,22 € και για τον κλάδο υγείας
σε 40,73 €
.
Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου ορίζεται
ότι η απώλεια της ρύθμισης μεταξύ άλλων επιφέρει
την αναβίωση της οφειλής και των πάσης φύσεως
προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη
εμπρόθεσμης καταβολής στην κατάσταση που είχαν
κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, πριν τον
τυχόν επανυπολογισμό τους.
.
Με
τις
νέες
διατάξεις
του αρθ.
87 του
ν. 4826/2021 ορίζεται ότι οι οφειλέτες που υπάγονται
στη ρύθμιση οφειλής του ν. 4611/2019, έχοντας
επιλέξει επανυπολογισμό της οφειλής τους,
διατηρούν τον ως άνω επανυπολογισμό και μετά την
απώλεια της ρύθμισης.
.
Συνεπώς, οφειλόμενες εισφορές, μη μισθωτών
Ελευθέρων
Επαγγελματιών
και
Αυτοαπασχολουμένων, της χρονικής περιόδου 1-1-2002 έως
31-12-2016, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης ν. 4611/2019 μετά από επανυπολογισμό,
δεν αναβιώνουν μετά από απώλεια της ρύθμισης,
αλλά παραμένουν, επανυπολογισμένες, όπως
προσδιορίσθηκαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση.

ICC Webinar

19 October
17:00 (CET)
with Russell Stannard

What are the key technologies
impacting on teaching and
learning?
In this presentation, Russell is going to focus on
some of the most popular and widely used
technologies in language education. Focusing on
just the most widely used technologies, Russell will
highlight how knowledge of just a couple of simple
to use technologies can impact on a whole range of
areas of teaching and learning. This is a talk full of
practical examples that you will be able to apply in
your teaching and learning immediately.
Registration

https://icc-languages.eu/webinars/

Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί
οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ.)
και στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN
+ Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN - ΒΟΙΩΤΙΑ.

Εξετάσεις NOCN

Υποψήφιοι REFER: Για τους υποψηφίους που είναι
refer της περιόδου Δεκεμβρίου 2018, η τελευταία
εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του
Δεκεμβρίου 2021. Απαιτείται η εισαγωγή του Refer
ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις
στο ίδιο επίπεδο.

Αιτήσεις συμμετοχής έως 22/10
Επίπεδο

Ώρα Εξετάσεων
18/12/2021
09:00 – 11:35

Εξέταστρα
85 € *

18/12/2021
13:00 – 15:35

160 € *

18/12/2021
13:00 – 16:10

140 € *

18/12/2021
09:00 – 12:10

180 € *

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

Για την ημερομηνία προφορικής εξέτασης θα
ενημερωθείτε από το Σύλλογο σας.

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/10 έως
22/10 (ώρα 23:59) Τα κ.ξ.γ. υποβάλλουν αιτήσεις
ηλεκτρονικά μόνο, αλλά 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 συνημμένο έντυπο συγκατάθεσης
για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο παραμένει στο
ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται).
Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς

6551-102029-397
(IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397)
Δικαιούχος: ΠΟΙΚΞΓ.

Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών
Ειδική Φόρμα για Υποψηφίους με Μαθησιακές
δυσκολίες (Special Request Form) (συν.)
Απαραίτητα δικαιολογητικά και οδηγίες αποστολής
(έως τις 22/10/2021) δείτε εδώ:
.
https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTERLEARNING-DIFFICULTIES-13.html
Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται στο
site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις
εξετάσεις.

«Προσεχώς»
Όλες οι
προθεσμίες
και σημαντικές
ημερομηνίες με μια ματιά!

Οκτώβρ.

22
Nοέμβρ.

15

Νοεμβρ.

30

Μέχρι 22 Οκτωβρίου οι αιτήσεις
συμμετοχής για τις εξετάσεις NOCN στους
συλλόγους.
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Σύγχρονη
& Ασύγχρονη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
σε μια πλατφόρμα

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.

Στη χαμηλότερη τιμή!
Επίλεξε το πακέτο που
ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του ΚΞΓ σου!

Κάνε την εγγραφή σου
www.palso.gr/e-learning

