
1 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

   

 

 

 

 
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 92                                                                                  28 Νοεμβρίου 2022 

  

 Demo Videos για τις εξετάσεις NOCN 
 
Στη δημιουργία demo videos των προφορικών εξετάσεων 

NOCN προχώρησε η ΠΟΙΚΞΓ υλοποιώντας τη δέσμευση της για 

την παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού τόσο για την 

πληρέστερη προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις 

πιστοποίησης γλωσσομάθειας όσο και για την εκπαίδευση των 

εξεταστών προφορικών. 

Τα demo videos θα είναι 

σύντομα διαθέσιμα στο 

κανάλι της Ομοσπονδίας στο 

youtube.  

Την υλοποίηση του νέου 

αυτού project  ανέλαβαν εκ 

μέρους της ΠΟΙΚΞΓ ο Αντιπρόεδρος εξετάσεων κ. Λαυδαριάς  

μαζί με τον Β’ Αντιπρόεδρο κ. Κουρούπη. Για την παραγωγή 

συνεργάστηκε η πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ Κοζάνης-Γρεβενών κ. 

Ντέϊβιντ.  

H ΠΟΙΚΞΓ ευχαριστεί την Esol Exams για την συνεργασία και τη σημαντική βοήθεια που 

προσέφερε για τη δημιουργία των τεσσάρων βίντεο.  

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Υπεύθυνος Ύλης: Κουρούπης Δημήτριος 

Επικοινωνία: enimerosi@palso.gr                                                                                     

Photos: Dreamstime©     
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Αναβάθμισε   το   κξγ   σου   με   την  πλατφόρμα  της  PALSO  
 

Απόκτησε τη δική σου πλατφόρμα με την επωνυμία σου εύκολα, γρήγορα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Μεγάλη δυνατότητα 
αποθήκευσης 18+18 

GB (64 ώρες 
εγγραφής). 

 

 Επίλεξε το πακέτο 
που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες του ΚΞΓ 

σου! 
 

 Η πλατφόρμα θα 
διαθέτει Helpdesk 
καθώς και τεχνική 

 Αποκτάς τη δική σου 
(υπο)πλατφόρμα με την 

επωνυμία σου! 
 

✓δυνατότητα καταγραφής του μαθήματος και αποθήκευσής του   ✓δυνατότητα χρήσης 
whiteboard online   ✓δυνατότητα άμεσου διαμοιρασμού εγγράφων και σημειώσεων                         

✓ δυνατότητα προβολής βίντεο χωρίς διακοπές 

Αξιοποίησε τις δυνατότητες που σου δίνει η πλατφόρμα eLearning της PALSO με τα πιο δυνατά εργαλεία! 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Επισκέψου  την  ιστοσελίδα  της  

PALSO    στο    www.palso.gr 

ή ακολούθησε τον παρακάτω 
σύνδεσμο για την εγγραφή σου 

www.palso.gr/e-learning 
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 Υλικό Προώθησης για την εγγραφή νέων μελών από την 
ΠΟΙΚΞΓ  

 

Ολοκληρώθηκε η αποστολή ,σε όλους τους συλλόγους της χώρας, των φυλλαδίων και folders που 

σχεδίασε η ΠΟΙΚΞΓ, με σκοπό τη διευκόλυνση των συλλόγων για την προώθηση της εγγραφής 

νέων μελών. 
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 Οικονομικά & Φορολογικά ΝΕΑ 
 

Oδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία προσδιορισμού και 

εκκαθάρισης εισφορών έτους 2021 

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 Ελ. Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολουμένων 

– Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις 

διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Όπως είναι γνωστό, με την εισαγωγή του νέου εισφοροδοτικού συστήματος από 01.01.2020, το 

ύψος των ασφαλιστικών εισφορών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, 

προσδιορίζεται με βάση την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία ή την υποχρεωτική κατηγορία 

κατάταξης, εφόσον δεν έχει επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία από τον ασφαλισμένο. Με τις πιο 

πάνω σχετικές (2) εγκύκλιες της Γεν/κής Δ/νσης Εισφορών e-ΕΦΚΑ έχουν δοθεί οδηγίες. 

Στις περιπτώσεις που παράλληλα με τη μη μισθωτή δραστηριότητα συντρέχει και μισθωτή 

εργασία, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 38 του ν.4387/2016, όπως αυτές ισχύουν, μηνιαίες 

ασφαλιστικές εισφορές λαμβάνονται υπόψη και αφαιρούνται - ανά κλάδο ασφάλισης - από τους 

αντίστοιχους κλάδους ασφάλισης της προβλεπόμενης κατηγορίας εισφορών μη μισθωτών. Το 

αποτέλεσμα προσδιορίζει τις εισφορές από την άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος, 

αυτοαπασχόλησης ή αγροτικής δραστηριότητας βάσει των άρθρων 31, 35, 36, 37 και 45 

του ν.4670/2020. 

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της μηνιαίας εισφοράς μη μισθωτού λαμβάνονται - ανά 

κατηγορία - υπόψη τα εξής: 

- Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη 

Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση 

δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της δεύτερης (2ης), ασφαλιστικής κατηγορίας ή της 

επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη. 

- Για τους Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους (έως 5 έτη ασφάλισης) με 

παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς ανά κλάδο ασφάλισης από τη μισθωτή 

απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της πρώτης (1ης) ασφαλιστικής κατηγορίας 

ή της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη. 

Εκκαθάριση ασφαλιστικών 

εισφορών έτους 2021                  

Ελ. Επαγγελματιών 

https://www.oenet.gr/ergasiaka-mob/item/67727-asfalistikes-kai-sintaxiodotikes-rithmiseis-psifiakos-metasximatismos-ethnikou-forea-koinonikis-asfalisis-e-efka
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- Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες με παράλληλη 

Μισθωτή απασχόληση, το ποσό εισφοράς, ανά κλάδο Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας 

ασφαλιστικής κατηγορίας. 

- Για τους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) μέχρι και δύο 

εργοδότες (παρ. 9 άρθρ. 39 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει), το ποσό της εισφοράς, ανά κλάδο 

ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας 

ασφαλιστικής κατηγορίας. 

 

Εφόσον προκύψει διαφορά, αυτή καταλογίζεται στον ασφαλισμένο για τον αντίστοιχο Κλάδο 

Ασφάλισης Μη Μισθωτού. 

 

Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021, πραγματοποιήθηκε σε Ελ. Επαγγελματίες, 

Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες για τους μήνες του έτους που: 

- Είχε τεθεί σε αναστολή η έκδοση του ειδοποιητηρίου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και 

ελήφθησαν στοιχεία από παράλληλη άσκηση μισθωτής εργασίας ή υπαγωγής στις διατάξεις της 

παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν. 

- Είχε τεθεί σε αναστολή η έκδοση του ειδοποιητηρίου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και 

δεν ελήφθησαν στοιχεία από παράλληλη άσκηση μισθωτής εργασίας ή υπαγωγής στις διατάξεις 

της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 όπως ισχύουν. 

- Έχει εκδοθεί ειδοποιητήριο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και ελήφθησαν στοιχεία 

εισφορών από παράλληλη άσκηση μισθωτής εργασίας ή υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του 

άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν. 

 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Για την υλοποίηση της διαδικασίας ακολουθήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες: 

- Για το σύνολο των μη μισθωτών ασφαλισμένων που κατά το έτος 2021 είχε υποβληθεί 

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Κοινών Επιχειρήσεων ή Δημοσίου Τομέα ή ΝΑΤ προσδιορίστηκε το 

ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές + ασφαλισμένου) - ανά κλάδο 

ασφάλισης. 

Ποσά που αντιστοιχούν σε Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας δεν συνυπολογίστηκαν κατά τον 

προσδιορισμό των μηνιαίων εισφορών. 

- Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, ανά μήνα, ως 

εξής: Από την προβλεπόμενη, κατά τα ανωτέρω, μηναία εισφορά μη μισθωτού αφαιρέθηκε, ανά 

κλάδο, το ποσό εισφοράς από την έμμισθη εργασία. 

- Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός των καταβληθεισών εισφορών, ως εξής: 

Υπολογίστηκαν τα ποσά που είχαν εξοφλήσει εισφορές μηνών που εντάχθηκαν στην διαδικασία 

εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Προείσπραξης των Δικηγορικών 

Συλλόγων από τη μη μισθωτή δραστηριότητα. 

- Από τη σύγκριση των ανωτέρω ποσών (Καταβλητέες - Καταβληθείσες εισφορές) προσδιορίστηκε 

το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, το οποίο μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Από την ανωτέρω διαδικασία της εκκαθάρισης έχουν εξαιρεθεί μη μισθωτοί ασφαλισμένοι με 

παράλληλη μισθωτή απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, για τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή  

Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) έτους 2021. Για σχετική ενημέρωσή τους εμφανίζεται 

ενημερωτικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

 

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΙΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 

Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης γνωστοποιείται στους ασφαλισμένους με ανάρτηση 

Ειδοποιητηρίου Εκκαθάρισης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ. Παράλληλα ενημερώνεται η 

μηχανογραφική εφαρμογή «Ασφάλιση - Έσοδα Μη Μισθωτών ασφαλισμένων e-ΕΦΚΑ». 

Το χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης, σύμφωνα με την αριθμ. 631/42/17.11.2022 απόφαση 

του ΔΣ e-ΕΦΚΑ, αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις - όπως αυτό 

αναζητήθηκε και κατά την εκκαθάριση εισφορών έτους 2020 - και η προθεσμία εμπρόθεσμης 

καταβολής της πρώτης (1ης) δόσης εκκαθάρισης ορίστηκε η 30/12/2022. 

Κάθε επόμενη δόση καταβάλλεται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, με 

τελευταία δόση την 31.05.2023. 

Μετά την ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και 

επιβαρύνονται, κατά τα γνωστά, με τις νόμιμες προσαυξήσεις (ν.4158/2013). 

Το πιστωτικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης, επιστρέφεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 104 του ν.4387/2016 όπως ισχύει και την οριζόμενη διαδικασία από 

την αριθ. Δ.15/Δ'/90598/11.11.2021 (ΦΕΚ Β' 5404/22-11-2021) ΥΑ, με θέμα «Καθορισμός της 

διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών 

εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)». 

Οι ασφαλισμένοι με πιστωτική εκκαθάριση θα ενημερωθούν για την διαδικασία επιστροφής του 

με: 

- ανάρτηση προσωποποιημένου μηνύματος στον λογαριασμό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

(Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Μηνύματα) και 

- αποστολή μηνύματος στην δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που έχουν δηλώσει στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να λαμβάνουν ενημερώσεις. (Ατομικά Στοιχεία-email ή Εισφορές Μη 

Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Ατομικά Στοιχεία-email). 

 

Ε. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

i. Στο Μηχανογραφικό Σύστημα «Ασφάλιση - Έσοδα Μη Μισθωτών ασφαλισμένων» στην οθόνη 

«Στοιχεία εκκαθάρισης». 

ii. Στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, προς ενημέρωση των ασφαλισμένων (Εισφορές Μη Μισθωτών 

e-ΕΦΚΑ → Ηλ. Υπηρεσίες → Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης → Εκκαθαρίσεις). 

Υπενθυμίζουμε ότι, στο ειδοποιητήριο εκκαθάρισης απεικονίζονται όλοι οι μήνες ασφάλισης του 

έτους 2021 αλλά στη διαδικασία εκκαθάρισης συμμετέχουν μόνο οι μήνες που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής όπως προαναφέρθηκε, για τους οποίους εμφανίζονται συμπληρωμένα ποσά 

εισφορών. 

 

 

 

https://www.oenet.gr/online/oen/item/10799-%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://www.oenet.gr/ergasiaka-mob/item/86842-diadikasia-simpsifismou-kai-epistrofis-ton-axreostitos-katavlitheison-asfalistikon-eisforon
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ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (email) 

Όπως είναι γνωστό, για ενημέρωση των ασφαλισμένων πραγματοποιείται, αποστολή 

προσωποποιημένων μηνυμάτων στον ατομικό λογαριασμό μη μισθωτού στις Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ (Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Μηνύματα). 

Στο πλαίσιο ενεργειών για την έγκαιρη ενημέρωση των Ελευθέρων Επαγγελματιών, 

Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών, προκειμένου να διασφαλίζουν τη διατήρηση δικαιωμάτων 

ή παροχών όπως ασφαλιστική ενημερότητα, ικανότητα, συνταξιοδότηση κλπ παράλληλα με την 

ανάρτηση προσωποποιημένων μηνυμάτων στον λογαριασμό τους έχει τεθεί σε λειτουργία η 

μαζική αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων στη δ/νση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (email) που έχουν δηλώσει οι ασφαλισμένοι, (Ατομικά Στοιχεία-email ή Εισφορές 

Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Ατομικά Στοιχεία-email), για θέματα που τους αφορούν. 

Αναφορικά με την εν λόγω διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών 2021, για ενημέρωση των 

ασφαλισμένων ήδη έχει σταλεί μέσω email ενημερωτικό σημείωμα και θα ακολουθήσουν 

επιπλέον ενημερώσεις όπου απαιτηθεί. 

 

Προτείνεται στους ασφαλισμένους η δήλωση δ/νσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Ατομικά 

Στοιχεία-email ή Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ → Ατομικά Στοιχεία-email) για έγκαιρη 

ενημέρωση και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σε συνδυασμό με τον 

προγραμματισμό εξυπηρέτησης των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. 

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ /ΛΗΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 

Με το αριθμ. πρωτ 439758/Σ. 139312/02.11.2021 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ δόθηκαν μεταξύ 

άλλων οδηγίες - διευκρινίσεις σχετικά, α) με τη μεθοδολογία που ακολουθείται για τον 

προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών κατά την τροποποίηση και β) τις ενέργειες και τη 

διαδικασία που ακολουθούνται σε μηνιαία ροή και - μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης 

(6μηνο). 

Επισημαίνουμε ότι, το ειδοποιητήριο εκκαθάρισης τροποποιείται στις περιπτώσεις μεταβολών 

(π.χ ασφαλιστικών και επαγγελματικών ιδιοτήτων ασφάλισης, του χρόνου ασφάλισης μισθωτού, 

της ασφαλιστικής κατηγορίας επιλογής/κατάταξης του έτους αναφοράς, των μηνιαίων εισφορών 

ανά κλάδο ασφάλισης από παράλληλη μισθωτή εργασία ή λόγω υπαγωγής στις διατάξεις της 

παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως αυτές ισχύουν, κλπ.), οι οποίες επέρχονται εντός της 

χρονικής περιόδου που έχουν προσδιορισθεί οι δόσεις εκκαθάρισης (6μηνο). 

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης (πέρας της τελευταίας δόσης εκκαθάρισης), ακολουθεί 

η τελική αποτύπωση και τακτοποίηση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που είχαν ενταχθεί 

σε εκκαθάριση. 

Ακολούθως μεταβολές που τροποποιούν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές αναζητούνται ως 

χρεώσεις ή αποδίδονται ως πιστώσεις με την τρέχουσα εισφορά, κατά τα γνωστά. Εφόσον δεν 

υφίστανται τρέχουσες εισφορές (λόγω αναστολής έκδοσης ειδοποιητηρίων ή διακοπής της 

ασφάλισης), εκδίδεται το τρέχον ειδοποιητήριο με τα ανωτέρω ποσά. Σχετικές οδηγίες έχουν 

δοθεί με το αριθμ. πρωτ. 103299/Σ.30084/03.03.2022 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ. 

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει 

γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους. 

https://www.oenet.gr/ergasiaka-mob/item/86182-e-efka-tropopoiisi-ekkatharisis-asfalistikon-eisforon-el-epaggelmation-autoapasxoloumenon-agroton-me-parallili-msthoti-ergasia-etous-2020
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 H πλατφόρμα της PALSO διαθέσιμη και στους 
συλλόγους 

 
Διαθέσιμη και στους συλλόγους είναι πλέον η e-learning 
πλατφόρμα της PALSO σε προνομιακή τιμή και με προνομιακές 
παροχές. Οι σύλλογοι που επιθυμούν να αποκτήσουν την 
πλατφόρμα θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής μέσω της 

ιστοσελίδας της PALSO https://bit.ly/3E4BCIg 

Ετήσια Χρέωση Εγγραφή Αριθμός συμμετεχόντων σε meeting 

€ 120 
(συμπεριλαμβ. ΦΠΑ) 

€ 70 Απεριόριστος! 

 
H πλατφόρμα της PALSO λειτουργεί σε όλους τους υπολογιστές και με όλα τα λειτουργικά 
συστήματα μέσω browser (χωρίς να χρειάζεται να γίνει download). Προσφέρει τη δυνατότητα 
μεταφόρτωσης εγγράφων (pdf, κείμενο, εικόνες κλπ.) καθώς και παρουσιάσεις powerpoint. 
Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα χρήσης λευκού πίνακα, υπηρεσίες ψηφοφορίας και πολλά 
άλλα. 
Με €10 το μήνα ο κάθε σύλλογος αποκτά τη δική του υποπλατφόρμα με το logo του,          
απεριόριστη εγγραφή μελών, δυνατότητα διενέργειας online συνεδριάσεων 24/7, δυνατότητα 
καταγραφής και αποθήκευσης συνεδριάσεων (έως και 64 ώρες εγγραφής) καθώς και 
δυνατότητα αποστολής καταγεγραμμένης συνεδρίασης σε μέλη μέσω email. 
 
 

 Η γνώση συνεχίζει να απελευθερώνει 
 

Μετά την επιτυχημένη δημιουργία εξεταστικού κέντρου στο Κλειστό Κατάστημα Κράτησης Αγίου 

Στεφάνου, η ΠΟΙΚΞΓ στηρίζει την προσπάθεια του ΣΙΚΞΓ Αχαΐας για την προμήθεια 10 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στα πλαίσια της δράσης του συλλόγου "Η Γνώση Απελευθερώνει". 

Σκοπός της δράσης είναι η στήριξη των τροφίμων του  Κλειστού Καταστήματος Κράτησης Αγίου 

Στεφάνου, ώστε με την προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού να προετοιμαστούν και να 

λάβουν μέρος στις εξετάσεις γλωσσομάθειας NOCN. 

 Για τον παραπάνω λόγο ζητάμε: 
- Καινούρια ή αχρησιμοποίητα ή μεταχειρισμένα laptop (max. 5ετίας)  
- Καινούριους ή μεταχειρισμένους εκτυπωτές b/w 
 
 Ο κάθε Σύλλογος, εφόσον επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια μας: 
- μπορεί να συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό και να το αποστείλει στην Ομοσπονδία έως και                         
..30 Νοεμβρίου 2022.                                                                                                                                                                                                     
- να κρατήσει αρχείο δωρητών (για μετέπειτα χρήση από την ΠΟΙΚΞΓ). 

 

 

https://bit.ly/3E4BCIg
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 Οι εξετάσεις NOCN σε όλη την Ελλάδα! 
  
  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 
ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 
ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΑ 
ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΟ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΣ 
ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 
ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 

46 
εξεταστικά κέντρα 

σε όλη την Ελλάδα! 
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Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών  

στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά 
 

 

 

 

 

 

Ένα σημαντικό έργο της Ομοσπονδίας PALSO είναι  και η διάθεση βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού προς όλες 

και όλους τους συναδέλφους. Ένα από αυτά είναι και το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Ξένων Γλωσσών. 

Στόχος του χαρτοφυλακίου είναι να βοηθήσει τον μαθητή να καταλάβει πως μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

γλώσσες που μαθαίνει και  να τον παρακινήσει να αποκτήσει γλωσσικές  δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα τηρώντας 

ταυτόχρονα  αρχείο  προόδου. 

Όλα αυτά θα φανούν χρήσιμα όταν ο μαθητής κάνει  κάποια αίτηση σε ένα σχολείο  ή όταν αναζητήσει εργασία 

στη χώρα του ή στο εξωτερικό. 

                                      

Το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών συνδέεται με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για  τις γλώσσες 

και συμμορφώνεται με ένα κοινό σύνολο αρχών  και κατευθυντήριων γραμμών που έχουν εγκριθεί από την 

επιτροπή  υπουργών του Συμβουλίου  της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη που αφορούν στις σύγχρονες γλώσσες. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε με την Ομοσπονδία: 

2103636052 
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης: κ. Σαλάπας 
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Γίνε σήμερα 

κιόλας μέλος του 

Ταμείου Αρωγής & 

Αλληλοβοήθειας 

της Ομοσπονδίας 

 με λιγότερο 

από 1 ευρώ  
την ημέρα  

✓ Έκτακτο Βοήθημα 

Αποτροπής Κινδύνου Ζωής 

✓ Επίδομα Νοσοκομειακής 

περίθαλψης (44 ευρώ/ημέρα) 

✓ Επίδομα Τοκετού 

✓ Επικουρία Χριστουγέννων, Πάσχα, Θέρους 

✓ Εφάπαξ Επίδομα και πολλά άλλα. 

 

Κάνε την 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

σου τώρα! 


