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Πως υπολογίζεται και μέχρι 
πότε καταβάλλεται  
 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι 
μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου 
ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη 
δικαιούνται Δώρα Εορτών. 

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 
πραγματοποιείται μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου και 
υπολογίζεται με βάσει τον τρόπο αμοιβής των 
μισθωτών (δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή 
με μισθό).  
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο 
Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και 
την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.  
Οι μισθωτοί που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν 
διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως 
και 31/12), λαμβάνουν τμήμα του δώρου ανάλογο με 
τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε 
αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων 
υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού – για 
κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της 
εργασιακής σχέσης.  
 

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων 
(ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ δημιούργησε ειδική online 
εφαρμογή, με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε κάθε 
ενδιαφερόμενο να υπολογίσει το δώρο των 
Χριστουγέννων. 
 
Υπολογίστε το Δώρο Χριστουγέννων ακολουθώντας 
τον παρακάτω σύνδεσμο:  
 

https://bit.ly/3Ek7gie 

 

 

 

 

Επιστροφή των αχρεωστή-
τως καταβληθεισών ασφα-
λιστικών εισφορών 
 

Στην επιστροφή των αχρεωστήτως 
καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, μετά 
από συμψηφισμό με  οφειλές προχωράει ο ΕΦΚΑ. 
Για την επιστροφή των ποσών που προκύπτουν 
μετά και τους συμψηφισμούς, απαιτείται  σχετική 
αίτηση από τον ασφαλισμένο.  
Εάν ο ασφαλισμένος έχει καθυστερούμενες οφει-
λές, είτε προς τον ΕΦΚΑ είτε προς τρίτους φορείς, η 
διαδικασία προβλέπει τον συμψηφισμό των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Στην 
περίπτωση που υπάρχει ενεργή και 
εξυπηρετούμενη ρύθμιση, τότε ο συμψηφισμός 
αφορά και τις μη ληξιπρόθεσμες δόσεις της 
ρύθμισης. 
Eάν ύστερα από τον συμψηφισμό 
προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται 
άτοκα στους δικαιούχους. 
Ο συμψηφισμός με οφειλή και η επιστροφή 
αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών 
εισφορών αφορά χρηματικά ποσά που έχουν 
καταβληθεί υπέρ των κλάδων ασφάλισης του 
ΕΦΚΑ. Αφορά όμως και ποσά που έχουν εισπραχθεί 
αχρεωστήτως από τον ΕΦΚΑ υπέρ του ΕΟΠΥΥ, του 
ΟΑΕΔ καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα. 
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Μέχρι τις 21.12.2021 η καταβολή 
Δώρου Χριστουγέννων σε μισθωτούς. 

 

 

Μέχρι τις 31.12.2021 πραγματο-
ποιείται η υποβολή αίτησης στον e-
ΕΦΚΑ για αλλαγή ασφαλιστικής 
κατηγορίας από το επόμενο 
ημερολογιακό έτος, ελευθέρων 
επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχο-
λούμενων και αγροτών 
 

 

 

Μέχρι τις 31.12.2021 πραγματο-
ποιείται η υποβολή Ενιαίου 
Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυ-
ότητας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» του Ο.Π.Σ. 
Taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., από τους 
δικαιούχους αυξημένης αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού μηνός Απριλίου 2021, 
για τα Δικαστήρια εκτός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που 
δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα 
 
 

 

 

Μέχρι τις 31.12.2021 πραγματο-
ποιείται η εξόφληση των τελών 
κυκλοφορίας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δοκιμάστε την πλατφόρμα     
e-learning της PALSO  
 

Για να εισέλθετε στην 
πλατφόρμα πληκτρο-
λογήστε: 
demo.io.palso-online.gr 

 

 
Για να εισέλθετε ως καθηγητής / καθηγήτρια 
χρησιμοποιήστε: 
Username: theteacher 
Password: DDeem0#1 
 
Για να εισέλθετε ως μαθητής / μαθήτρια 
χρησιμο-ποιήστε: 
Username: thestudent 
Password: DDeem0#1 

 
 
 

Ανάμεσα σε άλλες επιλογές, επιλέξτε το Palso Demo 

Online για να εισέλθετε σε αίθουσες διδασκαλίας, το 

Moodle How to όπου υπάρχουν χρήσιμα video, το 

ΒΒΒ tutorial και άλλα. 

Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές  

ημερομηνίες με μια ματιά! 

«Προσεχώς» 

31 
Δεκεμβ. 

31 
Δεκεμβ. 

31 
Δεκεμβ. 

21 
Δεκεμβ. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: 

GR54 0172 0510 0050 5104 5781 111 
 



Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 61/2021 
Ρύθμιση 72 δόσεων e-ΕΦΚΑ 
 

 
Με την παρούσα εγκύκλιο  κοινοποιούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 
134/τ. Α'/31-07-2021) και παρέχονται οδηγίες για την 
εφαρμογή τους:                                , 
 
1. Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών (Άρθρο 67) 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του 
ν. 4756/2020 (ΦΕΚ 235/τ. Α'/26-11-2020) χορηγήθηκε 
η δυνατότητα στους εργοδότες, αυτοαπα-                                    
-σχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες 
υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των 
ασφαλιστικών τους εισφορών συγκεκριμένων 
χρονικών περιόδων για τις οποίες είχε χορηγηθεί 
παράταση της προθεσμίας καταβολής ή αναστολή 
είσπραξης.  
 
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις τροποποιούνται 
οι παρ. 1,  2,  3,  4,  6,  8,  9,  11 του άρθρου.32 του 
ν. 4756/2020.  
Πιο συγκεκριμένα:                                                . 
 
Με την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του 
ν. 4756/2020 οι οφειλές των προαναφερόμενων 
χρονικών περιόδων, μετά τη λήξη της προθεσμίας 
καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής μέχρι και σε εβδομήντα δύο 
(72) μηνιαίες δόσεις, ως ακολούθως:                                       . 
 
Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την 
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον 
επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση 
επιβαρύνεται με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων 
μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογιζόμενο. Από την 
ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται περαιτέρω 
επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και 
τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής.                            

Κατ' εξαίρεση, εάν οι ανωτέρω οφειλές υπαχθούν 
σε σχήμα ρύθμισης έως και τριάντα έξι (36) 
μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες 
διατάξεις, δεν επιβαρύνονται με το 
προαναφερόμενο επιτόκιο. Το ποσό της μηνιαίας 
δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα ευρώ 
(50€). Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη 
ρύθμιση έχει δημιουργηθεί ο τύπος ρύθμισης 650. 
 
2. Πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης.                                    . 
 
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης εντάσσονται 
κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον οφειλέτη: 
 
- Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, 
αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων 
επαγγελματιών, η προθεσμία καταβολής των 
οποίων παρατάθηκε αρχικά μέχρι την 30ή Απριλίου 
2021 και παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 (αναστολή είσπραξης). 
- Ληξιπρόθεσμες οφειλές πληγέντων εργοδοτών, 
αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων 
επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές 
περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως 
Ιουνίου 2021, οι οποίες δεν είναι ρυθμισμένες, 
καθώς και τυχόν δόσεις από συμπληρωματική 
εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 
προηγούμενων ετών, για τις οποίες είχε χορηγηθεί 
δυνατότητα παράτασης καταβολής. 
- Κατ' εξαίρεση, στις διατάξεις της παρούσας 
ρύθμισης δύναται να ενταχθούν μετά από επιλογή 
του οφειλέτη όσες από τις ανωτέρω οφειλές έχουν 
υπαχθεί σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης οφειλών της 
παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ. 1 του Ν. 4152/2013 από 
27/10/2020 έως 12/11/2021. Η συγκεκριμένη 
τροποποίηση αφορά εργοδότες, αυτοαπα-
σχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, 
στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
οποτεδήποτε το διάστημα από 27/10/2020 έως 
31/07/2021 (άρθρο 199 ν. 4855/2021). 
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.3. Υποβολή αίτησης.                                                  . 
Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται 
μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 στις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.. Για τις οφειλές που τελούν σε 
αναστολή είσπραξης μέχρι 31.12.2021 προϋπόθεση 
για τη ρύθμιση είναι να καταστούν ληξιπρόθεσμες και 
να διαβιβαστούν στο Κ.Ε.Α.Ο.                                       . 
Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης ρύθμισης 
είναι οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών υπηρεσιών 
του Κ.Ε.Α.Ο.                                        . 
 
4. Απώλεια ρύθμισης.                                                 . 
Η ρύθμιση απόλλυται στην περίπτωση που δεν 
καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) 
δόσεις της ρύθμισης.                                                     . 
 
Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως αποτελέσματα: 
• την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, 
• τη μετατροπή ως απαιτητού του συνόλου του 
υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων, 
πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων, 
• την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα 
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέσα. 
 
5. Ευεργετήματα από τη ρύθμιση.                                         . 
 
Για τους οφειλέτες που εντάσσονται σε ρύθμιση 
σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τηρούν τους όρους 
της ρύθμισης:                                        . 
 
• Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του . 
 
• Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε 
ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. 
 
• Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων 
είσπραξης. 
 
• Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της ακίνητης και κινητής 
περιουσίας του οφειλέτη.  
 
• Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες 
υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, 
αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει 
ένα (1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης. 
 
• Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και υπό την 
προϋπόθεση τήρησης των όρων του συγκεκριμένου 
διακανονισμού δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας 
ισχύος. 
 

29th ICC Annual Hybrid 

Conference 
8th-10th April 2022, Athens, Greece. 
 

Winds of change - teaching and 
learning languages in a changing 
environment.  
What will the future of language teaching look 
like after Covid-19? 
 
The pandemic has made us rethink our views about 
language teaching and learning. The demand for 
languages is increasing rapidly in a global economy. 
We are also facing an increase of migration into 
Europe both for work and safety reasons and the 
demand for languages of the receiving countries is 
growing. 
As in former years, the 2022 conference will create 
a platform for teachers to present their ideas, share 
good practice in lectures, workshops and poster 
presentations both online and face to face. 
The conference will enable participants to discuss 
new teaching and learning strategies and to help 
individuals utilise their previous learning 
experiences to learn about new ways of learning. 
 
The ICC invites proposals on the following topics. 
 
-The changing environment of learning and teaching 
languages –do we still need language teachers? 
-Hybrid, Hyflex or blended language teaching and 
learning? 
-Teacher and learner motivation 
-New technologies are here to stay. Smartphone 
and mobile applications for the language classroom 
(automation and communication) 
-The importance of teacher training and in 
particular one-to-one teacher training 
-Language lasts but Culture is quicker. Engaging 
language learners through culture 
-Refugees and migrants’ language and cultural 
challenges- How does our teaching need to 
adapt? 
 

https://icc-languages.eu/conferences/conference-2022/
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-Teaching languages for specific purposes online 
-Best practice in online assessment 
-KPI – Key Performance Indicator – driven language 
learning- how to measure success? 
-Coaching and accelerated learning- can they work 
together? 
-Do L2 teachers need EMI (English as a medium of 
instruction) support? 
 
The event will include workshops and poster 
presentations encompassing ways to enrich teaching 
and learning. 

 

Call for Papers 
 

The ICC-Languages Board invites you to submit papers 
and participate in the conference. 
 
We would like to hear from you if you wish to deliver 
a paper, lead a workshop, or present a poster related 
to any aspect of the conference theme. This can be 
either to raise points for discussion or to share 
experiences with colleagues. 
 
Please send your proposals to Ozlem Yuges 
at ozlem.yuges@icc-languages.eu 
 
Alternatively, fill in the form at 
https://icc-languages.eu/conferences/conference-
2022/ 
 
Deadline for submitting proposals is 15th January 2022 
 

 
The conference registration is available at https://icc-
languages.eu/conferences/conference-2022/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palso-online.gr 
 

Ήρθε  η πιο σύγχρονη πλατφόρμα  

e-learning 

από την PALSO 
Κάνε την  

ΕΓΓΡΑΦΗ σου στο 

www.palso.gr/e-learning 
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