
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύγχρονες 
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Σχεδιάζοντας το μέλλον…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι γεγονός και 

όπως είναι φυσικό δεν θα μπορούσε να μη 

συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση! Η πρόοδος των 

νέων τεχνολογιών , όπως συνέβη και με 

προηγούμενες μείζονες τεχνολογικές προόδους τα 

τελευταία 20 χρόνια, ήρθε να αλλάξει  τον τρόπο 

που αλληλοεπιδρούμε και μαθαίνουμε. Η δια βίου 

ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας καθίσταται 

ακόμη πιο σημαντική στις μέρες μας, ιδιαίτερα στην 

μετα-Covid εποχή, καθώς, όπως αποδείχτηκε, η 

χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τις διαδικασίες της 

διδασκαλίας και της μάθησης. 

Η ταχεία ψηφιοποίηση κατά την τελευταία 

πενταετία, με κινητήρια δύναμη την καινοτομία, 

έρχεται να αναδιαμορφώσει τον τρόπο που 

διδάσκουμε διευκολύνοντας μια πιο 

εξατομικευμένη μάθηση με επίκεντρο τον μαθητή 

και να συμβάλει στη συνεργατική μάθηση. Ο 

επαναπροσδιορισμός του τρόπου που διδάσκουμε 

βρίσκεται σε μια διαρκή επανεξέταση ώστε να 

μπορέσουμε μελλοντικά να ανταποκριθούμε στις 

απαιτήσεις ενός κόσμου που μεταβάλλεται 

ταχύτατα και αναμφισβήτητα οδεύει προς την 

πλήρη ψηφιοποίηση. To μέλλον θα δείξει πόσο 

χρήσιμες θα αποδειχτούν οι νέες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

ψηφιακές τεχνολογίες αλλά και πως τα νέα εργαλεία 

που έχουμε στη διάθεσή μας θα ενσωματωθούν στο 

εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και σχεδιασμό. Κάθε 

νέα εξέλιξη χρειάζεται εκπαιδευτικούς με όραμα και 

η  PALSO ακολουθώντας τις εξελίξεις στη σύγχρονη 

εκπαίδευση μοιράζεται το όραμα αυτό στο 

46ο συνέδριό της.    

  Το Δ.Σ. της  

  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών ΚΞΓ 

 

της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πρόγραμμα 46ου Συνεδρίου 
 

9.30 – 10.00 

Υποδοχή – Εγγραφή Συνέδρων 

 

10:00 – 10:10  

Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ΠΟΙΚΞΓ κ. Κροντήρη και τον  Έφορο 

Εκδηλώσεων και Αντιπρόεδρο Γ’ κ. Κουταλάκη 

 

10:10 – 11: 00 

Φοροτεχνική ενημέρωση από την Computax 

 

11:00 – 11:40   

Επίσκεψη στην Έκθεση / Διάλλειμα  

 

11:40 – 12: 20   

Ομιλία: «Καινοτομώντας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση: παρόν και μέλλον» 

Δρ. Νικόλαος Σηφάκης 

 

12:20 – 12:40   Διάλειμμα  

 

12:40 – 13: 20  

Ομιλία: "Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Μάθηση: Ο Ρόλος των 

Αναδυόμενων Τεχνολογιών"  

Δρ. Νικόλαος Βιδάκης  

 

13:25 – 14: 00  

Ομιλία: «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας μέσα στην τάξη» 

Χρήστος Σωτηρόπουλος – Έφορος Νέων Τεχνολογιών / Αντιπρόεδρος  B’ 

 

14:00 – 15:00  

Γεύμα 

 

15:00 Έναρξη Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης 



Ομοσπονδία για Όλους με 
Όραμα και Προοπτική 

  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
  

Δημοκρατική, συμμετοχική διοίκηση της 
Ομοσπονδίας μας με σεβασμό στην προσωπικότητα 
του κάθε αντιπροσώπου και κάθε μέλους των 
συλλόγων μας. 
Σεβασμός και πιστή τήρηση του καταστατικού της 
Ομοσπονδίας σε κάθε περίπτωση. 
Συμμετοχή στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας 
ενεργών εκπαιδευτικών, Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών. 
Στελέχωση με πρόσωπα που έχουν σύγχρονη 
προσέγγιση σε εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά 
θέματα. 

  
  

Εκπαιδευτικά: 
Ενίσχυση εκπαιδευτικού χαρακτήρα Συλλόγων και 
Ομοσπονδίας σε συνεργασία με πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, κολλέγια και άλλους εκπαιδευτικούς 
φορείς.   
Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και 
ολοκληρωμένων κύκλων σπουδών που θα ενισχύουν 
την κατάρτιση των συναδέλφων με την αξιοποίηση 
των ψηφιακών μέσων. 
Χρήση χρηματοδότησης για την ενίσχυση της 
κινητικότητας και της κατάρτισης των συναδέλφων 
σε συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού. 
Επαφές των ΚΞΓ μας με σχολεία στο εξωτερικό και 
ανταλλαγές μαθητών με σκοπό τη γλωσσολογική 
εμπειρία και την πολιτιστική αλληλεπίδρασή τους 
(ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus κλπ.) 
Αναβάθμιση των πιστοποιητικών LAAS με την 
εισαγωγή προφορικής εξέτασης στα ανώτερα 
επίπεδα για ενδυνάμωση προφορικών δεξιοτήτων. 
Επιδίωξη στενότερης συνεργασίας με 
εξεταστικούς φορείς αναγνωρισμένου κύρους. 
Ενισχυτικές δράσεις για την αύξηση των μαθητών 
σε όλες τις γλώσσες (Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 
Ισπανικά). 

  
Διοικητικά: 
Τροποποίηση καταστατικού με διαβούλευση πριν 
την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως με σκοπό τη 
βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της 
Ομοσπονδίας μας. 
Δυνατότητα συμμετοχής των αντιπροσώπων στις 
υπάρχουσες επιτροπές και δημιουργία νέων όπως 
επιτροπή παρακολούθησης νομοθεσιών που 

αφορούν τον κλάδο με οικονομικό και διοικητικό 
ενδιαφέρον.  
Αναβάθμιση του ρόλου των αντιπροσώπων με 
σκοπό την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη 
επικοινωνία Ομοσπονδίας και Συλλόγων αλλά και 
Συλλόγων μεταξύ τους. 
Περαιτέρω αξιοποίηση του προσωπικού της 
Ομοσπονδίας πέραν των εξεταστικών περιόδων και 
ορισμός τομέων ευθύνης τους. 
Δωρεάν φοροτεχνική και νομική υποστήριξη των 
συλλόγων από τους αντίστοιχους συνεργάτες της 
Ομοσπονδίας. 

  
 

Συνδικαλιστικά: 
Στενή και ουσιαστική συνεργασία με όλους τους 
σχετικούς φορείς (Επιμελητήρια, ΟΕΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ) για 
να προάγουμε τα συμφέροντα του κλάδου μας. 
Άμεση έναρξη επαφών με ομοιοεπαγγελματικές 
οργανώσεις, καταγραφή κοινών προβλημάτων και 
παρουσίαση εμπεριστατωμένων προτάσεων για την 
επίλυσή τους από τη δημόσια διοίκηση. 
Σύσταση επιτροπής πλαισιωμένη από 
ακαδημαϊκούς, νομικούς, φοροτεχνικούς για τη 
σύνταξη των παγίων διεκδικήσεων-προβλημάτων 
του κλάδου μας και κυρίως για τη σύνταξη προτά- 
σεων επίλυσης τους με σκοπό την παρουσίαση τους 
στους αρμόδιους φορείς και Υπουργεία. 
Πίεση για άμεση σύσταση ανεξάρτητου φορέα 
διαπίστευσης των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 
που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. 
 

  

Οικονομικά: 
Διαχείριση οικονομικών με πλήρη διαφάνεια 
τηρώντας πιστά το Καταστατικό. 
 Χρήση των εξετάσεων ως εργαλειοθήκη για τη 
χρηματοδότηση και προώθηση της συνδικαλιστικής 
μας δράσης και της εκπαιδευτικής μας 
επιμόρφωσης. 
Επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων που έχει 
συνάψει η Ομοσπονδία μας με σκοπό τη βελτίωση 
των όρων τους. 
Υπογραφή νέων συμβάσεων μέσα από διαφανή 
διαδικασία με κατάθεση κλειστών προσφορών και 
όχι με απευθείας ανάθεση. 
Πλήρης αιτιολόγηση πάσης φύσεως εξόδων. 

  
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 

omospondiagiaolous@gmail.com 
 
 



Aύξηση   του κατώτατου 

μισθού κατά 7,5 %

 
 
Ο νέος κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 1ης 
Μαΐου  κατά 7,5 %, ή 50 ευρώ το μήνα και 
διαμορφώθηκε σε 713  ευρώ το μήνα, από 663 ευρώ 
προηγουμένως. Δεδομένου ότι καταβάλλονται 14 
μισθοί το χρόνο, το ετήσιο όφελος για τους 
εργαζόμενους από την αύξηση ισούται με έναν 
επιπλέον μισθό (50 ευρώ η μηνιαία αύξηση επί 14 
μισθούς=700 ευρώ). Οι μηνιαίες αποδοχές αν 
συνυπολογισθεί η καταβολή 14 μισθών το χρόνο 
διαμορφώνονται σε 831,8 ευρώ από 773,5 ευρώ 
σήμερα. Οι σχεδόν 650.000 εργαζόμενοι που 
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα κερδίσουν από 
έναν επιπλέον μισθό ετησίως.  
 

Αν συνυπολογισθεί και η προηγούμενη αύξηση του 
κατώτατου μισθού που έγινε την 1η Ιανουαρίου 
2022, προκύπτει αύξηση κατά 9,7 %, ή 63 ευρώ το 
μήνα (από 650 ευρώ στα 713 ευρώ). Δεδομένου ότι 
καταβάλλονται 14 μισθοί, το όφελος από την διπλή 
αύξηση του κατώτατου μισθού το 2022 
διαμορφώνεται στα 882 ευρώ ετησίως (63 ευρώ επί 
14 μισθούς). 
 
 

Στην πραγματικότητα ωστόσο η αύξηση του 
καθαρού μισθού είναι διαμορφώνεται στο 11,81 % 
αν συνυπολογισθεί η μείωση κατά 1,63 ποσοστιαίες 
μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών που 
καταβάλλουν οι εργαζόμενοι που έχει ήδη 
υλοποιηθεί. Το σωρευτικό ετήσιο όφελος για έναν 
εργαζόμενο από τις δύο αυξήσεις του κατώτατου 
μισθού το 2022 και τη μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών ανέρχεται σε 906 ευρώ. 
 
Τι συμβαίνει με τις λεγόμενες «τριετίες», δηλαδή 
την προϋπηρεσία των εργαζομένων που 
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό; 
 

Συνεχίζεται το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή με 
άλλα λόγια οι «τριετίες» συνεχίζουν να 
καταβάλλονται. Πιο συγκεκριμένα, ο κατώτατος 
μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο 
προσαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα έτη 
προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η 
εργαζόμενος/η πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012. 
Συνεπώς ο μηνιαίος μικτός κατώτατος μισθός για 
τους εργαζόμενους με τρεις τριετίες μπορεί να είναι 
έως και 213 ευρώ υψηλότερος (713 ευρώ + 30 %). Με 
άλλα λόγια ο κατώτατος μισθός σε αυτήν την 
περίπτωση μπορεί να ανέρχεται στα 926 ευρώ συν 
δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. 
 

 
 
Με την αύξηση που ισχύει από 1ης Μαΐου, η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην 9η θέση ανάμεσα σε 21 χώρες 
της ΕΕ που έχουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό, 
από την 11η που βρισκόταν ως τώρα. Συγκεκριμένα 
με την αύξηση κατά 7,5 % στα 831,8 ευρώ σε 12μηνη 
βάση, οι κατώτατες αποδοχές στη χώρα μας 
ανεβαίνουν στην κατάταξη κατά 2 θέσεις 
ξεπερνώντας την Πορτογαλία (822,5 ευρώ) και την 
Μάλτα (792,26 ευρώ). 
 

 
 
 
 
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
  Τεύχος: 68 
  Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
  Email Επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr 
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 

10 ΛΟΓΟΙ για να είμαστε 
ασφαλισμένοι στο  

δικό μας Ταμείο 
 

1. ΓΙΑΤΙ το Ταμείο Αρωγής είναι ένα 
αλληλοβοηθητικό σωματείο που φτιάχτηκε 
από ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών για 
να στηρίζει στις δύσκολες  στιγμές όλα τα 
μέλη του-συναδέλφους μας. 

2. ΓΙΑΤΙ το Ταμείο είναι  οικονομικά εύρωστο 
χάρη στις εισφορές των μελών του , την 
οικονομική ενίσχυση της ΠΟΙΚΞΓ που είναι 
ανάλογη των εσόδων από τη συμμετοχή μας 
στις εξετάσεις της PALSO σε συνδυασμό με 
μια συνετή διαχείριση των εσόδων του. 

3. ΓΙΑΤΙ η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο 
ποσό των 300€, καταβλητέα σε τέσσερις 
τριμηνιαίες δόσεις των 75 ευρώ. Το ποσό 
αυτό είναι μικρότερο της μηνιαίας εισφοράς 
στον ΕΦΚΑ  και μικρότερο οποιασδήποτε  
ετήσιας αντίστοιχης επιβάρυνσης για 
κάλυψη από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία 
για πολύ μικρότερες παροχές. 

4. ΓΙΑΤΙ  το Ταμείο Αρωγής με βάση το 
καταστατικό του δίνει στα μέλη του παροχές,  
ανεξάρτητα οποιασδήποτε άλλης παροχής 
που αυτά εισπράττουν από άλλους  
ασφαλιστικούς φορείς,  για την επικουρική 
κάλυψη εξόδων τα οποία αφορούν  τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη λόγω νόσου, 
εγχείρισης, τραυματισμού  και τοκετού. 
Χορηγεί επίσης μια σειρά επιδομάτων σε 
περιπτώσεις  ανάρρωσης λόγω νοσηλείας σε 
νοσοκομείο, πρόσκαιρης ή ολικής 
ανικανότητας, γήρατος, μέχρι και εφάπαξ 

επίδομα με τη συμπλήρωση του 60ου έτους ή 
κατά την κανονική έξοδο του μέλους από το 
επάγγελμα και επικουρία (παροχή κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα) μετά την οριστική 
έξοδο του μέλους από το επάγγελμα. 

5. ΓΙΑΤΙ  το Ταμείο δεν καλύπτει μόνο τα ενεργά 
μέλη του αλλά και τους συνταξιούχους ,οι 
οποίοι, εκτός της είσπραξης της Επικουρίας 
Χριστουγέννων -Πάσχα- Θέρους, η  οποία 
καταβάλλεται με τη συμπλήρωση 
τουλάχιστον 12 χρόνων ασφάλισης στο 
Ταμείο έχουν δικαίωμα να εισπράττουν τα 
προβλεπόμενα από τον Ειδικό Κανονισμό 
Παροχών ποσά  για τα έξοδα τους λόγω 
νοσοκομειακής περίθαλψης.  

6. ΓΙΑΤΙ το Ταμείο έχει δημιουργήσει για την 
αρωγή των μελών του, μια μοναδική στο 
είδος της παροχή, το ΕΚΤΑΚΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΖΩΗΣ                                 
(Ε.Β.Α.Κ.Ζ), το οποίο χορηγείται σε 
περίπτωση κατά την οποία η ζωή του μέλους 
βρίσκεται σε κίνδυνο ή κινδυνεύει η υγεία 
του με πιθανότητα στέρησης της ικανότητας 
του για διδασκαλία. Η συγκεκριμένη παροχή 
συνιστά μια σημαντική οικονομική βοήθεια 
προς το μέλος και την οικογένεια του σε 
περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών που 
θέτουν αιφνιδιαστικά σε κίνδυνο την υγεία 
του συναδέλφου. 

7. ΓΙΑΤΙ το Ταμείο σε περίπτωση θανάτου του 
μέλους του βρίσκεται στο πλευρό της 
οικογένειας του χορηγώντας σε αυτή 
χρηματικό ποσό  για τα έξοδα κηδείας του. 

8. ΓΙΑΤΙ το Ταμείο βρίσκεται στο πλευρό των 
μελών του ακόμα και στην πολύ ξεχωριστή 
στιγμή για μια οικογένεια της γέννησης ενός 
τέκνου, με τη καταβολή επιδόματος τοκετού, 
το οποίο ανέρχεται, ανάλογα με τον αριθμό 
συμμετοχών του μέλους στις εξετάσεις 
PALSO. Σε περίπτωση μάλιστα τοκετού με 
καισαρική τομή χορηγείται πρόσθετο ποσό. 

9. ΓΙΑΤΙ η διαδικασία χορήγησης από το Δ.Σ του 
Ταμείου στα μέλη των προβλεπόμενων από 
τον Ειδικό Κανονισμό  παροχών είναι απλή 
και η καταβολή τους γίνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, χωρίς ταλαιπωρία και 
γραφειοκρατικές  επιπλοκές. 

10. ΓΙΑΤΙ το Ταμείο αποδεικνύει έμπρακτα τη 
στήριξη και αρωγή των μελών του με τις 
χορηγούμενες προς αυτά παροχές και 
επιδόματα.  

◼ 
 

 



Τα νέα των συλλόγων  

 
 

 ΣΙΚΞΓ Καρδίτσας (Αποτελέσματα Εκλογών) 

 

Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν 02 Ιουνίου 
2022,  εξελέγησαν οι παρακάτω : 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Δημήτρης Δανιήλ 
Σόλων Ευαγγελόπουλος 
Κατερίνα Μπαλτά 
Μελίνα Νικολάου 
Στάνα Βίκυ 
Τάσος Τασιάς 
Κασσιανή Τόλη 
 
Αντιπρόσωποι για PALSO: 
Αγάκου Στέλλα 
Σόλων Ευαγγελόπουλος 
Μελίνα Νικολάου 
Βίκυ Στάνα 
Τάσος Τασιάς 
Κασσιανή Τόλη 
 

 

 

 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ σας 
καλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 
και ώρα 14:30 στο ξενοδοχείο Titania 
(Πανεπιστημίου 52, Αθήνα). 
 
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 
 

◼Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου 

◼Οικονομικός Απολογισμός 

◼Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 

◼Κριτική Μελών 

◼Έγκριση – Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Ε. 

◼Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων  

◼Τροποποιήσεις Ειδικού Κανονισμού Παροχών 

 

Περισσότερες πληροφορίες έχουν αποσταλεί 
μέσω των συλλόγων. 

 
 
 

 


