
1 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

   

 

 

 

 

 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 89                                                                                  07 Νοεμβρίου 2022 

  

 9/11 Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης  
 

9 Νοεμβρίου συμμετέχουμε στην Πανεθνική 

Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης 

Κάλεσμα ΓΣΕΒΕΕ για συμμετοχή 

στην Πανεθνική Ημέρα Δράσης και 

Κινητοποίησης στις 9 Νοεμβρίου 

2022 

Στην Πανεθνική Ημέρα Δράσης και 

Κινητοποίησης που διοργανώνεται στις 9 

Νοέμβριου 2022, για την στήριξη των 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τις 

επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης, θα 

συμμετάσχει η Γενική Συνομοσπονδία 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων 

Ελλάδας, από κοινού με τους εργαζόμενους 

του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και άλλες 

κοινωνικές ομάδες. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών καλεί όλες και 

όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν 

στις κατά τόπους κινητοποιήσεις. 

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΠΟΙΚΞΓ θα συμμετέχει στο κεντρικό 

συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί  στην Αθήνα. 
 

 

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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 Το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης Συλλόγων-Μελών 
 

ΠΟΙΚΞΓ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ 

Δεδομένα: 

Ανταπόκριση: Στο ερωτηματολόγιο ανταποκρίθηκαν 26 σύλλογοι 

Αριθμός Ερωτήσεων: 9 

  

1. Είστε ικανοποιημένοι από τις προτεινόμενες λύσεις που παρέχουν τα στελέχη μας στα 

αιτήματά σας; 

 

Σημαντικές Μεταβολές: 2021 (Απάντηση: Πολύ)= 40%➔2022 

(Απάντηση: Πολύ)= 61% (Αύξηση κατά 21%) 

 

2. Είστε ικανοποιημένοι από τις προτεινόμενες λύσεις που παρέχουν τα στελέχη μας στα 

αιτήματά σας; 
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3. Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχονται μέσω της 

Ομοσπονδίας; 

 

 

 

4. Όταν έχετε κάποιο ερώτημα ξέρετε σε ποιον Υπεύθυνο της Ομοσπονδίας θα απευθυνθείτε; 

 

 

Σημαντικές Μεταβολές: 2021 (Απάντηση: ΝΑΙ)= 60%➔2022 (Απάντηση: 

ΝΑΙ)= 73% (Αύξηση κατά 13%) 

 

Διαβάστε το Β’ μέρος του ερωτηματολογίου στην επόμενη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
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 Οικονομικά & Φορολογικά ΝΕΑ 
 

Αύξηση εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελ. επαγγελματιών από 1.1.2023  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 

έως 5 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 

4670/2020, από 1/1/2020 οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ) 

και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι 

(ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ) επιλέγουν την 

ασφαλιστική κατηγορία βάσει της οποίας 

καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, με 

ελάχιστη την 1η ασφαλιστική κατηγορία. Με 

αίτησή τους μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους σε υψηλότερη ή χαμηλότερη ασφαλιστική 

κατηγορία. Η επιλογή τους ισχύει για το επόμενο της υποβολής της αίτησης έτος και για το 

σύνολο του έτους. 

Ειδικότερα, προβλέπονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες και η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά 

κύριας σύνταξης διαμορφώνονται ως εξής: 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης 
1η Κατηγορία € 155 

2η Κατηγορία € 186 
3η Κατηγορία € 236 

4η Κατηγορία € 297 

5η Κατηγορία € 369 
6η Κατηγορία € 500 

Ειδική ασφαλιστική κατηγορία (για 
ασφαλισμένους κάτω 5ετίας) 

€ 93 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, από την 01.01.2023 έως 
την 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος 
με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το 
ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου 
έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσόν της εισφοράς παραμένει 
στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 01.01.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά 
των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής 
μισθών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 για 
την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής 
σύνταξης. 
Ως εκ τούτου, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, προβλέπεται από 01.01.2023 
αύξηση της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς βάσει του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη 
τιμών καταναλωτή και από 01.01.2025 και εφεξής βάσει του δείκτη μεταβολής μισθών. 
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Παγώνουν τα επιτόκια για εκπρόθεσμα χρέη στην εφορία 

Υπουργείο Οικονομικών: Παγώνουν τα επιτόκια για 

την πληρωμή των εκπρόθεσμων οφειλών στην 

εφορία, μετά τις αυξήσεις επιτοκίων στις οποίες 

προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

Με απόφαση του Υπ.Οικονομικών, το επιτόκιο που 

αφορά τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 

φόρου και τους τόκους επιστροφής αχρεωστήτως 

καταβληθέντων φόρων, θα παραμείνει αμετάβλητο 

έως και τις 2 Νοεμβρίου 2023, προκειμένου να μην 

επιβαρυνθούν περαιτέρω οι φορολογούμενοι που πλήττονται από τις συνέπειες της ακρίβειας 

και του υψηλού πληθωρισμού 

Παράλληλα, παραμένουν στα ίδια επίπεδα και τα επιτόκια που επιβάλλονται στις οφειλές οι 

οποίες έχουν υπαχθεί ή εντάσσονται σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής. 

Κατά συνέπεια θα παραμείνει για την εκπρόθεσμη καταβολή φόρου το υφιστάμενο επιτόκιο 

στα 8,76% ετησίως η 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Αντίστοιχα δεν θα αλλάξει και το 

επιτόκιο στην περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων που ανέρχεται στο 

6% ετησίως και 0,50% μηνιαίως. 

 

 

 Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες 
 

11 
Νοεμβρίου 

 Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο 
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 

 
   

20 
Νοεμβρίου 

 Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData δεδομένων 
των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων που αφορούν σε 
έσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου 
αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, μηνός 
Οκτωβρίου 2022. 

   

24 
Νοεμβρίου 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων “ Late Entries”  
για τις εξετάσεις NOCN περιόδου Δεκεμβρίου 2022. 

 

 

 



7 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

 Καμπάνια HELP A STRAY  (B’ κύκλος) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H καμπάνια της ΠΟΙΚΞΓ                   

Help A Stray συνεχίζεται! 

Αυτή τη φορά η καμπάνια της ΠΟΙΚΞΓ Help A Stray 

απευθύνεται στους μεγαλύτερους μαθητές με τη 

δημιουργία φυλλαδίου που θα μπορεί να 

μοιραστεί στους συμμαθητές και 

γονείς/κηδεμόνες και γιατί όχι στην περιοχή γύρω 

από το ΚΞΓ τους με σκοπό την ενημέρωση για τη 

σημασία της προστασίας των αδέσποτων ζώων. 

Στη Β’ φάση της καμπάνιας μας επιλέξαμε να 

«εμπλέξουμε» ακόμα περισσότερους 

συναδέλφους και μαθητές και δεν θα υπάρχει 

διαγωνιστικό μέρος καθώς η καμπάνια Help A Stray 

στοχεύει πλέον στην αφύπνιση του κοινού και την 

ενημέρωση του για ένα τόσο σημαντικό θέμα. 
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Help A Stray 

Βοηθάμε τα αδέσποτα της γειτονιάς μας! 
 

  
Street animals need our help! These little creatures 

need our support to hold on to life. It is not as 

difficult as we think to help them. If you wish, you 

can start taking simple but effective steps to protect 

the right to life of our little friends. Let's explore 

together what we can do to help stray animals. 

 

 

Access to clean water may not always be  easy for 

stray animals. Leave a bowl of clean water in  

front of your house! 

 

 

Keep some dry food at home! You can fill many  

starving stomachs! You can also share your             

leftover home meals with street animals!  

 

 

 

Protect them in very cold or hot weather! 

Especially the winter months are pretty tough 

for animals living on the street. Creating safe 

areas to protect animals from the cold is not as 

difficult as you might think.  

 

 

Maybe It's Time to Adopt a Pet! Unfortunately, the 

streets are filled with abandoned animals. If you   

want to experience the indescribable happiness  

of sharing your life with a pet, you can open  

your home to one of the stray animals. 

 

 

 

Find out if there is a veterinarian in                                      

in your neighbourhood. Struggling to survive on                     

the street can be hurtful for street animals. If                 

you think an animal is in pain or that you notice it       is 

injured, you can take it to the vet.  

Τα αδέσποτα ζώα χρειάζονται τη βοήθειά μας! Αυτά 

τα μικρά πλασματάκια χρειάζονται στήριξη για να 

μπορέσουν να κρατηθούν στη ζωή και δεν είναι τόσο 

δύσκολο όσο νομίζουμε να τα βοηθήσουμε. Αν το 

επιθυμείς, μπορείς με μερικούς απλούς και 

αποτελεσματικούς τρόπους να προστατέψεις το 

δικαίωμά τους στη ζωή! Να πως! 

 

             Η πρόσβαση σε καθαρό νερό δεν είναι πάντα     

             εύκολη για τα αδέσποτα ζώα, ιδιαίτερα τους    

             καλοκαιρινούς μήνες. Άφησε ένα μπολάκι με   

             νερό μπροστά από το σπίτι σου! 

 

Προμηθεύσου ξηρά τροφή! Έτσι θα μπορέσεις να 

γεμίσεις αρκετά πεινασμένα στομαχάκια. Μπορείς, 

να μοιραστείς  μαζί  τους  και  το φαγητό που δεν 

κατανάλωσες (με προσοχή πάντα στις διαιτητικές 

τους ανάγκες). 

 

Προστάτεψέ τα από το κρύο ή την υπερβολική    

 ζέστη! Ειδικά το χειμώνα η ζωή στο δρόμο είναι   

δύσκολη για τα ζωάκια. Το ίδιο συμβαίνει και τους 

        καλοκαιρινούς μήνες όταν η ζέστη είναι     

        ανυπόφορη.  

 

 

   Ίσως ήρθε η ώρα να υιοθετήσεις ένα αδέσποτο. Ζήσε    

   την πανέμορφη εμπειρία της φιλοξενίας ενός ζώου    

     του δρόμου. Η αγάπη και η τρυφερότητα που θα σου   

   χαρίσει είναι απερίγραπτη! 

 

 

 

 

Βρες έναν κτηνίατρο κοντά στη περιοχή σου. Αν 

βρεις κάποιο πληγωμένο ή τραυματισμένο ζώο, 

βοήθησέ το πηγαίνοντάς το στον κτηνίατρο ή 

καλώντας την πλησιέστερη φιλοζωική εταιρεία.  

 

 

To φυλλάδιο δημιουργήθηκε από τους μαθητές και της μαθήτριες του Κέντρου Ξένων Γλωσσών 

Μαρία Χριστοδούλου 

στα πλαίσια της καμπάνιας Help A Stray της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών ΚΞΓ 
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Οδηγίες για τη δημιουργία του φυλλαδίου:  

✓Το φυλλάδιο θα είναι μεγέθους Α4 (μιας όψης) 

✓Θα είναι χωρισμένο σε δυο πλευρές (δείτε το δείγμα). Η μια πλευρά θα περιέχει 

πληροφορίες στα αγγλικά (ή γερμανικά / ιταλικά / γαλλικά) και η άλλη στα ελληνικά. 

✓Το κάθε ΚΞΓ θα έχει τη δυνατότητα να αποστείλει 1 φυλλάδιο. 

✓Το φυλλάδιο θα πρέπει να περιέχει το σήμα Help A Stray ,και το logo της Palso καθώς και 

την επωνυμία του ΚΞΓ σας. Επίσης μπορεί να περιέχει φωτογραφίες, cliparts ή οτιδήποτε άλλο 

επιθυμείτε. 

✓Το φυλλάδιο θα πρέπει να είναι σε μορφή .doc (κειμενογράφος) ή χειρόγραφο και θα 

πρέπει να αποσταλεί σε μορφή .pdf 

✓Το φυλλάδιο θα αποσταλεί από τα ΚΞΓ απευθείας στο palsohelpastray.comp@gmail.com 

έως και 30 Ιανουαρίου 2023 (καταληκτική ημερομηνία). Στο email θα πρέπει να περιέχονται 

οι παρακάτω πληροφορίες: 

    Παράδειγμα: 

    ΚΞΓ: Μαρία Χρονοπούλου 

    ΣΙΚΞΓ: Κέρκυρας 

    Τηλ.Επικ.: 698590480 

 

✓Μετά την παραλαβή των φυλλαδίων θα υπάρξει κλήρωση στην οποία θα αναδειχτούν 3 

φυλλάδια.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Help A Stray!  Save a life! 

mailto:palsohelpastray.comp@gmail.com
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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 

 



13 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 


