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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 90                                                                                  14 Νοεμβρίου 2022 

  

 9/11 H PALSO στην Πανεθνική Ημέρα Δράσης και 
Κινητοποίησης  

 
Στην πορεία και  συγκέντρωση  στα πλαίσια της «Πανεθνικής Ημέρας Δράσης και Κινητοποίησης» 

που εξήγγειλε και συμμετείχε από κοινού με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού και Δημοσίου 

Τομέα και άλλες κοινωνικές ομάδες η ΓΣΕΒΕΕ, βρέθηκε αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022.   

 
Στην πορεία που ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος, ο πρόεδρος της ΠΟΙΚΞΓ 

κ. Ευαγγελόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Πατσιούρας, ο Δ’ Αντιπρόεδρος κ. Λαυδαριάς και ο 

ταμίας της ΠΟΙΚΞΓ κ. Τρίπκος έδωσαν δυναμικό παρών  ώστε να εισακουστούν τα αιτήματα για 

την στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης.   

     

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Υπεύθυνος Ύλης: Κουρούπης Δημήτριος 

Επικοινωνία: enimerosi@palso.gr                                                                                     

Photos: Dreamstime©   
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Παρομοίως τα Διοικητικά Συμβούλια τοπικών συλλόγων μαζί με τα μέλη τους  έδωσαν το παρών 

στις κινητοποιήσεις σε πολλούς νομούς σε όλη την Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΒΕΕ 
Δυναμικό «παρών» στην Πανεθνική Ημέρα 
Δράσης και Κινητοποίησης έδωσε η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και 
Εμπόρων Ελλάδας, με την συμμετοχή της, 
στην κινητοποίηση που πραγματοποιή-
θηκε, την Τετάρτη  9 Νοεμβρίου 2022, 
στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς την 
κυβέρνηση, για άμεση λήψη μέτρων  στήριξης, 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαρκείς και 
συνεχόμενες κρίσεις και να 
κρατηθούν ζωντανές οι μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγε-
λματίες. 
 

Η ΓΣΕΒΕΕ διοργάνωσε κεντρικό συλλαλητήριο 
διαμαρτυρίας στην Αθήνα, στην Πλατεία 
Κλαυθμώνος, παρουσία του Προέδρου                             
κ. Γιώργου Καββαθά, του Γεν. Γραμματέα 
κ. Δημήτρη Βαργιάμη και Μελών του Δ. Σ. της 
Συνομοσπονδίας, ενώ στη συνέχεια 
ακολούθησε πορεία προς τη  Βουλή με την 
συμμετοχή εκπροσώπων και των Ομοσπονδιών 
της Αττικής. 
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη ενώ στο κάλεσμα της 
Γενικής Συνομοσπονδίας για συμμετοχή στην 
Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης 
ανταποκρίθηκαν Ομοσπονδίες από όλη την 
Ελλάδα, διοργανώνοντας με επιτυ-
χία συγκεντρώσεις και ανάλογες εκδηλώ-
σεις  και σε άλλες πόλεις της χώρας, με μεγάλη 
συμμετοχή μελών των Τοπικών Ομοσπονδιών 
Μελών της ΓΣΕΒΕΕ.  
 



3 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

 

 

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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 Οικονομικά & Φορολογικά ΝΕΑ 
 

 

ΕΣΠΑ 2022: Η δράση καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και 

διακρίνεται σε 3 επιμέρους επιδοτούμενα προγράμματα.  

ΕΣΠΑ 2022: Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές 

τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην 

κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. 

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 

€18.000 έως και €30.000. 

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική 

χρήση. 

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50%, ενώ στις περιοχές δίκαιης μετάβασης το ποσοστό 

επιδότησης ανέρχεται στο 60%. 

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν σε: 

1. Δαπάνες Εξοπλισμού (προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών 

δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.) 

2. Δαπάνες Λογισμικού (προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & 

διαδικασιών, επεξεργασίας εικόνας, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών κλπ). 

3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική 

υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική 

υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, κλπ). 

 

ΕΣΠΑ 2022: Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

Αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και 

τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν 

την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγική τους 

διαδικασία. 

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 

€50.000 έως και €650.000. 

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική 

χρήση. 

https://xristika.gr/espa-2022-pos-tha-parete-epidotisi-60-gia-ile/
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Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 50% ανάλογα με την περιοχή όπου θα 

υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης. 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. 

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής: 

1. Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή 

προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης 

εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών 

συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ. 

2. Εφαρμογές/ λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών 

πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής 

νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ. 

3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση. Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες 

δαπάνες. 

 

ΕΣΠΑ 2022: Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 

Αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες 

επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα 4ης βιομηχανικής 

επανάστασης για να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και θα αναβαθμίσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους. Επιδοτούνται δαπάνες αγοράς εφαρμογών και εξοπλισμού. 

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 

€200.001 έως και €1.200.000. 

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική 

χρήση. 

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 50% ανάλογα με την περιοχή όπου θα 

υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης. 

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής: 

1. Εξοπλισμός για προμήθεια, ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων 

απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της 

αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς 

δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.α. 

2. Εφαρμογές/Λογισμικό για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και 

οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κ.λπ. 

3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική 

υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία 

των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.                                                                             . 

Αναμένεται να διευκρινιστούν οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 

οι οποίες θα είναι επιλέξιμες προς επιδότηση καθώς και η ημερομηνία έναρξης υποβολής 

αιτήσεων. 

Βρείτε περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες στο www.espa.gr 
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 Το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης Συλλόγων-Μελών 
 

ΠΟΙΚΞΓ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ 

Δεδομένα: 

Ανταπόκριση: Στο ερωτηματολόγιο ανταποκρίθηκαν 26 σύλλογοι 

Αριθμός Ερωτήσεων: 9 

  

5. Αν έχετε εκφράσει κάποιο παράπονο έχετε μείνει ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση 

της Ομοσπονδίας; 

 

Σημαντικές Μεταβολές: 2021 (Απάντηση: ΝΑΙ)= 65%➔2022 (Απάντηση: ΝΑΙ)= 77% (Αύξηση 

κατά 12%) 

 

6. Ποια είναι η γενική εικόνα σας για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της 

Ομοσπονδίας τον τελευταίο χρόνο; 

 

77%

8%

15%

Ναι

Όχι

Όχι πάντα

84%

8%
8%

Ανοδική

Στάσιμη

Σε πτώση
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7. Πιστεύετε ότι είστε επαρκώς ενημερωμένοι για το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει η 

Ομοσπονδία; 

 

 

8. Είστε ικανοποιημένοι από τη διενέργεια των εξετάσεων γλωσσομάθειας που διοργανώνει 

η Ομοσπονδία; 

 

 

9. Υπάρχουν πρόσθετες υπηρεσίες  

που θα θέλατε να σας παρέχει 

         η Ομοσπονδία; 

 

 

 

77%

23%

0%

Επαρκώς

Εν μέρει

Σχεδόν καθόλου

73%

23%

4%

0%

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

58%

42%

Ναι

Όχι
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Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 Νοεμβρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη είναι η βασική εκστρατεία σε παγκόσμιο επίπεδο για την ευαισθητοποίηση στο πρόβλημα 

του διαβήτη. Σκοπός της είναι να ενημερώσει το κοινό για τα αίτια, τα συμπτώματα, τις επιπλοκές και τη θεραπεία της 

πάθησης αυτής. Η παγκόσμια Ημέρα για το διαβήτη χρησιμεύει ως μια σημαντική υπενθύμιση ότι η συχνότητα 

εμφάνισης και ο επιπολασμός του διαβήτη αυξάνονται παγκοσμίως και αυτό θα συνεχιστεί εκτός αν ληφθεί άμεσα 

δράση. 
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 Γιατί πρέπει να θαυμάζεις – και όχι να λυπάσαι- έναν 
άνθρωπο με σακχαρώδη διαβήτη 

 

Της Βυζαντίας Πυριόχου Γκυ 

Θεατροπαιδαγωγός, ψυχολόγος, συγγραφέας, δασκάλα γαλλικών, ηθοποιός, σκηνοθέτης. 

 

Γιατί πρέπει να θαυμάζεις - και όχι να λυπάσαι - έναν άνθρωπο με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1; 

Γιατί τα παιδικά, τα εφηβικά ή τα πρώτα νεαρά του χρόνια δεν ήταν 

ίδια με τα δικά σου. Την εποχή που εσύ ανατρίχιαζες με τα αίματα, 

αυτός μάθαινε να κάνει ενέσεις καρφώνοντας πορτοκάλια. Την εποχή 

που εσύ ούρλιαζες ότι δεν θα φας τις φακές, αλλά μόνο το επιδόρπιο, 

αυτός διέγραφε το επιδόρπιο. Διότι όταν εσύ ξεχνούσες να φας, αυτός 

είχε ένα βιολογικό ρολόι να του θυμίζει να σταματάει ό,τι κάνει για να 

μπουκώσει. Γιατί τις στιγμές που εσύ σιχαινόσουν τα νοσοκομεία και 

τους γιατρούς, αυτός τα είχε κάνει δεύτερο σπίτι.  

Γιατί την στιγμή που εδραιώνονταν οι πρώτες σχέσεις και οι πρώτες 

μεγάλες φιλίες, αυτός είχε να αντιμετωπίσει ανθρώπους αδαείς και 

αγενείς, που του έκαναν ερωτήσεις όπως "πώς μπορείς να ζεις χωρίς 

γλυκά;" ή έκαναν δηλώσεις όπως "εγώ δεν θα έκανα ένεση, ποτέ! 

ακόμα κι αν εξαρτιόταν η ζωή μου από αυτό", αλλά και ανθρώπους που ξεχνούσαν κάθε μέρα 

την κατάστασή του και τον θεωρούσαν ακατάδεχτο όταν πάλευε να αρνηθεί τη μαλακισμένη την 

πάστα. Γιατί μάθαινε να ξυπνάει νωρίς όταν εσύ με την πρώτη ευκαιρία ξύπναγες το μεσημέρι, 

και γιατί έχει χρόνια να κάνει αυτό που λέγεται "καλός ύπνος", αλλά δεν βαριέσαι - βαθιά ανάσα 

και ξεκινά η μέρα. Γιατί είχε πειθαρχία πριν καλά-καλά εσύ μάθεις να στρώνεις το κρεβάτι σου. 

Γιατί έμαθε να υπερασπίζεται τον εαυτό του όταν δεν έβγαινες από το σπίτι γιατί πέταγαν τα 

μαλλιά σου. Γιατί ξέρει τα μαθηματικά που εσύ δεν έμαθες: να υπολογίζει μονάδες, χρόνους, 

ποσοστά και δοσολογίες.  

Γιατί όταν άρχισε να ζει μόνος του πήρε ένα γιγάντιο ρίσκο, ρίσκο ζωής και θανάτου. Γιατί δεν 

μπορεί να περάσει μια βδομάδα με κορν φλέικς και μακαρόνια, άρα έμαθε να λογαριάζει και το 

χρήμα από πολύ νωρίς. Γιατί κρατήθηκε για έναν λόγο παραπάνω μακριά από τσιγάρα, αλκοόλ, 

ναρκωτικά και λοιπές τρέλες.  

Γιατί υπάρχουν μέρες που δεν είναι καλές, γιατί τα τρύπια δάχτυλα ανοίγουν, γιατί τα σημεία των 

ενέσεων μελανιάζουν, γιατί κάνει τα πάντα σωστά και τα πράγματα πάνε όλο και χειρότερα - 

αλλά δεν το βάζει κάτω: έχει μάθει τα ups και τα downs της ζωής και της υγείας χρόνια νωρίτερα. 

Γιατί πληρώνει μια στιγμή παγωτού με δύο μερόνυχτα εξισορροπιστικών ενέσεων. Μια βραδιά 

χορού με μπισκότα και ζάχαρη στις πέντε το πρωί. Και μετά συνεχίζει, γιατί δεν έχει τέλος - δεν 

έχει διάλειμμα.  

Γιατί κάνει ακριβώς τα ίδια που κάνεις κι εσύ, έχει ακριβώς τις ίδιες δυσκολίες που έχεις εσύ, 

μετράει τα λεφτά του, τα ένσημά του, τις ώρες του, τους φίλους του, τους χωρισμούς του, τα  
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προβλήματα στη δουλειά του, αλλά όλα αυτά συν τέσσερις ενέσεις τη 

μέρα, τρεις μετρήσεις ζαχάρου, τακτικά γεύματα συγκεκριμένων ειδών, 

καμία απόκλιση (ή τουλάχιστον καμία χωρίς ζημία), και πάρα πολύ 

άσχημες στιγμές κόπωσης, εκνευρισμού, πόνου και απελπισίας.  

Γιατί η ζωή του δεν του χαρίζεται περισσότερο επειδή έχει σωματικά 

μικρότερες αντοχές. Αντιθέτως: είναι πιο ακριβή. Τα φάρμακα 

κοστίζουν, τα αναλώσιμα κοστιζουν, οι εξετάσεις κοστίζουν, οι καλές 

τροφές κοστίζουν.  

Ο διαβητικός έχει την ίδια ζωή με σένα, με λιγότερο χρόνο μες στη μέρα, 

μεγαλύτερη δυσκολία συγκέντρωσης, εργοδότες που δεν 

συναισθάνονται γιατί πρέπει να διακόψει και να φάει για πέντε λεπτά, 

θαμώνες στις καφετέριες που τον κοιτούν περίεργα όταν τρυπιέται και ανθρώπους στο δρόμο 

που τον κοιτάν με απέχθεια όταν τρώει φακελάκια ζάχαρης. Γιατί έχει οχυρωθεί και έχει 

ατσαλωθεί για να επιβιώσει.  

Είναι ένας επιβιώσας της καθημερινότητας, κι αυτό το κατακτά κάθε μέρα χωρίς να σε αφορά, 

γι' αυτό μη τολμήσεις να τον ξαναλυπηθείς.  

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια ολοένα αυξανόμενη παγκόσμια απειλή για την υγεία. Η νόσος αποτελεί τη 

βασική αιτία θανάτου για περίπου 7.000.000 άτομα ετησίως σε όλο τον κόσμο και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων, νεφρικής ανεπάρκειας, μόνιμων βλαβών του αμφιβληστροειδούς και 

άλλων σοβαρών επιπλοκών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (International Diabetes Federation - IDF), σε 

παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει σημειωθεί ραγδαία αύξηση της επίπτωσης της νόσου, με 

αποτέλεσμα σήμερα να πάσχουν από αυτήν πάνω από 285.000.000 άνθρωποι, δηλαδή το 6,6% του πληθυσμού 

της γης, έναντι των 151.000.000 το έτος 2000. 

Στην Ελλάδα από σακχαρώδη διαβήτη πάσχει περίπου το 12% του γενικού πληθυσμού. 

Η νόσος έχει υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στο δυτικό κόσμο, ιδιαίτερα ο διαβήτης τύπου ΙΙ, και αυτό 

αποτελεί μια σαφή ένδειξη για τη συσχέτισή της με το σύγχρονο τρόπο ζωής, τις διατροφικές συνήθειες και την 

έλλειψη σωματικής άσκησης. 

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση που εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή 

ινσουλίνη, ή όταν το σώμα δε μπορεί να χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο την ινσουλίνη που παράγεται. 

Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται από το πάγκρεας και καθιστά τα κύτταρα ικανά να προσλαμβάνουν 

γλυκόζη από το αίμα και να τη χρησιμοποιούν για ενέργεια. Η ανεπάρκεια παραγωγής ινσουλίνης, δράσης της 

ινσουλίνης ή και των δύο, οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα (υπεργλυκαιμία). 

Yπάρχουν δύο βασικές μορφές διαβήτη: 

Ο διαβήτης τύπου 1: τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 παράγουν πολύ λίγη ή καθόλου ινσουλίνη και χρειάζονται 

ενέσεις ινσουλίνης για να επιβιώσουν. Είναι ο συχνότερος τύπος σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες. 

Ο διαβήτης τύπου 2: τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ινσουλίνη με 

αποτελεσματικό τρόπο. Μπορούν να αντιμετωπίσουν την πάθησή τους μόνο με μέτρα που αφορούν στον τρόπο 

ζωής. Συχνά απαιτούνται από του στόματος φάρμακα και σπανιότερα ινσουλίνη. 

Και οι δύο τύποι διαβήτη είναι εξίσου σοβαροί. Ένας τρίτος τύπος εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά συνήθως υποχωρεί με το πέρας της 

 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης 
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 Η Γαλλοφωνία σε αριθμούς 
 

 

 

 

 

 

Eπιμέλεια: Κυριακή Σταμάτη – Έφορος Γαλλικής Γλώσσας ΠΟΙΚΞΓ 

Η πόλη με τους περισσότερους κατοίκους που μιλούν γαλλικά στον κόσμο δεν είναι αυτή που 

φαντάζεστε!  

Τα γαλλικά μιλιούνται από 321 εκατομμύρια ανθρώπους 

σε όλο το κόσμο, είναι η 2η πιο ομιλούμενη γλώσσα στην 

Ευρώπη, η 5η στον κόσμο και η 4η στο Διαδίκτυο. Αυτό 

οφείλεται αφενός στην ιστορία της Γαλλίας και στο 

αποικιακό της παρελθόν  και αφετέρου στο γεγονός ότι 

σήμερα  93 εκατομμύρια μαθητές και φοιτητές 

διδάσκονται στη γαλλική γλώσσα και 50 εκατομμύρια 

άτομα  επιλέγουν να μάθουν τα γαλλικά σαν δεύτερη 

γλώσσα. Τα γαλλικά είναι εξάλλου επίσημη γλώσσα σε 

29 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

 

Το Παρίσι ήταν άλλοτε  η πρώτη γαλλόφωνη πόλη 

του κόσμου. Από το 2016 όμως τη θέση αυτή την 

κατέχει η Κινσάσα. Πρέπει να πούμε ότι στην στην 

πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Κονγκό 

κατοικούν 12,83 εκατομμύρια άνθρωποι 

,περισσότεροι από το Παρίσι που βρίσκεται στη 

δεύτερη θέση της κατάταξης και αριθμεί 11 

εκατομμύρια κατοίκους.  

Στη Δημοκρατία του Κονγκό  όπου ζουν 90 εκατομμύρια  κάτοικοι, το 51%του πληθυσμού μιλάει 

γαλλικά σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού της Γαλλοφωνίας. 

 

Το 44% των γαλλόφωνων βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη, το 34% στην Υποσαχάρια Αφρική και 

στα παράλια του Ινδικού Ωκεανού, το 13% στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, το 4% στη 

Βόρεια  Αμερική, το 2% στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, το 1% στην Ασία και στην Ωκεανία. 
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Οι πόλεις με τους περισσότερους γαλλόφωνους κατοίκους είναι με σειρά κατάταξης: 

1. Κινσάσα (Δημοκρατία του Κονγκό) 

2.Παρίσι (Γαλλία) 

3.Αμπιτζάν (Ακτή Ελαφαντοστού) 

4.Γιαουντέ (Καμερούν) 

5.Καζαμπλάνκα (Μαρόκο) 

6.Μπαμακό (Μαλί) 

7.Ουαγκαντουγκού (Μπουρκίνα Φάσο) 

8.Αλγέρι (Αλγερία) 

9.Ντακάρ(Σενεγάλη) 

10.Μοντρεάλ(Κεμπέκ,Καναδάς) 

Πηγή:www.geo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες 
 

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. 
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 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 

 

 

 
 

 

 



15 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

 

 

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 
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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! 


