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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 91                                                                                  21 Νοεμβρίου 2022 

  

 Η ψηφιακή κάρτα εργασίας 
 
Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών 

Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ  

Η έναρξη από 1η Νοεμβρίου της απογραφικής 

διαδικασίας του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες 

τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας για το 

σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση 

μισθωτής εξαρτημένης εργασίας σηματοδοτεί την 

εκκίνηση της δεύτερης φάσης υλοποίησης της 

Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία θα επεκταθεί 

σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων και 

εργαζομένων της χώρας. 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι κάθε κλάδος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, ο διάλογος αυτός θα 

ξεκινήσει άμεσα, προκειμένου η μεταρρύθμιση να εφαρμοστεί στους κλάδους προτεραιότητας 

χωρίς καθυστερήσεις, αλλά και χωρίς να αγνοούνται οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους 

δραστηριοτήτων. Στον εν λόγω διάλογο θα ληφθεί υπόψη και η εμπειρία που έχει αποκτηθεί 

από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ. 

Στο πλαίσιο της απογραφικής διαδικασίας, ο εργοδότης δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα 

γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν το χρόνο εργασίας, καθώς και το ωράριο 

απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή είτε ως σταθερό εβδομαδιαίο είτε ως μεταβαλλόμενο ανά 

ημέρα. Η απογραφή των εργαζόμενων μπορεί να γίνει σταδιακά (π.χ. για κάθε παράρτημα), 

με την προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο του προσωπικού μέχρι τις 30 

Νοεμβρίου 2022. 

 

Μέχρι 30 Νοεμβρίου όλοι οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 

 την απογραφή των εργαζομένων. 
Συνέχεια στη σελίδα.2 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Υπεύθυνος Ύλης: Κουρούπης Δημήτριος 

Επικοινωνία: enimerosi@palso.gr                                                                                     

Photos: Dreamstime©   
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Σημείωση της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Όλοι οι συνάδελφοι που απασχολούν προσωπικό θα πρέπει έως 

30 Νοεμβρίου να έχουν προβεί στην απογραφή των εργαζομένων. Σχετικά με την ακριβή 

ημερομηνία έναρξης χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα υπάρξει ενημέρωση από την 

ΠΟΙΚΞΓ και την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 

Με τη διαδικασία αυτή αντικαθίσταται η δήλωση του ωραρίου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, που 

γίνεται σήμερα με μορφή κειμένου ή επισυναπτόμενων αρχείων, από τη νέα ψηφιακή 

διαδικασία. 

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα εμφανίζεται το 

προγραμματισμένο ωράριο απασχόλησης ανά εργαζόμενο, παράρτημα ή επιχείρηση σε ψηφιακή 

μορφή ημερολογίου (Τρέχουσα Κατάσταση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας), το οποίο 

θα είναι επίσης άμεσα διαθέσιμο και στον εργαζόμενο  μέσα από την εφαρμογή myErgani 

mobile app, καθώς και μέσα από το myErgani web portal (https://myErgani.gov.gr). 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΦΕΚ  

1. Όλες οι επιχειρήσεις - εργοδότες της Χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν 

και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας 

των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, άμεσα 

συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 

ΙΙ. Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται με τη χρήση 

ψηφιακής κάρτας εργασίας.  

2. Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας 

εργασίας, η οποία άρχεται την 1η Ιουλίου 2022, εντάσσονται υποχρεωτικά 

στο εν λόγω σύστημα, μόνον οι επιχειρήσεις που 

ανήκουν στον κλάδο των Σούπερ Μάρκετ και 

απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 

εργαζόμενους, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών 

της Χώρας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες 

υποχρεούνται, από την ως άνω ημερομηνία (1.7.2022) να διαθέτουν και να 

ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το 

σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της 

επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται 

στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.  

3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 2, οφείλουν να προβούν στην 

απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας 

στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2Α του Μέρους Β 

της παρούσης, για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου 

προσωπικού. Η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας για τις  

https://myergani.gov.gr/
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εν λόγω επιχειρήσεις - εργοδότες άρχεται την 1η Ιουνίου 2022 και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

έως και την 30η Ιουνίου 2022.  

4. Οι λοιπές επιχειρήσεις-εργοδότες της Χώρας, εκτός των αναφερομένων στην παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου, οφείλουν να προβούν στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για το σύνολο των εργαζομένων τους με 

σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση εντός του 

χρονικού διαστήματος από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 30η Νοεμβρίου 2022, 

συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού. 

 

Δείτε αναλυτικά το  ΦΕΚ εδώ: 

https://www.kepea.gr/uplds/file/2022/n2668.pdf 

Πως θα λειτουργεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας 

Κατά την είσοδό τους στον χώρο εργασίας, οι εργαζόμενοι θα «σκανάρουν» στο Ergani 

CardScanner (δηλ. την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις) τον προσωπικό 

κωδικό QR code που εμφανίζει η εφαρμογή myErgani mobile app, προκειμένου να δηλώνουν 

τη έναρξη και λήξη της εργασίας. Έτσι, με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα καταγράφονται 

αυτόματα οι ώρες εργασίας και οι υπερωρίες των εργαζομένων. 

 

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν επιπλέον μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής myErgani mobile 

app να βλέπουν στην κινητή τους συσκευή σε μορφή ημερολογίου το πρόγραμμα που 

προδηλώνει ο εργοδότης, καθώς και την πραγματική απασχόληση που παρείχαν. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί εμβληματική 

μεταρρύθμιση και την ισχυρότερη εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου εργασίας και των 

υπερωριών των εργαζομένων, την αντιμετώπιση της μαύρης και υποδηλωμένης εργασίας και τη 

διασφάλιση όρων δίκαιου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις». 

https://www.kepea.gr/uplds/file/2022/n2668.pdf
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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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 Τα ΝΕΑ των Συλλόγων 
 

 

ΣΙΚΞΓ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

4η Απονομή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας Laas/NOCN  
Σε μια κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε η 4η απονομή 
πιστοποιητικών Palso Laas/NOCN της Ομοσπονδίας μας την Κυριακή, 13 
Νοεμβρίου 2022. Μέρα γιορτής των επιτυχόντων μαθητών του νομού και 
η PALSO Thesprotias προσκάλεσε τις αρχές του τόπου , προέδρους 
συλλόγων από όλη την Ελλάδα καθώς και τον πρόεδρο της ΠΟΙΚΞΓ να 
καμαρώσουν τα παιδιά του νομού μας, παραδίδοντας τα πιστοποιητικά 
τους. Η πρόσκληση μας έγινε αμέσως αποδεκτή και με μεγάλη μας χαρά 
υποδεχτήκαμε : 
Τον δήμαρχο Ηγουμενίτσας κο Ιωάννη Λώλο, τον βουλευτή Θεσπρωτίας 
κο Γιόγιακα Βασίλειο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας κο 

Αλέξανδρο Πάσχο , την περιφερειακή Θεματική σύμβουλο κα Λιάνα Σπανοπούλου, τον πρόεδρο 
φίλων Αρχαιολογικού μουσείου και 
αρχαιολογικών χωρών κο Γεώργιο Νταή 
τον πατ. Σταύρο και τον αντιδήμαρχο κο 
Γκίκα. Από την ομοσπονδία μας 
υποδεχτήκαμε τον Πρόεδρο μας, κο 
Σόλωνα Ευαγγελόπουλο, τον Β’ 
Αντιπρόεδρο κο Κουρούπη Δημήτρη και 
την Γεν. Γραμματέα του ΣΙΚΞΓ Κέρκυρας 
κα Πουλιάση Μαρία, τον Δ’ Αντιπρόεδρο 
Εξετάσεων κο Λαυδαριά Γιώργο, τον 

ταμία της ΠΟΙΚΞΓ κο Τρίπκο Δημήτρη, καθώς και τους προέδρους 
των νομών, Άρτας κα Βέκη Αθανασάκη, Αχαΐας κο Μάνο Μακρίδη 
και την έφορο εξετάσεων 
του ΣΙΚΞΓ Αχαΐας  κα 
Μπίκου Μαρία, την 
πρόεδρο του ΣΙΚΞΓ 
Κοζάνης - Γρεβενών κα 
Lucy David, την πρόεδρο 
του ΣΙΚΞΓ Ιωαννίνων κα 
Μαρία Χαραλάμπους και 
τα μέλη του ΔΣ κα Τόλη 

Λίτσα και Ζέρβα Αντωνία και τον πρόεδρο του ΣΙΚΞΓ 
Πρέβεζας-Λευκάδας κο Τσίρα Γρηγόρη.   
 
Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία 
σας!  
Και, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκδοτικούς οίκους 
Express publishing, Grivas publications, MΜ publications , Burlington books, Hamilton House για 
τις ευγενικές χορηγίες τους! 
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ΣΙΚΞΓ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΞΓ PALSO ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

Μια βραδιά ξεχωριστή Απονομής Πιστοποιητικών διοργανώθηκε το Σάββατο, 12/11/22 για τους 

μαθητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών PALSO Ρεθύμνου σε ένα ασφυκτικά γεμάτο ‘Σπίτι του 

Πολιτισμού’. 

 Ήταν όλοι εκεί. Μαθητές, γονείς, εκδότες, χορηγοί 

και επίσημοι προσκεκλημένοι. Την βραδιά 

πλαισίωσε η Δημοτική Φιλαρμονική με πολύ 

ευχάριστες μελωδικές μουσικές δημιουργίες. Οι 

μαθητές / επιτυχόντες υποψήφιοι στις εξετάσεις 

γλωσσομάθειας PALSO LAAS και NOCN είχαν την 

ευκαιρία να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους, 

να τους καμαρώσουν οι γονείς τους, οι παππούδες 

και γιαγιάδες τους, οι οικείοι τους εν γένει και οι 

φίλοι τους.  Ειδική απονομή έγινε στους 

αριστούχους του PALSO LAAS στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν συμμετοχής στο 

επόμενο ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας και στους αριστούχους του NOCN στους οποίους 

κληρώθηκε από μία δωρεάν συμμετοχή στα επίπεδα Β2 και Γ2, για τους αριστούχους των 

επιπέδων Β1 και Β2 αντίστοιχα, προσφορά της ESOL Exams αντιπροσώπου του NOCN στην 

Ελλάδα. 

Τα κεράσματα που μοιράστηκαν προσφέρθηκαν 

πλουσιοπάροχα από επαγγελματίες του  Ρεθύμνου. 

Κληρώθηκαν πολλά και ιδιαίτερα δώρα που ευγενικά παρείχαν 

χορηγοί από τον τόπο μας και οι εκδοτικοί οίκοι που πάντα 

στηρίζουν τις δράσεις του PALSO Ρεθύμνου. 

Ο Σύλλογος PALSO Ρεθύμνου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους 
επίσημους προσκεκλημένους για την απονομή των 
πιστοποιητικών: Εκπρόσωπο Ιεράς Μητροπολίτης Ρεθύμνου 
και Αυλοποτάμου, Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Ρεθύμνου Γ. 
Γεωργαλή, Διευθυντή ΔΔΕ Ρεθύμνου Μ. Μαραγκάκη, 
Υποδιευθυντή 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου Β. 
Μπουραλέξη. 
Ευχαριστούμε επίσης: 

-την Δημοτική Φιλαρμονική και τον αρχιμουσικό της Σ. Αποστολάκη. 

-τους εκδότες χορηγούς μας κατά αλφαβητική σειρά: BURLINGTON BOOKS, ESOL EXAMS NOCN, 

EXPRESS PUBLISHING, GRIVAS PUBLICATIONS, HAMILTON HOUSΕ, MM PUBLICATIONS καθώς και 

τους  τοπικούς μας χορηγούς. 

Πιο πολύ από όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τους γονείς και μαθητές 

μας που ήταν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της εκδήλωσης!! 
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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 
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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! 



12 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

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! 


