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Επιστολή – Καταγγελία της 
ΠΟΙΚΞΓ   γ ι  α   τη     διαπίστευση 
των φορέων πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας και της 
συμπερίληψης των τεσσάρων 
δεξιοτήτων του λόγου  
 
Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη την Υπουργό Παιδείας, κ. Νίκη 
Κεραμέως, τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη 
Βορίδη, τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο 
Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
κ. Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και στα Κόμματα, 
Βουλευτές, ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη ΓΣΕΒΕΕ, 
ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ και ΔΟΕ απέστειλε η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών με 
θέμα την διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας και της συμπερίληψης των 
τεσσάρων δεξιοτήτων του λόγου. 

 
 
 

Καταγγέλλουμε την 
πλήρη,  αναιτιολό-
γητη,   προκλητική  
κ α ι    επικίνδυνη 
αδιαφορία ό λ ω ν  
των εμπλεκομένων 
αρμόδιων  πολιτι-
κών  παραγόντων,  
κυβερνητικών  φο-
ρέων  κ α ι  υπηρε-
σιών, κ α ι μάλιστα 
διαχρονικά μ έ χ ρ ι 

σήμερα,   αφενός  μεν  ως  προς  το  ζήτημα της διαπί-
στευσης   των  φορέων  πιστοποίησης  της γλωσσομά-
θειας και αφετέρου δε, ως  προς  εκείνο της πιστοποί-
ησης της γλωσσομάθειας με  το  να  περιλαμβάνει  τις 
τέσσερις δεξιότητες του λόγου. 
Έχουμε κατ' επανάληψη επί σειρά ετών καταγγείλει 
την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της  

 

 

 

 
 

πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας. Κατάσταση η 
οποία παραμένει στάσιμη και λίαν προβληματική. 
Το παρόν ελλιπές, μεταβατικό και σίγουρα ασαφές 
θεσμικό Πλαίσιο επιτρέπει: 
 
◼Στην Πολιτεία να παραλείπει επιτέλους να 
προχωρήσει στην απαραίτητη και αναγκαία 
συγκρότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Επισημαίνουμε ότι το Π.Δ. 116/2006 στο άρθρο 1 
κάνει λόγο για μεταβατικό χρονικό διάστημα 
«μέχρι τον καθορισμό των πιστοποιημένων 
φορέων από την αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων….». Μεταβατικό στάδιο όμως 
που διαρκεί παρανόμως, πέραν κάθε ενδεχόμενου 
ευλόγου χρονικού ορίου, 15 ολόκληρα χρόνια!!!! 
Είναι λοιπόν προφανής και ανεξήγητη η επιμονή 
και συντήρηση αυτού του μεταβατικού σταδίου, το 
οποίο αν δεν αρθεί, ως οφείλεται, ΑΜΕΣΑ, θα 
συνιστά καταφανώς δόλια συμπεριφορά εκ μέρους 
της Πολιτείας, καθόσον παραλείπεται η σύσταση 
της απαραίτητης αυτής Επιτροπής από το έτος 
2006. Γεγονός που αποτελεί πανευρωπαϊκή 
πρωτοτυπία !!!!!  
 
◼Την αναγνώριση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 
που περιλαμβάνουν εξέταση ακόμη και σε δύο 
μόνον δεξιότητες, αντί των επιστημονικά και 
εκπαιδευτικά ορθών, τεσσάρων ήτοι κατανόηση 
και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και 
παραγωγή γραπτού λόγου. Με τον τρόπο αυτό 
καταστρατηγείται η πάγια και διαχρονική θέση των 
απανταχού της γης γλωσσολόγων, σύμφωνα με την 
οποία δεν είναι δυνατό να πιστοποιηθεί ότι 
κάποιος γνωρίζει μία γλώσσα εάν δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί επαρκώς στις τέσσερις αυτές 
δεξιότητες. Ως εκ τούτου σύμπασα η παγκόσμια 
εκπαιδευτική κοινότητα μοιράζεται και υιοθετεί 
την πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας μέσα  
 
 
 
 



από την επιτυχή αξιολόγηση στις τέσσερις ανωτέρω 
δεξιότητες. 
 
◼Τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν 
επιτήδειοι «επαγγελματίες» του χώρου μας, που 
εκμεταλλευόμενοι την «απλότητα» των εξετάσεων 
που εξαντλείται σε δύο μόλις δεξιότητες, επιδιώκουν 
το εύκολο κέρδος και οδηγούν σε ευτελισμό την 
διαδικασία πιστοποίησης της γλωσσομάθειας, αλλά 
και σε πλήρη υποβάθμιση το θεσμοθετημένο Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, β2 ΚΑΙ Β1 
αντίστοιχα (άρθρο 1 παρ. 3 Π.Δ. 116/2006 όπως 
ισχύει), που ρητώς προβλέπει την απόκτησή του 
κατόπιν επιτυχούς εξέτασης και στις τέσσερις ως άνω 
δεξιότητες. 
 
◼Απροκάλυπτα την παραβίαση της αρχής της 
ισότητας, με ταυτόχρονη κατάφωρη παραβίαση και 
της αρχής της αξιοκρατίας και της εύλογης 
εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αλλά και της 
αμεροληψίας που επιβάλλουν οι συνταγματικές 
επιταγές των άρθρων 103, 107 του Συντάγματος για 
την στελέχωση του δημοσίου τομέα και την απόκτηση 
της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου, όπου η 
απόκτηση της ιδιότητας αυτής θα πρέπει να γίνεται 
επί τη βάσει όμοιων και αντικειμενικών κριτηρίων και 
προσόντων μεταξύ των υποψηφίων, που δεν θα 
διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους, 
προκειμένου να διασφαλίζουν την αμεροληψία και το 
αδιάβλητο της διαδικασίας αξιολόγησης και ουδόλως 
να την θέτουν εν αμφιβολία, όταν υπάρχει 
ανομοιογένεια ως προς το περιεχόμενο των τυπικών 
προσόντων (άλλα δηλαδή πιστοποιητικά που 
αφορούν και τις τέσσερις δεξιότητες και άλλα που 
αποκτώνται κατόπιν αξιολόγησης σε λιγότερες 
δεξιότητες). 
 
◼Την εκμετάλλευση των υποψηφίων οι οποίοι 
ασφαλώς επιθυμούν και αρκούνται σε τυπική και 
εύκολη διαδικασία πιστοποίησης, αδιαφορώντας 
τόσο για το επίπεδο της παρεχόμενης γνώσης όσο και 
για την ουσιαστική δυνατότητα κατανόησης της ξένης 
γλώσσας στο μέγιστο δυνατό εύρος της, προκειμένου 
να καταστεί ευκολότερη η απόκτηση ενός τέτοιου 
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.  
 
◼Την υποστελέχωση και απαξίωση των Υπηρεσιών 
του Δημοσίου με «γλωσσομαθείς» που έχουν 
εξεταστεί μόλις σε δύο δεξιότητες, με αποτέλεσμα να 
τίθεται εν αμφιβόλω ο σκοπός του νομοθέτη που 
απαιτεί ως τυπικό προσόν για τον διορισμό ή την 
πρόσληψη στο δημόσιο τομέα την αποδεδειγμένη  
 

γνώση της ξένης γλώσσας, για την εξυπηρέτηση του 
αντίστοιχου δημόσιου σκοπού. 
 
Για όλους τους πιο πάνω λόγους ζητούμε άμεσα :  
 
1. Να πάψει η Ελληνική Πολιτεία και τα 
εμπλεκόμενα Υπουργεία και Υπηρεσίες, το 
προσφιλές τους διαχρονικό παιχνίδι της απόσεισης 
των ευθυνών τους για την σημερινή δυσάρεστη και 
αλγεινή κατάσταση. Έχει ξεπεραστεί το όριο της 
ανοχής και αντοχής από όλους μας για αυτήν την 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ πρακτική που συντηρείται καθώς και 
από τις υποσχέσεις ή τις δηλώσεις για 
ενδελεχέστερη μελέτη και έρευνα επάνω στα 
θέματα αυτά, με συνεχείς διακηρύξεις για την 
ολοένα και σε μεγαλύτερο βάθος εξέτασή τους με 
συναρμόδια υπουργεία ή και με κοινωνικό διάλογο 
που συνήθως εξαντλείται σε κατ' επίφαση 
συσκέψεις, διαδικτυακές διαβουλεύσεις που δεν 
οδηγούν πουθενά  
 
2. Την άμεση συγκρότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
 
3. Να γίνει άμεσα αποδεκτή από το Υπουργείο 
Εσωτερικών η γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 444/2009 
του ΝΣΚ, που αναφέρεται στις τέσσερις δεξιότητες 
για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας.  
 
4. Να προωθηθεί σαφής και κατηγορηματική – 
πανηγυρική νομοθετική ρύθμιση που να 
συμπληρώνει την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα 
με την οποία θα προβλέπεται ότι για την 
πιστοποίηση της γλωσσομάθειας απαιτείται, 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, η επιτυχής εξέταση και στις τέσσερις 
ως άνω δεξιότητες λόγου. Ελπίζουμε ότι επιτέλους 
η σοβαρότητα του θέματος θα βρει ευήκοα ώτα και 
θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας.  
 
Την επιστολή υπογράφουν ,εκ μέρους του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΙΚΞΓ, ο Πρόεδρος               
κ. Κροντήρης Βασίλης και ο Γενικός Γραμματέας                
κ. Σόλων Ευαγγελόπουλος. 
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Υπεύθυνη δήλωση επιχειρή-
σεων-εργοδοτών για rapid test: 
Διευκρινίσεις για την υποβολή 
και παράταση έως και τη 
Δευτέρα 08/11 

 
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης 
δήλωσης «περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής 
των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων 
σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 κατά την εβδομάδα αναφοράς», έως και τη 
Δευτέρα 08/11 και ώρα 24.00 για τις εβδομάδες 
αναφοράς 18-24 Οκτωβρίου και 25-31 Οκτωβρίου. 
 
Αναφορικά με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης 
δήλωσης επιχειρήσεων –εργοδοτών διευκρινίζονται 
τα εξής: 
 
Α) Στη στήλη «Λόγοι δικαιολογημένης μη διενέργειας 
διαγνωστικών ελέγχων νόσησης», προστίθενται οι 
ακόλουθες τρεις τιμές: 
(ε) Μη παροχή εργασίας με φυσική παρουσία για 
άλλους λόγους   
(στ) Έχει υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο που 
καλύπτει την εβδομάδα αναφοράς 
(ζ) Κατοχή πιστοποιητικού νόσησης εν ισχύ, σύμφωνα 
με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του 
πιστοποιητικού 
 
Β) Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να εξαιρούνται 
οριστικά από την προσυμπλήρωση στο εν λόγω 
έντυπο (μενού: μητρώα – στοιχεία προσωπικού), οι 
ακόλουθες περιπτώσεις εργαζομένων, που τυχόν 
εμφανίζονται στο σύστημα ως υπόχρεοι διενέργειας 
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης: 
- περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους έχει 
επέλθει η λύση της σύμβασης εργασίας τους (με 
καταγγελία ή με οικειοθελή αποχώρηση). 
- περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν αποβιώσει. 
 

 

Γ) Επισημαίνεται ότι δίνεται η δυνατότητα 
διαγραφής και μη συμπεριληψής τους στην 
υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, των 
εργαζομένων που δεν είναι υπόχρεοι σε διενέργεια 
διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 Κ.Υ.Α. (π.χ. 
εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ 14 
ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 
και εμφανίζονται ως υπόχρεοι διενέργειας 
διαγνωστικού ελέγχου). Επίσης δίνεται η 
δυνατότητα ορθής επανάληψης του εντύπου εντός 
της ταχθείσας προθεσμίας υποβολής. 
 
Δ) Για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ λαμβάνεται υπόψη ο 
πραγματικός χρόνος εργασίας τους εβδομαδιαίως 
και ως εκ τούτου ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 Κ.Υ.Α. για τις 
περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης. 
 
Ε) Επιχειρήσεις-Εργοδότες εργαζομένων για τους 
οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του 
εντύπου Ε4 στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», όπως για 
παράδειγμα περιπτώσεις εργατών γης, αλιεργατών 
και εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες 
ιδιωτικών οικοδομικών έργων, δεν έχουν 
υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης 
δήλωσης. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 Κ.Υ.Α. 
 

 
 
 
 
 
 



Κέντρα Ξένων Γλωσσών  
Ποιο είναι το καταλληλότερο  
μέσον για τη διαβίβαση των 
εσόδων σας, στη ψηφιακή 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ My DATA. 
 

 

Ισμήνη Γκούμα 
Computax 

 
 
Με βάση την εμπειρία μας στον κλάδο των ΚΞΓ, σας 
αναφέρουμε τα προτερήματα και μειονεκτήματα 
του κάθε τρόπου προκειμένου να λάβετε την 
καλύτερη απόφαση για την επιχείρησή σας.  
 
ΕΠΙΛΟΓΗ 1Η  
Χρήση Δωρεάν ERP προγράμματος της ΑΑΔΕ                         
‘’ timologio’’ https://www.aade.gr/timologio . 

Το κράτος διαθέτει σε όλους δωρεάν ένα λογισμικό 
πρόγραμμα μέσω του οποίου μπορείτε να τιμολογείτε 
τους πελάτες σας, είτε είναι πελάτες-ιδιώτες είτε 
επιχειρήσεις.  
◼Όταν θα εκδίδετε το παραστατικό, αυτό αυτόματα 
θα ενημερώνει το My DATA χωρίς να κάνετε εσείς 
οποιαδήποτε επιπλέον εργασία. 
◼Είναι ένα πρόγραμμα τιμολόγησης και μόνο. Δεν 
μπορείτε να κρατάτε τα οικονομικά του σχολείου σας 
μέσω του προγράμματος timologio.  
◼Επίσης, δεν έχει τεχνική υποστήριξη, επομένως για 
το στήσιμο και τις απορίες σας θα πρέπει να 
ανατρέχετε στις οδηγίες χρήσης.  
 
ΕΠΙΛΟΓΗ 2Η  
Αγορά ERP προγράμματος. Σε αυτή τη περίπτωση θα 
έχετε τη δυνατότητα να συζητήσετε τις ανάγκες τις 
επιχείρησής σας με τον πάροχο που θα επιλέξετε  

προκειμένου να σας εγκαταστήσουν το 
κατάλληλο πρόγραμμα ενώ θα μπορείτε να έχετε 
τεχνική υποστήριξη.  
◼Εφόσον το επιλέξετε θα μπορείτε να κρατάτε τα 
οικονομικά του σχολείου σας. 

◼Όταν θα εκδίδετε το παραστατικό, αυτό 
αυτόματα θα ενημερώνει το My DATA χωρίς να 
κάνετε εσείς οποιαδήποτε επιπλέον εργασία. 
◼Σε αυτή την επιλογή υπάρχει κόστος σε ετήσια 
βάση.  
 
ΕΠΙΛΟΓΗ 3Η  
Εγκατάσταση ταμειακής μηχανής.  

Η χρήση ταμειακής μηχανής είναι άλλος ένας 
τρόπος για να εκδίδετε τις αποδείξεις προς τους 
μαθητές σας.  
◼Γλυτώνετε από τον κόπο να γράφετε τα στοιχεία 
των μαθητών σας.  
◼Σε αυτή την επιλογή υπάρχει κόστος.  
◼Δεν μπορείτε να κρατάτε τα οικονομικά της 
επιχείρησής σας.  
◼Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκδώσετε 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα καταφύγετε σε 
χειρόγραφο μπλοκ.  
◼Απόδειξη μέσω ταμειακής κόβουμε για τα 
χρήματα που έχουμε εισπράξει.  

https://www.aade.gr/timologio


◼Άρα όταν θα πρέπει να κλείσετε τη χρονιά, 
ανεξάρτητα εάν τα έχετε εισπράξει από τους μαθητές 
σας θα αναγκαστείτε να καταφύγετε πάλι στο 
χειρόγραφο μπλοκ.  
 
ΕΠΙΛΟΓΗ 4Η 

Από κοινού συμφωνία με τα ανεβάζει ο λογιστής σας. 
 

Εφόσον αποφασίσετε να μην προχωρήσετε στη 
μηχανογραφημένη έκδοση των εσόδων σας τότε μια  
λύση είναι να το κάνει ο λογιστής για λογαριασμό σας.  
◼Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να συνεργάζεστε με 
τον λογιστή σας και να του προωθείτε όλα τα 
παραστατικά σας άμεσα για να μπορεί να τα 
επεξεργάζεται αναλόγως.  
 
………………………………………………………………………………….. 
Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι δεν καταργείτε η 
χειρόγραφη έκδοση των παραστατικών σας.  
Είναι δική σας επιλογή εάν θα προχωρήσετε στην 
αλλαγή του τρόπου έκδοσης των εσόδων σας.  
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι 
κάθε μήνα θα ανεβαίνουν τα έσοδα στη πλατφόρμα 
της ΑΑΔΕ My DATA. 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην Palso είμαστε δίπλα στους πληγέντες συναδέ-
λφους του νομού Ηρακλείου. 
Καλούμε  κάθε  έναν  και  κάθε  μία  συνάδελφο να 
ενισχύσει την προσπάθεια μας: 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN:  
GR54 0172 0510 0050 5104 5781 111 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

palso_fed 

https://www.facebook.com/hashtag/palso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKg-83_-QwwFQoP14fb5Ay9VYYqzvlKxdgNN1nJpu_8a5xV0KkALx8uKHn9EEa0ijRs-ZwXiXQOkLZRC8qVMcVtlav1RUlHYx-rMSp5jshMOjseXQl3lLk24IbsWr1Pk6Szbpp-Iv48xF3R4k68EtbGNVaZrDjGs6iTJEpw6u9GNXR7KQQRZraE-nlnhP4ZwU&__tn__=*NK*F


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Μέχρι 15 Νοεμβρίου παράταση της 
προθεσμίας υποβολής των 
απαραίτητων δικαιολογητικών για τις 
επιχειρήσεις που έλαβαν 
χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο 
όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής και του μέτρου της 
Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού 
Σκοπού, καθώς και τις επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στο μέτρο της 
Επιδότησης Παγίων Δαπανών. 
 

 

 

Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι ανανεώσεις 
αδειών διδασκαλίας στις Διευθύνσεις 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 
✓Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή 
Επάρκειας (δεν χρειάζονται επικύρωση 
(εκτός τον πτυχίων που έχουν 
αποκτηθεί στην αλλοδαπή)). 
✓Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού 
ιατρού (να έχει εκδοθεί εντός του 
προηγούμενου τριμήνου από την 
ημνια κατάθεσης)  
✓Γνωμάτευση ψυχιάτρου (να έχει 
εκδοθεί εντός του προηγούμενου 
τριμήνου από την ημνια κατάθεσης) 
✓Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. 
✓Αντίγραφο εκδοθείσας άδειας από τη 
αρμόδια Δ.Δ.Ε. 
✓Δήλωση του ν. 1599/1986  ότι δεν 
έχετε την ιδιότητα δημοσίου 
υπαλλήλου 
✓Βεβαίωση από τον ΕΟΠΠΕΠ για 
εμπρόθεσμη υποβολή (μέχρι 
30/08/2019) της αρχικής αίτησης για 
ανανέωση διδασκαλίας. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

15 
Nοέμβρ. 

30 
Νοεμβρ. 

40  
Ιάκωβος Γκούμας 
Ο Ιάκωβος Γκούμας συνέδεσε το όνομά του με 

την PALSO έχοντας υπάρξει στενός συνεργάτης 

της Ομοσπονδίας από το1993, παρέχοντας 

λογιστική κάλυψη και χρήσιμες συμβουλές 

τόσο στα όργανα της διοίκησης όσο και στα 

μέλη της PALSO.  

PALSO 
χρόνια 

Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 

Ο Ιάκωβος Γκούμας 

παραμένει στη 

μνήμη μας ως ένας 

εργατικός, αξιόπι-

στος και πάνω από 

όλα ηθικός άνθρω-

πος που προσέφερε 

στην ΠΟΙΚΞΓ τις 

υπηρεσίες του με 

αγάπη και ενδιαφέ-

ρον για τον κλάδο 

μας. 


