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Λόγω των έκτακτων συνθηκών και εφόσον δεν 
καταστεί εφικτό να διεξαχθούν δια ζώσης 
εξετάσεις, δίνεται η δυνατότητα σε όσους 
υποψήφιους επιθυμούν, και έχουν ήδη εγγραφεί 
στις εξετάσεις Δεκεμβρίου 2020, να επιλέξουν να 
εξεταστούν online μέσω του ολοκληρωμένου 
εξεταστικού συστήματος της GlobalCert 
(Integrated Examination System).  
Η online εξέταση είναι ακριβής προσομοίωση της 
έντυπης εξέτασης (Paper Based) NOCN ESOL 
International. Η επιτήρηση (Online Proctoring) θα 
πραγματοποιηθεί με αυστηρά κριτήρια και 
προδιαγραφές μέσω σύγχρονης και  αξιόπιστης 
εφαρμογής, προκειμένου να διασφαλιστεί το 
αδιάβλητο των εξετάσεων.  
Ο επιτηρητής είναι υποχρεωμένος να τερματίσει 
την εξέταση αν κατά τη διάρκειά της: 
-ο υποψήφιος σηκωθεί από τη θέση του για τον 
οποιοδήποτε λόγο ακόμα και για τουαλέτα. 
-βρίσκεται ή εισέλθει κάποιος άλλος στο δωμάτιο 
εκτός του υποψηφίου.  
Η εξέταση διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος ή σύνδεσης στο internet. 
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, 
tablet, οποιονδήποτε άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών, λεξικών και λοιπών βοηθημάτων.    
Ακόμα και αν ο υποψήφιος ολοκληρώσει ένα 
μέρος της εξέτασης νωρίτερα, δεν θα μπορεί να 
επωφεληθεί τον επιπλέον χρόνο για την επόμενη 
δεξιότητα. 
Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί μέσω 
σύγχρονου συστήματος τηλεδιάσκεψης.  
Οι συμμετέχοντες στις Computer Based εξετάσεις 
θα πρέπει να διαθέτουν: 
Σταθερό υπολογιστή ή laptop  

Σταθερή σύνδεση στο internet 
Κάμερα,  Μικρόφωνο,  Ακουστικά   
Οι συμμετέχοντες στις Computer Based εξετάσεις 
θα λάβουν στο email τους: 
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες της 
εξέτασης 
Τον ειδικό κανονισμό εξέτασης  
Πρόσβαση σε online demo tests 
Εγχειρίδιο χρήσης (manual) της εξεταστικής 
πλατφόρμας 
Οι υποψήφιοι με μαθησιακές /άλλες δυσκολίες θα 
εξεταστούν με επιπλέον χρόνο. 
Το κάθε ΚΞΓ πρέπει να στείλει αυστηρά μέχρι 
16/2/2021 στο σύλλογό του το συνημμένο αρχείο 
Εxcel με συμπληρωμένες όλες τις στήλες με τα 
στοιχεία των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στις 
Computer Based εξετάσεις. 
Ο κάθε σύλλογος θα συγκεντρώσει τα αρχεία  των 
ΚΞΓ αλλά και των ανεξάρτητων υποψηφίων, 
δημιουργώντας ένα ενιαίο αρχείο με όλους τους 
υποψηφίους του συλλόγου, το οποίο θα αποστείλει  
άμεσα στην Ομοσπονδία προκειμένου να γίνει η 
αναγκαία οργάνωση-προετοιμασία από τον φορέα. 
Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία δεν θα 
είναι εφικτός ο προγραμματισμός των εξετάσεων. 
Οι Computer Based εξετάσεις θα διεξαχθούν 
τέλος Μαρτίου και οι υποψήφιοι θα εξεταστούν 
στο επίπεδο που έχουν ήδη δηλώσει.  
Όποιος υποψήφιος δηλώσει συμμετοχή για τις 
Computer Based εξετάσεις και δεν προσέλθει για 
οποιονδήποτε λόγο, θα θεωρηθεί απών και δεν θα 
μπορεί να μεταφέρει τα εξέταστρα σε οποιαδήποτε 
μελλοντική εξεταστική περίοδο.  
Δεν υπάρχει δυνατότητα για late entries. 
Προσοχή: Aν η διεξαγωγή Paper Based εξετάσεων 
επιτραπεί έως τέλος Μαρτίου, τότε οι Computer 
Based εξετάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν.  
Αν έως τέλος Μαρτίου δεν καταστεί εφικτό να 
γίνουν οι Paper Based εξετάσεις τότε οι 
υποψήφιοι μεταφέρονται στις εξετάσεις θερινής 
περιόδου. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

CBT 
Computer Based  

Test 

Εξετάσεις θερινής περιόδου 2021 
NOCN 05/06/2021  και  LAAS 06/06/2021 

Θα λάβετε σύντομα αναλυτική εγκύκλιο. 

 



Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Computer 
Based Εξετάσεις. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Στις Online εξετάσεις Μαρτίου 2021 μπορούν να 
συμμετέχουν και Αll & Refer υποψήφιοι. 
Στο μέρος Writing οι υποψήφιοι πληκτρολογούν 
την έκθεση (υπάρχει δυνατότητα να γράψουν μία 
πρόχειρη έκθεση σε χαρτί αν αυτό δεν τους 
καθυστερήσει στο χρόνο). 
Δεν υπάρχει δυνατότητα στις online εξετάσεις οι 
υποψήφιοι να εκμεταλλευτούν τον περίσσιο χρόνο 
αν ολοκληρώσουν συντομότερα το Reading. Δηλαδή 
για το writing θα έχουν ακριβώς τον προκαθορισμέ-
νο χρόνο. 
Οι υποψήφιοι θα δώσουν την εξέταση στον 
προσωπικό τους χώρο στο σπίτι τους και μόνο. Σε 
καμία περίπτωση στο ΚΞΓ. 
Οι υποψήφιοι συνδέονται 1 ½ ώρα προ εξέτασης 
και γίνεται πολύ αυστηρή επιτήρηση – έλεγχος στο 
χώρο. 
Έχει ήδη σταλεί σε όλους τους συλλόγους Online 
Demo Test. 
Σύντομα θα σταλούν διευκρινίσεις από 
την GlobalCert – Esol Exams σχετικά με το αν 
υπάρξει πρόβλημα με τη σύνδεση στο ίντερνετ ή με 
το ρεύμα την ώρα της εξέτασης. 
Για όλους τους υποψήφιους (από ΚΞΓ και 
ανεξάρτητοι) πρέπει να συμπληρωθεί στο Excel που 
θα στείλουν οι σύλλογοι στην Ομοσπονδία το 
προσωπικό email . Ειδικά για τους ανεξάρτητους 
που θα δηλώσουν Online, το email πρέπει να είναι 
αυτό που δήλωσαν εξ αρχής στην ηλεκτρονική 
αίτηση που υπέβαλαν. 
Η στήλη Candidate Application ID στο Εxcel που θα 
στείλουν οι σύλλογοι στην Ομοσπονδία 
συμπληρώνεται μόνο για ανεξάρτητους 
υποψήφιους που θα δηλώσουν online συμμετοχή. 
Η στήλη ID Code στο Excel που θα στείλουν οι 
σύλλογοι στην Ομοσπονδία συμπληρώνεται μόνο 
για υποψηφίους Refer και εκεί συμπληρώνεται 
ο Refer ID Code (της τελευταίας συμμετοχής στις 
εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο). 

Μετακίνηση στον χώρο εργασίας.  
Τι ισχύει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων,  ελεύθε-
ρων επαγγελματιών   και  επιτηδευματιών  
συμπληρώνεται ηλεκτρονικά  από  τους ίδιους η  
υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθ.8 του ν. 1599 /1986   
στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους  κωδικούς TAXISNET ή 
Το ΈΝΤΥΠΟ Βεβαίωσης Κίνησης που θα βρείτε 
παρακάτω. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης 
δήλωσης ή της βεβαίωσης κίνησης πρέπει να λάβει 
χώρα πριν από τη μετακίνησή τους και να 
επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 
στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μαζί με εκτύπωση 
από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των 
φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και 
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη 
ηλεκτρονική απεικόνιση. 
     
    Κατεβάστε τις βεβαιώσεις: 

    https://bit.ly/3rK3BU0  (Για επαγγελματίες)  

    https://bit.ly/3d5Bnzb (Για Εργαζόμενους) 
 

Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού 
τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για 
τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, 
κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) του 
εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) 
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η βεβαίωση χορηγείται σε 
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο 
πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο 
διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να 
μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά 
τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του 
ωραρίου εργασίας του. Εναλλακτικά μπορεί να 
λαμβάνεται Βεβαίωση Κίνησης για εργαζομένους 
(δείτε τα links παραπάνω). 
 

Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να 
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων 
(14) ημερών. 

ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ 

https://bit.ly/3rK3BU0?fbclid=IwAR16LdkGMyvnsMNPI2I1lJ3wxlllVNMVIGbprkl2Vy6j2yz8T4hdFe85J-U
https://bit.ly/3d5Bnzb?fbclid=IwAR39bfYJYQPl_OF7QAwnO8s_eVoXKUw2GRHLbtALBzz83Uk5H2Ff2CLRMFc


Επιστολή της PALSO προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη για την 
διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης 
της γλωσσομάθειας  και  την πιστοποίηση 
της γλωσσομάθειας που περιλαμβάνει  τις 
τέσσερις δεξιότητες του λόγου. 
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Σε συνέχεια της από 07/01/2021 και με αριθμ. 
πρωτ. 37006-13 επιστολής μας προς τα Μέλη της 
Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας 
τάξης και Δικαιοσύνης,  επ΄αφορμή του Σχεδίου 
Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων 
στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), επί της 
οποίας δεν λάβαμε απάντηση, απευθύνουμε την 
παρούσα μας προς εσάς, ως καθ΄ύλην αρμόδιο 
Υπουργό.     
Το ζήτημα αφορά αφενός μεν το διαχρονικό πάγιο 
αίτημά μας για την διαπίστευση των φορέων 
πιστοποίησης της γλωσσομάθειας και αφετέρου 
δε, την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας με το να 
περιλαμβάνει τις τέσσερις δεξιότητες του λόγου.  
Τόσο το πρώτο από τα ζητήματα αυτά όσο και το 
δεύτερο, είναι μείζονος σημασίας,  καθόσον :  
Εις ό,τι αφορά το πρώτο:  

Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας η 
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 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, Α Μ Ε Σ Α, θα  
συνιστά καταφανώς δόλια συμπεριφορά εκ μέρους 
της Πολιτείας, καθόσον παραλείπεται η σύσταση 
της Επιτροπής αυτής από το έτος 2006.   
Ως προς το δεύτερο ζήτημα :  

Αποτελεί πάγια και διαχρονική θέση των 
απανταχού της γης γλωσσολόγων. Άπαντες ανά τον 
κόσμο γλωσσολόγοι συμφωνούν ότι 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 
(κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, 
κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου).  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω αλλά και 
των όσων αναφέρονται τόσο στο άρθρο 1 του Π.Δ. 
146/2007  που τιτλοφορείται: Τροποποίηση Π.Δ. 
50/2001 Προσόντα Διορισμού στο Δημόσιο – 
πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας, όπου ρητώς 
αναφέρεται ότι : «Για την Αγγλική Γλώσσα  
Πιστοποιητικά Proficiency  των πανεπιστημίων 
Cambridge ή Michigan ή πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή , εφόσον 
είναι πιστοποιημένο ή αναγνωρισμένο από την 
αρμόδια αρχή της οικείας χώρας, για να διενεργούν 
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης 
της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο… », όσο 
και στο ότι η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας σε 
επίπεδο πολύ καλής ή καλής γνώσης ή μέτριας 
γνώσης, γίνεται και με κρατικό πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα 
(άρθρο 1 παρ.3 Π.Δ. 116/2006 ως ισχύει), κατόπιν 
επιτυχούς εξέτασης και στις τέσσερις δεξιότητες 
του λόγου, τίθεται παραβίαση του άρθρου 4 του 
Συντάγματος, όταν αναγνωρίζονται πιστοποιητικά 
γλωσσομάθειας που περιλαμβάνουν εξέταση σε 
δύο μόνον δεξιότητες.  

Πέραν της παραβίασης της αρχής της ισότητας, το 
ως άνω φαινόμενο αποτελεί και 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). 
Έχοντας υπόψη σας, όλα τα ανωτέρω, κρίνεται 
αναγκαία η προσθήκη στις ήδη ψηφισθείσες 
διατάξεις του ως άνω νομοθετήματος (Σχέδιο Νόμου 
του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ότι όλα 
τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που θα 
μοριοδοτούνται για την πιστοποίηση της ξένης 
γλώσσας θα αφορούν γνώση αυτής (οιουδήποτε 
επιπέδου), κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης και στις 
τέσσερις δεξιότητες του λόγου.  
 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ  
Ζητούμε, εμφατικά, ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ, 
συνάντησή μας μαζί σας για την προσήκουσα 
διευθέτηση των ως άνω ζητημάτων, όπως επιτάσσει 
η αρχή της νομιμότητας που οφείλει να διατρέχει 
την λειτουργία της Δημόσιας διοίκησης και οι 
ισχύουσες συνταγματικές επιταγές.  
 

  
 

 
Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου και 
για τον μήνα Μάρτιο. 
 
Τοποθέτηση του Υπ.Οικονομικών κ. Σταϊκούρα  

 
Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία 

βρίσκεται σήμερα σε αναστολή με εντολή δημόσιας 

αρχής και κλάδοι οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από 

την υγειονομική κρίση  δικαιούνται υποχρεωτική 

πλήρη απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου στα 

επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον μήνα 

Μάρτιο. 

 

Οι ιδιοκτήτες – φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν 
ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθούν 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το 80% του 
μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, ενώ οι 
ιδιοκτήτες – νομικά πρόσωπα θα αποζημιωθούν με 
το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος. 
Ισχύει η πρόβλεψη για μείωση ενοικίου κατά 40% 
στους υπόλοιπους πληττόμενους κλάδους, για όλο 
το 1ο τρίμηνο του 2021, καθώς και στην πρώτη 
κατοικία των εργαζομένων που βρίσκεται σε 
αναστολή η σύμβαση εργασίας τους και στη 
φοιτητική κατοικία των παιδιών τους. 

Μείωση Ενοικίων  
Εξολοκλήρου απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής ενοικίου για τα ΚΞΓ για τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 
  

 
Σύμφωνα με την απόφαση Α.1025/2021 που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ,  τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών 
(ΚΑΔ 85.59)  απαλλάσσονται εξολοκλήρου από 
την υποχρέωση καταβολής ενοικίου 
της επαγγελματικής τους στέγης για τους μήνες 
1/2021 και 2/2021. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιβράβευση Συλλόγων 
Την θέσπιση  ετήσιου βραβείου αναγνώρισης της 
συμβολής των συλλόγων που προωθούν τις 
εξετάσεις LAAS και NOCN και συμμετέχουν σε 
αυτές με αυξανόμενο αριθμό υποψηφίων κάθε 
χρόνο ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας. 
Η πρόταση της κ. Βέκης Αθανασάκη (Πρόεδρος 
ΣΙΚΞΓ  Άρτας) μέσω του δίαυλου επικοινωνίας και –
ιδεών New Ideas εγκρίθηκε ομόφωνα. 
 

Η ανακοίνωση των βραβευθέντων συλλόγων της 
χρονιάς καθώς και η απονομή των βραβείων θα 
γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
«Θεωρώ ότι είναι μια ηθική ανταμοιβή των συλλόγων 
που πραγματικά συντάσσονται με το έργο και το όραμα 
της PALSO την οποία θα προβάλουν στις πόλεις τους 
αποκομίζοντας μεγάλη δημοσιότητα και σίγουρα οι 
λοιποί σύλλογοι θα κάνουν μια μεγαλύτερη 
προσπάθεια.» 
Β. Αθανασάκη   

PALSO  New Ideas 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 



Νίκος Μάρας  
Αποχαιρετιστήρια Επιστολή  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 Όπως όλοι ξέρουμε όλα κάποτε 
φτάνουν στο τέλος τους . Έτσι λοιπόν 
έφτασε και στιγμή που θα πρέπει να 
αποχαιρετήσω την συνδικαλιστική 
ζωή και τους αγώνες από την πρώτη 
γραμμή. Ήρθε η στιγμή που θα 
πρέπει κι’ εγώ να αποσυρθώ από την 

δράση. Πριν το κάνω όμως θα ήθελα να πω δύο 
λόγια και να  αναφερθώ σε κάποιους ανθρώπους  
που με στήριξαν σε όλους αυτούς αγώνες. 
Θα ξεκινήσω μιλώντας για τον αείμνηστο Πρόεδρο 
τον Γιάννη Μιχαηλίδη ο οποίος μου εμπιστεύτηκε 
την θέση του Έφορου Palso, την εκπροσώπηση της 
ομοσπονδίας σε διεθνείς φορείς όπως το ICC και 
την Ealta ,μου εμπιστεύτηκε τον συντονισμό για την 
επανεγγραφή του Syllabus, την εκπαίδευση των 
εξεταστών προφορικών καθώς επίσης και την 
παραγωγή του ευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου 
γλωσσών . 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους  
Παπακώστα Κώστα ,την Ευαγγελία Τζάνε ,τον 
Τρίπκο Δημήτρη ,τον Θέμη Πατσιούρα ,τον 
Ευαγγελόπουλο Σόλων και τον Λουκά Παγούρα, οι 
οποίοι από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μου στο 
δύσκολο έργο που έπρεπε να επιτελέσω  όλα αυτά 
τα χρόνια. Αναφερόμενος σε κάθε έναν  ξεχωριστά 
θα πρέπει να ευχαριστήσω τους άμεσους 
συνεργάτες μου. Δίχως αυτούς δεν θα ήταν τίποτα 
δυνατό να επιτευχθεί. 
1)Σαν Έφορος Palso Θέλω να ευχαριστήσω την Άννα  
Γκρίζου και την Βαρβάρα Τζιμορώτα, άμεσες 
συνεργάτιδες μου, οι οποίες δεν δίσταζαν όταν 
χρειαζόταν να πάρουν πρωτοβουλίες  για το καλό 
όλων μας 2)για την επεξεργασία και την 
προετοιμασία του Syllabus θα ήθελα ευχαριστήσω 
την Karen Lee τον Malcom Man ,την Φανή Λιανέρη 
και την Ασημίνα Φίταμ. Ετοιμάσαμε ένα εγχειρίδιο 
τόσο σημαντικό ώστε όταν το παρουσίασα στο Graz 
και στη Σαντορίνη έγινε ανάρπαστο. 
Ως εκπαιδευτής εξεταστών  προφορικών θα ήθελα 
και εδώ να ευχαριστήσω τους άμεσους  συνεργάτες 
μου τη Δήμητρα Σταθακοπούλου ,το Γιώργο  
Λαυδαριά ,την Άννα Γκρίζου, την Φανή Λιανέρη, τον 
Μιχαήλ  Χάρη ,την Βέτα Ιατροπούλου καθώς επίσης 
και την Karen Lee .Μαζί αναμορφώσαμε τον τρόπο 
εξέτασης και τις απαιτήσεις με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει κανένα παράπονο και να είναι  όλοι 
ευχαριστημένοι. 

Ως εκπρόσωπος της ομοσπονδίας σε ευρωπαϊκούς 
φορείς καταφέραμε να πετύχουμε την αναγνώριση 
και την αποδοχή στο ICC. Τρεις συνεχείς χρονιές 
κατάφερα να εκλεγώ στην ελεγκτική  επιτροπή και 
εν συνέχεια από το 2010 έως και τώρα να είμαι 
εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ICC 
κατέχοντας δε και την θέση του ταμεία. 
Αξιοποιώντας λοιπόν την θέση μας και την 
αναγνώριση της Palso από το ICC πετύχαμε την 
πιστοποίηση των εξετάσεων Palso το 2006 και 
συνεχίζουμε. 
Στην Ealta ήταν πάντοτε σημαντική η παρουσία μας 
και πάντοτε υπήρχε αναφορά στην PALSO. 
Ένα άλλο έργο το οποίο μου ανατέθηκε ήταν η 
συγγραφή του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου 
γλωσσών. Εδώ φυσικά θα ήθελα  να ευχαριστήσω  
την συνεργάτιδα  μου Karen Lee που επί τέσσερα 
χρόνια δουλεύαμε να καταφέρουμε αυτό που 
τελικά,και είμαστε περήφανοι , να παρουσιάσουμε. 
Στην ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού  χαρτοφυλακίου 
γλωσσών είχα φυσικά και την βοήθεια συναδέλφων 
όπως του Θέμη   και της γυναίκας του Ελένης, οι 
οποίοι επιμελήθηκαν την ιταλική μετάφραση, το 
Νίκο Κουταλάκη,  ο οποίος επιμελήθηκε την 
γερμανική μετάφραση και την Κυριακή Σταμάτη η 
όποια επιμελήθηκε την γαλλική μετάφραση. 
Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους με τους 
οποίους μοιραστήκαμε αυτό το τραπέζι (στο ΔΣ) 
στην ομοσπονδία όλα αυτά τα χρόνια. 
Ευχαριστώ τους συναδέλφους  σε όλη την Ελλάδα 
οι οποίοι ήταν εκεί όταν ζητούσα τη βοήθεια τους 
για να πετύχουμε τους στόχους που είχε θέσει η 
ομοσπονδία. 
Ευχαριστώ τον σημερινό πρόεδρο της ομοσπονδίας 
Βασίλη Κροντήρη  ο οποίος από τότε που ανέλαβα 
τα καθήκοντά μου ήταν πάντοτε αρωγός σε κάθε 
μου προσπάθεια. Όταν δε χρειάστηκε, με 
συνόδεψε και στο εξωτερικό , κάνοντας ακόμη πιο 
εύκολο το έργο μου. Ευχαριστώ. 
Τελευταία αφήνω τη γυναίκα μου γιατί μέσα από 
αυτήν νομίζω ότι θα εκπροσωπηθούν  και οι  
γυναίκες ή οι  άντρες κατά περίπτωση όλων όσων 
βρίσκονται στο τραπέζι. Ποτέ δεν γκρίνιαξε αλλά 
πάντοτε έλεγε ότι «Οι συνάδελφοι σoυ 
εμπιστεύτηκαν  την εκπροσώπηση τους, γι’ αυτό 
λοιπόν πρέπει να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι.» 
Αποχωρώντας από την πρώτη γραμμή των 
συνδικαλιστικών αγώνων παίρνω μαζί μου μόνο τα 
καλά  ,τα άσχημα πάντοτε τα άφηνα πίσω, και είναι 
τόσα πολλά τα καλά που πραγματικά θα μου 
γεμίζουν τις μέρες. 
Ευχαριστώ. 

 


