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Προς:  κ. Νίκη Κ. Κεραμέως 

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

   
 

Θέμα:   Επαναλειτουργία Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
 
 

Αξιότιμη κα Υπουργέ, 
 

Ο Κλάδος μας αριθμεί περί τα 5.000 Κέντρα Ξένων Γλωσών που λόγω της πανδημίας 

κορονοϊού έκλεισαν βάσει νόμου (ΚΥΑ 16838, ΦΕΚ Β’783) στις 10 Μαρτίου. 

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε έντονα για την παντελή απουσία του Κλάδου μας 

από τις ανακοινώσεις σας.  

Αιτούμαστε να ανοίξουμε άμεσα τόσο για λόγους εκπαιδευτικούς όσο και οικονομικούς, 

ακολουθώντας φυσικά τα μέτρα πρόληψης και τις οδηγίες που θα καθορίσει ο ΕΟΔΥ.  
 

Σε ότι αφορά τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, σας επισημαίνουμε τα εξής:  

• Στις εκπαιδευτικές μας δομές οι μαθητές είναι περιορισμένου αριθμού και βρίσκονται 

στους χώρους διδασκαλίας μας για μικρό χρονικό διάστημα. 

• Οι μαθητές μας όλων των βαθμίδων, που αιφνιδίως αναγκάστηκαν να σταματήσουν τα 

μαθήματα ξένης γλώσσας, συμμετέχουν στο τέλος του σχολικού έτους σε πανελλήνιες 

εξετάσεις γλωσσομάθειας, οι οποίες προγραμματίζονται από τους εξεταστικούς φορείς 

για τον μήνα Ιούλιο.  

• Τα «μαύρα» ιδιαίτερα και τα παράνομα οικοδιδασκαλεία για άλλη μια φορά 

αλωνίζουν ανεξέλεγκτα και επαίρονται μάλιστα ότι καταφέρνουν και συνεχίζουν τα 

«παράνομα», ενώ εμείς κλείσαμε με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και ακολουθώντας 

αυστηρά τα μέτρα που υπέδειξε η κυβέρνηση. 
 

Τονίζουμε, τέλος, πως ένας Κλάδος ο οποίος, εδώ και δεκαετίες,  

i. τροφοδοτεί τον τουριστικό τομέα, ατμομηχανή της οικονομίας μας, με 

γλωσσομαθή στελέχη,  

ii. δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές μας να αντεπεξέρχονται με επιτυχία στις 

μεταπτυχιακές και διδακτορικές τους σπουδές,  

iii. διδάσκει τα ελληνόπουλα ξένες γλώσσες και  

iv. έχει συντελέσει ώστε οι Έλληνες να αναγνωρίζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

ως ο πλέον γλωσσομαθής λαός, 

είναι αδιανόητο να απουσιάζει από τις ανακοινώσεις σας. Εκτός και αν εννοείτε ότι με το 

άνοιγμα των πρώτων εκπαιδευτικών δομών, θα λειτουργήσουν και τα ΚΞΓ. Εάν αυτή είναι η 

πρόθεσή σας, παρακαλούμε ξεκαθαρίστε το.  
 

Θεωρώντας ότι είναι θέμα ζωτικής σημασίας να ανοίξουμε τα ΚΞΓ μας το συντομότερο 

δυνατόν ή τουλάχιστον να ενημερωθούμε για τις προθέσεις του Υπουργείου, αναμένουμε τις 

ενέργειές και ανακοινώσεις σας. 

Με κάθε εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος       Η Γενική Γραμματέας 

    

Γεώργιος Ζηκόπουλος                Έφη Θεοχάρη 
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