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Προς:  κα Νίκη Κ. Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

κ. Γιάννης Βρούτσης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών 

κ. Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών 

κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, Υπουργός Δικαιοσύνης 

κ. Βασίλειος Κικίλιας, Υπουργός Υγείας  

κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας 

κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 

κα Στυλιανή Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδης, Υπουργός Προστασίας του πολίτη 

κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Εθνικής Άμυνας 

κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, Υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας  

    Περιουσίας,Υπουργείο Οικονομικών 

κα Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας 

   

Θέμα:   Επιστολή Διαμαρτυρίας για λειτουργία ΚΞΓ αποκλειστικά  

μέσω τηλε-εκπαίδευσης 
 

Αξιότιμοι, 

Είμαστε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών-Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

(Π.Σ.Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ.) και εκπροσωπούμε 2800, μέλη και συνεργαζόμενα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, 

20.000 εργαζόμενους και 300.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα. 

Είμαστε, ένας κλάδος υψηλής προστιθέμενης αξίας, με νόμιμες επιχειρήσεις που πολλές 

φορές αποτελούν παράδειγμα μικροεπιχειρηματικότητας, βάναυσα χτυπημένος από την 

οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και την υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας των 

Κέντρων μας τον Μάρτιο λόγω πανδημίας. Η κυβέρνηση ωστόσο δείχνει να αγνοεί τόσο τη 

σημασία του όσο και τα ζητήματα που τον αφορούν. 

Επί του προκειμένου, με τις πρόσφατες εξαγγελίες σας που αφορούν στα νέα 

περιοριστικά μέτρα σε όλη την επικράτεια λόγω πανδημίας, υποχρεώνετε τα Κέντρα Ξένων 

Γλωσσών να λειτουργούν μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης.  

Το μέτρο αυτό:  

1. Αφενός είναι πρακτικά μη εφαρμόσιμο για την πλειοψηφία των μαθητών μας που 

είναι παιδιά Δημοτικού, και όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε σε αυτές τις 

τόσο μικρές ηλικίες η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργήσει.  

2. Αφετέρου δεν συμβάλλει κατ’ ουσίαν στον περιορισμό της διάδοσης του ιού SARS-

CoV-2, ενώ αντιθέτως έχει καταστροφικές συνέπειες για τους συναδέλφους, 

ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που έχουν πληγεί οικονομικά και βρίσκονται 

ένα βήμα πριν το λουκέτο. 
  

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως διότι: 

 Οι επιχειρήσεις ΚΞΓ εφαρμόζουν πιστά τα προβλεπόμενα υγιειονομικά πρωτόκολλα και 

συμμορφώνονται πλήρως προς τους όρους τους, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν 

δώσει οι αρμόδιοι αναφορικά με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων. 



 Παράλληλα με την σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής, τα ΚΞΓ έχουν 

επικαιροποιήσει ήδη εις διπλούν (Μάιο και Σεπτέμβριο) τη λειτουργία τους με τα μέτρα 

πρόληψης κατά του Covid-19 τόσο σε ότι αφορά τις δομές τους όσο και σε ότι αφορά το 

προσωπικό τους (καθηγητές, γραμματείς, καθαριστές). 

 Όπως προείπαμε, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, οι μαθητές των ΚΞΓ είναι παιδιά 

Δημοτικού που ήδη συνεχίζουν τη ‘δια ζώσης’ φοίτησή τους στο δημόσιο σχολείο και τα 

οποία είναι μικρά για να είναι εξοικειωμένα με τις τεχνολογίες χρήσης του διαδικτύου. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών, η ξένη γλώσσα πρέπει να διδάσκεται 

ως βιωματική εμπειρία, ειδικά για τις πολύ μικρές ηλικίες. Ως εκ τούτου, η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση δε συνίσταται. 

 Τα τμήματα των ΚΞΓ είναι ολιγομελή, εναλλάσσονται σταδιακά και ως επί το πλείστον 

χωρίς διαλείμματα. Κατά συνέπεια, θεωρούμε πως υπάρχει εξαιρετικά χαμηλός βαθμός 

υγειονομικής επικινδυνότητας. 

 Η διαδικτυακή σύνδεση καθηγητών και μαθητών αποτελεί ένα πολύπλοκο και 

δυσεπίλητο ζήτημα τη στιγμή που οι καθηγητές χρειάζεται να συνδεθούν ταυτόχρονα για 

να κάνουν μάθημα. Eπειδή πολλοί εκπαιδευτικoί αδυνατούν να δουλέψουν από το σπίτι 

τους (κακή σύνδεση στο διαδίκτυο, χρήση διαδικτύου και από άλλα μέλη της 

οικογένειας, ύπαρξη μικρών παιδιών) είναι αναγκαίο να εργαστούν στις δομές του ΚΞΓ. 

Ωστόσο, η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν επιτρέπει αυτή την πρακτική. 

 Επιπρόσθετα, δεχόμαστε τις έντονες διαμαρτυρίες και την άρνηση των γονέων για τη 

διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων σε αυτές τις μικρές ηλικίες. Κατά συνέπεια, μέτρα 

όπως το συγκεκριμένο ενισχύουν περαιτέρω τα «μαύρα» ιδιαίτερα τα οποία συνεχίζουν 

ανεξέλεγκτα την παράνομη δράση τους, ασκώντας αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών με ταυτόχρονη τεράστια φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και 

εισφοροδιαφυγή. 

 
 

Επειδή τα ΚΞΓ σεβόμαστε το θεσμικό πλαίσιο και τηρούμε απαρέγκλιτα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα ζητάμε να αναθεωρήσετε άμεσα την απόφασή σας για λειτουργία των ΚΞΓ της 

χώρας αποκλειστικά μέσω τηλε-εκπαίδευσης. 

  

Παρακαλούμε να προβείτε σε σχετικές ρυθμίσεις ώστε να ισχύσει για τα Κέντρα Ξένων 

Γλωσσών ότι και για το δημόσιο σχολείο, δηλαδή να παρέχεται η δυνατότητα για την δια ζώσης 

εκπαιδευτική λειτουργία τους για τους μαθητές Δημοτικού.  

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις ενέργειες σας που είναι 

απαραίτητες για την βιωσιμότητα του κλάδου μας.  
 
 
 

Με κάθε εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος       Η Γενική Γραμματέας 

  
 

     Γεώργιος Ζηκόπουλος             Έφη Θεοχάρη 
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