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Αξιότιμε Κύριε Γενικέ, 

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 σε όλη 

την Ελλάδα.   

Είμαστε, ένας κλάδος υψηλής προστιθέμενης αξίας, με νόμιμες επιχειρήσεις, βάναυσα χτυπημένος 

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

Κέντρων μας τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και από το Νοέμβριο έως και σήμερα, λόγω πανδημίας. 
 

Κύριε Γενικέ,  

Σε συνέχεια της πολύ εποικοδομητικής επικοινωνίας που είχαμε με αφορμή την παρουσία σας 

στην ημερίδα ΕΕΑ για θέματα Ανταγωνισμού, με την παρούσα θα θέλαμε να σας εκθέσουμε το 

σοβαρότερο ζήτημα που απασχολεί τον Kλάδο μας και που οδηγεί σε κλείσιμο των επιχειρήσεών μας, 

αυτό των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων και των παράνομων οικοδιδασκαλείων. Έχουμε 

επανειλημμένως ενημερώσει και ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Παιδείας να λάβουν μέτρα για να σταματήσει το παράνομο φαινόμενο που πλήττει τις 

νόμιμες επιχειρήσεις μας και την κοινωνία ολόκληρη. 

Ενώ τα ΚΞΓ είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκρινόμαστε στις αλλεπάλληλες απαιτήσεις και 

ελέγχους των  συναρμόδιων Υπουργείων (Παιδείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης) και Οργανισμών 

(ΕΟΠΠΕΠ, Πυροσβεστική, Πολεοδομία), παράλληλα επιτρέπεται να γιγαντώνεται ανεξέλεγκτα το 

φαινόμενο των παράνομων ιδιαιτέρων μαθημάτων και των οικοδιδασκαλείων. 
 

Σας διαβιβάζουμε παρακάτω τις προτάσεις που έχουμε επανειλημμένως εκθέσει. 

1. Να θεσπιστεί νόμος προκειμένου οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας 

B1, Β2, Γ1, Γ2 να εγγράφονται στους εξεταστικούς φορείς μέσω των νόμιμων Κέντρων Ξένων 

Γλωσσών, πρακτική η οποία εφαρμόζεται ήδη με νόμο σε Σχολές Μουσικής, Σχολές Χορού και 

Οδήγησης. Με εξαίρεση, φυσικά, τους υποψηφίους που εγγράφονται στις εξετάσεις του κρατικού 

πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέσω των δημόσιων σχολείων. 

2. Nα απαιτείται υποχρεωτικά από όλους τους εξεταστικούς φορείς, ο Α.Φ.Μ. έναρξης 

επαγγέλματος και ο κωδικός ΕΟΠΠΕΠ του κέντρου ξένων γλωσσών ή του οικοδιδάσκαλου για 

να μπορεί να λαμβάνει μέρος ο υποψήφιος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας.  

3. Να ελεγχθούν όλες οι διαδικτυακές διαφημιστικές σελίδες και πλατφόρμες καθηγητών 

ιδιαιτέρων μαθημάτων ξένων γλωσσών από αρμόδια υπηρεσία, πρακτική η οποία εφαρμόζεται 

ήδη σε άλλους κλάδους όπως π.χ. πλατφόρμες Airbnb. 

Κύριε Γενικέ,  

Εάν δεν ληφθούν μέτρα τώρα που το φαινόμενο έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις τεράστιας 

εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, εφόσον όλες οι γειτονιές της χώρας είναι φωλιές μαύρων και 

παράνομων ιδιαιτέρων μαθημάτων ενάντια των νόμιμων επιχειρήσεών μας, να γνωρίζετε ότι ο 

Κλάδος των Κέντρων Ξένων Γλωσσών βαδίζει σε αφανισμό. 
 

Ζητάμε:  

1. να δώσετε λύση στο μείζον ζήτημα που οδηγεί σε αφανισμό τον Kλάδο μας και  

2. να μας δεχθείτε προκειμένου να σας ενημερώσουμε κατ’ ιδίαν για φλέγοντα και άμεσα 

θέματα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. 

Με κάθε εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος       Η Γενική Γραμματέας 

  
 

               Γεώργιος Ζηκόπουλος                       Έφη Θεοχάρη 
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