
Πρώτη Κλαδική Μελέτη από το ΕΕΑ εστιασμένη στα Κ.Ξ.Γ. - 

Ερωτηματολόγιο 
 

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, σε προηγούμενες εγκυκλίους, εκπονείται η πρώτη 

κλαδική μελέτη εστιασμένη στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, σε συνεργασία με τον 

όμιλο εταιρειών ICAP και τον Σύνδεσμό μας. 

Σημαντικό τμήμα της μελέτης αποτελεί το ερωτηματολόγιο (πατήστε εδώ) το 

οποίο παρακαλούμε να συμπληρώσετε προσεκτικά. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η μεγάλη και πρωτοποριακή αυτή μελέτη, που θα 

ολοκληρωθεί άμεσα, σαν στόχο έχει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των δίκαιων 

αιτημάτων μας και για τις διεκδικήσεις μας στα αρμόδια Υπουργεία. Επιπλέον, θα 

αποτελέσει έναν οδικό χάρτη που θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα 

αφενός μεν προς τα πού βαδίζει ο κλάδος, αφετέρου δε που βρίσκεται ο καθένας μας 

σε σχέση με την πορεία του Κλάδου γενικότερα. 

Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, ο συνάδελφος – ιδιοκτήτης 

θα μπορεί να πληροφορηθεί, μέσω έγκυρων και αξιόπιστων στοιχείων: 

 Ποιες οι επαγγελματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο χώρο και 

ποια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΚΞΓ. 

 Ποιοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία του κλάδου. 

 Τι αποτελεί ορθή επιχειρηματική απόφαση. 

 Πως θα οργανωθεί καλύτερα και με ποιο τρόπο θα επιτύχει τους 

στρατηγικούς του στόχους. 

 Ποιες οι βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες ανάγκες της επιχείρησής του. 

 Ποιες οι προοπτικές εξέλιξης υπό την παρούσα συγκυρία. 

Τμήμα της μελέτης, από την οποία θα εξαχθούν χρήσιμα και αξιοποιήσιμα 

συμπεράσματα, είναι η συλλογή στοιχείων από ερωτηματολόγια (έρευνα). 

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν το εγχείρημα 

απαντώντας προσεκτικά στα ερωτήματα και έχοντας κατά νου πως τα 

αποτελέσματα της μελέτης θα αποτελέσουν αντικείμενο και εργαλείο, 

επιπλέον των άλλων, και για τις διεκδικήσεις του Κλάδου μας. 

Εάν αντιμετωπίσετε θέμα στο ψηφιακό ερωτηματολόγιο ευχαρίστως ο 

υποδιευθυντής του Συνδέσμου μας, κος Παπαδημητρίου, να σας βοηθήσει στην 

συμπλήρωσή του.  

Καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου 

είναι η Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου. 
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