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18.05.2020 

 

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

            2. Υπουργείο Οικονομικών 

            3. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

ΘΕΜΑ: αντιμετώπιση προβλήματος μη καταβολής αποζημίωσης ειδικού σκοπού στα μέλη 

εταιρειών με ΚΑΔ 85.59 και ρύθμιση λειτουργίας κέντρων ξένων γλωσσών  

 

 Στο πλαίσιο καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας, εκ μέρους του Πανελλήνιου 

Συνδέσμου Καθηγητών-Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθώς και του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθήνας, προκειμένου για την βιωσιμότητα του κλάδου των Κέντρων Ξένων 

Γλωσσών, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τα κάτωθι περιγραφόμενα ζητήματα, που 

αποτελούν ζητήματα υψίστης σπουδαιότητας και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.  

Συγκεκριμένα: 

I.  Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία –μεταξύ άλλων εκπαιδευτικών δομών- και των 

κέντρων ξένων γλωσσών, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατόπιν εισήγησης της 

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Προς 

τούτο, στη λίστα των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται 

από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, περιλαμβάνονταν και ο ΚΑΔ 

85.59 (άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.). Σημειωτέον ότι, σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ 

συμπεριλαμβάνονταν όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, κι 

επομένως και ο ΚΑΔ 85.59.11.02 που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα των κέντρων ξένων 

γλωσσών. 

Ωστόσο, στην υπ’ αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/16.04.2020 κοινή υπουργική απόφαση, ο ως 

άνω ΚΑΔ δεν συμπεριλήφθηκε μεταξύ των πληττόμενων δραστηριοτήτων προκειμένου οι 

επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εκπαίδευσης να καταστούν δικαιούχοι της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, παρά εντάχθηκε στη λίστα των επιλέξιμων 

ΚΑΔ προκειμένου για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 600 ευρώ. 
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Εντούτοις, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 600 ευρώ αποτελούν μόνο τα 

φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις δραστηριότητες των επιλέξιμων ΚΑΔ, κι όχι τα νομικά 

πρόσωπα-επιχειρήσεις που ασκούν τις ίδιες ανωτέρω πληττόμενες δραστηριότητες.  

Αποτέλεσμα αυτού, ήταν ο αποκλεισμός των επιχειρήσεων (με τη μορφή ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, 

ΕΠΕ) που ασκούν δραστηριότητες με ΚΑΔ 85.59, πολλώ δε μάλλον των εκπαιδευτικών-

εταίρων των εταιρειών με ΚΑΔ 85.59, από την αποζημίωση ειδικού σκοπού τόσο των 800 

όσο και των 600 ευρώ. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα νομοθετικό κενό, το οποίο έχει στερήσει 

σε περίπου 2.000 εκπαιδευτικούς σε κέντρα ξένων γλωσσών οιαδήποτε οικονομική 

ενίσχυση, εν μέσω μάλιστα τόσο δύσκολων συγκυριών όπως αυτές της πανδημίας COVID-19.  

Εκ των ανωτέρω, επιτακτική παρίσταται η ανάγκη ανεύρεσης άμεσης λύσης, 

προκειμένου έκαστος εκπαιδευτικός-μέλος των κέντρων ξένων γλωσσών με τη μορφή 

εταιρειών, να λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 600 ευρώ ατομικά, υπό την 

ιδιότητα του εκπαιδευτικού. 

 

ΙΙ.  Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο απαιτεί αντιμετώπιση, αφορά στα κέντρα ξένων 

γλωσσών και στον τρόπο λειτουργίας τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/05.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη 

της, η ισχύς της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (Β΄ 956) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (όπως έχει 

ήδη παραταθεί με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343/10.4.2020 (Β΄ 1293) όμοια απόφαση), έως 

και τις 31.5.2020. Από την προσωρινή ως άνω απαγόρευση, εξαιρείται η λειτουργία των 

κέντρων ξένων γλωσσών, αφενός για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου και τους ενήλικες 

για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 και εξής, αφετέρου για τους μαθητές του Γυμνασίου 

και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και εξής.  

 Ωστόσο, η ανωτέρω αυτή διάκριση βάσει σχολικής τάξης, στερεί από τα κέντρα ξένων 

γλωσσών τη δυνατότητα να λειτουργήσουν τμήματα με μαθητές Δημοτικού, με άμεση 

συνέπεια την απώλεια σημαντικού μέρους των διδάκτρων. Επισημαίνεται δε ότι, ο εν λόγω 

περιορισμός στη λειτουργία των κέντρων ξένων γλωσσών, σε συνδυασμό με την ολοσχερή 

απουσία οικονομικής ενίσχυσης στον συγκεκριμένο πληττόμενο κλάδο, δύναται να οδηγήσει 

–με μαθηματική ακρίβεια- χιλιάδες κέντρα ξένων γλωσσών στην οικονομική εξαθλίωση. 
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Συνεπώς, καθίσταται σαφής η ανάγκη τα κέντρα ξένων γλωσσών, να μπορούν να 

επιτελούν ακώλυτα το εκπαιδευτικό τους έργο, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός 

λειτουργίας ορισμένων μόνο τμημάτων. 

 

Με εκτίμηση,  

Ζηκόπουλος Γεώργιος  

Πρόεδρος Πανελλήνιου Σύνδεσμου  

Καθηγητών-Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

 


