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Αξιότιμε Κύριε Πιτσιλή, 

 

Σε συνέχεια της εποικοδομητικής συνομιλίας που είχαμε με εσάς και τους αξιόλογους συνεργάτες 

σας κ.κ. Ρένο Καραστάθη, Αντώνη Ντίνο και Απόστολο Μπούτο στο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ε.Α. 

σας αναφέρουμε και γραπτώς την τεράστια φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και εισφοροδιαφυγή των 

μαύρων και παράνομων ιδιαιτέρων μαθημάτων που πλήττουν τις νόμιμες επιχειρήσεις των Κέντρων 

Ξένων Γλωσσών. 

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA, που όπως αναφέρατε στόχο έχει την 

πάταξη της φοροδιαφυγής, καθόλου δεν χρησιμεύει στον έλεγχο των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων. 

Δυστυχώς, τα “μαύρα” γιγαντώνονται εις βάρος των νομίμων κέντρων ξένων γλωσσών, στερώντας 

παράλληλα από την ελληνική οικονομία φόρους και εισφορές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Σας παραθέτουμε παρακάτω τις προτάσεις για την πάταξη του φαινομένου που έχουμε εκθέσει 

στην πολιτική ηγεσία. 

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 Πιτσιλή,  

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

εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, να γνωρίζετε ότι η Πολιτεία γίνεται συμμέτοχος στον αφανισμό 

ενός νόμιμου Κλάδου που έχει συνεισφέρει πολλά στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία, και 

παράλληλα γίνεται προστάτης των παρανόμων εφόσον τους επιτρέπεται να δρουν ανενόχλητα και με 

περίσσιο θράσος απέναντι στις νόμιμες επιχειρήσεις. Όλες οι γειτονιές της χώρας μας είναι φωλιές 

μαύρων και παράνομων ιδιαιτέρων μαθημάτων, ενάντια των νόμιμων Κέντρων Ξένων Γλωσσών. 

 

Ευελπιστούμε στην προσωπική σας παρέμβαση. 
 
 
 

Με κάθε εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος       Η Γενική Γραμματέας 

  
 

               Γεώργιος Ζηκόπουλος                       Έφη Θεοχάρη 
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