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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών 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, Απρίλιο, Μάιο και τώρα το Νοέμβριο, λόγω 

πανδημίας. Επιπλέον, συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη μάστιγα των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων και 

των παράνομων οικοδιδασκαλείων που ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των νόμιμων 

επιχειρήσεων μας, παρά τις προτάσεις-λύσεις που σας έχουμε επανειλημμένως καταθέσει.  

Και η κυβέρνηση συνεχίζει να αγνοεί τόσο τη σημασία του κλάδου μας, όσο και τα 

ζητήματα που τον αφορούν.  

Στο πρώτο lockdown και βάσει της ΚΥΑ ΦΕΚΒ’1629/29-4-2020 είχαμε συμπεριληφθεί στους 

δικαιούχους – επιστήμονες της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού 600 ευρώ, 

η οποία βέβαια δεν κατατέθηκε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών εταιρικής μορφής, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, 

ΙΚΕ, παρά το γεγονός ότι συντάξαμε και αποστείλαμε μητρώο δικαιούχων εταίρων, όπως μας 

εζητήθη από τις υπηρεσίες σας. 

Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώσαμε ότι στο νέο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας 

για τα μέτρα ενίσχυσης το οποίο συζητείται στις επιτροπές Βουλής, δεν εντάσσονται τα ΚΞΓ, 

ενώ υπαγόμαστε στον e-ΕΦΚΑ και καταβάλουμε εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ. 
 

Ζητάμε:  
1. Να χορηγηθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, όπως των επιστημόνων, για τη στήριξη 

των ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι λόγω των συνεπειών του 

κορωνοϊού COVID-19 είχαν ενταχθεί Μάρτιο-Νοέμβριο 2020 στους πληττόμενους 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών. 

2. Να καταβληθεί επιτέλους η οικονομική ενίσχυση – αποζημίωση ειδικού σκοπού 

600 ευρώ στους εταίρους Κέντρων Ξένων Γλωσσών εταιρικής μορφής, ΟΕ, ΕΕ, 

ΕΠΕ, ΙΚΕ. 
 

Αναμένουμε τις σχετικές ενέργειες σας άμεσα. 

 

Με κάθε εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

 

Ο Πρόεδρος       Η Γενική Γραμματέας 

  
 

     Γεώργιος Ζηκόπουλος             Έφη Θεοχάρη 
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