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Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Αξιότιμε κε Υπουργέ,
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, 20.000 εργαζόμενους και 300.000 μαθητές σε όλη την
Ελλάδα.
Είμαστε ένας κλάδος βάναυσα χτυπημένος από την οικονομική κρίση των
τελευταίων ετών, τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα μαύρα ιδιαίτερα που δρουν
ανεξέλεγκτα, και την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των Κέντρων μας τον
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 και από το Νοέμβριο έως και σήμερα, λόγω
πανδημίας.
Με την ευκαιρία της έναρξης, σήμερα, του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις αδιάθετες δόσεις εμβολίων
και σε συνέχεια της πολύ εποικοδομητικής επικοινωνίας που είχαμε στην
τηλεδιάσκεψη του Ε.Ε.Α. με την παρούσα σας υπενθυμίζουμε και πάλι να εντάξετε
στον προγραμματισμό σας τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους των Κέντρων Ξένων
Γλωσσών.
Αναλυτικότερα, ζητάμε να εισηγηθείτε στην Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών 2021:
1. Να ενταχθούν οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι ΚΞΓ στην διαδικασία
ειδοποίησης, μέσω της Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών, για την
αναπλήρωση αδιάθετων δόσεων εμβολίων.
2. Αντιστοίχως προς τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, να κληθούμε και εμείς
να δηλώσουμε την πρόθεσή μας να εμβολιαστούμε εθελοντικά με τις
δόσεις που περισσεύουν και έτσι να καταρτιστεί και για μας ένας ενιαίος
κατάλογος.
Σε περίπτωση που τα ως άνω δεν είναι εφικτά, να συμπεριληφθούμε άμεσα
στο εθνικό σχέδιο εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού (επιχείρηση «Ελευθερία»).
Κε Υπουργέ,
Κατανοούμε ότι, επί του παρόντος, οι διαθέσιμες δόσεις εμβολίων είναι
περιορισμένες σε αριθμό. Ζητάμε ωστόσο να μας συμπεριλάβετε στους σχεδιασμούς
σας, καθώς υπηρετούμε την εκπαίδευση και κρίνεται αναγκαία η άμεση
επαναλειτουργία, δια ζώσης, των Κέντρων μας.




Σας επισημαίνουμε, επιπρόσθετα, για τον κλάδο μας τα εξής
Οι επιχειρήσεις ΚΞΓ εφαρμόζουν πιστά τα προβλεπόμενα υγιειονομικά
πρωτόκολλα και συμμορφώνονται πλήρως προς τους όρους τους, σύμφωνα
και με τις οδηγίες που έχουν δώσει οι αρμόδιοι αναφορικά με τη λειτουργία
των εκπαιδευτικών μονάδων.
Παράλληλα με την σχολαστική τήρηση των μέτρων υγιεινής, τα ΚΞΓ έχουν
επικαιροποιήσει ήδη εις διπλούν (Μάιο και Σεπτέμβριο) τη λειτουργία τους με




τα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19 τόσο σε ότι αφορά τις δομές τους όσο
και σε ότι αφορά το προσωπικό τους (καθηγητές, γραμματείς, καθαριστές).
Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, οι μαθητές των ΚΞΓ είναι παιδιά Δημοτικού,
ηλικιακή ομάδα που ανήκει στις ομάδες χαμηλού κινδύνου.
Τα τμήματα των ΚΞΓ είναι ολιγομελή, κυρίως χωρίς διαλείμματα και με
σταδιακή αποχώρηση. Άρα, ο βαθμός υγειονομικής επικινδυνότητας είναι
πολύ χαμηλός.

Κε Υπουργέ,
Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιληφθείτε του ζητήματος και θα ενταχθούμε άμεσα
σε πρόγραμμα εμβολιασμού.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με κάθε εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ζηκόπουλος

Η Γενική Γραμματέας

Έφη Θεοχάρη
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