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Προς:  κα Παπαευθυμίου Γεωργία, Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 

Κοιν.:  κα Λυτρίβη Ιωάννα, Διευθύνουσα Σύμβουλος 

  κ. Μακρής Αθανάσιος, Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης Δομών 

   

Θέμα:   Επικαιροποίηση αδειών ΚΞΓ – Παράταση Προθεσμίας 

 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, 
 

Ο Κλάδος μας αριθμεί περί τα 5.000 Κέντρα Ξένων Γλωσών που έχουν βάναυσα 

χτυπηθεί από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και την υποχρεωτική αναστολή της 

λειτουργίας των Κέντρων μας τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και από το Νοέμβριο έως και 

σήμερα, λόγω πανδημίας. 
 

Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 και τις σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους του 

Υπουργείου Παιδείας, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών οφείλουν να επικαιροποιούν την άδεια 

τους, ανά διετία, με αναγγελία στον ΕΟΠΠΕΠ. Ωστόσο, οι συνθήκες που διαμορφώνονται 

αμέσως μετά το Πάσχα καθιστούν πρακτικά αδύνατο να ανταπεξέλθουμε σε αυτή μας την 

υποχρέωση. 

Ειδικά φέτος, σας επισημαίνουμε, οι ιδιοκτήτες ΚΞΓ έχοντας υπόψιν μας ότι θα 

καταργηθεί η επικαιροποίηση, εφόσον σχετικό νομοσχέδιο είχε περάσει ήδη από διαβούλευση, 

είναι αδύνατον να προλάβουμε τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός της 

προθεσμίας. Πόσο μάλλον όταν δικαιολογητικά όπως οι ασφαλιστικές και φορολογικές 

ενημερότητες, δεν είναι απλά διαδικαστικό θέμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. 

Επιπλέον, βρισκόμαστε εν μέσω εξετάσεων γλωσσομάθειας και εν αναμονή έναρξης 

δια ζώσης μαθημάτων, όπου θα υποδεχθούμε γονείς και μαθητές μετά από έξι ολόκληρους 

μήνες. Συνεπώς, πρέπει να κατανοήσετε ότι ο κύκλος εργασιών μας είναι ήδη αρκετά 

βεβαρημένος και δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο με την διαδικασία της επικαιροποίησης.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε: 

 Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλου επικαιροποίησης έως 31 Δεκεμβρίου 2021, 

απαλλάσσοντας τα ΚΞΓ από την ασφυκτική και εξωπραγματική, λόγω συνθηκών,  

προθεσμία της 31/5.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις ενέργειες σας που είναι 

απαραίτητες για την βιωσιμότητα του κλάδου μας. 

Με κάθε εκτίμηση, 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                 Ο Πρόεδρος      Η Γενική Γραμματέας 

  

 

                     Γεώργιος Ζηκόπουλος             Έφη Θεοχάρη 
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