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ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  

ΘΕΜΑ:	  Βλέπουμε	  την	  ομορφιά	  ως	  επιστήμη	  –ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  
	  
	  
	  
	  
Εάν	  βλέπεις	  την	  ομορφιά	  σαν	  ένα	  γνωστικό	  πεδίο	  επιστημονικής	  
κατάρτισης	  και	  όχι	  σαν	  μία	  επιδερμική	  ενασχόληση	  επιπέδου…	  χόμπι,	  



τότε	  η	  επιτυχημένη	  σταδιοδρομία	  σου	  στα	  επαγγέλματα	  Ομορφιάς,	  
περνάει	  μέσα	  από	  τη	  φοίτηση	  στο	  BEAUTY	  ACADEMY	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ!	  
	  
Με	  γνώμονα	  τη	  βελτιστοποίηση	  της	  εικόνας,	  και	  δεδομένου	  ότι	  οι	  
έντονοι	  ρυθμοί	  ζωής	  της	  εποχής	  μας,	  η	  κακή	  διατροφή	  αλλά	  και	  η	  
μόλυνση	  του	  περιβάλλοντος	  αντιμάχονται	  την	  ομορφιά,	  έχοντας	  
συνολικά,	  καταλυτική	  αρνητική	  επίδραση	  στην	  υγεία	  και	  την	  ευεξία	  που	  
αποτελούν	  απαραίτητα	  συστατικά	  της,	  τα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  προσφέρουν	  στις	  
νέες	  και	  νέους	  που	  θα	  επιλέξουν	  να	  σπουδάσουν	  1	  από	  τις	  6	  
ειδικότητες	  του	  Τομέα	  Ομορφιάς,	  ένα	  πλήρες	  «πακέτο»	  επιστημονικής	  
κατάρτισης,	  τόσο	  σε	  θεωρητικό	  επίπεδο,	  όσο	  και	  σε	  πρακτικό,	  μέσω	  της	  
πρακτικής	  άσκησης	  σε	  πραγματικούς	  χώρους	  και	  συνθήκες	  εργασίας,	  η	  
οποία	  εξασφαλίζεται	  από	  τις	  σημαίνουσες	  συνεργασίες	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  
με	  ηχηρά	  ονόματα	  του	  χώρου	  της	  Ομορφιάς,	  όπως:	  	  
MediΠΡΙΝΟΥ,	  BODYLINE,	  αλυσίδα	  γυμναστηρίων	  asana,	  ESTEE	  
LAUDER,	  fairynails,	  WELLA,	  RILKEN,	  Schwarzkopf	  PROFESSIONAL,	  
SEPHORA	  κ.ά.	  	  
	  
Παράλληλα,	  εκτός	  από	  τις	  υψηλού	  επιπέδου	  εκπαιδευτικές	  υπηρεσίες	  
που	  λαμβάνουν	  οι	  σπουδαστές	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  από	  άρτια	  
καταρτισμένους	  καθηγητές-‐καταξιωμένους	  επαγγελματίες	  στο	  χώρο	  της	  
Ομορφιάς,	  σε	  πλήρως	  εξοπλισμένα	  εργαστήρια	  με	  σύγχρονη	  
υλικοτεχνική	  υποδομή,	  τα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  δια	  μέσου	  ενός	  πλήρως	  
εξειδικευμένου	  team	  εύρεσης	  εργασίας,	  του	  Job	  Centre	  του	  Ομίλου	  
ΞΥΝΗ,	  εξασφαλίζουν	  άμεση	  επαγγελματική	  αποκατάσταση	  για	  τους	  
αποφοίτους	  τους,	  γεγονός	  που	  διασφαλίζεται	  από	  το	  διευρυμένο	  
δίκτυο	  συνεργασιών	  του	  Ομίλου	  ΞΥΝΗ	  με	  τις	  μεγαλύτερες	  εγχώριες	  –
και	  μη-‐	  εταιρείες	  που	  δραστηριοποιούνται	  στον	  τομέα	  της	  Ομορφιάς:	  
από	  σημαντικές	  αλυσίδες	  κομμωτηρίων	  και	  καλλυντικών,	  έως	  τα	  πλέον	  
αναγνωρισμένα	  ινστιτούτα	  αισθητικής	  και	  αδυνατίσματος.	  	  	  
	  
Περίτρανη	  απόδειξη	  της	  σιγουριάς	  για	  το	  εργασιακό	  μέλλον,	  την	  οποία	  
διασφαλίζουν	  στους	  αποφοίτους	  τους	  τα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  είναι	  το	  στατιστικά	  
αποδεδειγμένο	  ποσοστό	  ότι	  1	  στους	  2	  σπουδαστές	  μας	  εργάζεται	  στο	  
αντικείμενο	  των	  σπουδών	  του,	  γεγονός	  που	  αντιπαραβάλλεται	  στα	  
ολοένα	  και	  αυξανόμενα	  ποσοστά	  ανεργίας	  των	  ημερών	  μας.	  	  
	  
«Υπόγραψε»	  την	  επαγγελματική	  σου	  καταξίωση	  και	  απόφυγε	  την	  
«οδύσσεια»	  αναζήτηση	  θέσης	  εργασίας,	  επιλέγοντας	  μία	  από	  τις	  
παρακάτω	  6	  ειδικότητες	  του	  Τομέα	  Ομορφιάς	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ:	  



	  
• Ειδικός	  Εφαρμογών	  Αισθητικής	  
• Επαγγελματικό	  Μακιγιάζ	  
• Αισθητικός	  Σύμβουλος	  Εμφάνισης	  (Stylist)	  
• Κομμωτική	  –Τεχνικός	  Περιποίησης	  Κόμης	  
• Βοηθός	  Κομμωτή	  	  
• Τεχνικός	  Περιποίησης	  Νυχιών	  

	  
«Αποφοίτησα	  από	  το	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  το	  2010,	  και	  μια	  μέρα	  πριν	  δώσω	  
εξετάσεις	  στο	  τελευταίο	  μάθημα,	  ήδη	  είχα	  ξεκινήσει	  να	  εργάζομαι	  σε	  
Δερματολογικό	  Ιατρείο,	  όπου	  και	  συνεχίζω	  μέχρι	  σήμερα,	  παρέχοντας	  
υπηρεσίες	  Αισθητικής.	  Οι	  σπουδές	  μου	  στο	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  μου	  έδωσαν	  όλα	  
τα	  απαραίτητα	  εφόδια	  για	  να	  γίνω	  ανταγωνιστική	  στην	  αγορά	  εργασίας.	  
Η	  σπουδαστική	  μου	  εμπειρία	  με	  άφησε	  τόσο	  ικανοποιημένη,	  ώστε	  
σκοπεύω	  να	  συνεχίσω	  και	  σε	  2η	  ειδικότητα»,	  δηλώνει	  η	  Σπυριδούλα	  
Λουκανάρη,	  απόφοιτος	  ειδικότητας	  «Ειδικός	  Εφαρμογών	  Αισθητικής»,	  
και	  η	  μαρτυρία	  της	  επιβεβαιώνει	  το	  γεγονός	  πως,	  διαβαίνοντας	  το	  
«κατώφλι»	  του	  Εκπαιδευτικού	  Ομίλου	  ΞΥΝΗ,	  το	  «ραντεβού»	  με	  την	  
επαγγελματική	  επιτυχία	  είναι	  προδιαγεγραμμένο,	  καθώς	  φέρει	  την	  
«υπογραφή»	  του	  μεγαλύτερου	  και	  πληρέστερου	  εκπαιδευτικού	  
ομίλου	  στη	  χώρα	  μας.	  	  

*Περισσότερες	  πληροφορίες	  για	  τις	  εγγραφές	  στα	  νέα	  τμήματα	  

Οκτωβρίου	  2012	  και	  τις	  μοναδικές	  καλοκαιρινές	  προσφορές	  που	  

ισχύουν,	  επισκεφθείτε	  μας	  ή	  επικοινωνήστε	  μαζί	  μας	  στις	  

εγκαταστάσεις	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ:	  

• Αθήνα:	  Πατησίων	  31,	  τηλέφωνο	  210	  -‐5279500	  

• Πειραιάς:	  Φίλωνος	  39,	  τηλέφωνο	  210	  41	  20714	  

• Γλυφάδα:	  Λ.	  Βουλιαγμένης	  67	  και	  Αχιλλέως	  33,	  τηλέφωνο	  210	  

9640117	  

• Θεσσαλονίκη:	  Βαλαωρίτου	  9,	  τηλέφωνο	  2310	  552406	  



Ή	  επισκεφθείτε	  μας	  ηλεκτρονικά	  στη	  διεύθυνση:	  www.iek-‐xini.edu.gr	  	  

και	  στο	  fb:	  www.facebook.com/iekxini	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


