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ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  

Για	  «ευ	  κατοικείν»…	  ανώτερες	  σπουδές	  Διακοσμητικής	  στο	  

ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ!	  

	  

Το	  «ευ	  κατοικείν»	  ταυτίζεται	  σε	  μεγάλο	  βαθμό	  με	  το	  «ευ	  ζην»…	  Και	  η	  
διακοσμητική	  τέχνη	  είναι	  συνώνυμη	  με	  τις	  σπουδές	  στο	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ,	  
αναδεικνύοντας	  ανταγωνιστικούς	  επαγγελματίες	  στο	  interior	  design!	  	  	  	  

Το	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ,	  με	  συνεπή	  προσανατολισμό	  στην	  ποιοτική	  εκπαίδευση,	  
και	  περισσότερα	  από	  25	  χρόνια	  εμπειρίας	  στον	  τομέα	  της	  
διακοσμητικής	  τέχνης,	  προσφέρει	  στους	  σπουδαστές	  που	  θα	  επιλέξουν	  
είτε	  το	  ετήσιο	  πρόγραμμα	  (Διακοσμητική)	  ή	  κάποιο	  από	  τα	  ταχύρυθμα	  
προγράμματα,	  ένα	  ολοκληρωμένο	  «πακέτο»	  κατάρτισης,	  το	  οποίο	  
συνιστά	  και	  ισχυρό	  «διαβατήριο»	  στην	  αγορά	  εργασίας!	  



Η	  επιτυχία	  συνίσταται	  –εκτός	  από	  τις	  σημαντικές	  συνεργασίες	  που	  έχει	  
εξασφαλίσει	  το	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  με	  μεγάλες	  κατασκευαστικές	  εταιρείες,	  
πολυκαταστήματα,	  κέντρα	  εστίασης–	  σε	  αυτό,	  καθεαυτό	  το	  
περιεχόμενο	  των	  προγραμμάτων	  και	  την	  παράδοσή	  τους	  από	  έμπειρους	  
καθηγητές	  –ενεργούς	  επαγγελματίες	  στο	  χώρο	  της	  διακόσμησης,	  με	  
υψηλό	  επίπεδο	  κατάρτισης	  και	  άριστη	  γνώση	  της	  αγοράς.	  

Επιπρόσθετα,	  τα	  σύγχρονα	  εργαστήρια	  (εξοπλισμένα	  με	  όλη	  την	  
απαραίτητη	  υλικοτεχνική	  υποδομή	  που	  χρειάζεται	  ένας	  εν	  δυνάμει	  
διακοσμητής	  στις	  μέρες	  μας),	  η	  δωρεάν	  παρακολούθηση	  extra	  
σεμιναρίων	  εξειδίκευσης	  στο	  πλαίσιο	  του	  XINIS	  EDUCATION	  FESTIVAL,	  
οι	  εκπαιδευτικές	  επισκέψεις	  σε	  εργοστάσια	  επίπλων,	  εισαγωγικές	  
εταιρείες,	  galleries	  και	  καλλιτεχνικούς	  πολυχώρους,	  οι	  εκθέσεις	  των	  
αποφοίτων	  Διακοσμητικής	  του	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  σε	  δημοφιλή	  στέκια	  
ψυχαγωγίας	  της	  νεολαίας	  σε	  Αθήνα	  και	  Θεσσαλονίκη,	  η	  πρακτική	  
άσκηση	  μέσα	  από	  τη	  δημιουργία	  βιτρινών	  γνωστών	  καταστημάτων	  της	  
Αθήνας	  και	  της	  συμπρωτεύουσας,	  η	  άμεση	  υποστήριξη	  του	  ΓΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  
(Γραφείο	  Εργασίας	  Αποφοίτων	  και	  Σπουδαστών	  του	  Εκπαιδευτικού	  
Ομίλου	  ΞΥΝΗ)	  τόσο	  σε	  επίπεδο	  πρακτικής	  άσκησης	  όσο	  και	  
επαγγελματικής	  αποκατάστασης,	  αποτελούν	  συγκριτικά	  
πλεονεκτήματα	  των	  αποφοίτων	  διακοσμητικής	  τέχνης	  του	  ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ,	  
καθιστώντας	  τους	  ανταγωνιστικούς	  επαγγελματίες	  στην	  αγορά	  
εργασίας.	  	  	  	  

Είτε	  είστε	  νέοι	  και	  σχεδιάζετε	  τώρα	  το	  επαγγελματικό	  σας	  μέλλον,	  είτε	  
επιθυμείτε	  να	  κάνετε	  μια	  στροφή	  στην	  επαγγελματική	  σας	  καριέρα,	  
είτε	  θέλετε	  να	  αναβαθμίσετε	  τις	  επαγγελματικές	  σας	  ικανότητες,	  το	  
ΚΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  σας	  δίνει	  τα	  εφόδια	  να	  γίνετε	  οι	  πλέον	  περιζήτητοι	  interior	  
designers!	  

	  

*Τα	  προγράμματα:	  

ΕΤΗΣΙΟ	  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	  	  
	  
Διακοσμητική	  
	  
ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ	  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	  
	  
Διακόσμηση	  
Κατοικίας	  

Αναπαλαίωση	  
Αντικειμένων	  



Διακόσμηση	  
Επαγγελματικών	  
Χώρων	  

Φώς,	  Χρώμα,	  
Ύφασμα	  

Αρχιτεκτονική	  
Εσωτερικών	  Χώρων	  

Κατασκευή	  
Μάσκας	  

Βιομηχανικός	  
Σχεδιασμός	  
Προϊόντων	  

Δημιουργία	  
Αντικειμένων	  &	  
Κοσμημάτων	  απο	  
Ευτελή	  Υλικά	  

Διακόσμηση	  
Βιτρίνας	  

Ηλεκτρονική	  
Επεξεργασία	  
Σχεδίου	  

Κατασκευή	  &	  
Διακόσμηση	  
Εκθεσιακών	  
Περιπτέρων	  

Αρχιτεκτονική	  
Τοπίου	  

	  

**Για	  περισσότερες	  πληροφορίες,	  επισκεφθείτε	  μας	  ή	  επικοινωνήστε	  
μαζί	  μας	  στις	  εγκαταστάσεις	  του	  ΚΕΑΣ	  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.keasxini.edu.gr	  	  	  
και	  στο	  fb:	  www.facebook.com/keasxini	  	  

	  

	  

 


