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ΜΕ	  ΜΕΓΑΛΕΣ	  ΔΡΑΣΕΙΣ	  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ	  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	  ΕΥΘΥΝΗΣ	  

Το	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας	  στηρίζει	  την	  κοινωνία	  

	  
Με	  συνέπεια	  στις	  μεγάλες	  δράσεις	  κοινωνικής	  προσφοράς,	  στο	  πλαίσιο	  της	  
εταιρικής	  κοινωνικής	  ευθύνης,	  το	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας,	  φορέας	  του	  Εκπαιδευτικού	  
Ομίλου	  ΞΥΝΗ,	  δηλώνει	  –έμπρακτα-‐	  και	  τα	  φετινά	  Χριστούγεννα,	  δυναμικό	  
«παρών»	  στο	  κοινωνικό	  σύνολο,	  στο	  πλευρό	  κοινωνικών	  ομάδων	  –και	  κυρίως	  
των	  παιδιών-‐	  με	  σειρά	  ενεργειών	  που	  έχουν	  ως	  ακρογωνιαία	  λίθο	  την	  στήριξη,	  
την	  αισιοδοξία	  και	  τα	  παιδικά	  χαμόγελα.	  	  
	  
Μεταξύ	  των	  βασικών	  ενεργειών	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας,	  φέτος	  τις	  γιορτές:	  
	  

• Η	  συμμετοχή	  του	  Τομέα	  Παιδαγωγικών	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας	  στο	  bazaar	  
της	  μη	  κερδοσκοπικής	  οργάνωσης	  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	  ΣΤΗΡΙΞΗ»,	  με	  στόχο	  την	  
κάλυψη	  των	  εκπαιδευτικών	  αναγκών	  παιδιών	  με	  αναπηρία	  

• Η	  παροχή	  2	  ετήσιων	  υποτροφιών	  σπουδών	  στις	  ΞΕΝΕΣ	  ΓΛΩΣΣΕΣ	  ΞΥΝΗ,	  στα	  
παιδιά	  της	  πληγείσας	  –από	  τη	  φωτιά	  στη	  Γλυφάδα-‐	  οικογένειας	  του	  Κώστα	  
Μπλιος	  	  

• Τα	  δώρα	  που	  θα	  μοιράσει	  το	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας,	  σε	  συνεργασία	  με	  τον	  
Εμπορικό	  Σύλλογο	  Γλυφάδας,	  στα	  παιδιά,	  στις	  21-‐12,	  στηρίζοντας	  τα	  
παιδικά	  χαμόγελα	  	  

• Οι	  γλυκές	  λιχουδιές	  των	  Χριστουγέννων,	  που	  θα	  παρασκευάσουν	  και	  θα	  
μοιράζουν	  στο	  κατάστημα	  του	  Public	  Γλυφάδας	  (16-‐12	  έως	  31-‐12),	  οι	  chef	  
patissier	  του	  Τομέα	  Επισιτισμού	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας	  	  

	  
	  



Στο	  πλευρό	  της	  κοινωνίας	  της	  Γλυφάδας,	  το	  κορυφαίο	  ΙΕΚ	  των	  νοτίων	  προαστίων,	  
το	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας,	  αποδεικνύει	  -‐και	  τα	  φετινά	  Χριστούγεννα-‐	  τον	  
προσανατολισμό	  του	  σε	  μεγάλες	  δράσεις,	  που	  συνεπάγονται	  της	  υψηλής	  εταιρικής	  
κοινωνικής	  ευθύνης.	  	  	  
	  
INFO	  
	  

• Γλυφάδα:	  Λ.	  Βουλιαγμένης	  67	  και	  Αχιλλέως	  33,	  τηλέφωνο	  210	  9640117	  

• www.iek-‐xini.edu.gr	  και	  www.facebook.com/iekxini	  	  

 


