
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 04.09.2013 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ 
ανανεώνουν τη συνεργασία τους 

 
Σε ανανέωση της συνεργασίας τους προχωρούν ο Εκπαιδευτικός  Όµιλος ΞΥΝΗ και η ΚΑΕ 
ΠΑΟΚ,  για τις δύο (2) επόµενες αγωνιστικές περιόδους 2013-2014 και 2014-2015. H 
συνεργασία ανάµεσα στον Όµιλο ΞΥΝΗ και την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2012 από 
τη Θεσσαλονίκη, µε κοινές δράσεις που ενίσχυσαν τη διασύνδεση ανάµεσα στον αθλητισµό και 
την εκπαίδευση. Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ θα συνεχίσει και για τα επόµενα δύο χρόνια να 
είναι αποκλειστικός Επίσηµος Προµηθευτής της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσον φορά την κατηγορία της 
εκπαίδευσης.  
 
Κατά τη διάρκεια της σαιζόν 2012-2013 ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ ως Επίσηµος Προµηθευτής 
της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, παρείχε υποτροφίες και ειδικές προσφορές στα δίδακτρα για τους αθλητές των 
Ακαδηµιών, τους εργαζόµενους, και τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. 
 
Οι φίλοι της οµάδας µπάσκετ του ΠΑΟΚ που παρακολουθούσαν στο PAOK SPORTS ARENA τα 
παιχνίδια της αγαπηµένης τους οµάδας, συµµετείχαν στις κληρώσεις που διοργάνωνε η ΚΑΕ, και 
είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν υποτροφίες για δωρεάν παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων του Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ. 
 
Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ έδωσε επίσης την ευκαιρία στο νεαρό αθλητή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Θωµά 
Αµπαρά, να σπουδάσει µε υποτροφία στην ειδικότητα «Βοηθού Φυσικοθεραπευτή» στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ, 
και να αποκτήσει πτυχίο παράλληλα µε την καριέρα του στο µπάσκετ. 
 
Πολύ σηµαντικό µέρος της συνεργασίας ανάµεσα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον Εκπαιδευτικό Όµιλο 
ΞΥΝΗ, ήταν και θα συνεχίσει να είναι και για τα επόµενα δύο έτη της συνεργασίας η από κοινού 
διοργάνωση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως για παράδειγµα η αγορά και 
προσφορά δώρων στο ορφανοτροφείο θηλέων «Μέλισσα» στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης από τους 
σπουδαστές του Mediterranean College και τους αθλητές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ William Hatcher, 
Λεωνίδα Κασελάκη και Μιχάλη Τσαϊρέλη. 
 
Με την συνέχεια της πρωτοποριακής αυτής συνεργασίας, ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ και η ΚΑΕ 
ΠΑΟΚ αφήνουν ανοιχτές τις γέφυρες της επικοινωνίας της εκπαίδευσης µε τον αθλητισµό και 
προσφέρουν σε εκατοντάδες νέους αθλητές, τη δυνατότητα να σπουδάσουν µε προνοµιακά 
δίδακτρα. 
 
Η συνεργασία µε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποτελεί µια ακόµα κορυφαία «συµµαχία» του Εκπαιδευτικού 
Οµίλου ΞΥΝΗ, στο διαρκή αγώνα για ενίσχυση της ποιότητας σπουδών και των επαγγελµατικών 
προοπτικών των αποφοίτων του, αλλά και γενικότερα για τη διαρκή αναβάθµιση της ποιότητας 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 
 
Πληροφορίες: Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ, Βαλαωρίτου 9, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310552406, 
iek@xinis.net, http://www.xinis.edu.gr/ 
 
 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ! 
 

Λεζάντα: Kae3: Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μπάνε Πρέλεβιτς µε τον Γεν. Διευθυντή Ανάπτυξης 
του Ε.Ο. ΞΥΝΗ κ. Άκη Βαλογιάννη κατά την επισύναψη της συνεργασίας. 


