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ΘΕΜΑ:	  «Εν	  πλω»…	  για	  την	  επαγγελματική	  σου	  επιτυχία	  στον	  

Τομέα	  Ναυτιλιακών	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  ΓΛΥΦΑΔΑΣ	  

Μοχλός	  ανάπτυξης	  και	  «ατμομηχανή»	  της	  ελληνικής	  οικονομίας	  εδώ	  και	  

δεκαετίες,	  ο	  Τομέας	  των	  Ναυτιλιακών	  αποτελεί	  έναν	  από	  τους	  πλέον	  δραστήριους	  

κλάδους	  της	  αγοράς	  εργασίας,	  γεγονός	  που,	  κατ’	  επέκταση,	  κατατάσσει	  την	  

ενασχόληση	  με	  τα	  Ναυτιλιακά	  μεταξύ	  των	  κορυφαίων	  προσοδοφόρων	  και	  

ενδιαφερόντων	  επαγγελμάτων	  και	  καθιστά	  τις	  σπουδές	  της	  ειδικότητας	  

Ναυτιλιακής	  Κατεύθυνσης	  στα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  ως	  την	  επιλογή	  που	  θα	  σου	  διασφαλίσει	  

άμεση	  επαγγελματική	  αποκατάσταση	  και	  επιτυχία…	  	  

Με	  μια	  άρτια	  καταρτισμένη	  ομάδα	  καθηγητών-‐καταξιωμένων	  επαγγελματιών	  στον	  
κλάδο	  της	  ελληνικής	  Ναυτιλίας,	  σε	  συνδυασμό	  με	  ένα	  υπερσύγχρονο	  κτίριο	  υψηλών	  
διεθνών	  προδιαγραφών,	  2.000	  τετραγωνικών	  μέτρων,	  στη	  Γλυφάδα	  (Βουλιαγμένης	  57),	  
όπου	  επεκτείνεται	  από	  το	  φετινό	  φθινόπωρο	  –	  Σεπτέμβριος	  2013	  –	  η	  ποιοτική	  εκπαίδευση	  
και	  η	  κορυφαίου	  επιπέδου	  επαγγελματική	  κατάρτιση	  που	  παρέχει	  20	  χρόνια	  τώρα	  ο	  
Εκπαιδευτικός	  Όμιλος	  ΞΥΝΗ	  στα	  νότια	  προάστια,	  οι	  νέοι	  και	  νέες	  που	  θα	  επιλέξουν	  να	  
σπουδάσουν	  στην	  ειδικότητα	  Ναυτιλιακής	  Κατεύθυνσης	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  λαμβάνουν	  
ολοκληρωμένη	  εκπαίδευση,	  που	  τους	  αναγάγει,	  μετά	  το	  πέρας	  των	  σπουδών	  τους,	  
σε	  ικανούς,	  ανταγωνιστικούς	  επαγγελματίες	  στον	  εργασιακό	  στίβο.	  	  
	  
,	  	  
Παράλληλα,	  η	  καταλυτική	  συνδρομή	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  όχι	  μόνο	  αναφορικά	  με	  την	  
πνευματική	  καλλιέργεια	  και	  εκπαίδευση	  των	  σπουδαστών	  μας,	  αλλά	  και	  όσον	  
αφορά	  στην	  ανάδειξή	  τους	  ως	  επιτυχημένους	  επαγγελματίες,	  συνίσταται	  στη	  
συμβολή	  του	  ΓΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  (Γραφείο	  Εργασίας	  Αποφοίτων-‐Σπουδαστών	  Ομίλου	  
ΞΥΝΗ),	  το	  οποίο	  μετέρχεται	  όλων	  των	  δυνατών	  συνεργασιών	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  με	  
σημαντικές	  εταιρείες	  του	  ναυτιλιακού	  κλάδου	  -‐όπως	  ΑΝΕΚ	  LINES,	  the	  SEA	  NATION	  



(online	  shipping	  newspaper),	  naftemporiki.gr,	  NAVIGATOR	  (Travel	  &	  Tourist	  
services	  Ltd),	  κ.ά-‐	  προκειμένου,	  σε	  επίπεδο	  φοίτησης,	  να	  κάνουν	  την	  πρακτική	  τους	  
άσκηση	  σε	  πραγματικές	  συνθήκες	  εργασίας,	  	  και	  σε	  επίπεδο	  επαγγελματικής	  
αποκατάστασης,	  να	  απορροφηθούν	  άμεσα	  στην	  αγορά	  εργασίας.	  	  
	  
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	  να	  σπουδάσεις	  «Ειδικός	  Ναυτιλιακής	  
Κατεύθυνσης»	  στα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ!	  
	  
«Ολοκληρώνω	  φέτος	  τις	  σπουδές	  μου	  στο	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Πειραιά,	  το	  οποίο	  ήταν	  και	  η	  
πρώτη	  μου	  επιλογή	  όταν	  αποφάσισα	  να	  ασχοληθώ	  με	  τον	  συγκεκριμένο	  τομέα»,	  
λέει	  η	  Δήμητρα	  Βέμη,	  τελειόφοιτος	  ναυτιλιακών	  σπουδών	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  ΠΕΙΡΑΙΑ,	  
και	  η	  μαρτυρία	  της	  επιστεγάζει	  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:	  

Γλυφάδα:	  Λ.	  Βουλιαγμένης	  57,	  Λ.	  	  Βουλιαγμένης	  67	  	  και	  Αχιλλέως	  33,	  τηλέφωνο	  210	  

9640117	  

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

www.facebook.com/iekxini	  	  

	  
	  

	  	  	  	  


