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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ενάρξεις Νέων Προγραµµάτων του Τοµέα Οµορφιάς 
ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ-Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ένα» 

 

Το ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Μακεδονίας, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ένα», µέλος τους 
Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ, ανακοινώνει τις νέες ενάρξεις σεµιναρίων 
επαγγελµατικής εξειδίκευσης του Τοµέα Οµορφιάς που θα πραγµατοποιηθούν 
εντός Νοεµβρίου. 

Στις 15 Νοεµβρίου, έχει προγραµµατιστεί η έναρξη του προγράµµατος Κοµµωτικής, 
διάρκειας 100 ωρών, µε ενότητες όπως πιστολάκι-λούσιµο, καλλιτεχνικά χτενίσµατα, 
βαφές, κουρέµατα, τεχνική tribal, και ανδρικό κούρεµα-ξύρισµα. 

Στις 16 Νοεµβρίου, ξεκινά το πρωτοποριακό σεµινάριο του Μόνιµου Μακιγιάζ, 
συνολικής διάρκειας 25 ωρών. Οι διδακτέες ενότητες είναι η µορφολογία – ανατοµία 
προσώπου, ενδείξεις – αντενδείξεις, χρωστικές ουσίες – θεωρία χρωµάτων, σχεδίαση 
φρυδιών, σχεδίαση eye-liner και σχεδίαση χειλιών (περίγραµµα – γέµισµα). Στις 18 
Νοεµβρίου θα ξεκινήσει το  εξειδικευµένο πρόγραµµα Ποδολογίας 40 ωρών, που 
σκοπό έχει την εκπαίδευση των σπουδαστών σε θέµατα που αφορούν στην 
αντιµετώπιση προβληµάτων, παθήσεων και ασθενειών που επηρεάζουν τα κάτω άκρα. 

Για τις 25 Νοεµβρίου, έχει προγραµµατιστεί η έναρξη του προγράµµατος µακιγιάζ, 
150 ωρών, µε ενότητες όπως το βασικό και νυφικό µακιγιάζ, το µακιγιάζ 
φωτογραφίας, κινηµατογράφου, θεάτρου, τηλεόρασης, µόδας και το  επαγγελµατικό 
µακιγιάζ.  Τέλος,  στις 30 Νοεµβρίου, ξεκινάει το σεµινάριο αποτρίχωσης του 
τοµέα Αισθητικής Σώµατος, διάρκειας 15 ωρών. 

Το πρόγραµµα, απευθύνεται σε επαγγελµατίες του χώρου της οµορφιάς, που 
επιθυµούν να καταρτιστούν σε νέες τεχνικές, σε φοιτητές και αποφοίτους 
ΤΕΙ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/Λυκείων που επιθυµούν επιπλέον εξειδίκευση, καθώς και σε όσους 
επιθυµούν να σταδιοδροµήσουν στον περιζήτητο χώρο της οµορφιάς. 

Στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Μακεδονίας, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ένα», καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, πραγµατοποιούνται πλήθος σεµιναρίων εξειδίκευσης στους τοµείς 
οµορφιάς, εναλλακτικών θεραπειών, styling, διαιτολογίας, µαγειρικής, αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής, παιδαγωγικών, διακόσµησης, δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις και τις νέες τάσεις της αγορά. 
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Με την παράκληση της δηµοσίευσης! 


