
 

 

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 29.04.2014 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ και ο Εµπορικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης ανανεώνουν τη συνεργασία τους 

 

Την ανανέωση µίας πετυχηµένης συνεργασίας ανακοινώνουν ο Εκπαιδευτικός 
Όµιλος ΞΥΝΗ και ο Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, µε στόχο την 
ενίσχυση των νέων εν µέσω της οικονοµικής κρίσης. 

 

Η συνεργασία περιλαµβάνει µία σειρά από προσφορές και προνόµια τόσο για τους 
σπουδαστές και τους απόφοιτους του Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ, όπως και για 
τους επιχειρηµατίες που είναι µέλη του Εµπορικού Συλλόγου, τους υπαλλήλους και 
τις οικογένειές τους.  

 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και µε επίγνωση των δυσµενών συνθηκών που 
επικρατούν στην αγορά, ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ προσφέρει σε όλους τους 
ιδιοκτήτες και τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων-µελών του Εµπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και σε µέλη των οικογενειών τους (συγγενείς πρώτου 
βαθµού), τη δυνατότητα να σπουδάσουν στo Mediterranean College, ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ, 
καθώς και στα πιστοποιηµένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου 2 ΚΕΑΣ ΞΥΝH και Carriera Business and Computing School. 

 

Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ, υποστηρίζει έτσι εµπράκτως της προσπάθεια των 
επιχειρήσεων για την διαµόρφωση προγραµµάτων  ενδοεπιχειρησιακής 
εκπαίδευσης µέσω των οποίων εξασφαλίζεται η δια βίου µάθηση του προσωπικού, 
καθώς και η συνεχής εκπαίδευση σε νέες µεθόδους και πρακτικές.  

 

Επιπλέον, ο Εµπορικός Σύλλογος θα προσφέρει στους σπουδαστές και τους 
απόφοιτους του Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης 
και κάλυψης θέσεων στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα θα τους παρέχει 
προνοµιακές τιµές για αγορές από όλες τις επιχειρήσεις-µέλη του Συλλόγου. 

 



 

Με την συνέχιση αυτής της συνεργασίας χιλιάδες νέοι της Θεσσαλονίκης αποκτούν 
το προνόµιο να σπουδάσουν στον πληρέστερο Εκπαιδευτικό Όµιλο της Ελλάδας µε 
µειωµένα δίδακτρα, ενώ παράλληλα χιλιάδες σπουδαστές αποκτούν βελτιωµένη 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και επιπλέον καταναλωτικά προνόµια που θα 
ελαφρύνουν το κόστος της σπουδαστικής τους ζωής. 

 

Η συνεργασία µε τον Εµπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης αποτελεί µια ακόµα 
κορυφαία «συµµαχία» του Ε.Ο. ΞΥΝΗ στον 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 http://www.xinis.edu.gr/ 


