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Αξιότιµε/η κύριε/α πρόεδρε, 
 
Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ, ο µεγαλύτερος ιδιωτικός εκπαιδευτικός φορέας στη χώρα µας, 
διανύει την έβδοµη δηµιουργική δεκαετία του στο χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και µε 
σταθερά ανοδικά βήµατα αναπτύσσεται συνεχώς εµπλουτίζοντας τα εκπαιδευτικά προγράµµατά 
του, ενώ έχει εντάξει στη λειτουργία του ως φιλοσοφία κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις που τον 
φέρνουν ακόµη πιο κοντά στην κοινωνία και κυρίως στους νέους ανθρώπους µε τους οποίους 
δηµιουργείται µια αµφίδροµη σχέση: αντλούµε ως Όµιλος δύναµη από αυτούς, αντλούν οι νέοι 
τη γνώση από εµάς. 
 
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ υποστηρίζει 
σταθερά τους νέους, παρέχοντάς τους υποτροφίες αλλά και προσφορές στα δίδακτρα σπουδών. 
  
Ως Γενικός ∆ιευθυντής Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ, λαµβάνω την τιµή να σας 
ενηµερώσω για τις προσφορές που παρέχουµε στα µέλη του Συλλόγου, του οποίου είστε 
πρόεδρος.  
 
Οι προσφορές του Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ προς τον Σύλλογο σας περιλαµβάνουν τα κάτωθι: 
 

- Μείωση από 20% έως και 50% στα δίδακτρα σπουδών του ΙΕΚ ΞΥΝΗ για όλα τα 
µέλη του Συλλόγου και των οικογενειών τους (συγγενείς πρώτου βαθµού), ανάλογα µε τα 
κοινωνικά κριτήρια. 

 

- Μείωση από 20% - 50% στα δίδακτρα σπουδών του Mediterranean College για 
όλα τα µέλη του Συλλόγου και των οικογενειών τους (συγγενείς πρώτου βαθµού), 
ανάλογα µε τα κοινωνικά κριτήρια. 

 
Επιπρόσθετα, ο Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ µπορεί να διοργανώσει διαγωνισµό-κλήρωση 
υποτροφιών για τα µέλη του Συλλόγου σας. Ο διαγωνισµός µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο 
πλαίσιο εκδήλωσης (πολιτιστικής, αθλητικής κ.ά.) που θα διοργανώσει ο Σύλλογος µέσα στους 
επόµενους µήνες. 
 
Ανταποδοτικά, ως προς τα παραπάνω µπορούν να τοποθετηθούν ενηµερωτικά έντυπα του 
Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ στους χώρους του Συλλόγου σας. 
 
Αναµένουµε την απάντησή σας και πιστεύουµε πως θα αξιολογήσετε θετικά την πρότασή µας. 
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