
Βραβείο Αριστείας στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ!

Το μοναδικό ΙΕΚ που αποσπά την κορυφαία πιστοποίηση 
Αριστείας από το διεθνή φορέα EFQM

Την ιδιαίτερα σημαντική διάκριση του κορυφαίου Βραβείου Αριστείας EFQM- «COMMITED 
TO EXCELLENCE»  απέσπασε  πρόσφατα  το  ΙΕΚ  ΑΚΜΗ  προσθέτοντας  μία  ακόμη  διεθνή 
αναγνώριση στο σύνολο των βραβείων που έχει αποσπάσει τα τελευταία χρόνια για την παροχή 
υψηλού εκπαιδευτικού έργου. Με το βραβείο αυτό επισφραγίζεται όχι μόνο το υψηλό επίπεδο 
σπουδών  του  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος,  αλλά  και  η  συμβολή  του  για  πρωτοπορία  και 
καινοτομία  στην  εκπαίδευση.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  ο  θεσμός  του  EFQM (European 
Foundation for Quality Management) είναι παγκόσμιος και διεθνώς αναγνωρισμένος, ενώ 
στην  Ελλάδα  εκπροσωπείται  από  την  Ελληνική  Εταιρία  Διοίκησης  Επιχειρήσεων-  ΕΕΔΕ 
επισφραγίζοντας το κύρος της διάκρισης αυτής. 

Η  κατάκτηση  του  βραβείου  ήταν  αποτέλεσμα  πολύμηνης  εντατικής  αξιολόγησης  σε  όλα  τα 
στάδια της επιχειρησιακής  και εκπαιδευτικής  λειτουργίας, από το σχεδιασμό της κατάρτισης 
μέχρι το βαθμό ικανοποίησης κάθε σπουδαστή και επιδόθηκε σε μια λαμπρή τελετή παρουσία 
σημαντικών προσωπικοτήτων της εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας. 

Στο πλαίσιο της βράβευσης ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΔΕ, κ. Αθανάσιος Ρούλιας, δήλωσε: 
«Συγχαίρω  διπλά  το  ΙΕΚ  ΑΚΜΗ γιατί   είναι  το  πρώτο  και   το  μοναδικό  Ινστιτούτο  
Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα που απέσπασε την κορυφαία Πιστοποίηση  
Επιχειρηματικής Αριστείας από το διεθνή φορέα  EFQM,  δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα 
αισιοδοξίας  για  την  αναβάθμιση  του  εκπαιδευτικού  επιπέδου  στη  χώρα  μας»  και 
συμπλήρωσε: «στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης  πολύ λίγα ιδρύματα μεταλυκειακής  
και  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν αποσπάσει  τη διάκριση αυτή και συγκεκριμένα  
δύο  τμήματα  του  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  Αθηνών,  το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  
Αθηνών και το Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών, γεγονός που συγκαταλέγει το ΙΕΚ ΑΚΜΗ 
ανάμεσα στους κορυφαίους στην Ελλάδα στην αριστεία της εκπαίδευσης. Η επόμενη  
κατάκτηση είναι  το ευρωπαϊκό βραβείο αυτή τη φορά κατευθείαν στις Βρυξέλλες!.»  

«Η πρώτη μεγάλη μας διάκριση ως 1 από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια της Ευρώπης  
ήρθε τώρα να επικυρωθεί  με  σφραγίδα Αριστείας. Το βραβείο Αριστείας EFQM είναι το 
επιστέγασμα  της  μακροχρόνιας  διαδρομής  του  ΙΕΚ  ΑΚΜΗ  με  παροχή  υψηλού  
εκπαιδευτικού έργου, ως οφείλουμε ως λειτουργοί της Παιδείας. Ακόμα πιο σημαντικό  
όμως είναι  το αριστείο Κοινωνικής Ευθύνης.  Αυτό μετράει  σήμερα στην περίοδο της  
κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Εμείς, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε προς  



αυτήν την κατεύθυνση, γιατί ο ουσιαστικός μας στόχος είναι η προσφορά στην κοινωνία  
και στις γενιές που ακολουθούν για να διατηρήσουν ψηλά τα οράματα και τα ιδανικά  
τους.» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ κος Κωνσταντίνος Ροδόπουλος.
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