Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος
Μητροπολιτικό – ΑΚΜΗ δίπλα
στους νέους του Καστελόριζου

Μία ηµέρα µετά την 77η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου,
ο Εκπαιδευτικός Όµιλος Μητροπολιτικό-ΑΚΜΗ προχωρά σε µία
σηµαντική πρωτοβουλία «υιοθετώντας» εκπαιδευτικά όλους τους
αποφοίτους λυκείου του ακριτικού µας νησιού.
Από τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά οι νέοι του Καστελόριζου θα έχουν τη
δυνατότητα να φοιτήσουν εντελώς δωρεάν είτε στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ είτε

στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο σε πρόγραµµα και παράρτηµα της
επιλογής τους.
Ο Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Οµίλου Μητροπολιτικό-ΑΚΜΗ κ.
Κωνσταντίνος Ροδόπουλος δήλωσε: «Πρόκειται για µία έµπρακτη
πράξη στήριξης στα νέα παιδιά της ακριτικής µας Ελλάδας που
φυλάνε Θερµοπύλες. Ρίχνουµε γέφυρα µε την αποµακρυσµένη
πατρίδα µας που δεν φοβάται ούτε δειλιάζει απέναντι στον άκρατο
επεκτατισµό της γειτονικής χώρας».
Ο Αντιδήµαρχος Παιδείας και Πολιτισµού του Καστελόριζου, κ.
Στράτος Αµύγδαλος δήλωσε: «Ευχαριστούµε θερµά τη Διοίκηση του
Οµίλου Μητροπολιτικό-ΑΚΜΗ για τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία.
Δίνεται µια σηµαντική ευκαιρία στους νέους του νησιού µας.
Ευελπιστούµε στη συνέχιση της αγαστής αυτής συνεργασίας µε τον
µεγαλύτερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισµό της χώρας. Εµείς θα
συνεχίσουµε τον καθηµερινό µας αγώνα µε µόνο στόχο το νησί µας
να ‘πετάξει’ όσο πιο ψηλά γίνεται».
Η παραπάνω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός πολυδιάστατου
φάσµατος ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί
σταθερά ο Οργανισµός µε επίκεντρο - ανάµεσα σε άλλα - την
εκπαίδευση, τον πολιτισµό, το περιβάλλον και τον αθλητισµό. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια o Όµιλος Μητροπολιτικό-ΑΚΜΗ
έχει σταθεί σταθερά αρωγός και υπερήφανος χορηγός στον θεσµό
του «Διάπλου Αιγαίου» και την Οµάδα Αιγαίου, τους φύλακεςαγγέλους των νησιωτών και δη αυτών που µένουν στα µικρά νησιά,
διανύοντας µε φουσκωτά εκατοντάδες µίλια σε µία προσπάθεια να
υποστηρίξουν τους συνανθρώπους τους. Στο πλαίσιο αυτό έχουν
προσφερθεί συνολικά περισσότερες από 70 πλήρεις υποτροφίες
σπουδών σε νέους των ακριτικών νησιών, στους Φούρνους,
στην Αµοργό, στην Ίο, στη Φολέγανδρο, στο Κουφονήσι και
στην Πάτµο. Παράλληλα ο Όµιλος έχει συµβάλλει έµπρακτα στην
ενίσχυση ακριτικών σχολικών µονάδων, παρέχοντας εκπαιδευτικό και
τεχνολογικό εξοπλισµό.
Λίγα λόγια για το ΙΕΚ ΑΚΜΗ
Συνώνυµο της αξιοπιστίας και της υπεροχής το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, µε
παρουσία σε 6 πόλεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη,
Λάρισα και Ρόδο, έχει εδραιωθεί ως η κορυφαία πρόταση στις
σπουδές επαγγελµατικής κατάρτισης στη χώρα προσφέροντας 107
δυναµικές ειδικότητες µε µεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η

πολυβραβευµένη Σχολή έχει ανακηρυχθεί 1 από τα 7 καλύτερα
Εκπαιδευτήρια της Ευρώπης ενώ αποτελεί το πρώτο ΙΕΚ στην Ελλάδα
που έγινε µέλος Πανευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης. Οι πρότυπες
εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΚΜΗ περιλαµβάνουν υπερσύγχρονα
εργαστήρια µε εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας ανά επιστηµονικό
πεδίο, σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας δηµιουργώντας ιδανικές
συνθήκες για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσµα.
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Λίγα λόγια για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
Με 7 συνεργαζόµενα κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήµια, 7
υπερσύγχρονα campus, 10 Ακαδηµαϊκές Σχολές, 66
περιζήτητα bachelors και masters και περισσότερες από 30 διεθνείς
πιστοποιήσεις, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι αδιαµφισβήτητα το
µεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστηµιακών Σπουδών στην Ελλάδα.
Ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων πανεπιστηµιακών
προγραµµάτων και το διακεκριµένο ακαδηµαϊκό προσωπικό του.
Επιπλέον, είναι το Νο1 ελληνικό ιδιωτικό Κολλέγιο (private for
profit) στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστηµίων Webometrics Ranking of
World Universities (July 2020) και το µοναδικό Κολλέγιο µέλος
Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστηµίων [Compostella Group of
Universities] στη χώρα µας. Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Ακολούθησε το
µέλλον σου.
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