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The wide and out-of-control spread 

of the Covid-19 pandemic in 

Cyprus as well as worldwide, 

within a period of two (2) years, 

poses in addition to a huge threat to 

public health and a maximum 

threat to the institution of 

education. As a result of the 

measures of social distancing, 

which have been imposed through 

the restrictive measures of 

suspension of activities, the 

educational activity has been 

affected to a great extent to the 

point that its form has literally 

changed. 

 
Ensuring the right to education is 

first and foremost an obligation and 

duty of the state. Every state has an 

obligation to respond to any 

challenge that arises immediately  

(Στην πιο πάνω φωτογραφία, σε 

στιγμιότυπο από τον εορτασμό 

για τα 45χρονα του ΜΙΜ, 

απεικονίζονται από τα αριστερά 

προς τα δεξιά, ο Γενικός 

Διευθυντής του ΥΕΠΚΑ, η 

Διευθύντρια του ΚΕΠΑ και ο 

Προϊστάμενος του ΜΙΜ) 

 

and radically. There is no doubt, 

however, that the impact of the 

COVID-19 pandemic has made 

this goal even more difficult to 

achieve. During this period of the 

COVID-19 pandemic, students, 

teachers and those involved in 

education in general, spend long 

and disturbed periods away from 

education. In a time of pandemic, 

those involved in education are 

called upon to adapt to a new 

digital environment with new 

stimuli, challenges and 

environmental innovations. 

Courses are necessarily taught 

remotely in new ways that rely 

heavily on the internet and 

technology. 
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During the period we are going 

through, there are challenges 

regarding the content, the method 

and the fair evaluation of the 

courses, as well as the real risk of  

putting some students at a 

disadvantage due to their circum-

stances or background. This is not 

just a short-term inconvenience: it 

poses a very real risk of creating 

and widening the structural 

exclusion and inequality that will 

afflict some students, possibly for 

the rest of their lives. But inclusive, 

inclusive, high-quality education is 

essential to ensure that every 

individual can fulfill their potential 

academically and professionally 

and as informed active citizens. 

 
How long the COVID-19 

pandemic will continue to disrupt 

our societies remains unknown and 

unpredictable, but it is imperative 

that we take the necessary steps to 

limit and reduce any impact on 

education. Realizing its 

responsibility in the field of higher 

education, MIM takes the 

necessary steps to ensure that 

education is available, and as a 

result to support its students and 

teachers in completing their 

program. From adapting our 

teachers' curriculum and teaching 

methods to distance learning and 

creating specific lesson plans to 

developing a practical guide to 

distance or mixed education, all of 

this is tangible proof of our 

determination to help a situation 

that remains unpredictable and 

volatile. 

 

 

Αγαπητοί εκπρόσωποι των 

κοινοβουλευτικών Κομμάτων. 

 

Αξιότιμε κ. Γενικέ Διευθυντή του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

Αγαπητά Μέλη του Συμβουλίου 

του Ινστιτούτου, 

 

Αγαπητή Διευθύντρια,  

 

Αγαπητό ακαδημαϊκό προσωπικό 

του Ινστιτούτου μας,  

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

 

Κυρίες και κύριοι, Αγαπητές και 

Αγαπητοί απόφοιτοι, 

 

Εκ μέρους του Μεσογειακού 

Ινστιτούτου Διεύθυνσης / Medi-

terranean Institute of Management 

που συμπλήρωσε φέτος 45 χρόνια 

παρουσίας στα ακαδημαϊκά 

δρώμενα της Κύπρου, σας 

καλωσορίζω θερμά στην τελετή  

 

αποφοίτησης των μεταπτυχιακών 

του Προγραμμάτων.  

Εκφράζω τις θερμές μου 

ευχαριστίες προς το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη 

στήριξη που διαχρονικά παρέχει 

στο ΜΙΜ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 

εκφράζω προς τους χορηγούς μας 

που θα απονέμουν χρηματικά 

βραβεία σε διακριθέντες 

απόφοιτους των μεταπτυχιακών 

μας προγραμμάτων. 

 

Η ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 

που πέρασε ήταν ιδιαίτερα 

απαιτητική λόγω και των 

εξελίξεων που επέφερε η πανδημία 

του κορονωϊου στην εκπαιδευτική 

κοινότητα. Για την ομαλή 

λειτουργία της Σχολής κρίθηκε 

αναγκαία η εξασφάλιση 

πλατφόρμας εξ αποστάσεως 

μάθησης η οποία τέθηκε σε 

εφαρμογή με μεγάλη επιτυχία τον 

Μάρτιο του 2020.  

 

Τον Απρίλιο του 2020 τα 

μεταπτυχιακά Προγράμματα του 

Μεσογειακού Ινστιτούτου 

Διεύθυνσης (ΜΙΔ) μετά από μια 

πολύ απαιτητική διαδικασία η 

οποία περιλάμβανε αξιολόγηση 

από Εξωτερική Επιτροπή 

Αξιολόγησης έχουν πιστοποιηθεί 

από τον Φορέα Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). 

Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση 

να σας ενημερώσω ότι τον Ιούνιο 

του 2021 το ΜΙΜ έχει 

πιστοποιηθεί ως Δημόσια Σχολή 

Ανώτερης Εκπαίδευσης από τον 

Φορέα ΔΙΠΑΕ. Η όλη διαδικασία 

περιλάμβανε επίσης αξιολόγηση  

από Εξωτερική Επιτροπή 

Αξιολόγησης. 

 

Οι άνθρωποι του ΜΙΜ αποτελούν 

ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της 

πετυχημένης πορείας του και της 

ικανότητάς του να προσφέρει 

υψηλού επιπέδου επιμόρφωση και 

Χαιρετισμός Προϊσταμένου 

του ΜΙΜ στην τελετή 

αποφοίτησης των φοιτητών 

/φοιτητριών του Ακαδημαϊκού 

Έτους 2020/2021 
 

Κυπριανός (Άκης) Νικολαΐδης 

Ανώτερος Λειτουργός 

Παραγωγικότητας 
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υπηρεσίες.  Για τον λόγο αυτό θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τις 

συναδέλφους Λειτουργούς για τον 

επαγγελματισμό και το αίσθημα 

ευθύνης που διαχρονικά 

επιδεικνύουν. Ευχαριστώ επίσης 

το Ακαδημαϊκό προσωπικό του 

Ινστιτούτου για την υποδειγματική 

συνεργασία μας και τη Διευ-

θύντρια Βασιλική Χατζηαδάμου 

για την άριστη συνεργασία μας.  

 

Η υπόσχεση όλων μας είναι ότι το 

ΜΙΜ θα συνεχίσει να 

προσαρμόζεται, να αναπτύσσεται, 

να αναβαθμίζεται και να 

διακρίνεται για την ποιότητα των 

υπηρεσιών και της εκπαίδευσης 

του. 

 

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, 

 

Σήμερα ολοκληρώνετε το 

εκπαιδευτικό σας ταξίδι εδώ στο 

ΜΙΜ. Μοιράζομαι μαζί σας τη 

χαρά που νοιώθετε και σας 

συγχαίρω για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ του 

Ινστιτούτου το οποίο είμαι 

απόλυτα πεπεισμένος ότι θα σας 

ανοίξει νέους ορίζοντες. 

Εύχομαι σε όλους σας κάθε 

επαγγελματική και προσωπική 

επιτυχία. Αξιοποιείστε τα εφόδια 

που λάβατε στο Ινστιτούτο και 

πορευτείτε στο μέλλον με 

αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.  

Και πάλι συγχαρητήρια. 

 

 

 

 

Ο Αθανάσιος Χ. Παπανδρό-

πουλος, Οικονομολόγος και 

ειδικός σε θέματα επικοινωνίας, 

έχει τιμηθεί με 42 Δημοσιογρα- 

φικά βραβεία και είναι Ιππότης 

της Τιμής της Γαλλικής 

Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και 

της Πολωνίας. Σήμερα 

αρθρογραφεί στις εφημερίδες 

Εστία, Ναυτεμπορική και είναι 

σύμβουλος στο περιοδικό 

Μάνατζερ της Ελληνικής 

Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρή-

σεων.  

 

Είναι επίτιμος διεθνής πρόεδρος 

της Ένωσης Ευρωπαίων 

Δημοσιογράφων και διοικητικός 

πρόεδρος του ελληνικού 

τμήματός της, μέλος του ΔΣ της 

Ένωσης Συντακτών Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και 

χρημάτισε επί εξαετία πρόεδρος 

της Ένωσης Συντακτών 

Περιοδικού-Ηλεκτρονικού 

Τύπου. Από το 2002 είναι μέλος 

της Γερουσίας για την Ένωση 

της Ευρώπης, από την οποία και 

τιμήθηκε για τα άρθρα του περί 

ομοσπονδιακής Ευρώπης. 

 

Αρχίζω και προβληματίζομαι. 

Ποιος θα είναι ο τελικός 

απολογισμός της πανδημίας 

Covid-19. Μήπως έχει και κάποιες 

θετικές πλευρές; Μέγα ζητούμενο 

που εν καιρώ θα διερευνηθεί. Στον 

τομέα της εργασίας, πάντως, η 

πανδημία φαίνεται ότι επισπεύδει 

εξελίξεις για τις οποίες πολλοί 

ήταν αυτοί που τις υπογράμμιζαν, 

αλλά το έργο τους σταματούσε 

εκεί. Ήλθε η πανδημία όμως και η 

οξύτητά της μεταβάλλει καται-

γιστικά και το παγκόσμιο 

εργασιακό τοπίο. 

 

Διότι μέσα στο 2020 η πανδημία 

ανέτρεψε παγκοσμίως το σύνολο 

των αγορών εργασίας. Στον 

ιδιωτικό τομέα, κυρίως, οι 

ανατροπές οδήγησαν εκατομμύρια 

ανθρώπους στην ανεργία και 

άλλους στην εξ αποστάσεως 

εργασία, δεδομένου ότι τα 

περισσότερα γραφεία του κόσμου 

Η εργασία στη μετα-γενετική 

οικονομία 

Του Αθ. Χ. Παπανδρόπουλου 

Από την έντυπη έκδοση 

Naftemporiki 

https://www.naftemporiki.gr/story

/1736804/i-ergasia-sti-meta-

genetiki-oikonomia 
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μας ήταν κλειστά για αρκετές 

εβδομάδες. 

 

Την ίδια περίοδο, με βάση νέα 

υγειονομικά πρωτόκολλα, 

συνέχισαν να εργάζονται οι ήρωες 

των νοσοκομείων, αλλά και ένας 

κόσμος που κατά κανόνα 

βρίσκεται εκτός γραφείων: Οι 

ντελιβεράδες, οι διαχειριστές 

αποθηκών, οι αστυνομικοί και το 

προσωπικό των απορριμματο-

φόρων είναι μερικοί από αυτούς. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, στον 

ορίζοντα έκανε την εμφάνισή του 

ένας νέος εργασιακός κόσμος, τον 

οποίο και ανιχνεύει μια σε βάθος 

μελέτη των ερευνητών της 

εταιρείας συμβούλων McKinsey. 

 

Πριν από τον COVID-19, τονίζεται 

στην έρευνα αυτή, οι μεγαλύτερες 

ανατροπές στην εργασία 

αφορούσαν νέες τεχνολογίες και 

τους αυξανόμενους εμπορικούς 

δεσμούς. Ο COVID-19 αύξησε, 

για πρώτη φορά, τη σημασία της 

φυσικής διάστασης της εργασίας. 

Στην έρευνά της έτσι η Mc Kinsey 

αναπτύσσει έναν καινοτόμο τρόπο 

για να ποσοτικοποιήσει την 

εγγύτητα που απαιτείται σε 

περισσότερα από 800 

επαγγέλματα, ομαδοποιώντας τα 

σε δέκα χώρους εργασίας ανάλογα 

με την εγγύτητά τους με 

συναδέλφους και πελάτες, τον 

αριθμό των εμπλεκόμενων 

διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων 

και την επιτόπια και εσωτερική 

τους φύση. 

 

Αυτό προσφέρει μια διαφορετική 

θεώρηση της εργασίας από τους 

παραδοσιακούς ορισμούς του 

τομέα. Για παράδειγμα, το πεδίο 

ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνει 

μόνο ρόλους φροντίδας που 

απαιτούν στενή αλληλεπίδραση με 

ασθενείς, όπως γιατρούς και 

νοσοκόμες. Το διοικητικό 

προσωπικό νοσοκομείων και 

ιατρικών γραφείων εμπίπτει στον 

χώρο εργασίας γραφείων που 

βασίζεται στον υπολογιστή, όπου 

μπορεί να γίνει περισσότερη 

δουλειά από απόσταση. Οι τεχνικοί 

εργαστηρίων και οι φαρμακοποιοί 

εργάζονται στον χώρο παραγωγής 

εσωτερικών χώρων, επειδή αυτές 

οι εργασίες απαιτούν χρήση 

εξειδικευμένου εξοπλισμού 

επιτόπου, αλλά έχουν μικρή 

έκθεση σε άλλα άτομα. 

 

 
 

Διαπιστώνεται έτσι ότι οι θέσεις 

εργασίας σε χώρο με υψηλότερα 

επίπεδα φυσικής γειτνίασης είναι 

πιθανό να δουν μεγαλύτερη 

μεταμόρφωση μετά την πανδημία, 

προκαλώντας επιπτώσεις σε 

άλλους χώρους εργασίας καθώς τα 

επιχειρηματικά μοντέλα μετατοπί-

ζονται και αυτά προκειμένου να 

ανταποκριθούν σε νέες συνθήκες. 

 

Οι βραχυπρόθεσμες και πιθανές 

μακροπρόθεσμες ανατροπές σε 

αυτά τα πεδία από τον COVID-19 

ποικίλλουν. Κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας ο ιός διαταράσσει 

σοβαρά τα πεδία με τις υψηλότερες 

συνολικές βαθμολογίες φυσικής 

εγγύτητας: ιατρική περίθαλψη, 

προσωπική φροντίδα, επιτόπου 

εξυπηρέτηση πελατών, αναψυχή 

και ταξίδια. 

 

Πέρα από τις παραπάνω εξελίξεις, 

κατά την έρευνα της Mc Kinsey, ο 

πιο προφανής αντίκτυπος της 

πανδημίας στον εργασιακό χώρο 

είναι ήδη η αύξηση των 

εργαζομένων εξ αποστάσεως. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές της 

εταιρείας ανέλυσαν τις 

δυνατότητες σε περισσότερες από 

2.000 εργασίες, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται σε 800 επαγγέλ-

ματα, όπως αυτά ασκουνται στις 

ΗΠΑ, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη 

Γερμανία, στην Ινδία, στην 

Ισπανία, στην Ιαπωνία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται 

δηλαδή για 8 χώρες, που 

καλύπτουν το 50% του 

παγκόσμιου πληθυσμού και το 

62% του ΑΕΠ του πλανήτη.   

      

Λαμβάνοντας έτσι υπόψη την 

εργασία που μπορεί να γίνει χωρίς 

απώλεια παραγωγικότητας, η Mc 

Kinsey διαπιστώνει ότι περίπου 20 

έως 25 τοις εκατό του εργατικού 

δυναμικού στις προηγμένες 

οικονομίες θα μπορούσαν να 

εργάζονται από το σπίτι μεταξύ 

τριών και πέντε ημερών την 

εβδομάδα. Αυτό αντιπροσωπεύει 

τέσσερις έως πέντε φορές πιο 

απομακρυσμένη εργασία από ό,τι 

πριν από την πανδημία και θα 

μπορούσε να προκαλέσει μια 

μεγάλη αλλαγή στη γεωγραφία της 

εργασίας, καθώς άτομα και 

εταιρείες μετατοπίζονται από 

μεγάλες πόλεις σε προάστια και 

μικρές πόλεις.  

 

«Διαπιστώσαμε ότι κάποια 

εργασία που μπορεί τεχνικά να 

γίνει εξ αποστάσεως είναι 

καλύτερα να γίνεται 

αυτοπροσώπως. Οι διαπραγμα-

MIM  

Βιώματα και εμπειρίες  

Άννα Κωνσταντίνου (Διπλά 

Απόφοιτος  των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων του  ΜΙΜ) 

 

 

https://www.naftemporiki.gr/k/ipa-%CE%B7%CF%80%CE%B1
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τεύσεις, οι κρίσιμες επιχειρημα-

τικές αποφάσεις, οι συνεδρίες 

καταιγισμού ιδεών, η παροχή 

ευαίσθητων σχολίων και η 

επιβίβαση νέων υπαλλήλων είναι 

παραδείγματα δραστηριοτήτων 

που μπορεί να χάσουν κάποια 

αποτελεσματικότητα όταν πραγμα-

τοποιούνται εξ αποστάσεως» 

αναφέρει η έρευνα. 

 

Ορισμένες εταιρείες σχεδιάζουν 

ήδη να μεταβούν σε ευέλικτους 

χώρους εργασίας μετά από θετικές 

εμπειρίες με απομακρυσμένη 

εργασία κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας, μια κίνηση που θα 

μειώσει τον συνολικό χώρο που 

χρειάζονται και θα φέρει 

λιγότερους εργαζόμενους σε 

γραφεία κάθε μέρα. Μια έρευνα σε 

278 στελέχη της McKinsey τον 

Αύγουστο του 2020 διαπίστωσε 

ότι κατά μέσο όρο σχεδίαζαν να 

μειώσουν τον χώρο γραφείου κατά 

30 τοις εκατό. Ως αποτέλεσμα, η 

ζήτηση για εστιατόρια και 

καταστήματα στο κέντρο της 

πόλης και για τις δημόσιες 

συγκοινωνίες ενδέχεται να 

μειωθεί. 

 

Ανέκαθεν, μου άρεσε η ιδέα της 

ενασχόλησης με τις επιχειρήσεις, 

γι’ αυτό και ως εκ τούτου, αποφα- 

σισα να σπουδάσω Διοίκηση 

Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, μετά 

το πέρας των σπουδών μου, 

εργάστηκα σε διάφορες δουλειές, 

ωστόσο, αποφάσισα ότι ήθελα να 

εμβαθύνω τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές μου στο πεδίο 

της διοίκησης επιχειρήσεων. 

Στόχος μου ήταν να 

παρακολουθήσω ένα σύγχρονο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών όπου θα μου παρείχε 

περαιτέρω προσόντα και 

ικανότητες στο πεδίο Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και το οποίο θα με 

βοηθούσε μεταγενέστερα στην 

επαγγελματική μου εξέλιξη.   

  

Μετά από ενδελεχή έρευνα που 

έκανα, κατέληξα στο ότι το 

πρόγραμμα που ήταν κατάλληλο 

για τις δικές μου απαιτήσεις ήταν 

το μεταπτυχιακό που προσέφερε το 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύ-

θυνσης (ΜΙΜ). Οι λόγοι 

που επέλεξα το εν λόγω 

πρόγραμμα ήταν οι εξής: α) είχα 

την επιλογή να επιλέξω ένα full-

time πρόγραμμα και να τελειώσω 

μέσα σε 1 χρόνο, β) τα μαθήματα 

γίνονταν πρωινές ώρες, κάτι το 

οποίο εμένα εκείνη την περίοδο με 

βόλευε, γ) το πρόγραμμα ήταν 

αναγνωρισμένο από το Κυπριακό 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών και δ) τα δίδακτρα ήταν 

πολύ προσιτά σε σχέση με άλλα 

πανεπιστήμια.  

 

Το περιβάλλον στο ΜΙΜ ήταν 

άψογο και εξοικειώθηκα από την 

πρώτη κιόλας στιγμή. Αρωγός, 

στην όλη προσπάθεια, ήταν οι 

επαγγελματίες καθηγητές που μας 

δίδαξαν καθώς και η Διεύθυνση 

του Ινστιτούτου που ήταν δίπλα 

μας σε κάθε δυσκολία που 

αντιμετωπίζαμε ή σε κάθε 

απορία  που είχαμε. Οι καθηγητές 

ήταν όλοι εξαιρετικοί και μας 

βοήθησαν να αναπτύξουμε 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Επίσης 

με την μεταδοτικότητα που είχαν 

στην διδασκαλία, μας μετάφεραν 

τις γνώσεις τους και μας βοήθησαν 

στο πως να αντιλαμβανόμαστε και 

να αναλύουμε τις επιχειρηματικές 

καταστάσεις, ενισχύοντας έτσι την 

απαραίτητη ικανότητα που 

χρειάζεται. Οι εμπειρίες και οι 

στιγμές που έζησα τη χρονιά 

εκείνη είναι κάτι που θα θυμάμαι 

για πάντα.  

 

 Τελειώνοντας, το μεταπτυχιακό 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

ένιωθα πιο σίγουρη από άλλοτε και 

με περισσότερη αυτοπεποίθηση να 

αιτηθώ σε θέσεις εργασίας σε 

μεγάλες εταιρείες ή ακόμη και να 

αιτηθώ σε θέσεις τις οποίες πιο 

πριν δεν είχα τα απαιτούμενα 

προσόντα. Στην πορεία, 

προσλήφθηκα σε μια θέση στη 

Δημόσια Υπηρεσία όπου και 

εργάζομαι μέχρι σήμερα. Στο ΜΙΜ 

υπάρχει και το συνυφασμένο 

μεταπτυχιακό με επίκεντρο την 

Δημόσια Διοίκηση, έτσι και εγώ 

αφού είχα μείνει απόλυτα 

ικανοποιημένη με τις υπηρεσίες 

του ΜΙΜ αποφάσισα να 

ακολουθήσω και το μεταπτυχιακό 

στη Δημόσια Διοίκηση αφού θα 

MIM  

Βιώματα και εμπειρίες  

Άννα Κωνσταντίνου (Διπλά 

απόφοιτος των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων του ΜΙΜ) 
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μου έδινε τα εφόδια για να 

αναπτυχθώ στη νέα μου εργασία. 

  

Όπως και την πρώτη φορά έτσι και 

την δεύτερη, η εμπειρία που είχα 

με το ΜΙΜ ήταν εξαιρετική τόσο 

στην οργάνωση όσο και στην 

μέθοδο διδασκαλίας. Το ΜΙΜ 

διακατέχετε από ποιότητα και 

πάθος προς τη διδασκαλία καθώς 

και τη μετάδοση των γνώσεων 

τους γι’ αυτό και εγώ το συνιστώ 

ανεπιφύλακτα σε όλους όσους 

θέλουν να ασχοληθούν 

επαγγελματικά με τη διοίκηση 

επιχειρήσεων ή με τον δημόσιο 

τομέα. 

 

 

 
(This is an edited excerpt from 

This is Not a Dress 

Rehearsal (Practical Inspiration 

Publishing, 2021) by Michel 

Masquelier. Michel Masquelier 

is the former chairman of IMG 

Media, part of the global sports 

management agency. After 

graduating with a degree in law, 

he worked his way up the ladder 

at IMG from intern to chairman. 

‘Get on the dance floor as soon as 

the party starts and show off 

your moves.’ Michel Masquelier, 

author of This is Not a Dress 

Rehearsal, says it’s never too 

early to embrace experiment-

tation and start building your 

unique profile.) 

 

Your grades and your CV are no 

guarantee of success. And even if 

they help open the door for you, the 

leap from theory to practice is one 

you will have to make by yourself, 

without a safety net and without the 

helping hand of parents or teachers. 

You will gain wisdom and build 

your confidence through a 

succession of experiments, through 

trial and error, on your journey. 

 

Experiment as early as possible 

 

Before undertaking her degree at 

the University of Edinburgh, my 

eldest daughter, Charlotte, had held 

six different summer jobs requiring 

three different languages – French, 

Spanish and English. The tasks she 

was given ranged from making the 

morning coffee to translating 

interviews, or simply being a 

runner from one desk to another. 

She started at the bottom and began 

to demystify the unknown world of 

work. 

 

While taking her degree, and after 

graduation, she secured several 

internships. These ranged from an 

Erasmus scholarship working for 

Euro League basketball in 

Barcelona to working in online 

education in London, working in 

data management in Melbourne, 

being a marketing assistant in 

Hong Kong and acting as a media 

rights assistant at UEFA in Nyon, 

Switzerland. 

It has become increasingly 

common for young people to take a 

gap year, either before or after 

graduation. That can be great fun, 

and a great opportunity to learn and 

grow. Charlotte decided to 

sacrifice the fun, however, and dive 

straight into the corporate world – 

to learn the trade from the inside. 

After a couple of years, she decided 

to deepen her understanding of the 

business by enrolling for a master’s 

degree at Esade Business School in 

Barcelona. 

The choices that now lie ahead of 

her include going back into the 

corporate world or flying with her 

own wings and starting a business. 

Whatever path she chooses, she has 

embraced experimentation to build 

up a unique profile for herself, with 

experience based on tasting the real 

thing at an early stage and building 

communities of real friends. 

 

The path to knowledge is 

practice 

 

I am an advocate of internships. At 

IMG, I used such opportunities to 

test the practical ability, motivation  

 

and ambition of people who would 

later be given proper challenges 

and responsibilities. Many of the 

talents that came through the IMG 

internship programme went to the 

very top, driven by hard work and 

determination, as well as their 

innate abilities. This was how my 

own journey started too. I wanted 

to get my foot in the door and an 

internship was a way of doing this. 

 

I was determined to break any 

barrier to have the privilege of 

jumping on the corporate ladder, 

building relationships, and learning 

the trade. However, you are able to 

get your start, I recommend that 

you get on the dance floor as soon 

Building your career profile 

through experimentation 

Michel Masquelier 

Business Graduate Association 
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as the party starts and show off 

your moves, regardless of how 

outrageous or clumsy they might 

be. Practice, goodwill, hard work 

and experimentation are 

prerequisites for the journey to 

success. 

 

You may be a talented artist, a 

gifted athlete or possess a scientific 

intellect, but without experiment-

ation and practice, you are not yet 

a star. You may like cooking and 

feel passionate about it, but to 

become a recognized chef you will 

need to go beyond reading recipes. 

It is about hard work, 

experimenting, innovating, taking  

inspiration from others, creating 

and progressing. 

 

No one starts as an expert. You 

may be gifted, talented and well 

educated, but the path to 

knowledge is practice and the 

earlier you take a deep dive the 

better: to experiment, to learn 

languages, to see the world, to taste 

real things. It is never too early to 

start. Do not waste time; the 

journey is shorter than you think. 

 

 

 

 

 

Message from the 

Let’s Do It World  

President and Head 

Heidi Solba 

https://www.worldcleanupday.o

rg/post/lets-do-it-worlds-annual-

report-for-2021-released 

 

Another year has passed... And 

the way our global network has 

overcome this challenging year 

makes us both humble and proud 

at the same time! 

 

Our network of “let’s-doers” from 

East to West, and from North to 

South, is the world’s biggest 

family—united by their dreams 

and actions. How unique it is to be 

bound together across oceans and 

borders, despite the cultural, 

political or religious differences. It 

has ONE face—the face of the 

human, the human who knows. 

We know that we have to continue 

to grow and spread the vibe of 

positive thinking followed up with 

positive action. Positive action to 

serve nature, the environment, 

and all society. 

It is a huge miracle to be bound 

together as the biggest global 

environmental family for a healthy  

planet, in these days in which 

humanity is having to live among 

restrictions and isolation. We know 

that in a crisis, we have to adjust 

ourselves—adjusting the ways in 

which we observe and understand, 

how we adapt and act, and 

eventually how we grow and use 

the best of what we’ve 

learned. Lack of certainty on the 

outside is turned into clarity on the 

inside—with clear minds and 

actions and the understanding that  

 

 

 

 

 

“I can make change happen”. 

Even by taking minor steps we 

create a constructive energy for 

change. 

 

It is important that we inform 

ourselves and take actions in our 

own lives. We need to manage the 

problem first at our own individual 

level, and then at a societal level. 

We must play a strong role in 

improving the life-cycle of 

waste—to reduce, reuse, recycle 

and remove our own waste. 

 

Being aware of the limitations, we 

scoped and reshaped our activities 

and found ways to create 

awareness and impact, despite the 

pandemic restrictions. It is 

inspiring to be part of multiple 

green projects at the national and 

regional level, catalysed through 

World Cleanup Day and led with 

cross-sectoral collaboration. 

 

And surely—despite the 

technological solutions, science, 

and promising innovations—the 

human touch is, and always will be, 

present! We therefore must keep 

growing this positive-minded 

network of ours, with collaborative 

partnerships and government 

engagement, to spread the “let’s do 

it” vibe and enhance the pattern of 

mutual 

synergy that we are creating. 

 

With ongoing inspiration toward 

our global network and partners, 

we will continue to grow and make 

change happen!  

 

Let’s Do It! 

 

https://www.worldcleanupday.org/post/lets-do-it-worlds-annual-report-for-2021-released
https://www.worldcleanupday.org/post/lets-do-it-worlds-annual-report-for-2021-released
https://www.worldcleanupday.org/post/lets-do-it-worlds-annual-report-for-2021-released
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New record beat: over 190 

countries and territories 

participated in World Cleanup 

Day 2021 

Written by 

Ingrid Nielsen / ingrid.nielsen@ 

ldiw.org 

https://www.worldcleanupday.o

rg/post/new-record-beat-over-

190-countries-and-territories-

participated-in-world-cleanup-

day-2021 
 

Tallinn (Estonia) – 04/10/21 – 

Millions of people from 191 

countries have gathered to clean 

up their communities on 18th 

September for World Cleanup 

Day. 
 

Many countries have already 

reported a record number of 

participants for World Cleanup 

Day 2021, for instance, Indonesia 

(1 000 000),  Italy (420 000), 

Pakistan (300 000), Kazakhstan 

(298 000), Mozambique (250 000), 

Ukraine (200 000), Germany (190 

000), China (156 000), France (155 

000). The final participant numbers 

are collected throughout October, 

with announcement on the 2021 

engagement totals scheduled to 

take place at the end of the month. 

 

 
 

(In Somalia, small children were 

not excluded from 

World Cleanup Day 2021.) 

 

World Cleanup Day’s aim is to 

engage 5% of each country’s 

population in its actions as that is 

the scientifically proven tipping 

point for initiating lasting social 

change. In Kyrgyzstan, with over 

half a million people participating, 

8% of the country’s total 

population was engaged. In 2021, 

this threshold was also exceeded in 

Latvia (6.3%) and nearly reached 

in Maldives (3.7%), Estonia, and 

Ethiopia (both 3%). Countries 

participating in World Cleanup 

Day focused on individual and 

socially distanced group cleanups, 

collecting cigarette butts, doing 

digital cleanups, and running 

sorting-recycling-composting 

workshops.   

 

“This mobilization of millions of 

people from 191 countries and 

territories is crucial as it enables to 

engage and transform human 

habits, as well as to catalyze 

cooperation to work for sustainable 

solutions. World Cleanup Day has 

 
 

(Brazil's volunteers launch a 

message on World Cleanup Day 

2021.) 

 

continued to inspire and empower 

individuals and communities, and 

sparked many collaborative 

projects across national borders to 

address the growing global waste 

issue,” said Heidi Solba, the 

President and Head of the Network 

of Let’s Do It World. 

“The vision of the waste-free world 

is becoming more and more real,” 

ventured Anneli Ohvril, the CEO 

of Let’s Do It World.  “This year’s 

edition is a confirmation that 

people all around the world care 

deeply about the faith of our planet. 

We are seeing more countries, 

companies, and organizations 

taking an active role in 

environmental actions. It's a sign 

that societies are environmentally 

awakened and ready for systemic 

change,” explained Ohvril. 

Among the millions mobilized, 

many world leaders also added 

their contribution. For instance, 

Queen Sophia of Spain went litter 

picking in Alicante to participate in 

World Cleanup Day for the fourth 

time. Sportsmen, among whom 

Lucie Ignace, the multi-champion 

mailto:ingrid.nielsen@%20ldiw.org
mailto:ingrid.nielsen@%20ldiw.org
https://www.worldcleanupday.org/post/new-record-beat-over-190-countries-and-territories-participated-in-world-cleanup-day-2021
https://www.worldcleanupday.org/post/new-record-beat-over-190-countries-and-territories-participated-in-world-cleanup-day-2021
https://www.worldcleanupday.org/post/new-record-beat-over-190-countries-and-territories-participated-in-world-cleanup-day-2021
https://www.worldcleanupday.org/post/new-record-beat-over-190-countries-and-territories-participated-in-world-cleanup-day-2021
https://www.worldcleanupday.org/post/new-record-beat-over-190-countries-and-territories-participated-in-world-cleanup-day-2021
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of karate, and musicians, such as 

Jack Johnson, also urged people to 

head out and clean their 

communities' natural areas on 

World Cleanup Day. Long-lasting 

partnerships with several 

multinational organizations, such 

as Earth Day Network, JCI, and 

campaigns like #EUBeachCleanup 

have also mobilized volunteers for 

the single-day global cleanup 

wave.   

 

 

Volunteers from Iran participating 

in World Cleanup day 2021 

 

World Cleanup Day is the largest 

single peacetime civic action 

against waste, aimed at raising 

awareness of the scale of the global 

waste crisis threatening the 

environment and the lives of 

millions of people and all living 

beings. World Cleanup Day in 

2018 engaged 17.6 Million people, 

in 2019 21,2 Million people in 180 

countries, and in 2020 11 Million 

people. In the four consecutive 

World Cleanup Days from 2018 

until 2021 more than 60 Million 

volunteers have been engaged in 

one day, one country cleanups. 

World Cleanup Day is organized 

by Let’s Do It World. The 

organization was born in Estonia in 

2008 when 4 percent of the 

Estonian population came outside 

to clean the country in one day. 

Since then the movement has 

grown to over 160 countries around 

the world. Let’s Do It World 

Headquarters is located in Tallinn, 

Estonia. 

 

The global coordination of World 

Cleanup Day was mainly funded 

by the Government of the Republic 

of Estonia. World Cleanup Day 

2021 Media and Call center was 

hosted by the telecom company 

Telia, in Tallinn, the capital of 

Estonia. 

 

Let’s Do It World is an accredited 

partner to UN Environment 

Programme and UN Environment 

Assembly, and partners with UN-

Habitat, UNESCO, National 

Olympic Committee of Africa, 

Earth Day Network, River 

Cleanup, Clean Games, TrashOut, 

Break Free From Plastic, Good 

Deeds Day, and many others. 

 

World Cleanup Day is also 

supported by the National 

Foundation of Civil Society, 

Europark, Pipedrive, Meedius, 

Mapri Ehitus, Telia, DHL, Cobalt, 

Trashpocket, Kira, Smartswap, 

Ösel Birch, and individual donors 

around the world. 

 

 

 

(Το ΜΙΔ συμμετέχει ενεργά στη 

δράση World Cleanup Day η 

οποία διοργανώνεται σε 

παγκόσμιο επίπεδο από το Let’s 

Do It World) 

 

Στο newsletter παρουσιάζονται 

οι Διευθυντικές Περιλήψεις των 

Διπλωματικών εργασιών απο-

φοίτων του ΜΙΔ-ΜΙΜ που έχουν 

διακριθεί.  

 

Executive summary 
 

The main purpose of this study was 

to evaluate the quality of services 

provided to customers in 

community pharmacies in Cyprus, 

comparing their perceptions and 

expectations. The SERVQUAL 

tool is a reliable and widely used 

tool for evaluating the quality of 

services provided and has been 

used in this study to evaluate the 

five dimensions; tangibles, 

reliability, responsiveness, 

assurance, empathy. In addition to 

the five dimensions, additional 

Διευθυντική περίληψη της 

Διπλωματικής Εργασίας του  

George Pashia (απόφοιτου ΜΙΜ 

του Αγγλόφωνου Προγράμματος 

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχει-

ρήσεων 2020-2021) με θέμα 

«Service Quality Assessment in 

pharmacies in Cyprus» 

Σύμβουλος: Άκης Νικολαΐδης 

 

 

 
 

 

 

 



MIM MEDITERRANEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT | Issue 2  10 

 

 

questions related to privacy and 

confidentiality and personal data 

protection were added to the 

questionnaire. 

 

Data was collected using a 

standardized questionnaire, which 

was prepared electronically, using 

Google Forms. The questionnaire 

included 44 questions, with 5-point 

Likert scale questions, one open-

ended question regarding the 

suggestions of the participants on 

how the quality of the services 

provided would be improved and 

questions relating to demographic 

characteristics. The participants 

were selected by convenience 

sampling and snowball sampling, 

and the link was sent to the 

participants for completion via e-

mail or electronic message. The 

sample collected was 251 

participants and IBM® SPSS® 

Statistics v28 software was used 

for data analysis. 

 

The analysis identified the gaps 

between expected services and 

perceived services for the 

dimensions studied by the 

questionnaire, calculated the 

overall gap score, Cronbach’s 

alpha coefficient of the  

 

questionnaire. Furthermore, 

Kolmogorov-Smirnov normality 

test and Spearman’s test for non-

parametric and Pearson test for 

parametric variables were 

performed. In addition, Kruskal-

Wallis and Mann-Whitney tests 

were performed for the non-

parametric variables. 

 

In conclusion, the results of the 

research show that the perceptions 

of pharmacy customers are lower 

than their expectations in all 

dimensions of the model, creating 

a negative gap score, except in the 

dimension of responsiveness in 

which the expected is similar to the 

perceived quality. The parameters 

that create the highest negative gap 

scores, should be a priority in the 

efforts to improve the services 

provided by the pharmacy. 

 

The total gap score was calculated 

-0.35, indicating that the total 

perceived service is lower than 

expected, therefore the patients' 

expectations are not met. 

Subsequently, it seems that patients 

will be frustrated or dissatisfied 

with their overall experience in the 

pharmacy. In addition, there are 

important issues that need the 

attention of stakeholders; 

regulatory authorities, pharmacies,  

etc., such as privacy and confi-

dentiality and the protection of 

sensitive personal data. 

 

Προκήρυξη Αγγλόφωνου Βραδι-

νού Προγράμματος ΜΒΑ του 

ΜΙΜ (1η περίοδος Υποβολής 

Αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου 

2022) 

 

Το Mediterranean Institute of 

Management (ΜΙM) θα ανακοινώ-

σει την προκήρυξη του αγγλό-

φωνου Προγράμματος ΜΒΑ 2022-

2023 βραδινής φοίτησης το 2ο 

δεκαπενθήμερο Μαρτίου 2022. 

 

Σημαντικές Πληροφορίες για το 

Πρόγραμμα:  

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής 

ηλεκτρονικής αίτησης: 8 

Σεπτεμβρίου 2022 ( μέσω της 

ιστοσελίδας: www.mim.ac.cy ) 

 

Το Πρόγραμμα είναι πιστοποιη-

μένο από τον Φορέα Διασφάλισης 

και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

της Ανώτερης Εκπαίδευσης 

(ΔΙΠΑΕ) Διάρκεια πλήρους 

φοίτησης: 13 μήνες  

 

Δυνατότητα ολοκλήρωσης του 

Προγράμματος σε τέσσερα (4) 

ακαδημαϊκά έτη 

 

Δίδακτρα €3.900 με δυνατότητα 

φοιτητικής χορηγίας 

 

Προσφορά τεσσάρων υποτροφιών 

ύψους €1.300 εκάστη (δίδακτρα 

πρώτης ενότητας) 

Πρακτική Κατάρτιση (Internship) 

για άνεργους πτυχιούχους 

 

Έναρξη Προγράμματος: 26 

Σεπτεμβρίου 2022 

 

Παραχώρηση αριθμού θέσεων στο 

Πρόγραμμα με την ολοκλήρωση 

της πρώτης περιόδου υποβολής 

αιτήσεων που έχει καθοριστεί η 

30η Ιουνίου 2022 (Προτεραιότητα 

δίνεται σε υποψήφιους/ υποψήφιες 

που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια 

επαγγελματικής εμπειρίας ή/και 

εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για 

το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι 

και ενδιαφερόμενες μπορούν να 

επισκεφτούν την ιστοσελίδα του 

ΜΙΜ: www.mim.ac.cy ενώ για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν 

να απευθύνονται στον Προϊστά-

μενο και σε Λειτουργούς της 

Σχολής. 

 

http://www.mim.ac.cy/
http://www.mim.ac.cy/


MIM MEDITERRANEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT | Issue 2  11 

 

 

 

 

 

Υποβολή αιτήσεων για 

παραχώρηση κρατικής 

φοιτητικής μέριμνας για το 2021-

2022 

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας 

της Διεύθυνσης Ανώτερης 

Εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-

σμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) 

πληροφορεί το κοινό ότι έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

ΥΠΠΑΝ η αίτηση για παρα-

χώρηση φοιτητικής μέριμνας 

(χορηγία και επιδόματα) και το 

ενημερωτικό έντυπο αυτής για την 

ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022, 

στην ιστοσελίδα     

www.moec.gov.cy/ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 

όπως υποβάλουν τις αιτήσεις 

τους μέχρι και τις 31 Μαρτίου 

2022. Τονίζεται ότι η προθεσμία 

αυτή ορίζεται από τον Περί 

Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας 

Νόμο του 2015 έως 2020 και δεν 

θα παραχωρηθεί παράταση.  

Οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτή-

σεις θα απορρίπτονται. 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

α) Παραλαβή αιτήσεων θα 

γίνεται ΜΟΝΟΝ από τα κατά 

τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα του 

Πολίτη (ΚΕΠΟ) που στεγάζονται 

στα Κεντρικά Επαρχιακά 

Ταχυδρομεία. 

(β) Τα έντυπα αιτήσεων για 

παροχή κρατικής φοιτητικής 

μέριμνας βρίσκονται διαθέσιμα  

 

 

μόνον στην πιο πάνω ιστοσελίδα 

του ΥΠΠΑΝ. Δεδομένου ότι τα 

ΚΕΠ και ΚΕΠΟ δεν έχουν στη 

διάθεσή τους έντυπα αιτήσεων, οι 

πολίτες θα πρέπει να εξασφαλί-

σουν τα σχετικά έντυπα αίτησης 

από την προαναφερόμενη ιστο-

σελίδα, προτού προσέλθουν στα 

Κέντρα για παράδοση της αίτησής 

τους.  

(γ) Κατά την παραλαβή των 

αιτήσεων, τα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ δεν 

θα προβαίνουν σε έλεγχο των 

αιτήσεων. Σε περίπτωση που θα 

υπάρξει ανάγκη προσκόμισης 

οποιωνδήποτε πρόσθετων δικαιο-

λογητικών/βεβαιώσεων, οι αιτητές 

/τριες θα ενημερώνονται από την 

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας. 

(δ) Οι αιτητές/τριες θα λαμβάνουν 

μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που 

συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους 

με το οποίο θα ενημερώνονται ότι 

έχει παραληφθεί η αίτησή τους. 

Στο ενδεχόμενο που δεν θα λάβουν 

μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής 

της αίτησής του εντός 48 ωρών, θα 

πρέπει να επικοινωνήσουν με το 

ΚΕΠ/ΚΕΠΟ στο οποίο έχουν 

υποβάλει την αίτησή τους, για 

σκοπούς διευκρίνισης του 

θέματος. 
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