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Η ζωή σας μετά το πανεπιστήμιο 

μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολη 

από όσο ήταν όταν βιώσατε για 

πρώτη φορά τη μετάβαση σας από 

το λύκειο στο πανεπιστήμιο. Η 

δυναμική της ζωής σας στο 

πανεπιστήμιο είναι αρκετά 

διαφορετική από αυτή της 

επαγγελματικής ζωής που 

πρόκειται να ζήσετε μόλις 

αποφοιτήσετε. Εάν έχετε τοποθε-

τηθεί σε οργανισμό/ επιχείρηση για 

την απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας (internship), ίσως να 

έχετε μια καλύτερη αντίληψη για 

τη ζωή που σας περιμένει. Διότι, 

παρόλο που ως ασκούμενοι/ες 

μπορεί να μην έχετε βιώσει οι 

ίδιοι/ες την εργασιακή πίεση, αλλά 

είναι δύσκολο να μην έχετε 

ακούσει τους μεγαλύτερούς σας να 

μιλούν για το μείζον θέμα που τους 

απασχολεί και αφορά την 

ισορροπία μεταξύ της επαγγελμα-

τικής και της προσωπικής τους 

ζωής. 

Ακριβώς όπως το πανεπιστήμιο 

έφερε μαζί του περισσότερη 

ελευθερία και ευθύνες, έτσι και η 

ζωή μετά το πανεπιστήμιο θα έρθει 

με πολύ περισσότερη ελευθερία 

αλλά και με πιο πολλές ευθύνες. Το 

μόνο σίγουρο πράγμα είναι ότι η 

ζωή μετά το πανεπιστήμιο είναι πιο 

δύσκολη και με αρκετά εμπόδια 

στο να προσαρμοστεί κάποιος σε 

αυτήν. Αν και τίποτα δεν θα 

μπορούσε να κάνει τις προκλήσεις 

να εξαφανιστούν, το να τις 

γνωρίζετε εκ των προτέρων μπορεί 

και να σας βοηθήσει στο να 

προετοιμαστείτε ώστε να μην σας 

πιάσουν απροετοίμαστους. Στη 

συνέχεια ακολουθούν μερικές από 

τις προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσετε στη ζωή σας μετά 

το πανεπιστήμιο.  

Πως θα βρείτε την πιο 

κατάλληλη για εσάς δουλειά. 

Δυστυχώς δεν εξασφαλίζουν όλοι 

μια καλή δουλειά μετά από την 
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αποφοίτηση τους. Μερικοί, ακόμη 

και εάν λάβουν καλές προσφορές 

για την εργοδότηση τους, τα 

παρατάνε γιατί δεν είναι των 

ενδιαφερόντων τους. Μερικοί από 

εσάς μπορεί ακόμη και να μην 

έχετε ιδέα για το είδος της δουλειάς 

που θα θέλατε να κάνετε. 

Υπάρχουν και απόφοιτοι που 

συνειδητά δεν θέλουν να 

ακολουθήσουν μια καριέρα στον 

ακαδημαϊκό τους τομέα αλλά 

επιθυμούν να ακολουθήσουν τον 

κλάδο που ανταποκρίνεται στα 

ενδιαφέροντα/ στην κλίση τους 

όπως είναι αυτός της μουσικής, της 

υποκριτικής και της φωτογρα-

φικής. Αλλά ανεξάρτητα από τον 

δρόμο που θα επιλέξετε να 

ακολουθήσετε, να θυμάστε ότι τα 

πρώτα χρόνια θα είναι δύσκολα και 

ίσως να αντιμετωπίσετε πολλές 

δύσκολες στιγμές. Να έχετε 

πάντοτε υπόψη σας πως το κλειδί 

για να βρείτε τη σωστή δουλειά 

είναι να μην τα παρατάτε και να 

αγωνίζεστε με σθένος για αυτό που 

εσείς επιθυμείτε. 

Πως θα προσαρμόσετε τον 

ενδυματολογικό σας κώδικα 

Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές 

που αντιμετωπίζει ένας/μια 

φοιτητής/φοιτήτρια είναι η αλλαγή 

στον κώδικα ενδυμασίας. Οι 

περισσότεροι χώροι εργασίας 

έχουν έναν καθορισμένο κώδικα 

ενδυμασίας που συνήθως 

περιλαμβάνει επίσημη ενδυμασία. 

Σε αντίθεση με το πανεπιστήμιο 

όπου δεν ασχολείστε με το τι θα 

φορέσετε εκτός κι αν ήταν η ημέρα 

της παρουσίασης ή κάποια άλλη 

ειδική περίσταση. Αντιθέτως, στον 

χώρο εργασίας θα πρέπει να 

προσέχετε ιδιαίτερα για το τι θα 

επιλέξετε να φορέσετε. Δεν 

μπορείτε απλώς να βγάλετε το 

πρώτο πουκάμισο που θα βρείτε 

μπροστά σας να το φορέσετε και 

να εμφανιστείτε στο γραφείο. 

Οπότε, αφιερώστε λίγο χρόνο και 

πηγαίνετε για ψώνια για να 

αγοράσετε καινούργια ρούχα 

γραφείου. 

Πως θα διαχειριστείτε τα 

οικονομικά σας. 

Πολλοί από εσάς μπορεί να 

νιώθετε ότι έχετε γίνει αρκετά 

καλοί/ες στη διαχείριση χρημάτων 

ενώ είστε στο πανεπιστήμιο γιατί 

εδώ και αρκετό καιρό 

διαχειρίζεστε μόνοι σας τον 

προϋπολογισμό και τα έξοδά σας. 

Αλλά η διαχείριση των 

οικονομικών σας στο κολέγιο όπου 

μια σημαντική πηγή εισοδημάτων 

σας πηγάζουν κυρίως από το 

χαρτζιλίκι σας από τους γονείς σας 

και σε κάποιες μεμονωμένες 

περιπτώσεις από κάποια επιπλέον 

χρήματα που κερδίσατε από 

εργασία μερικής απασχόλησης. Η 

διαχείριση των οικονομικών σας 

ενώ εργάζεστε, με πλήρη 

απασχόληση, είναι αρκετά 

διαφορετική. Πρέπει να μάθετε να 

αποταμιεύετε και να κάνετε 

συνετές δαπάνες. Θα πρέπει να 

μάθετε να παρακολουθείτε και να 

πληρώνετε τους φόρους σας και 

παράλληλα να μάθετε να 

διαχειρίζεστε τις επενδύσεις σας. 

Πως θα επηρεαστεί η  

προσωπική σας ζωή. 

Όταν θα ξεκινήσετε να εργάζεστε, 

ο χρόνος παραμονής σας στο 

γραφείο σας θα καταλαμβάνει το 

λιγότερο κάτι περισσότερο από το 

ήμισυ της ημέρας σας. Και μέχρι 

να είστε έτοιμοι να φύγετε, το μόνο 

που θα μπορείτε να σκεφτείτε είναι 

πως θα φτάσετε στο σπίτι σας για 

δείπνο και ακολούθως να πέσετε 

στο κρεβάτι σας. Τα πάρτι αργά το 

βράδυ, τα πάρτι με φίλους μέχρι 

αργά ή οι κινηματογραφικοί 

μαραθώνιοι δεν θα φαίνονται 

πλέον ως μια συναρπαστική 

επιλογή. Η μόνη σκέψη στο μυαλό 

σας θα είναι πως θα κοιμηθείτε 

ικανοποιητικά πριν να χρειαστεί να 

ξυπνήσετε ξανά νωρίς το πρωί την 

επόμενη μέρα για τη δουλειά σας. 

Τότε είναι που θα προσέξετε πως 

όσο και να αφιερώσετε από το 

προσωπικό χρόνο σας για το 

προγραμματισμό ενός ταξιδιού με 

τους φίλους σας στην τελική 

ευθεία δεν θα τα καταφέρνετε να 

το πραγματοποιήσετε για κάποιο 

λόγο που θα παρουσιάζετε στη 

δουλειά κάποιου από τους 

φίλους/φίλες σας και ξαφνικά θα 

τον/την αναγκάσει να το ακυρώσει. 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που 

βρίσκομαι απόψε εδώ για να 

απονείμω τα πτυχία σε στελέχη του 

ιδιωτικού, του δημόσιου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα που 

έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του 

Χαιρετισμός του Αξιότιμου 

Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

κ. Κυριάκου Ι. Κούσιου  

στην τελετή αποφοίτησης  

των Μεταπτυχιακών 

Προγραμμάτων του 

Μεσογειακού Ινστιτούτου 

Διεύθυνσης για το  

Ακαδημαϊκό Έτος 2021/2022 
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Μεσογειακού Ινστιτούτου 

Διεύθυνσης. 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο 

Διεύθυνσης λειτουργούσε και 

λειτουργεί ως φορέας 

διαμόρφωσης και ανάπτυξης 

διευθυντικών στελεχών, 

παρέχοντας τους γνώσεις, και 

επενεργώντας ως καταλύτης για 

την καλλιέργεια και ανάπτυξη 

επαγγελματικών διευθυντικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων για 

στρατηγική σκέψη, κατανόηση της 

πολυπλοκότητας και των 

ιδιαιτεροτήτων της σύγχρονης 

οικονομίας και των αναγκών της 

σημερινής επιχείρησης. Με τα 

Μεταπτυχιακά του Προγράμματα, 

το Μεσογειακό Ινστιτούτο 

Διεύθυνσης έχει αναμφίβολα θέσει 

και καθιερώσει ψηλά πρότυπα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στη Διευθυντική. 

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να 

ευχαριστήσω θερμά τις 

επιχειρήσεις και οργανισμούς που 

ενθάρρυναν και διευκόλυναν τα 

στελέχη τους να 

παρακολουθήσουν τα 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του 

Μεσογειακού Ινστιτούτου 

Διεύθυνσης. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω 

προς την Τράπεζα Κύπρου, την 

εταιρεία Scientronics και την AMP 

Filmworks που θα απονείμουν 

χρηματικά βραβεία στους 

πρωτεύσαντες και πρωτεύσασες 

αποφοίτους των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων. Πολλές 

ευχαριστίες εκφράζω, επίσης, προς 

την Τσιμεντοποιία Βασιλικού 

Δημόσια Εταιρεία Λτδ που θα 

απονείμει χρηματικά βραβεία στις 

πρωτεύσασες αποφοίτους στη 

διπλωματική εργασία. 

Χαιρετίζω, επίσης, την απόφαση 

του Συμβουλίου του Μεσογειακού 

Ινστιτούτου Διεύθυνσης για την 

καθιέρωση ετήσιου βραβείου που 

θα απονέμεται στη μνήμη της 

αξέχαστης Ζέτας Αιμιλιανίδου, η 

οποία έχει θέσει τη σφραγίδα της 

στη διαμόρφωση του κοινωνικού 

κράτους πρόνοιας όπως το 

οραματίστηκε ο ΠτΔ κ. Νίκος 

Αναστασιάδης. 

Ευχαριστώ τα μέλη του 

Συμβουλίου, τη Διεύθυνση και το 

προσωπικό του Μεσογειακού 

Ινστιτούτου Διεύθυνσης, τους 

επισκέπτες καθηγητές και τις 

επισκέπτριες καθηγήτριες, για τον 

επαγγελματισμό, τη συνέπεια και 

την αφοσίωσή τους - αξίες που 

συνέβαλαν στο να κρατηθεί ψηλά 

το επίπεδο των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων στα 46 χρόνια 

λειτουργίας του Ινστιτούτου. Τους 

συγχαίρω και τους καλώ να 

συνεχίσουν και να εντείνουν 

ακόμα περισσότερο τις 

προσπάθειές τους, για να 

αντιμετωπίσουμε μαζί τις 

προκλήσεις της εποχής. 

Αγαπητοί/αγαπητές απόφοιτοι, 

Θέλω απόψε να σας συγχαρώ για 

την επιτυχή ολοκλήρωση ενός 

απαιτητικού μεταπτυχιακού 

προγράμματος. Έχετε κερδίσει τον 

έπαινο και τον σεβασμό μας. Η 

απονομή του μεταπτυχιακού σας 

διπλώματος είναι η επιβράβευση 

της προσπάθειάς σας, μέσα σε 

ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, 

αφού χρειάστηκε μια τεράστια 

προσπάθεια για να έχετε μια 

επιτυχημένη πορεία ως φοιτητές 

και φοιτήτριες, εργαζόμενοι και 

εργαζόμενες και, πολλοί και 

πολλές από σας, ως οικογενειάρχες 

μέσα σε έναν κόσμο που 

καθημερινά μεταβάλλεται. 

Είμαι σίγουρος ότι θα 

αξιοποιήσετε όλες τις γνώσεις και 

δεξιότητες που αποκτήσατε και 

ότι, με τα εφόδια που το 

Μεσογειακό Ινστιτούτο 

Διεύθυνσης σας έχει οπλίσει, θα 

αντιμετωπίσετε τις ραγδαίες 

μεταβολές στο οικονομικό, 

κοινωνικό και τεχνολογικό 

περιβάλλον και θα συμβάλετε στην 

οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη του τόπου μας. 

Κλείνοντας, σας εύχομαι καλή 

συνέχεια, υγεία και κάθε ευτυχία 

στην προσωπική και 

επαγγελματική σας ζωή. 

 

 

The term end of year refers to the 

conclusion of either a calendar or 

fiscal year. In other words, it points 

out to the year's closure. In this 

article, it is the end of the academic 

year. 

 

The end of the school year should 

be a time of review, reflection, and 

celebration. To me this is a time to 

reflect. The end of any academic 

year is always a time for reflection, 

but the end of this year brings much 

more than that. There has never 

been a year like this one and the 

past few weeks have certainly 

provided an opportunity for 

reflection, celebration, and for 

looking forward. We have all been 

through so much over the past 17 

months and it appears we may 

End of year—a time to 

reflect, review and 

celebrate 
By Remediana Dias 

Author & Founder of the NGO - 

Vision Education Society 

Δείτε ολοκληρωμένο το άρθρο 
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finally have turned a corner and are 

headed toward brighter, more 

normal, days ahead. 

This year, we need to be more 

intentional about creating 

opportunities for reflection. 

Questions to get your reflection 

process started may include the 

following: 

 What did I learn about 

myself this year? 

 What challenged me this 

year? How did I grow 

through those challenges? 

 What am I proud of this 

year? 

 If I could write myself a 

letter at the beginning of 

this year, what would I say? 

 What am I excited to leave 

behind in this year? 

 What lessons do I want to 

take with me as I move to 

the next academic year? 

Whatever your position in 

education, think about your 

successes and areas that didn’t 

work out so well. And it is very 

important to end it on a high note. 

With everything that’s going on at 

the end of the academic year, it’s 

difficult to remember to pause so 

that we can refocus and regain 

balance. Taking the time to pause 

creates an opportunity to hit the 

reset button in our minds, to be 

more present, to more fully 

acknowledge the moments, 

thoughts, and emotions that are an 

important part of the end of the 

school year. This is also time to 

gather feedback from those you 

serve. Teachers could ask their 

students for ideas on their 

programs and their teaching. 

Principals could ask the same of 

their teachers. I have always found 

I gained so much valuable 

feedback by asking a few 

questions. 

Creating, guiding, and nurturing a 

community of learners through a 

school year is an incredible 

accomplishment that we can 

sometimes forget is also worth 

celebrating. We need to take the 

time to celebrate our own successes 

and connect with colleagues to 

support the adult community. I 

always write a letter to myself 

listing some of the great moments 

of the school year that stood out; 

my top ten successes of the school 

year; and some of the challenges 

that yielded success. And before 

the start of the next school year, I 

read the letter and remind myself of 

the accomplishments. We move 

forward not by only looking to the 

future, but learning from the past. 

 

Most of us are negative when we 

reflect or review, we focus too 

much on what went wrong as 

opposed to what went right.  It is 

very important to start from a 

positive place by focusing on the 

strengths without neglecting the 

weaknesses. Check where do I 

need to grow. Ensure you ask what 

went well and why and apply them 

to the places where you need to 

grow. Although starting with 

strengths is crucial, we need to 

identify what are areas of growth 

and how you will address them. 

Instead of picking on several 

spaces that you can improve on, try 

to pick one, at most two, and think 

about ways you can adjust them.  If 

you focus on every weakness you 

have, none of your deficit areas 

will improve.  Find a point of 

emphasis and build on it.    Setting 

some goals based on where looking 

back meets moving forward. What 

are some of the things that you will 

try next year that will push you out 

of your comfort zone?  Not only 

would it be powerful to find those 

challenges yourself, but share how 

you are promoting your growth 

with colleagues, and more 

importantly, students. 

Remember whatever we do is to 

create an impact on our learners. If 

it is not impactful, then it is 

futile.  The importance of each 

person in education is that their 

growth should lead to the 

improvement and development of 

the learners around them.  If it 

doesn’t impact the learners you 

serve, we are spending time on 

doing things that do not give us 

anything in return. This time of 

year is also perfect for reflecting on 

the learning and growth that took 

place throughout the school year. 

Teach students the difference 

between reflecting on growth and 

reflecting on grades. Encourage 

students to find growth in their 

actual work. At first, they notice 

neatness, handwriting, and 

spelling. As they have more 

practice, they begin to notice their 

thought process or new skills and 

concepts that they now know and 

didn’t prior. This reflection is the 

ultimate proof of that growth and 

mastery. 
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More often than not, a year’s worth 

of learning ends in an abrupt, 

unorganized way. However, with a 

bit of time and thoughtfulness prior 

to the last day, teachers can help 

students curate their work. Then, 

students will leave with a beautiful 

portfolio that samples their work 

from throughout the year. Not only 

is it a great way for students to 

reflect on how much they’ve 

grown, but it makes the parents’ 

job easier too. 

No matter how well you plan, the 

end of the year is a challenge. 

Everyone is done. You do not need 

to add the work of sifting through 

student work from the entire year 

for an entire class to create 

something to send home with your 

students. Your time is much better 

spent planning and preparing 

engaging classroom experiences to 

counteract the pull of summer 

vacation. With some explicit 

instructions and expectations, 

handing the task of portfolio 

creation to the students gives them 

a meaningful activity to culminate 

their year. Portfolio creation allows 

students to be content curators of 

their own work. If we want 

students to be critical thinkers, we 

need to teach them to become 

curators. Curation of portfolios is 

easier if you have been planning 

with the end in mind. While it is not 

impossible to do this at the end of 

the year, the process is easier if you 

start guiding students to think 

about curation in September. 

While the school year may not 

have exactly gone as planned, and 

the end of the year may feel very 

different from years past, the 

ability for educators to change the 

lives of their students for the better, 

and encourage their classes to aim 

for success, remains intact. I want 

us to release ourselves from the 

expectation that the end of this year 

will be better than ever. It probably 

won’t be. At the same time, I firmly 

believe we can use these very, very 

odd circumstances to make 

meaning out of the year we have 

endured. Soon, we will all be able 

to say we made it through the 

school year. That is something 

worth honouring. 

 

1. What inspired you to go into 

teaching? 

 

I have been actively teaching 

(mentoring and coaching) since 

1999.  The reasons for 

becoming a lecturer are 

numerous, but my greatest 

inspiration is the process of 

transferring and communicating 

knowledge, experiences and 

real life examples of 

management, business 

development and best practices. 

In addition, I always want to 

have a positive, inspiring impact 

on future or existing managers.  

 

2. Why have you chosen to work 

at the Mediterranean 

Institute of Management?  

3. What has kept you going 

during your time with MIM? 

I have been actively working at 

MIM since 2003. MIM has a 

comprehensive MBA and MPA 

program, combining students 

from the private and public 

sector.  

In addition, the management, 

the lecturers and administration 

team of MIM are all fully 

professionals and the 

cooperation level is at its 

highest point. During the last 20 

years the most important factor 

of keeping me going is the 

loyalty I feel for the 

organization, for the 

management and all the staff, 

for my colleagues but also the 

responsibility I feel to continue 

adding to the Learning loops of 

future managers (Our students)  

4. What’s the best thing about 

your teaching job? 

 

The best thing is the opportunity 

we have to meet different 

people with different 

backgrounds, different jobs and 

responsibilities, different skills, 

different personalities and 

together with the new 

management knowledge 

addition to be able to create 

more evolved professionals 

ready to apply the new 

knowledge and learning to their 

Getting to know better 

our MIM Faculty Members 

MIM Faculty Member 

Name: Pavlos Josephides 

Scientific Domain:  

Management, Strategic 

Management  

Interview 
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organizations and to their 

personal lives. 

 

5. What achievement are you 

most proud of? 

The most important 

achievement we (me and my 

students) feel proud about is the 

fact that during their projects 

cases and Dissertation process 

we have created professional 

papers that many of them 

applied in practice and help 

their organization (privates and 

public) to learn, change and  

evolve. 

 

6. When you were younger, 

which teachers did you learn 

the most from? 

 

When I was younger (before 

studying) I used to play 

basketball to a championship 

club and to the National Team 

of Cyprus. Therefore, I have 

learned a lot from my 

Basketball Coach (American), 

he was the first to practically 

introduced to us the concepts of 

management, leadership and the 

value of TEAM and TEAM 

building. 

 

7. What book or film has 

inspired you the most? 

 

Top Leadership Movies: 

Braveheart. 

Remember The Titans. 

The Great Escape. 

Books: 

The Art of Strategy: A Game 

Theorist’s Guide to Success in 

Business and Life by Avinash 

K. Dixit and Barry J.J. 

Nalebuff 

 

8. What word of wisdom would 

you give to your younger self?    

 

Keep walking. Keep learning. 

Keep changing. 

 

Whatever it cannot kill you it 

can only make you better.  

 

Martin Luther King, Jr put 

it, “If You Can’t Fly Then 

Run, If You Can’t Run Then 

Walk, If You Can’t Walk 

Than Crawl, But Whatever 

You Do You Have to Keep 

Moving Forward!” 

 

 

 

Στην αγορά εργασίας συχνά 

αναφερόμαστε σε ικανότητες 

/δεξιότητες που θα πρέπει να έχει 

κάποιος εργαζόμενος ώστε να 

θεωρηθεί κατάλληλος για μια 

πρόσληψη, για μια προαγωγή, 

για μια εσωτερική μετακίνηση, 

για μια μεταγραφή, κλπ. Αυτές οι 

δεξιότητες διακρίνονται σε 

τυπικά προσόντα που αποκτάμε 

μέσω της εκπαίδευσης (πτυχία, 

διπλώματα, αποδεικτικά γνώσης 

& χρήσης Η/Υ, γλωσσομάθειας, 

κτλ) και τα οποία αποκαλούνται 

«hard skills», και σε 

χαρακτηριστικά της προσωπι- 

κότητας ή συμπεριφορές, τα 

λεγόμενα «soft skills». Η 

ανάπτυξη και η καλλιέργεια των 

«soft skills» απαιτεί αποφασι- 

στικότητα, επιμονή και θέληση. 

Στην εποχή μας είναι υψίστης 

σημασίας να κατέχει κάποιος αυτές 

τις δεξιότητες, οι οποίες μπορούν 

να τον κάνουν να ξεχωρίσει μέσα 

από ένα πλήθος καλά 

καταρτισμένων επαγγελματιών, 

και συνεπώς μπορούν να 

αποτελέσουν καθοριστικό 

παράγοντα για την εύρεση ή μη 

εργασίας. 

Πολλές εταιρείες συμβούλων 

επιχειρήσεων και head hunters 

έχουν αναδείξει τη σημασία των 

«soft skills» και πόσο πολύ 

επηρεάζουν την πρόσληψη και τη 

μελλοντική σταδιοδρομία ενός 

υποψηφίου στην αγορά εργασίας. 

Χαρακτηριστική είναι η φράση 

πολλών ειδικών την οποία πολύ 

συχνά ακούμε ή διαβάζουμε και η 

οποία συνοψίζει τη σημασία των 

δεξιοτήτων αυτών: «τα “hard 

skills” μπορούν να σου “φέρουν” 

τη συνέντευξη, αλλά χρειάζεσαι τα 

“soft skills” για να πάρεις -και το 

πιο σημαντικό να διατηρήσεις- τη 

δουλειά». 

Πρόσφατες έρευνες του Stanford 

Research Institute και του Carnegie 

Mellon Foundation αναφέρουν ότι 

το 75% της επιτυχίας των 500 πιο 

καταξιωμένων CEO (του 

περιοδικού Fortune 500) είναι 

αποτέλεσμα των «soft skills» που 

κατέχουν, ενώ το υπόλοιπο 25% 

είναι αποτέλεσμα των τεχνικών 

ικανοτήτων/γνώσεων τους. 

Παρόμοια αποτελέσματα είχε και 

Ποιες είναι οι ικανότητες/ 

δεξιότητες  που αναζητούν οι 

εργοδότες στην σημερινή 

αγορά εργασίας; 
Άρθρο του Μιχάλη Μάρκου, MBA 

Διευθυντικό Στέλεχος-Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων & Καθηγητής 

Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing 
Δείτε ολόκληρο το άρθρο. 

 

https://franchising.gr/articles/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.html
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μια έρευνα που διεξήχθη στο 

Πανεπιστήμιο του Harvard, 

σύμφωνα με την οποία το 80% των 

επιτευγμάτων στην καριέρα 

κάποιου στελέχους οφείλεται στα 

«soft skills», ενώ μόλις το 20% 

καθορίζεται από τα «hard skills». 

Ειδικότερα, τα «soft skills» έχουν 

να κάνουν με δεξιότητες και 

συμπεριφορές που σχετίζονται με 

τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με 

τους συναδέλφους μας, με τους 

προϊσταμένους μας, με τους 

συνεργάτες μας σε θέματα όπως η 

επικοινωνία, η ευελιξία, η 

καινοτομία, η ηγεσία, το πάθος, η 

πειστικότητα, η εξωστρέφεια, η 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 

το ομαδικό πνεύμα, το 

επιχειρηματικό πνεύμα, η 

διαχείριση του χρόνου, ο 

προσανατολισμός στο τελικό 

αποτέλεσμα, οι ικανότητες 

διαχείρισης αλλαγών, ανάληψης 

ρίσκου, κτλ. 

Οι παρακάτω δεξιότητες 

θεωρούνται ως οι πιο in-demand 

δεξιότητες που ποθούν οι 

εργοδότες στο σύγχρονο 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Οι διαπροσωπικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες 

περιλαμβάνουν την ικανότητα να 

ακούμε και να παρατηρούμε 

προκειμένου να κατανοούμε 

πραγματικά, να συζητάμε, να 

μεταφέρουμε αποτελεσματικά τις 

σκέψεις και τις ιδέες μας 

προφορικά ή γραπτά, να 

συσχετίζουμε και να εκφράζουμε 

ιδέες με ξεκάθαρο και 

αποτελεσματικό τρόπο, να 

αξιοποιούμε στρατηγικές και 

δεξιότητες για να συνεργαστούμε 

με τους άλλους, να πείσουμε ή να 

επηρεάσουμε, να ενθαρρύνουμε 

για συμμετοχή, να 

διαπραγματευόμαστε, να δίνουμε 

και να παίρνουμε. 

Η επικοινωνία και οι καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις είναι 

ζωτικής σημασίας για τις 

περισσότερες δουλειές, όχι μόνο 

για λόγους παρακίνησης του 

προσωπικού, αλλά και για να 

επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί 

στόχοι ενός οργανισμού. Για να 

μπορέσει το προσωπικό να κάνει 

τη δουλειά του σωστά και με 

ακρίβεια, χρειάζεται να 

αντιλαμβάνεται σωστά τόσο το 

δικό του ρόλο, όσο και των άλλων, 

όπως επίσης και να μπορεί να 

συνεργάζεται αποτελεσματικά και 

να λειτουργεί σαν μέλος μιας 

ομάδας. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο 

μέσω της καλής επικοινωνίας και 

των διαπροσωπικών σχέσεων. 

Είναι αναγκαίο η προφορική και η 

οπτική επικοινωνία να είναι σε 

επίπεδα τέτοια που όχι μόνο να 

βοηθούν στη μεταφορά 

μηνυμάτων και στη συνεννόηση, 

αλλά και στη βελτίωση της 

κατανόησης, της συνεργασίας και 

κατά συνέπεια στην εξυπηρέτηση. 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 

(EQ) 

Η συναισθηματική νοημοσύνη μας 

καθορίζει το πόσο εύκολα 

μπορούμε να δημιουργήσουμε 

σχέσεις με άλλους ανθρώπους, να 

μπούμε στη θέση τους και να 

προσπαθήσουμε να καταλάβουμε 

πώς αισθάνονται και τελικά 

προσδιορίζει το πόσο εύκολα 

κερδίζουμε τη συμπάθεια των 

άλλων. Η συναισθηματική 

νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική 

όταν δουλεύουμε σε ομάδες ή 

έχουμε την ευθύνη μιας ομάδας και 

η ανάπτυξή της είναι ανεκτίμητη 

για την καθημερινότητά μας και 

την εξέλιξή μας στον εργασιακό 

χώρο. Ένας απλός τρόπος να την 

αναπτύξετε είναι να προσπαθείτε 

συνειδητά να «μπείτε στη θέση του 

άλλου», να νιώσετε τις ανάγκες και 

τις ανησυχίες του και να δείχνετε 

κατανόηση. 

Εργασία σε ομάδα 

Η δεξιότητα εργασίας σε ομάδα 

σημαίνει να μπορεί κάποιος να 

λειτουργεί ομαλά και 

αποτελεσματικά σε συνεργασία με 

τους συναδέλφους του. Αυτό 

προϋποθέτει μια σειρά από άλλες 

δεξιότητες, όπως το να μπορεί να 

ενθαρρύνει και να εμπνέει τα άλλα 

μέλη της ομάδας, να συνθέτει, να 

συμβιβάζει και κάποιες φορές να 

βάζει στην άκρη το «εγώ» του, να 

διαθέτει επικοινωνιακές και άλλες 

διαπροσωπικές δεξιότητες όπως η 

διαπραγμάτευση, η επιρροή και η 

κατανόηση. 

Η εργασία σε ομάδα αποτελεί 

προτεραιότητα για τους 

περισσότερους εργοδότες. Άτομα 

που μπορούν να ενδυναμώσουν 

την ομάδα, να συνεισφέρουν με 

νέες ιδέες, να διαθέτουν αφενός 

ηγετική ικανότητα και δεξιότητες 

λήψης αποφάσεων, αφετέρου 

ικανότητα να ακολουθούν οδηγίες 

και να παίζουν το ρόλο τους σε μια 

ομάδα, αξιολογούνται πολύ 
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θετικά. Η ομαδική εργασία και η 

δυνατότητα να μπορεί να 

εργάζεται κάποιος σε ένα ομαδικό 

περιβάλλον, αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την επίτευξη 

στόχων και αποτελεσμάτων για 

όλους τους οργανισμούς 

ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. 

Ευελιξία/προσαρμοστικότητα 

Είναι η ικανότητα να 

προσαρμόζεστε σε αλλαγές και σε 

νέα δεδομένα, να προσαρμόζετε τα 

σχέδιά σας και αν χρειαστεί και 

τους στόχους σας και να 

αξιοποιείτε τις νέες πληροφορίες 

και τις καταστάσεις με τρόπο 

δημιουργικό. 

Στη διάρκεια του εργασιακού σας 

βίου θα χρειαστεί να αλλάξετε 

εργασία και εργοδότες, αλλά και 

να αντιμετωπίσετε αλλαγές στο 

πλαίσιο της εργασίας σας. Η 

δυνατότητα εύκολης και γρήγορης 

προσαρμογής είναι ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για σας, καθώς στην 

αγορά εργασίας εκτιμώνται θετικά 

οι άνθρωποι που μπορούν να 

προσαρμόζονται γρήγορα στις 

αλλαγές και να εκτελούν 

πολλαπλές εργασίες σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα. 

Επίλυση προβλημάτων 

Η δεξιότητα της επίλυσης 

προβλημάτων αφορά στην 

ικανότητα να αξιολογείτε 

καταστάσεις, να εντοπίζετε 

προβλήματα, να εξετάζετε τρόπους 

επίλυσής τους και να επιλέγετε τον 

πλέον κατάλληλο. Η διαδικασία 

αυτή περιλαμβάνει την 

αναγνώριση μακροπρόθεσμων 

συνεπειών, καθώς και τη σύλληψη, 

εφαρμογή και αξιολόγηση ενός 

σχεδίου δράσης για την επίλυση 

του προβλήματος. Επομένως, όταν 

βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα 

πρόβλημα, προσπαθήστε να βρείτε 

τη λύση και πιθανές εναλλακτικές 

προτάσεις. 

Στο εργασιακό περιβάλλον 

εκτιμώνται ιδιαίτερα άνθρωποι 

που αναλαμβάνουν προσωπική 

ευθύνη για να διασφαλίσουν την 

επίτευξη των στόχων. Άνθρωποι 

που μπορούν να διαβλέψουν ότι 

ίσως υπάρχει καλύτερος τρόπος 

για να γίνει κάτι και είναι έτοιμοι 

να διερευνήσουν και να 

εφαρμόσουν αλλαγές. Επίσης δεν 

πανικοβάλλονται και δεν τα 

παρατούν όταν κάτι δεν πάει καλά, 

αλλά προσπαθούν να βρουν τη 

λύση. 

Δημιουργικότητα 

Δημιουργικότητα είναι το να 

μπορούμε να σκεφτούμε πέραν του 

συνηθισμένου. Για να είναι 

κάποιος δημιουργικός, θα πρέπει 

να μπορεί να ανακαλύπτει νέους 

και καινοτόμους τρόπους σκέψης 

και τρόπους με τους οποίους 

γίνονται τα πράγματα. 

Οι εργοδότες θέλουν ανθρώπους 

με φρέσκες ιδέες που θα τους 

βοηθήσουν να σχεδιάσουν νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, να 

ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις 

και τον ανταγωνισμό και να 

επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους. 

Πρωτοβουλία και 

επιχειρηματικότητα 

Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η 

επιχειρηματικότητα αναφέρονται 

στην ικανότητα ενός ατόμου να 

μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση. 

Περιλαμβάνει τη 

δημιουργικότητα, την 

εφευρετικότητα, την καινοτομία 

και την ανάληψη ρίσκου, καθώς 

και την ικανότητα σχεδιασμού και 

διαχείρισης έργων προκειμένου να 

επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι 

στόχοι. 

Στο χώρο της εργασίας η 

συγκεκριμένη δεξιότητα είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 

συνδέεται με την κατανόηση του 

πλαισίου της εργασίας, την 

εκτίμηση των ευκαιριών και των 

κινδύνων, τη διερεύνηση 

εναλλακτικών, την αξιοποίηση των 

προκλήσεων και την καινοτομία. Η 

συγκεκριμένη δεξιότητα οφείλει 

να χαρακτηρίζει κυρίως όσους 

επιλέγουν να ξεκινήσουν τη δική 

τους επιχείρηση. Ωστόσο, στη 

σημερινή αγορά εργασίας είναι 

σημαντικό να διαθέτει κανείς 

επιχειρηματικό πνεύμα, είτε θέλει 

να δημιουργήσει τη δική του 

επιχείρηση είτε όχι, καθώς το 

επιχειρηματικό πνεύμα βοηθά τους 

ανθρώπους να διευρύνουν τις 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας και 

προσωπικής τους εξέλιξης και να 

αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και 

την αβεβαιότητα στο χώρο της 

εργασίας με επινοητικότητα, 

ευελιξία και αποτελεσματικότητα. 

Άλλες δεξιότητες 

Παράλληλα, εξίσου σημαντικά 

«soft skills» αποτελούν και 

ορισμένα άλλα στοιχεία της 

προσωπικότητας όπως η ευγένεια, 

η ακεραιότητα, η αισιοδοξία, η 

αυτοπεποίθηση, η υπευθυνότητα, η 

ισχυρή εργασιακή ηθική, καθώς 

επίσης και άλλα προσωπικά 

γνωρίσματα όπως η αριθμητική & 

ψηφιακή ικανότητα, η 

δημιουργικότητα, η λογική και 

κριτική σκέψη, η 

αποφασιστικότητα και η ταχύτητα 

λήψης αποφάσεων. 
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Πλέον τα στελέχη, για να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης αγοράς εργασίας, θα 

πρέπει να διαθέτουν συνδυασμό 

δεξιοτήτων, μιας και δημιουργείται 

μία νέα τάση για πιο ευέλικτους 

και δημιουργικούς εργαζόμενους, 

έτοιμους να προτείνουν νέα 

πράγματα και να αναλάβουν 

ρίσκο, να έχουν δημιουργική 

σκέψη και επιχειρηματικό 

προσανατολισμό. Εργαζόμενους 

που εργάζονται για να παράγουν 

έργο και όχι εργαζόμενους που 

απλώς δουλεύουν σε μια δουλειά. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι στη 

σημερινή ανταγωνιστική και 

απαιτητική αγορά εργασίας τα 

«soft skills» είναι τα πιο σημαντικά 

προσόντα που πρέπει ένας 

εργαζόμενος να κατέχει (και στα 

οποία οφείλει να επενδύσει). Αυτές 

οι δεξιότητες είναι εκείνες που θα 

του δώσουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και την 

«προστιθέμενη αξία» για να 

ξεχωρίσει μέσα από τον 

ανταγωνισμό και θα συμβάλουν 

στην εργασιακή του επιτυχία. 

 

"Είμαι δικηγόρος και νομική 

σύμβουλος και ασκώ το 

δικηγορικό επάγγελμα από το 

2020. Είμαι κάτοχος πτυχίου 

νομικής (LL.B.) από το University 

of Sheffield και κάτοχος 

μεταπτυχιακού νομικής (LL.M.) 

από το City, University of London, 

με άριστα. Κατέχω επίσης 

διαπιστευμένο δίπλωμα στη 

διαμεσολάβηση από το 

UCLan Cyprus καθώς επίσης και 

επαγγελματικό δίπλωμα στο δίκαιο 

του αθλητισμού από το Longford 

International College, με άριστα.  

Ως προσωπικότητα, μου αρέσει να 

εξελίσσομαι, να δοκιμάζομαι και 

γενικότερα να προχωρώ μπροστά 

στην επαγγελματική και 

προσωπική μου πορεία και η δίψα 

μου για συνεχή μάθηση και 

εξέλιξη, καθώς επίσης και το 

ενδιαφέρον μου για τον τομέα των 

επιχειρήσεων, με οδήγησε στο να 

παρακολουθήσω το πρόγραμμα 

Master in Business Administration 

(M.B.A.) στο Μεσογειακό 

Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΜ). 

Παρά τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισα συνδυάζοντας το εν 

λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα με 

την εργασία μου η οποία είναι εκ 

φύσεως της απαιτητική, θεωρώ 

πως η απόφαση μου αυτή με 

δικαίωσε στο μέγιστο, εφόσον τα 

όσα αποκόμισα από το πρόγραμμα 

άξιζαν τις θυσίες και τον κόπο. 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής 

μου στο Μεσογειακό Ινστιτούτο 

Διεύθυνσης (ΜΙΜ) απέκτησα 

πολύτιμες γνώσεις για το πώς 

πρέπει να λειτουργεί μια σύγχρονη 

επιχείρηση για να διαπρέπει στον 

τομέα της, καθώς επίσης και 

ανέπτυξα διάφορες δεξιότητες 

όπως η ομαδικότητα, η 

επικοινωνία και η διαχείριση του 

χρόνου. Περαιτέρω, κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής μου 

γνώρισα πολύ αξιόλογα άτομα τα 

οποία με τη σειρά τους έκαναν το 

ταξίδι αυτό πιο όμορφο, 

δημιουργικό και ουσιαστικό. 

Πέραν τούτου, θεωρώ πως η 

φοίτησή μου στο Ινστιτούτο με 

έχει ωριμάσει ως επαγγελματία και 

πλέον βλέπω τα πράγματα από 

διαφορετική οπτική γωνία σε 

σχέση με προηγουμένως.  

Ένας από τους στόχους μου στο 

μέλλον είναι να ανοίξω το δικό μου 

δικηγορικό γραφείο και είμαι 

βέβαιη πως οι γνώσεις και 

εμπειρίες που αποκόμισα από το 

πρόγραμμα θα με βοηθήσουν να 

δημιουργήσω έναν οργανισμό ο 

οποίος θα λειτουργεί οργανικά και 

θα παρέχει υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες. Εάν επέστρεφα το 

χρόνο πίσω, θα επέλεγα ξανά να 

παρακολουθήσω το ίδιο 

πρόγραμμα στο Μεσογειακό 

Ινστιτούτο Διεύθυνσης και το 

συστήνω ανεπιφύλακτα σε όποιον 

επιθυμεί να οδηγήσει την καριέρα 

του ένα βήμα παραπέρα." 

Look for signs it's time to find a 

new job. 

 

It’s official—one in four workers 

plan on quitting their jobs in 

2022, according to a new survey by 

ResumeBuilder.com. Clearly, the 

Great Resignation is not over. And 

it’s not just Gen Z and Millennials 

that are driving this 

trend. Research published in the 

Harvard Business Review shows 

that employees between 30 and 45 

10 Signs It’s Time To 

Find A New Job 
Caroline Castrillon 

Forbes Contributor 

Δείτε ολόκληρο το άρθρο. 
 

MIM  

Βιώματα και εμπειρίες  
Χαρά Παλαικυθρίτη    

(Απόφοιτος Μεταπτυχιακού 

προγράμματος ΜΒΑ του ΜΙΜ) 

 

 

 
 

 

https://www.resumebuilder.com/1-in-4-workers-plan-on-quitting-in-2022-as-great-resignation-continues/
https://www.resumebuilder.com/1-in-4-workers-plan-on-quitting-in-2022-as-great-resignation-continues/
https://hbr.org/2021/09/who-is-driving-the-great-resignation
https://hbr.org/2021/09/who-is-driving-the-great-resignation
https://www.forbes.com/sites/carolinecastrillon/
https://www.forbes.com/sites/carolinecastrillon/2022/01/11/10-signs-its-time-to-find-a-new-job/?sh=1a81dab76d9a
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have had the greatest increase in 

resignation rates. While turnover is 

typically highest among younger 

workers, the study found that over 

the last year, resignations actually 

decreased for workers aged 20 to 

25. 

 

But how do you know when it’s 

finally time to find a new job? If 

you're a mid-career professional 

who has been thinking 

about making a career shift, here 

are ten telltale signs that it’s time to 

take the plunge. 

 

1. Your well-being is 

suffering 

 
Gallup reports that employees who 

were struggling or suffering in their 

lives were about twice as likely to 

change jobs than those who were 

thriving. Managers, in particular, 

are suffering from high levels of 

burnout. This phenomenon is 

especially concerning, given that 

managers have the most significant 

impact on employee engagement. 

So, if you find that your role is 

negatively affecting your physical 

or mental health, it may be time to 

find a new job. 

 

2. There is no opportunity 

for advancement 

 
Do you constantly wonder whether 

you have stayed at your job for too 

long? One reason you may be 

feeling stuck is that there is no 

opportunity to advance 

professionally. Don't spend a lot of 

time in a position that doesn't offer 

growth opportunities. If you are 

continually passed over for a 

promotion despite being a top 

performer, it’s probably time to 

look elsewhere. 

 

3. The work environment is 

toxic 

 
If the atmosphere at work 

negatively impacts employees, you 

are probably in a toxic work 

environment. A toxic culture not 

only interferes with your career 

growth but may also damage your 

mental and physical health. If you 

find yourself in a company where 

bullying is tolerated, morale is low, 

or your input isn't valued, you may 

want to explore other options. 

 

4. You no longer feel 

challenged 

 
Are you basically in the same 

position you were two years ago? 

Can you complete work projects in 

your sleep? If you feel 

overqualified for your job, your 

career may be stalled. Try asking 

your manager for more challenging 

assignments. If they can't offer you 

more stimulating projects, consider 

exploring external opportunities. 

 

5. You aren’t paid what you 

are worth 

 
If you are underpaid and 

overqualified, that’s a red flag. Try 

to negotiate a higher salary before 

you look for a new job. Research 

compensation and make a case 

based on your contributions and 

value. If you struggle to live on 

your current salary and know you 

will earn more at another job, it 

may be time to leave. 

 

6. You regularly fantasize 

about quitting 

 

Occasionally dreaming about 

quitting your job is normal. Even 

people who are content with their 

jobs have quitting fantasies—

especially when you have a bad 

day. But when you start regularly 

daydreaming about storming into 

your manager’s office and 

announcing your resignation, it 

may be time to find a new job. 

 

7. The company values 

don’t align with yours 

 
LinkedIn's Workplace Culture 

report reported that 86% of 

Millennials would consider taking 

a pay cut to work at a company 

whose mission and values align 

with their own. Given that our 

professional and personal lives are 

more intertwined than ever, it is 

essential that the companies we 

work for share our values. If you 

regularly find yourself lowering 

your standards or compromising 

your principles, it may be time to 

find a new job. 

 

8. Your ethics are 

compromised 

 
When your boss asks you to 

perform an illegal or unethical 

action, you need to take steps to 

protect yourself. First, explain your 

concerns in writing. Then, if your 

employer insists on moving 

forward, it’s time to expedite your 

job search and leave as soon as 

possible. 

 

9. You and your work 

aren’t appreciated 

 
According to a study by OC 

Tanner, 79% of employees who 

quit their jobs stated that a lack of 

appreciation was a key reason for 

https://corporateescapeartist.com/what-to-consider-when-planning-a-career-change/
https://www.gallup.com/workplace/358082/struggling-suffering-employees-twice-likely-leave.aspx
https://blog.linkedin.com/2018/june/26/workplace-culture-trends-the-key-to-hiring-and-keeping-top-talent
https://blog.linkedin.com/2018/june/26/workplace-culture-trends-the-key-to-hiring-and-keeping-top-talent
https://www.nbcnews.com/better/lifestyle/here-s-no-1-reason-why-employees-quit-their-jobs-ncna1020031
https://www.nbcnews.com/better/lifestyle/here-s-no-1-reason-why-employees-quit-their-jobs-ncna1020031
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leaving. Doing great work without 

being acknowledged for it can be 

extremely demotivating. If you 

aren't appreciated at your current 

workplace, it may be time to find a 

new job where your contributions 

are valued. 

 

10. You can’t be your 

authentic self 

 
According to research, the average 

person spends 90,000 at work over 

a lifetime. Wouldn’t it be nice to be 

your true self during that time? 

Being inauthentic can lead to 

burnout and unhappiness. On the 

other hand, feeling you can be 

yourself at work improves 

employee engagement, 

empowerment, trust, relationships, 

and happiness. If that’s not the 

case, it may be a sign that it’s time 

to look for a new job. 

Do any of these signs sound 

familiar? If they do, it may be time 

to reevaluate your employment 

situation. Rather than just quit, take 

the time to strategize your next 

move. It will position you as a 

more attractive candidate and 

allow you to leave on good terms. 

 

 

 
 

Στο newsletter παρουσιάζονται 

οι Διευθυντικές Περιλήψεις των 

Διπλωματικών εργασιών απο-

φοίτων του ΜΙΔ-ΜΙΜ που έχουν 

διακριθεί.  

 

Executive Summary 
 

Undeniably, workplace bullying is 

a major challenge for human 

resources professionals, as it is a 

multidimensional and diverse 

phenomenon that is observable 

across occupational sectors and 

organizational positions. The 

compelling aspect of the 

phenomenon is that it is defined 

and shaped by the subjective 

experience and assessment of the 

target.  

 

It is a common and widely 

accepted belief that workplace 

bullying is an extreme 

occupational stressor. However, 

human beings’ reactions to the 

same stressor differ because they 

depend on the individual’s 

cognitive self–assessment of the 

situation as stressful or as 

exceeding one’s mental resources 

and threatening one’s well–being 

(Gupta and Bakhshi, 2018, 99). 

Hence, the labeling of oneself as a 

“victim” to a stressful situation is 

entirely depended upon a 

subjective assessment of the 

situation, which may lead to the 

subjective development of the 

perception of victimization (Gupta 

and Bakhshi, 2018, 99). For this 

exact reason, the present study 

does not refer to workplace 

bullying incidents in Cyprus, but to 

perceived workplace victimization 

due to exposure to negative acts.  

 

The main purpose of this study was 

to examine perceived workplace 

victimization due to exposure to 

negative acts on the basis of the 

gender, occupational sector, and 

organizational position variables. 

Simultaneously, the present study 

also aimed at examining the 

exhibition of psychosomatic 

symptoms of stress, anxiety, and 

depression across occupational 

sectors and organizational 

positions, but also on the basis of 

gender. Lastly, the experience of 

certain positive and negative 

affective states, along with 

perceived co–worker support and 

turnover intention were also factors 

under examination; always in 

conjunction to gender, 

occupational sector, and 

organizational position.   

 

The data for the present study was 

collected via random, convenience 

sampling. Participants were asked 

to complete a self–report 

questionnaire in the English or 

Greek language, either by 

following the link to the online 

version of the questionnaire, or by 

obtaining it in its hard–copy 

version. At the end of the sampling 

process, the number of total 

respondents amounted to 280.  

 

The analysis of the data was 

conducted by using the SPSS 

Διευθυντική Περίληψη της 

Διπλωματικής Εργασίας της 

κυρίας Μαρίας Νεοφύτου 

(απόφοιτος του Αγγλικού 

Προγράμματος  Μάστερ στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2018-

2019) με θέμα: Workplace 

Bullying in Cyprus: Perceived 

Victimization due to Exposure to 

Negative Acts and Targets’ 

Psychosomatic Symptomatology 

and Turnover Intention  

Σύμβουλος: 

Δρ. Μαρία Μιχαηλίδη 
 

 

https://www.businessinsider.com/disturbing-facts-about-your-job-2011-2
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software (version 25). The 

collected data was analyzed with a 

variety of frequency, normality, 

and correlation tests, such as the 

following: Shapiro–Wilk test of 

normality, Mann Whitney U test, 

Crosstab Chi Squared test, and 

Kruskal–Wallis test.  

 

The analysis of the data and the 

interpretation of the results are 

believed to have shed light on 

certain aspects of workplace 

perceived victimization in Cyprus, 

but also on targets’ psychosomatic 

symptomatology and turnover 

intention. One of the first 

conclusions that were drawn from 

the results was that gender 

influences perceived workplace 

victimization, with significantly 

larger numbers of women scoring 

higher in the intensity and 

frequency scale. Interestingly, 

whereas gender was found to 

influence perceived victimization, 

the variable was not found to 

influence the experience of the 

listed psychosomatic symptoms of 

stress, anxiety, and depression, nor 

the experience of the listed positive 

and negative affective states.  

 

Furthermore, the analysis of the 

study’s data indicated that 

occupational sector influences the 

following variables: perceived 

workplace victimization, 

experience of psychosomatic 

symptoms of stress, anxiety, and 

depression, and turnover intention. 

In more detail, firefighters and 

police and army officials were the 

group with the highest scores in the 

aforementioned variables’ scales, 

while other public sector 

employees were the group with the 

lowest scores.  

 

Interestingly, occupational 

position was also found to 

influence the same variables. The 

analysis of the data indicated that 

the organizational positions with 

the highest scores in the 

aforementioned variables’ scales 

were low level positions, such as 

entry and junior level 

professionals, while the 

organizational position with the 

lowest scores was senior level 

professional. 

    

To conclude, the results of the 

present study also revealed that the 

majority of Cypriot employees do 

not feel that their organization of 

employment protects them from 

being targets of negative acts. In 

contrast, not only did the results 

revealed organizations’ lack of 

written policies and precautionary 

measures against workplace 

victimization, but also the poor and 

definitely inadequate education of  

employees on the particular issue.  

 

Προκήρυξη Προγραμμάτων 

Μάστερ στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων και Μάστερ στη 

Δημόσια Διοίκηση (2023-2024) 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο 

Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ανακοινώνει 

την προκήρυξη των ελληνόφωνων 

Προγραμμάτων Μάστερ στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση 

2023-2024 (βραδινής φοίτησης).  

Στόχος των Προγραμμάτων είναι 

να προσφέρουν στους 

συμμετέχοντες / στις 

συμμετέχουσες την ευκαιρία να 

προετοιμαστούν για μια 

διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα 

από την παροχή γνώσεων και 

δεξιοτήτων που θα τους 

βοηθήσουν να εκτελούν 

αποτελεσματικά τα διευθυντικά 

τους καθήκοντα.  

Τα Προγράμματα αρχίζουν την 7η  

Φεβρουαρίου του 2023 και 

ολοκληρώνονται τον Οκτώβριο 

του 2024. Οι συναντήσεις 

πραγματοποιούνται στα κτήρια του 

Κέντρου Παραγωγικότητας 

(ΚΕΠΑ) στη Λευκωσία, κάθε 

Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 

5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ.   

Τα δίδακτρα των Προγραμμάτων 

είναι €3.900 και καταβάλλονται σε 

δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται 

ότι υπάρχει δυνατότητα για 

φοιτητική χορηγία με μέγιστο 

ποσό €2.565.  Το ΜΙΔ ενημερώνει 

επίσης τους ενδιαφερόμενους και 

τις ενδιαφερόμενες ότι στο πλαίσιο 

της κοινωνικής του ευθύνης θα 

προσφέρει τέσσερις υποτροφίες 

ύψους €1.300 εκάστη. 

Για την ηλεκτρονική αίτηση 

συμμετοχής που θα πρέπει να 

υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 και 

περισσότερες πληροφορίες για τα  

μεταπτυχιακά Προγράμματα,  οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επισκεφτούν την ιστοσελίδα του 

ΜΙΔ: www.mim.ac.cy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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