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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σοφοκλής υνής
Ιδρυτής & Επίτιμος Πρόεδρος Mediterranean College, 
Καθηγητής - Συγγραφέας

Αγαπητές μου ΑΠΟΦΟΙΤΕΣ, Αγαπητοί ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ,
 

Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα. Σήμερα δικαιώνονται και 
επιβραβεύονται οι κόποι και οι θυσίες σας επί σειρά ετών.
Σήμερα είναι μια ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ γιορτή: Γιορτάζουμε την 
προσωπική σας δικαίωση στις σπουδές σας.
Από σήμερα, πολλοί από εσάς θα είστε πτυχιούχοι, κορυφαίων 
πανεπιστημίων της Μεγάλης Βρετανίας, και άλλοι, θα είστε 
κάτοχοι διπλωμάτων από φορείς πιστοποίησης παγκοσμίου 
φήμης. 

 Από σήμερα, θα ανοίξετε τα πανιά σας για το μεγάλο ΤΑΞΙΔΙ της 

ζωής. Ένα συναρπαστικό ταξίδι, το προσωπικό ΕΠΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ, 
καθενός από εσάς.
Ένα ταξίδι που θα είναι γεμάτο προκλήσεις, δυσκολίες, 
επιτεύγματα και επιβραβεύσεις. Σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι 
ζωής, έχετε όλα τα ακαδημαϊκά εφόδια,  μαζί με πολύτιμες 
εμπειρίες από τη φοιτητική σας ζωή στο Κολλέγιο. Επιπλέον, σε 
αυτό το ταξίδι, έχετε και την αξιακή θωράκιση, για να αναζητήσει 
ο καθένας από εσάς, τα ανώτατα προσωπικά του όρια στον 
στίβο της επαγγελματικής άμιλλας, ώστε να προσεγγίσετε την 
προσωπική σας «Ιθάκη». 

Αυτή η ολοκληρωμένη, πολύπλευρη -ακαδημαϊκή και αξιακή σας 
θωράκιση, αυτή η πολυεπίπεδη καλλιέργεια όλων εσάς, αλλά 
και των χιλιάδων αποφοίτων του Mediterranean College στα 42 
χρόνια λειτουργίας του, τόσο σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό 
επίπεδο, όσο και σε ηθικό, πνευματικό, σωματικό, ενέπνευσε 
και το θέμα της φετινής Τελετής Αποφοίτησης που είναι 
αφιερωμένη στην Ολιστική Παιδεία: στην Ολιστική προσέγγιση 
στην εκπαίδευση, την οποία ενστερνίζεται και εφαρμόζει 
απόλυτα το Κολέγιό σας!

Θα ήθελα να γνωρίζετε και να θυμάστε πάντα πως ανήκετε 

σε μια εκπαιδευτική οικογένεια που δημιουργεί ανθρώπους 
επιτυχημένους στη ζωή. Αυτό είναι το στοίχημα που έχουμε 
βάλει εδώ και χρόνια με την Ολιστική Παιδεία και εσείς, οι 
απόφοιτοί μας, είστε ζωντανή απόδειξη οτι το κερδίζουμε!
Αγαπητοί Απόφοιτοι,

Την ακαδημαϊκή ΑΡΕΤΗ και ΤΟΛΜΗ που βιώσατε κατά τη διάρκεια 
των σπουδών σας στο MEDITERRANEAN COLLEGE σας 
προτρέπω να τη μεταφέρετε και να την εφαρμόσετε και στον 
εργασιακό σας χώρο.
ΑΡΕΤΗ και ΤΟΛΜΗ στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία, 
σημαίνει:

Να προασπίζετε και να αναδεικνύετε την ΑΞΙΑ σας, αλλά 
παράλληλα να σέβεστε και την ΑΞΙΑ κάθε συνεργάτη και 
συναδέλφου σας.

Σημαίνει ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, αντίστοιχη με την ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ που 

επεδείξατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.
Σημαίνει, παραγωγική ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, αντίστοιχη με την 
ακαδημαϊκή ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ που επεδείξατε ως σπουδαστές του 
MEDITERRANEAN COLLEGE.

Σημαίνει, ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ. Δηλαδή, όπου αν εργάζεσθε στο 
μέλλον, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στην καρδιά και το νου 
σας να έχετε πάντα την Ελλάδα, που προσδίδει σε όλους σας, σε 
όλους μας, ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα:
Τα brand names «Ελλάδα» και «Έλληνας», «Greece» και «Greek», 
είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμα, είναι πολιτισμικά βαρύτιμα, 
είναι ακαδημαϊκά απαστράπτοντα. Ακόμη και στην πιο απόμακρη 
γωνιά της γης.

Σε αυτά τα αξιακά θεμέλια: ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ, είμαι βέβαιος ότι θα 
συγκροτήσετε και θα διασφαλίσετε την επαγγελματική σας 
καταξίωση. Και φυσικά τη συνακόλουθη προσφορά σας στο 
έθνος !

Εσείς η Νέα Γενιά φέρετε το βάρος και την ευθύνη να 
δημιουργήσετε μία  άλλη  Ελλάδα, μία εξωστρεφή και 
παραγωγική Ελλάδα, της ΑΞΙΟΣΥΝΗΣ, της ΑΡΕΤΗΣ και της 
ΠΡΟΟΔΟΥ, τη νέα Ελλάδα που δικαιωματικά σας ανήκει.
 
Σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !
Και ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ πως ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ, πάντα θα είμαστε κοντά 
σας !
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

ατερίνα υνή
Γενική Διευθύντρια
Mediterranean College

Αγαπητοί απόφοιτοι

Eκ μέρους του Ακαδημαϊκού & Διοικητικού προσωπικού του 

Mediterranean College θέλω να συγχαρώ τόσο εσάς και τις 

οικογένειές σας, όσο και τους καθηγητές σας για την πολύτιμη 

συνεισφορά τους στην ιδιαίτερη στιγμή που βιώνετε σήμερα.   

Στα 42 πλέον χρόνια δυναμικής και επιτυχημένης παρουσίας 

στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Ελλάδας, έχουμε διανύσει μια 

μεγάλη πορεία γεμάτη σημαντικά επιτεύγματα, αλλά και με 

αρκετές προκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, παραμείναμε πιστοί 

στις θεμελιώδεις αρχές που εμπεριέχονται στη βασική μας 

φιλοσοφία για Αριστεία στην Εκπαίδευση. 

Με το ίδιο τρόπο και εσείς, απόφοιτοι της Τάξης του 2018, είστε 

σήμερα εδώ έχοντας διανύσει τη δική σας μεγάλη απόσταση. Σε 

δύσκολες στιγμές, όταν όλα γύρω μας έδειχναν να καταρρέουν, 

εσείς και οι οικογένειές σας κάνατε τεράστιες θυσίες για να 

ολοκληρώσετε τις σπουδές σας. Θα πρέπει ωστόσο να 

σκέφτεστε ότι, παρά τις όποιες δυσκολίες, κάνατε μια σοφή 

επιλογή. Διότι επιλέξατε να επενδύσετε στο πλέον πολύτιμο 

εφόδιο: την Εκπαίδευση.  Αυτό είναι ένα εφόδιο που κανείς δεν 

μπορεί να σας αφαιρέσει, φορολογήσει ή υποτιμήσει. 

Τώρα έχετε ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα αποφοιτώντας από 

το Mediterranean College και έχοντας ακολουθήσει τα 

Βρετανικά Πρότυπα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Μπορεί να μην το 

συνειδητοποιείτε τώρα, όμως οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 

αποκομίσατε θα σας συντροφεύουν σε όλους τους τομείς της 

ζωής σας. Και όσο ο χρόνος περνάει και εσείς θα  εξελιχθείτε 

σε επιτυχημένους επαγγελματίες, τότε μόνο θα καταλάβετε την 

έννοια του αποφθέγματος του Skinner: “Εκπαίδευση είναι ό,τι 

έχει επιβιώσει όταν όλα όσα έχουμε μάθει, έχουν ξεχαστεί”. 

Σαν απόφοιτοι της Τάξης του 2018 ήρθατε αντιμέτωποι με 

μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις αλλά, 

όπως λένε, η κρίση μπορεί να φέρει και μεγάλες ευκαιρίες. Σας 

προκαλούμε να αναζητήσετε αυτές τις ευκαιρίες, να ρισκάρετε, 

να θέσετε τους στόχους σας, να μείνετε πιστοί στη δια βίου 

μάθηση και να διακριθείτε στην κοινωνία. 

Οι εκπαιδευτικές σας βάσεις  είναι γερές και να θυμάστε ότι θα 

είστε πάντα μέλη της οικογένειας του Mediterranean College. 

Εμείς όλοι στο Κολλέγιο θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε 

με κάθε τρόπο τις προσπάθειές σας. Σας προτρέπουμε να 

διατηρήσετε την μεταξύ μας επαφή, να γίνετε ενεργά μέλη 

του Συλλόγου Αποφοίτων και να μας ενημερώνετε για τα 

επιτεύγματά σας. Θα είμαστε πάντα περήφανοι για εσάς.

 

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία!
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Στιγμιότυπα 2017 - 18
Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α  -  Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Ε Σ  -  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

t Τελετή Αποφοίτησης Τάξης 2018

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν οι Τελετές Αποφοίτησης της Τάξης του 2018 στην Αθήνα, 
την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, στο Θέατρο Ελληνικός Κόσμος και στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 
25 Φεβρουαρίου 2019, στο Porto Palace Hotel & Conference Center, με κοινό θεματικό άξονα 
«Ολιστική Εκπαίδευση: Η Παιδεία ως Τέχνη» και κεντρικούς ομιλητές στην Αθήνα, τον Aντιστράτηγο 
ε.α. & τ. Διοικητή Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, κ. Δημήτριο  Μπάκα και στη Θεσσαλονίκη, τη 
Δόκτορα Μαριάννα Βιλδιρίδη-Χατζητόλιου, Ιδρύτρια &  Διευθύντρια της  “Σύγχρονης Μοντεσσοριανής 
Εκπαίδευσης-Μαριάννα Βιλδιρίδη”, τ. Πρόεδρο Δ.Σ. Λαογραφικού-Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας 
-Θράκης.
 
Παρουσία του Ιδρυτή & Επίτιμου Προέδρου του Mediterranean College, Καθηγητή & Συγγραφέα, 
κ. Σοφοκλή Ξυνή και των μελών της Ακαδημαϊκής Διεύθυνσης του Κολλεγίου, απονεμήθηκαν 
πτυχία και διπλώματα Bachelor’s, Master’s, Higher National Diplomas και τίτλοι επαγγελματικής 
εξειδίκευσης Professional/ Executive Diplomas σε απόφοιτους των σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Τουρισμού & Φιλοξενίας, Μηχανικών και 
Επαγγελμάτων Υγείας του Mediterranean College και του Mediterranean Professional Studies.

t Το Mediterranean Colle e συν ιοργανωτής
στη TA  E PO 2018

Το Μediterranean College ήταν συνδιοργανωτής με το GameSpace.gr στη μεγαλύτερη 
συνάντηση Τεχνολογίας και Gaming που πραγματοποιήθηκε στις 29 & 30 Σεπτεμβρίου 
2018, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης. Περισσότεροι από 17.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν την Έκθεση για το 
gaming & την τεχνολογία και γνώρισαν τις ανερχόμενες Ελληνικές Startups, δοκίμασαν 
παιχνίδια από ανεξάρτητα Game Studios, παρακολούθησαν ομιλίες και σεμινάρια από 
ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους εταιρειών τεχνολογίας και ενημερώθηκαν προγράμματα 
σπουδών της Σχολής Πληροφορικής που προσφέρονται από το Κολλέγιο.

t Το Πανεπιστήµιο του erby συγκαταλ γεται 
πλ ον στα 0 καλύτερα Βρετανικά Πανεπιστήμια 
(ανάμεσα σε 121 ιδρύματα), σύμφωνα με τον 
Πανεπιστημιακό οδηγό του Guardian 2019, δικαιώνοντας 
τις υψηλού επιπέδου συνεργασίες του Mediterranean 
College.
Η κατάταξη του Guardian βασίζεται σε κριτήρια που 
αφορούν στην ποιότητα διδασκαλίας, την υποστήριξη 
των φοιτητών και την απασχολησιμότητα. Στις επιμέρους 
κατατάξεις ανά τομέα σπουδών το University of Derby 
είναι:
• TOP10 σε usiness  Mana ement  Marketin
   ospitality
• TOP20 σε Education  Mechanical En ineerin
    συγκεκριµ νη ιάκριση εν είναι  ωστόσο  η µόνη  
• TE  O  Χρυσό Βραβείο Teachin  E cellence 
   rame ork
• TOP2 0 0f orld oun  Uni ersities  να από τα    
   TOP201-2 0 α Πανεπιστήµια παγκοσµίως
   (Times i her Education)
• Teachin  & earnin  Strate y of the ear A ard
   Times i her Education eadership &
   Mana ement A ards 2018 (T E MAs)
• ορυφαίο στην Επαγγελµατική Απορρόφηση  
   Αποφοίτων    βρίσκουν εργασία στο
   1ο εξάµηνο από την αποφοίτηση ( ESA 2017)

t Academy of orld usiness  Marketin  & Mana ement
e elopment Conference

Με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Mediterranean College πραγματοποιήθηκε το 8ο Διεθνές Συνέδριο 
για την Παγκόσμια Επιχειρησιακή, Εμπορική & Διοικητική Ανάπτυξη (Academy of World Business, Market-
ing & Management Development), από τις 17-20 Ιουλίου 2018, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια.
Τον εναρκτήριο χαιρετισμό του Συνεδρίου απηύθυνε ο Δρ. Πάρης Λιανός, Επικεφαλής της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Mediterranean College, ενώ πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις και προσκεκλημένες 
ομιλίες από το Ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Κολλεγίου.
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Στιγμιότυπα 2017 - 18
Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α  -  Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Ε Σ  -  Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

t	 th Student E cellence Conference

Το 6ο Φοιτητικό Συνέδριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Διοικητικής 
& Τεχνολογίας, προσέλκυσε περισσότερα από 300 άτομα στις 
εγκαταστάσεις του Mediterranean College σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου, στο πλαίσιο του 
οποίου πραγματοποιήθηκαν Διαγωνισμοί Μαθηματικών & Game De-
velopment  από τη Σχολή Πληροφορικής. Σκοπός ήταν να αναδειχθούν 
φοιτητές ή απόφοιτοι οι οποίοι συνδυάζουν, τόσο μαθηματικό
υπόβαθρο και δεξιότητες στην αντιμετώπιση υπολογιστικών 
προβλημάτων, όσο και σχεδιαστικές, προγραμματιστικές και άλλες 
δεξιότητες σε πραγματικό χρόνο προς την παραγωγή ενός παιχνιδιού.

t	Ποσει ώνια 2018
Το Mediterranean College παρουσίασε τη νέα Σχολή Ναυτιλιακών 
Σπουδών (School of Shipping), στην πιο σημαντική συνάντηση της 
παγκόσμιας ναυτιλίας «Ποσειδώνια 2018», η οποία πραγματοποιήθηκε 
από τις 4-8 Ιουνίου 2018 στο Athens Metropolitan Expo, 
προσελκύοντας 2.011 εταιρίες και 22.000 επισκέπτες από 92 χώρες. 
Η απήχηση ήταν εμφανής από τις εκατοντάδες εκθέτριες εταιρίες 
και επισκέπτες της έκθεσης που ήρθαν σε επαφή με εκπροσώπους 
του Mediterranean College με την προοπτική συνεργασίας με το 1ο 
Ιδιωτικό Κολλέγιο της Ελλάδας.

t	Μ λος ΣΕΤΕ
Το Mediterranean College και η Σχολή Τουρισμού & Φιλοξενίας έγινε 
πλήρες μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), 
εγκαινιάζοντας ένα νέο πεδίο συνεργασίας με το φορέα.

• 18-21 12 17 - Χριστουγεννιάτικα Bazaar του Mediterranean 
College στις εγκαταστάσεις του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 
τη στήριξη των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών «Χαμόγελο του 
Παιδιού» & “Καταφύγιο Γυναίκας”. 

• 2 12 17 - Το Mediterranean College ήταν ο επίσημος 
υποστηρικτής του φιλανθρωπικού αγώνα μπάσκετ «Τρίποντα 
Ανθρωπιάς» για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών κατοίκων 
της Μάνδρας και πρόσφερε σε συνεργασία με το Δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας μία πλήρη υποτροφία σπουδών στα παιδιά οικογενειών 
του Δήμου, που πληρούν τα κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια.

• 0 18 - To Mediterranean College ήταν για δεύτερη χρονιά 
αρωγός του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού EQUAL SOCIETY 
– ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, παρέχοντας στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία», δύο (2) υποτροφίες 
πλήρους φοίτησης σε επιλεγμένα προγράμματα, που 
προορίζονται για άτομα που ανήκουν  σε ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, και λόγω οικονομικής αδυναμίας αποκλείονται από 
την συνέχιση των σπουδών τους και περαιτέρω από την 
εκπαιδευτική κοινότητα.

• 2 - 0 18 - Εβδομάδα Εθελοντισμού Mediterranean
College στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στην Αθήνα.
Το Πρόγραμμα δράσεων περιλάμβανε ομιλίες, ενημέρωση &
ευαισθητοποίηση του κοινού, συγκέντρωση αγαθών πρώτης
ανάγκης για την «Κιβωτό του Κόσμου», Πασχαλινό Παζάρι 
υπό το συντονισμό της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και του 
Συλλόγου Φοιτητών του Κολλεγίου & εθελοντική αιμοδοσία σε 
συνεργασία με το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς
«Αγ. Ανάργυροι».

• 0 7 18 - Το Mediterranean College Aθήνας και Θεσσαλονίκης 
συνέχισε για 4η χρονιά τον πρωτοποριακό θεσμό “Υποτροφίες
στις Περιφέρειες”, για νέες και νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν, 
αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, παρέχοντας 5 
υποτροφίες ανά περιφέρεια.

Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα
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21 10 17  Διοργάνωση Kick-Off team - buiding 
event. Εισηγητής: Νίκος Κανέλλος – Trainer στελεχών 
πολυεθνικών επιχειρήσεων. 
1 11 17  Παρουσίαση: «Starting Up: Ξεκινώντας
την επιχείρησή σου» από στελέχη της εταιρίας
Startyouup: Δημήτρης Μπόζος, Founder - Business 
Planning & Development, Μαριάνθη Κούμπη, Head of 
Legal Department, Κώστας Κατσατούρας,
Founder – COO.
27 11 17  Guest lecture, Mrs.Mashiko, εκπρόσωπος 
Πρεσβείας της Ιαπωνίας.
2 11 17  Πάνελ Ομιλητών: «Οι Αναπτυξιακοί 
Διάλογοι του Coaching και τα Οφέλη της Εφαρμογής 
του». Εισηγητές: Άγγελος Δερλώπας, Πρόεδρος της In-
ternational Coach Federation – Greece, Αννίτα Ζάχου, 
Life & Wellness Coach Trainer, Στέλλα Γαμβρέλλη, 
Δικηγόρος,  Φωτεινή Πορίχη, Σύμβουλος Προσωπικής 
Ανάπτυξης, Τόνια Τσιρογιάννη, Personal – Business Coach. 
11 12 17  Εκπαιδευτική Επίσκεψη, Coco-Mat.
1 12 17  Εκπαιδευτική επίσκεψη, ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης.
1 1 18  Εκπαιδευτική Επίσκεψη, Αθηναϊκή Ζυθοποιία.
2- 18  Συμμετοχή στο 2o International Confer-
ence on Quantitative, Social, Biomedical and Economic 
Issues 2018 (ICQSBEI ’18)- Εισήγηση «Τhe impact of 
digital marketing on sustainable consumer behavior», 
Γεωργία Αλεξάκη, Φοιτήτρια BA (Hons) Business Man-
agement (Marketing), Mediterranean College.

-11 18  Εκπαιδευτική Επίσκεψη, 8ο Πανόραμα 
Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας.
1 18  Εκπαιδευτική Επίσκεψη, Orphee Beinoglou.

1 18  Guest lecture, Νάσος Μιχαλόπουλος, Group 
Compliance and Data Protection Lead, Temenοs AG.
1 18  Guest lecture, Μ. Τσαούτος, General Man-
ager Εψα Α.Ε.
2 18  Σεμινάριο: «Being a Champion in a Reces-
sion». Εισηγητής: Κωνσταντίνος Συνοδινός, CEO 
& Founder of ChampionsID.com (στο πλαίσιο του 
Education Festival 2018).
27 18  Ομιλία από τον Ιδρυτή του European School 
of Economics, Elio D’Anna.

17 18  Ομιλία: «Η μετάβαση  της Ναυτιλίας στην 
Ψηφιακή Εποχή». Εισηγητής: Σεραφείμ Κατσικάς, CTO, Metis 
Cyberspace (στο πλαίσιο του Education Festival 2018).

-8 18  Συμμετοχή στα Ποσειδώνια 2018 & 
επίσημη παρουσίαση της Σχολής Ναυτιλιακών 
Σπουδών του Κολλεγίου.  
1 18  Συμμετοχή στο 1st Maritime Education 
Forum (MAREDU).

11 17  Εκπαιδευτική επίσκεψη, Παραμυθοχώρα. 
27 11 17  Bιωματικό σεμινάριο Θεατρικού Παιχνιδιού και Δραματοποίησης. Εισηγήτρια-
εμψυχώτρια: Ανδρομάχη Παπαδοπούλου, θεατρολόγος & ηθοποιός.

12 17  Συνέδριο: «Contesting Childhood» από φοιτητές του προγράμματος BA Early 
Childhood Studies, Θεσσαλονική. Ομιλήτρια: Δώρα Μπαμπλέκη, Ψυχολόγος – Συστημική 
Θεραπεύτρια.
7-8 12 17  Επιστημονική Διημερίδα Αγωγής και Εκπαίδευσης
• Φοιτητικό Συνέδριο: “Histories of Childhood”. Εισηγήτριες: Έφη Γρηγοροπούλου, Υποψήφια 
Διδάκτωρ Βιοηθικής & Χρυσούλα Μονιάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
• Επιστημονικό Συμπόσιο: “Από την Ειδική Αγωγή στη Σχολική Ψυχολογία”. Εισηγήτριες: 
Δρ. Αγλαΐα Σταμπολτζή, Εκπαιδευτικός Ενιαίας (Ειδικής) Εκπαίδευσης, Δρ. Παναγιώτα 
Δημητροπούλου, Σχολική ψυχολόγος, Αρετή Διαμαντοπούλου, MSc, Εκπαιδευτικός Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, Κατερίνα Λαρεντζάκη, Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής, Δρ. Σοφία 
Χαρίτου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (μέλος ΕΔΙΠ). 
8 12 17  Επίσκεψη στο Εργαστήρι Θεατρικού Παιχνιδιού του Βασιλικού Θεάτρου Βορείου 
Ελλάδος, υπό την καθοδήγηση της υπεύθυνης Θεατροπαιδαγωγού Μαίρης Χατζηαγγελίδου.
8 18  Εκπαιδευτική επίσκεψη, Μουσείο Συναισθημάτων.
17 18  Ημερίδα: «Ειδική Αγωγή & Δίγλωσση Εκπαίδευση» στη Λάρισα. Ομιλητές: Δρ 
Άρτεμις Παπαδημητρίου, Σχ. Σύμβουλος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Δρ. Σοφία Ράπτη, Ειδική 
Παιδαγωγός, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Dyslexia Centers Λάρισας, Ειρήνη Φ. Σοφού 
Β.Α., Μ.Α. Ψυχολόγος-Ειδική Παιδαγωγός, Ανδρέας Γκαράνης, Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής, 
Δρ Θεοδώρα Νίκου, Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας, Δρ Βασιλική Παπαϊωάννου, 
Σχολική Σύμβουλος ΔΕ Μαγνησίας, Ισαάκ Παπαδόπουλος, Υπ. Διδάκτορας Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ,  Σπυρίδων Μπούρας, Υπ. Διδάκτορας Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης 
Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας, Αναστασία Γουναρά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
& Μαρία Σπήλιου, Pearson Institute of Higher Education.  
20-2 18  Εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών το προγράμματος Παιδαγωγικών της Σχολής 
Επιστημών της Αγωγής, στο University of Derby. 
18 18  Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας και μάθησης» στη 
Θεσσαλονίκη. Εισηγητές: Κωνσταντίνος Βλαστάρης, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
& Στέφανος Πέτρου, Καθηγητής πληροφορικής, Ελένη Πολυμεράκη, Πληροφορικός, 
Απόστολος Λάσχος, Υπ. Διδάκτωρ Μουσικοθεραπείας, Α.Π.Θ. 
20-22 18  Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: 
Αναζητώντας την Καινοτομία, την Τέχνη, τη Δημιουργικότητα». Εισηγήτριες: Δρ. Θεανώ 
Κουτσουπίδου, Επικεφαλής της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Βασιλική Σγουρέλη και 
Σταματία Κολοβού, απόφοιτοι του ΜΑ Εducation :Special Educational Needs and Disability, & 
Αναστασία Μουσκάτ φοιτήτρια του ιδίου προγράμματος. 
2 18  Εκπαιδευτική επίσκεψη, VR Planet.
1 18  Βιωματικό Σεμινάριο Διαπολιτισμικής Αγωγής-Ομιλία: «Παίζω, δημιουργώ και 
μαθαίνω την ‘άλλη’ μου γλώσσα: Η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με 
μεταναστευτική βιογραφία». Εισηγητής: Ισαάκ Παπαδόπουλος, Υπ. Διδάκτορας Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας & Διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας (στο πλαίσιο του Education 
Festival 2018).
18 18  Ομιλία: «Αποτελεσματική διδακτική της ξένης γλώσσας σε μαθητές με ή χωρίς 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη για τον 21ο αιώνα και το 
καινοτόμο online Εργαλείο 3Dlexia MindMaps (3DMs)». Εισηγήτρια: Αγγελική Παππά, Ειδική 
Παιδαγωγός, Πρoέδρος Μ.Κ.Ο. 3DlexiaCosmos, Ιδρύτρια, «i love dyslexia» (στο πλαίσιο του 
Education Festival 2018).

-1 7 18  Συμμετοχή στο 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο στην Αρχαία Ολυμπία με 
διοργανωτές τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ), σε συνεργασία με το Center for Hellenic 
Studies του Harvard University.

BUSINESS SCHOOL 

SHIPPING SCHOOL 

SCHOOL OF EDUCATION 
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2 10 17  Εκπαιδευτική επίσκεψη, Hostel STAY στη Θεσσαλονίκη.
8 11 17  Guest Lecture, Μάρκος Μαχαιρόπουλος, Managing Director της εταιρίας MR CO.
1 11 17  Εκπαιδευτική Επίσκεψη, Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort.
20 11 18  Εκπαιδευτική Επίσκεψη, Costa Navarino  & συμμετοχή στο 7ο Σχολείο Τουρισμού 
Καλαμάτας (στο πλαίσιο του Employability Week 2017-18). 
2  & 1 1 18  Career Days 2018. Εκπρόσωποι των Ομίλων Grecotel S.A. & Four Seasons 
Astir Palace πραγματοποίησαν interviews για θέσεις πρακτικής άσκησης με τους προπτυχιακούς 
φοιτητές της Σχολής. 

2 18  Εκπαιδευτική επίσκεψη στην 13η HORECA.
18  Ομιλία: «Οινοτουρισμός και ο Ρόλος του Κρασιού στα Ξενοδοχεία.» Εισηγητές: Λευτέρης 

Καριώτης, Sales & Marketing Manager, Aria Hotels, Αθανάσιος Ζαχαρίας, Κτήμα Μουσών, 
Μαρία Ζαρμακούπη, Κτήμα Ράπτη & Ευάγγελος Ψωφίδης, Head Sommelier, Ξενοδοχείο Grande 
Bretagne (στο πλαίσιο του Education Festival 2018).
1 18  Ομιλία: «Incentive Travels: Πόσο σημαντικά είναι τα ταξίδια παρακίνησης και ανταμοιβής 
για τον Τουρισμό;». Εισηγητής: Γιώργος Καγιάς, CEO Optimum Greece Destination & Event Man-
agement (στο πλαίσιο του Education Festival 2018).
21 18  Σεμινάριο Οινογνωσίας από την Οινοχόο Μαρία Κατσούλη.
0 18  Εκπαιδευτική Επίσκεψη, Ξενοδοχείο Hilton Athens.

10 10 17  Ομιλία: «Ψυχική Υγεία – Ψυχική Ασθένεια: Ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το στίγμα 
της ψυχικής νόσου». Εισηγητές: Έλλη Μητρούτσικου, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια-Υπεύθυνη 
Συμβουλευτικού κέντρου του Mediterranean College & Μιχάλης Αθητάκης, Ψυχίατρος. 
8 11 17  Πάνελ Ομιλητών: «Ανθρωποκτονία κατ’ εξακολούθηση:  Διεπιστημονικές  προσεγγίσεις 
του εγκλήματος» σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Εγκλήματος  (ΚΕ.Μ.Ε.). Ομιλητές: 
Αναστασία Χαλκιά, Δρ. Εγκληματολογίας, Διονύσης Χιόνης, Δικηγόρος, ΜΔ Εγκληματολογίας, 
Μάρθα Λεμπέση, Κοινωνιολόγος, ΜΔ Εγκληματολογίας, Φώτιος Σπυρόπουλος, Δικηγόρος, Δρ. 
Εγκληματολογίας, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Δικηγόρος, Δρ. Εγκληματολογίας & Ερατώ-Μαρία 
Ιωαννίδου, Δικαστική Ψυχολόγος, MSc.
28 18  Ομιλία: «Σεξουαλική βία – Η αμείλικτη  & ακραία εκδήλωση της επιθετικότητας». 
Εισηγήτρια: Όλγα Τζουραμάνη, Ψυχολόγος-Εγκληματολόγος MSc. 
1 18  Paediatric Anxiety Disorders Seminar.Εισηγητής: Dr. Antonio Chasouris MSc MPhil 

Consultant Clinical Child Psychologist. 
18   Ομιλία: «Κακοποίηση & Παραμέληση Παιδιού». Ομιλητής: Ευάγγελος Παπουτσίδης, 

Ψυχολόγος.

SCHOOL OF TOURISM & HOSPITALITY 

SCHOOL OF PSYCHOLOGY
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2 11 17  «Παρουσίαση του project ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης του κτιριακού 
συγκροτήματος Green Plaza». Eισηγητές: Ιωάννης Κόλλιας, Μηχανολόγος Μηχανικός και 
Γεώργιος Δρακόπουλος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Grivalia Properties.  
2 11 17  Ομιλία: «Εξελίξεις στην ενεργειακή πολιτική. Ενεργειακοί έλεγχοι και επεμβάσεις 
οικονομικά ανταποδοτικές σε βιομηχανίες και κατοικίες». Εισηγητής: Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης, 
Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Μέλος ΤΕΕ.
7 18  Παρουσίαση:  «Οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα βήματα για την υπαγωγή 
στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση  κατ’ Οίκον 2». Εισηγητής: Χρήστος 
Γιαννακανδρόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Περιβαλλοντικού σχεδιασμού πόλεων 
και κτιρίων.
2 18  Ομιλία: «Νέες Εξελίξεις και Αυτοματισμοί:  Η επόμενη μέρα στην Αυτοκίνηση» 
Εισηγητής: Μιχαήλ Κατωπόδης, Διπλ. Μεταλλειολόγος– Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ.

2 10 17  Workshop: «FIBER IN THE HOME! όχι, όχι, δεν πιάσαμε φωτιά», στο πλαίσιο του 
19ου Συνεδρίου InfoCom World 2017. Εισηγητής: Δρ. Ιωάννης Α. Πικραμμένος, Διδάκτωρ 
Μηχανικός.
7 2 18  Διεπιστημονικό Forum: «Datafication:  Τα Big Data ενώνουν επιστήμες». Ομιλητές: 
Χαράλαμπος Χατζής, Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Θεσ/νίκης, Στέλιος Τζανής, 
Business Solutions Expert, Singular Logic S.A, Θεόδωρος Γράνης, Product Specialist, Softone 
A.E., Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Account Manager, EnterSoft A.E., Νίκος Καββάδας, Data Analyst  
& Δημήτρης Γκεσούλης, Technical Analyst, Baresquare.
18 18  Workshop: «Συνομιλία με έναν Υπεύθυνο Ασφάλειας Δεδομένων: τα τι και τα πώς του 
ρόλου», στο πλαίσιο του 8ου Infocom Security Conference 2018. Εισηγητής: Αρτέμης Βαλελής, 
πρ. Γενικός Διευθυντής Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών Υπουργείου 
Οικονομικών, Γ. Γ. Π. Σ.

18  Σεμινάριο: «Decision Making in a Big Data World: Gaining Competitive Advantage 
through Business Intelligence & Analytics». Εισηγητής: Ανδρέας Ζάρας, Data Scientist, SAS 
Institute (στο πλαίσιο του Education Festival 2018).

2 11 17  Forum: «Σύγχρονη Φυσικοθεραπεία-Εξειδικευμένες  Μέθοδοι Αποκατάστασης». Εισηγητές: 
Ελένη Ματσούκη – Φυσικοθεραπεύτρια, Μαρούλα Βασιλοπούλου – Εργοφυσιολόγος, MSc, Phd, 
Ιωάννης Νικολάου – Φυσικοθεραπευτής, Διευθυντής Επιστημονικής Εταιρίας Θεραπευτικής Ιππασίας 
και Ιπποθεραπείας Ελλάδας (ΕΕΘΙΙΕ),  Νικόλαος Πολύζος – Φυσικοθεραπευτής, ΕΕΘΙΙΕ, Γεώργιος Α. 
Τσιριγγάκης – Φυσικοθεραπευτής, MSc, CGA, εξειδικευμένος στην αποκατάσταση Μυοσκελετικών 
Προβλημάτων, Ευθυμία Βαγενά – Κλινική Εργοφυσιολόγος MSc.
1 2 18 & 18  Βιωματικό Εργαστήριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας - Oμάδα Handball Ολυμπιακού.
1 18  Πάνελ Ομιλητών: «Παγκόσμια Ημέρα για τον Αυτισμό 2018-Ζώντας και επικοινωνώντας με 
Αυτισμό».  Εισηγήτριες: Ιωάννα Μαλατρά, PhD Λογοπαθολόγος με εξειδίκευση στις διαταραχές φωνής & 
κατάποσης, Ευτυχία Αραμπίσογλου, BSc, ABA, MSc Λογοθεραπεύτρια, Επόπτρια & Εκπαιδεύτρια PECS. 
18 18  Ημερίδα: «Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας και μάθησης».
2 18  Εκπαιδευτική επίσκεψη, VR (Virtual  Reality)  Planet.
7 18  Συμμετοχή φοιτητών στη διεξαγωγή της Ημερίδας «Πτώσεις στην τρίτη ηλικία: πρόληψη και 
αντιμετώπιση», στον Οίκο Ευγηρίας Νέα Θάλπη.
2 18  Πάνελ Ομιλητών: «Διεπιστημονική φροντίδα του ασθενούς με δυσφαγία». Εισηγητές: Ιωάννα 
Μαλατρά, PhD, Λογοπαθολόγος, Γεώργιος Βησσαράκης, MD, Φυσίατρος, Παναγιώτα-Ρουθ Τραγέα, MS, 
Φυσικοθεραπεύτρια.
27 18  Ημερίδα : « Άτομα με Αναπηρία και Αθλητισμός» σε συνεργασία με τον τομέα
Εργοθεραπείας του  ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ.

SCHOOL OF ENGINEERING 

SCHOOL OF COMPUTING

SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS 
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Students’ Union 2017 – 18

Προε ρείο MC A ήνας

Προε ρείο MC εσσαλονίκης

Το Students’ Union του Κολλεγίου διοργάνωσε σε συνεργασία με το  Student Affairs Office πλήθος ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-18. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαντισλάβα 
Ζασλάβσκα

Άννα
Τσώνη

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Οδυσσέας 
Ακτσόγλου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Marquez
Massimiliano

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΜΙΑΣ

Δημήτρης 
Γραμματικόπουλος

Μυρτώ 
Καστανιά

ΤΑΜΙΑΣ

Θεοχάρης 
Κοτζαμπάσης

ΜΕΛΟΣ

Βάσω 
Παπαθεοδώρου

ΜΕΛΟΣ

Φαίη 
Οικονόμου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Χρήστος 
Κωνσταντινίδης

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣΜΕΛΟΣ

Διονύσιος 
Κουλάι

Γεώργιος 
Μπαντήλας

Μαρία-Αγάθη
Τζαβέλα

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

Νικολέτα 
Μπούτσι

Ζώχιου
Βιργινία

ΜΕΛΟΣ

Αναστασία 
Σπανού

ΜΕΛΟΣ

Ανδρέας 
Τσαγγαράς

Ταξί ια  Sports  Party  ∆ραστηριότητες - Ε ελοντισµός 

Το 2017-2018 ήταν μια χρονιά, γεμάτη δράσεις και events που δημιούργησαν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των  φοιτητών
και των δυο παραρτημάτων, Αθήνας και Θεσσαλονίκης και  τους βοήθησαν να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους.
Οι ομάδες ποδοσφαίρου του MC Αθήνας και Θεσσαλονίκης συμμετείχαν  για   3η συνεχή χρονιά στο Πανελλήνιο Φοιτητικό Πρωτάθλημα 
της Unileague και κατάφεραν  να φτάσουν μέχρι και τους ημιτελικούς, έχοντας τους παίκτες ενωμένους αλλά και την κερκίδα να υποστηρίζει 
και να εμψυχώνει σε κάθε αγώνα. 
Η Ομάδα Θεάτρου του ΜC Θεσσαλονίκης ανέβασε με μεγάλη επιτυχία το έργο του Δ. Ψαθά «Ζητείται Ψεύτης», στο Θέατρο του Ολυμπιακού 
Μουσείου. Φυσικά, μέσα στη χρονιά δεν έλειψαν τα party, οι εκδρομές και άλλες δραστηριότητες διασκέδασης, όπως Βραδιές  Zumba, 
paintball tournament, ping pong tournament, Track Day κλπ. γιατί όλα χρειάζονται!
Αξέχαστες εμπειρίες έζησαν οι φοιτητές Αθήνας και Θεσσαλονίκης στο educational/exchange trip στην Αγγλία, στο πανεπιστήμιο
του Derby.
Οι  ομάδες εθελοντισμού Αθήνας και Θεσσαλονίκης για άλλη μια χρονιά προσέφεραν απλόχερα την πολύτιμη βοήθεια τους  κυρίως 
μέσω των φιλανθρωπικών παζαριών και τις Εθελοντικές Αιμοδοσίες, σε φορείς όπως η «Κιβωτός του Κόσμου», το Γενικό Ογκολογικό 
Νοσοκομείο Αγ. Ανάργυροι και το « Χαμόγελο του Παιδιού». 

UNION
STUDENTS’

#a lifetime experience.
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Clubs & Societies

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-18 λειτούργησαν και στα 
δυο παραρτήματα, Αθήνας και Θεσσαλονίκης τα Clubs &
Societies των φοιτητών, κυριότερα των οποίων ήταν:

 Λέσχη θεάτρου και χορού και σωματικής έκφρασης
 Λέσχη βιβλίου
 Ορειβατική Λέσχη
 Λέσχη φωτογραφίας
 Ομάδα ποδοσφαίρου

Οι ομάδες συγκεντρώνονται σε 15ήμερη βάση στο Student 
Lounge του κολλεγίου για να οργανώσουν και να υλοποιήσουν 
τις δράσεις τους. 

ι εµπειρίες που µοιράστηκαν α  µείνουν αξ χαστες
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Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Απασχολησιμότητας που πρώτο παρουσίασε και ανέπτυξε
το Mediterranean College (Employability Scheme) διανύει με επιτυχία τον έκτο χρόνο
εφαρμογής του.

Αφορά σε στοχευμένες δράσεις για την επαγγελματική  ανάπτυξη  όλων των φοιτητών και 
αποφοίτων των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακών Σπουδών, Τουρισμού-Φιλοξενίας, 
Πληροφορικής, Μηχανικών, Επιστημών της Αγωγής, Ψυχολογίας & Επαγγελμάτων Υγείας του 
Κολλεγίου και την άμεση διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. 

Το MC-Employability Scheme περιλαµβάνει  
  Career Days
  Επαγγελματικές πιστοποιήσεις παράλληλα με τις σπουδές
  Ατομική Συμβουλευτική καριέρας 
  Διαλέξεις, Σεμινάρια & Workshops 
  Ομιλίες Επαγγελματιών της αγοράς
  Επιστημονικά Συνέδρια & Ημερίδες
  Εκπαιδευτικές επισκέψεις
  Εκθέσεις, παρουσιάσεις & real projects φοιτητών 
  Συμμετοχή φοιτητών σε διαγωνισμούς 
  Πρακτική άσκηση-Μαθητεία-Εθελοντισμό

To ολοκληρωµ νο Σχ ιο Απασχολησιµότητας του ολλεγίου
κορυφώνεται µ σα από ύο ετήσιες ιοργανώσεις  
  Την Εβδομάδα Απασχολησιμότητας (MC-Employability Week). 

  Την Έκθεση Απασχολησιμότητας (MC-Employability Fair). 

MC-Employability eeks 

Κατά την περίοδο 2017-2018 πραγματοποιήθηκε η 10η  εβδομάδα Απασχολησιμότητας του 
Mediterranean College, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στην Αθήνα
(20/11-1/12/17) και στη Θεσσαλονίκη (5-8/12/17).

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 25 στοχευμένες δράσεις 
επαγγελματικού προσανατολισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ειδικά σχεδιασμένες για τους 
τομείς σπουδών του Κολλεγίου.

Για μια ακόμη φορά σημαντικές εταιρίες & οργανισμοί στήριξαν το MC–Employability Week 
2017-18 του Mediterranean College, όπως οι: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, LMW Con-
sulting, British Council Greece, Regeneration, PMI Greece Chapter, Genesis Coaching, Σχολείο 
Τουρισμού Καλαμάτας, Costa Navarino, Αναρρωτήριο Πεντέλης, Θεματικό Πάρκο Ευγένιου 
Τριβιζά, Ιππικός Όμιλος Βαρυμπόμπης, Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Φιλοκτήτης,  
Gestalt Foundation, Trainee Rescue Team, Express Publishing, Online Courses & Σεμινάρια 
Συμβουλευτικής Καριέρας LidCompass, Εταιρία πληροφορικής – web hosting ip.gr. 

MC-EMPLOYABILITY SCHEME
Το ραντεβού των φοιτητών με την αγορά εργασίας
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Employability Fair 2018
Μία ημέρα αφιερωμένη στην Καριέρα και την Απασχολησιμότητα

Το μεγαλύτερο Job Fair Κολλεγίου που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, επέστρεψε ανανεωμένο την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 στο 
Ξενοδοχείο Divani Caravel  συνεχίζοντας, έτσι, τη δυναμική πορεία του για 6η συνεχόμενη χρονιά! 

Περισσότεροι από 2000 νέοι & νέες συμμετείχαν στο Employability Fair 2018 powered by Mediterranean College έχοντας την 
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εταιρίες της επιλογής τους, καθώς και να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό  
βιογραφικό και να αξιοποιήσουν τις δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που παρείχε η εταιρία MANPOWERGROUP, στο 
ειδικά διαμορφωμένο CV CENTER. 

Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν εξειδικευμένα σεμινάρια και ομιλίες από διακεκριμένα 
στελέχη της αγοράς εργασίας, με επίκαιρη θεματολογία: 

 Ημερίδα “Tourism and Hospitality: Trends & Education” που διοργάνωσε η Σχολή Τουρισμού & Φιλοξενίας του Mediterranean 
College. Στελέχη & Επαγγελματίες κορυφαίων Ξενοδοχειακών Μονάδων & Ομίλων ανέπτυξαν τις απόψεις τους για το ζωτικό ρόλο της 
Εκπαίδευσης και τις νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, στο συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα του Τουρισμού.

 Ομιλία “Managers who think like data scientists: How Business Intelligence is transforming enterprise decision making”
από τη Σχολή Πληροφορικής του Mediterranean College.  Η εκδήλωση για τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) αφορούσε στην ανάγκη της 
συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης τους, που υπερβαίνει τις μέχρι τώρα παραδοσιακές μεθόδους εξαγωγής χρήσιμης πληροφορίας 
για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις στον κατάλληλο χρόνο.

• Ομιλία “Εγκληματικές Συμπεριφορές & Ψυχοθεραπευτική Παρέμβαση” από την Σχολή Ψυχολογίας του Mediterranean College. 
Εισηγήσεις που κράτησαν  αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, σκιαγραφώντας το προφίλ ενός δράστη, επισημαίνοντας παράλληλα τη 
συνεισφορά της ψυχοθεραπείας στην πιθανή αναμόρφωση της συμπεριφοράς του. 

Οι μεγαλύτερες Ελληνικές & Πολυεθνικές εταιρίες & Οργανισμοί συμμετείχαν στο Employability Fair 2018 powered by Mediterranean 
College, πραγματοποιώντας συνεντεύξεις πρόσληψης ή συλλέγοντας βιογραφικά υποψηφίων για κάλυψη μελλοντικών θέσεων, αλλά 
και αναζητώντας φοιτητές για πρακτική άσκηση:

Adecco, Affidea, Agrino, Aldemar Resorts, Algoos Study work & Travel, College Link, Cosmote-EValue, Excellentia, Famar, TGI-Fridays, 
GameSpace, Grecotel, IASIS, Ikos Resorts, Interamerican, Ison Psychometrica, Leroy-Merlin, Mediatel, Mellon Technologies, MetLife, Mitsis 
Hotels, Mykonos Panormos Villas, NN Hellas, Nuga Medical Co Ltd, Plaisio, Praktiker, Sani Resorts, Space Ηellas, TUI, Wyndham Grand 
Athens Hotel, Wurth Hellas, YES Hotels,  Αγκαλιά, Εθνική Ασφαλιστική, OTE Όμιλος Εταιριών, Hotel Brain.

w	Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας mc-employability r 
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Το Career Office του Κολλεγίου σάς στηρίζει στα πρώτα σας 
επαγγελματικά βήματα. Σκοπός του γραφείου είναι να ανιχνεύσει 
τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα, τους στόχους και τις 
φιλοδοξίες σας, έτσι ώστε να σας οδηγήσει στην ασφαλή επιλογή 
της επαγγελματικής σας πορείας.

Το Career Office του ολλεγίου α επικοινωνεί
µα ί σας για να

 σας ενημερώνει για ευκαιρίες απασχόλησης που  
   παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας

 σας προσκαλεί σε σεμινάρια που αφορούν επιλογές   
   καριέρας, πηγές πληροφόρησης, σύνταξη 
   βιογραφικού  και διαδικασίες επαγγελματικής 
   συνέντευξης

 σας προσκαλεί στις Ημέρες Καριέρας και στα
   Employability fairs του Mediterranean College,
   όπου θα μπορείτε να συμμετέχετε είτε για
   αναζήτηση εργασίας, είτε για αναζήτηση στελεχών,
   εκπροσωπώντας την επιχείρηση στην οποία   
   εργάζεστε.

ΜC CAREER OFFICE
JOIN US... FOLLOW YOUR DREAMS
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MC Alumni Association & Alumni Office
ΤΗΕ DREAM GOES ON...

O Σύλλογος Αποφοίτων του Mediterranean Colle e
(MC Alumni Association), κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προάγει τη συνεχή επαφή και 
συνεργασία των μελών του, στοχεύοντας στη διατήρηση 
των σχέσεών τους με τον εκπαιδευτικό φορέα από τον οποίο 
αποφοίτησαν, συσφίγγοντας τις κοινωνικές και επαγγελματικές 
τους επαφές.

Όλοι οι φοιτητές του Mediterranean College, μετά την αποφοίτησή 
τους, ανήκουν στο Σύλλογο Αποφοίτων (που ήδη αποτελείται 
από πάνω από 15.000 μέλη) και απολαμβάνουν σημαντικά 
προνόμια, όπως συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετικά με τον κλάδο 
τους, δωρεάν σεμινάρια, ειδικές εκπτώσεις διδάκτρων στους 
ίδιους ή στις οικογένειές τους, αξιοποίηση του Career Office, 
προσωπικό e-mail, πρόσβαση σε newsletter, magazine, reun-
ion parties και ποικίλες εκδηλώσεις. O Σύλλογος Αποφοίτων του 
Mediterranean College συντονίζεται από το Γραφείο Αποφοίτων 
(Alumni Office) του Κολλεγίου.

Στόχοι του Alumni Office
 H ενδυνάμωση του δικτύου αποφοίτων MC.

 Το άνοιγμα των πυλών για την επαγγελματική   
  αποκατάσταση των αποφοίτων.

 Η προσφορά δωρεάν κατάρτισης στον τομέα  
  των αποφοίτων, μέσα από συμμετοχή σε
  επιδοτούμενα εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά   
  προγράμματα και πληθώρα σεμιναρίων
  μέσω τoυ Education Festival.

 Η αύξηση των γενικότερων παροχών και των 
  συνεργαζόμενων εταιρειών της κάρτας   
  αποφοίτων MC Alumni Card.

 Η συνεχής ενημέρωση μέσω του ΜC 
  Newsletter.

Alumni Card: Έκδοση Κάρτας Alumni
Οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων του Mediterranean 
College έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την “Κάρτα 
Αποφοίτων MC” (MC Alumni Card).

Χρήση και προνόμια της Κάρτας Αποφοίτων
Με την επίδειξη της Κάρτας οι απόφοιτοι μπορούν να:

 Παρακολουθούν δωρεάν διαλέξεις, σεμινάρια και 
  ημερίδες του κολλεγίου
 Επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη του κολλεγίου και να

  δανείζονται βιβλία
 Χρησιμοποιούν τα εργαστήρια του κολλεγίου

Επίσης, με τη χρήση της κάρτας τους οι απόφοιτοι έχουν 
επιπλέον παροχές και εκπτώσεις (από 10% έως και 60%) 
σε πάνω από 50 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. 
Για την αναλυτική λίστα παροχών της κάρτας, oι 
απόφοιτοι μπορούν να απευθυνθούν στο Alumni Office 
του Kολεγίου, καθημερινά από τις 10.00 - 18.00, 
τηλ: 2108899600, email: alumni@medcollege.edu.gr

Για την έκδοση της Alumni Card ο απόφοιτος καλείται 
να υποβάλει τη σχετική αίτηση που θα βρει στο Alumni 
Office και στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου. Το κόστος της 
έκδοσης είναι 10 ευρώ  και έχει διάρκεια τρία έτη από 
την ημερομηνία έκδοσης.

 Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook: 

  Mediterranean College

 Ακολουθήστε μας στο Instagram:

  mediterranean_college

 Watch our videos στο MC Youtube Channel.

 Δηλώστε συμμετοχή ως απόφοιτος ή εταιρεία 

  στο employability fair.

 Στείλτε μας άρθρα και φωτογραφίες για το επόμενο

  τεύχος του MC Newsletter.

ALUMNI

building networks.
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2018 Class Remarks

Μακρής Νικόλαος

MSc Mechanical Engineering & Design

Dear Pro-Vice Chancellor
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε
Αγαπητοί Καθηγητές, Αγαπητοί Απόφοιτοι
Κυρίες και Κύριοι,

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα να βρίσκομαι σήμερα 
σε αυτό το βήμα, εκφωνώντας το λόγο  στην σημερινή τελετή 
ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων στους απόφοιτους του 
Κολεγίου μας.

Μια τελετή συγκομιδής των κόπων και ευόδωσης των 
προσπαθειών μας, μια τελετή επιβράβευσης των αγώνων μας 
και επισφράγισης της επιμονής και υπομονής που επιδείξαμε 
κατά τη διάρκεια των σπουδών μας.

Ο πολύ σημαντικός κύκλος των φοιτητικών μας χρόνων 
κλείνει σήμερα. Είναι γεγονός πως το ταξίδι απόκτησης της 
γνώσης δεν είναι καθόλου εύκολο. Απαιτεί χρόνο, αφοσίωση, 
θυσίες και εμπεριέχει δυσκολίες, απογοητεύσεις, αλλά και 
πολλές επιβραβεύσεις. Προσωπικά, θυμάμαι δεν ήταν λίγες 
οι φορές που αισθάνθηκα ότι δεν είχα αντοχές και ήμουν 
έτοιμος να εγκαταλείψω την προσπάθεια. 

Από σήμερα και στο εξής ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη 
ζωή μας. Γνωρίζω πως τα συναισθήματα όλων αυτή την 
στιγμή είναι ανάμεικτα, καθώς υπάρχει αγωνία και ανησυχία 
για το μέλλον μας που τώρα πια περιμένει από εμάς να το 
ορίσουμε. Είναι αλήθεια ότι το πτυχίο το οποίο θα κρατάμε σε 
λίγο στα χέρια μας, από μόνο του δεν θα μας εξασφαλίσει την 
επιτυχία, χρειάζεται προσωπική δουλειά, δημιουργικότητα, 
υπομονή και επιμονή για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Λένε, ότι κάποιος γνωρίζει που πηγαίνει, όταν θυμάται 
από πού ξεκίνησε και από πού έχει περάσει. Εμείς λοιπόν 
καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε ένα απαιτητικό 
σύστημα εκπαίδευσης που μας έδωσε το πλεονέκτημα της 
διαφοροποίησης, τοποθετώντας μας έτσι ανταγωνιστικούς 

στην σημερινή δύσκολη αγορά εργασίας.
Αρωγοί φυσικά σε αυτή την προσπάθεια στάθηκαν οι 
καθηγητές μας, οι οποίοι μοιράστηκαν και έζησαν από κοντά 
τα άγχη και τις αγωνίες μας, μας εμψύχωναν κάθε φορά που 
έβλεπαν πως απογοητευόμασταν, μας καθοδηγούσαν και το 
σημαντικότερο όλων, μοιράστηκαν απλόχερα τη γνώση τους 
μαζί μας.

Προσωπικά από τα φοιτητικά μου χρόνια στο κολέγιο θα 
θυμάμαι πάντα με νοσταλγία τις φιλίες, τους καθηγητές, τις 
ημερίδες και τις εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά 
σίγουρα και τα εκατοντάδες χιλιόμετρα που διένυσα από την 
επαρχία στην Αθήνα, ώστε να παρακολουθώ τα μαθήματα 
μου.

Σήμερα, καθώς εργάζομαι 15 χρόνια σε μεγάλη βιομηχανία 
,σας διαβεβαιώνω ότι οι κόποι και η ταλαιπωρία δεν 
απέφεραν μόνο μια καλύτερη επαγγελματική καριέρα, αλλά 
την ικανότητα να διακρίνω και να αξιολογώ καταστάσεις, 
έχοντας πλέον έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης.
Από το βήμα αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους που 
μοιραστήκαμε το άγχος των εξετάσεων και τα προβλήματά 
μας, αλλά και μέλη της διοίκησης που στις δύσκολες στιγμές 
ήταν στο πλευρό μου.

Τέλος, δε θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω 
την οικογένεια μου. Την σύζυγό μου Ασημένια, τον γιο 
μου Κωνσταντίνο, την κόρη μου Έλενα, αλλά και την 
πολυαγαπημένη μου κόρη Βασιλική, η οποία δεν βρίσκεται 
πια ανάμεσά μας, δίνοντάς μας όμως δύναμη από ’κει 
που βρίσκεται να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να 
διακρινόμαστε.

Αγαπητοί απόφοιτοι τέλος τα μαθήματα, η αγωνία και οι 
εξετάσεις.
Εύχομαι σε όλους, τις γνώσεις που αποκτήσαμε να τις 
χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά.
Καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία σε όλους!
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2018 Class Remarks

Τσίλογλου Ευάγγελος Χρήστος

BEng Mechanical Engineering & Design

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι,
Αγαπητοί γονείς, εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί καθηγητές και μέλη του διοικητικού προσωπικού, 
Αγαπητοί σπουδαστές,

Ονομάζομαι Τσίλογλου Ευάγγελος Χρήστος και είμαι 
απόφοιτος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Mediterranean College και είναι μεγάλη μου 
τιμή και χαρά που έχω την ευκαιρία να μιλήσω εκ μέρους 
των αποφοίτων της τάξης του 2018 στην αποψινή τελετή 
απονομής των πτυχίων μας, μιας τελετής επιβράβευσης των 
προσπαθειών για την απόκτηση γνώσης, επαγγελματικών 
ικανοτήτων και ουσιαστικής παιδείας κατά την διάρκεια των 
σπουδών μας.

Αρχικά θα αναφερθώ στους συναδέλφους μου που τώρα 
θα ξεκινήσουν την αναζήτηση τους στην αγορά εργασίας. 
Σίγουρα όλοι γνωρίζουμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η 
οικονομική αυτή κρίση έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη 
ανεργία, η οποία πλήττει κυρίως τους νέους. Ελπίζω με τα 
εφόδια που αποκομίσαμε από τις σπουδές μας, να έχουμε 
ένα ευοίωνο επαγγελματικό μέλλον.

Κατά την διάρκεια της φοίτησής μας κληθήκαμε να 
αντιμετωπίσουμε πολλά ζητήματα. Κάποια από αυτά μας 
ενθουσίασαν και μας ενέπνευσαν, άλλα μας δυσκόλεψαν και 
αποτέλεσαν πρόκληση. Όμως όλα αποτέλεσαν τις βάσεις μας 
για να πετύχουμε τους στόχους μας και να γίνουμε καλύτεροι. 
Αναπτύξαμε δεσμούς συνεργασίας και συλλογικότητας, 
εφόδια χρήσιμα για τη μετέπειτα εξέλιξή μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους διακεκριμένους 
καθηγητές μας, αλλά και γενικότερα όλους τους ανθρώπους 
που δούλεψαν, συνεργάστηκαν και εξακολουθούν να 
συνεργάζονται, διότι χωρίς την δική σας συνεισφορά όλη 
αυτή η διαδικασία μετάδοσης της γνώσης και των ιδεών δεν 
θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά 
μου για την συνεχή υποστήριξη τους,  χωρίς την οποία θα 
ήταν αδύνατο να υλοποιήσω επιτυχημένα τους στόχους μου. 
Κλείνοντας να ευχηθώ μόνο σε όλους καλή συνέχεια στην 
πορεία τους και κυρίως με υγεία. Ευχαριστώ πολύ!

THE
BUSINESS
SCHOOL.

THE
SCHOOL OF
COMPUTING.

THE
SCHOOL OF
ENGINEERING.

THE
SCHOOL OF
TOURISM &
HOSPITALITY.

THE
SCHOOL OF
HEALTH
PROFESSIONS.

THE
SCHOOL OF
PSYCHOLOGY.

ΤHE
SCHOOL OF
SHIPPING.

THE
SCHOOL OF
EDUCATION.
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Υποτροφίες Αποφοίτων
ΒΑ ( ons) usiness (Marketin )  1st 
Class onours  Uni ersity of erby
Alexaki Georgia, MC Athens

A ( ons) usiness Mana ement  1st 
Class onours  Uni ersity of erby
Aktsoglou Odyssefs, MC Thessaloniki
Ktenas Nikiforos Alexandros, MC Athens

A ( ons) usiness Mana ement 2nd 
Class onours  1st i ision
Uni ersity of erby 
Sflogkou Aikaterini, MC Athens
Tsoni Anna, MC Athens

A ( ons) nternational ospitality 
Mana ement  2nd Class onours  
1st i ision  Uni ersity of erby
Kallimorou Charitini, MC Athens
Seremetaki Anna-Maria, MC Athens

A ( ons) Professional Culinary Arts 
(top up)  2nd Class onours
1st i ision  Uni ersity of erby
Georgiou Evangelos, MC Thessaloniki
Kostakis Michail, MC Athens
Lazaropoulos Dimitrios, MC Athens

A ( ons) Early Childhood Studies  
1st Class onours  Uni ersity
of erby
Dimaki Filomen,i MC Thessaloniki
Dimitropoulos Georgios, MC Athens
Mavromati Hlektra, MC Athens
Velarde Adriana, MC Thessaloniki

A ( ons) Early Childhood Studies  
2nd Class onours  1st i ision
Uni ersity of erby
Vlachava Charikleia, MC Athens
Lek Tazmin Evangelia, MC Athens
Statogiannakou Vasiliki, MC Athens
Tsourouktsi Despoina, MC Athens

En  ( ons) Ci il En ineerin  &
Construction  1st Class onours
Uni ersity of erby
Katakouzinos Panagiotis, MC Athens
Katoglou Georgios, MC Thessaloniki
Kolesidis Christos, MC Thessaloniki

En  ( ons) Ci il En ineerin  &
Construction  2nd Class onours
1st i ision  Uni ersity of erby
Vardalahos Nikolaos, MC Athens
Palatsidi Efthimia, MC Athens

En  ( ons) Mechanical En ineerin  
& esi n  1st Class onours
Uni ersity of erby
Bhadon Shaha, MC Athens
El Bakri, MC Athens
Kordas Dimitrios, MC Athens
Chitoglou Ioannis, MC Thessaloniki
Tsiloglou Evangelos- Christos, MC Thessaloniki

En  ( ons) Mechanical
En ineerin  & esi n  2nd Class on-
ours  1st i ision  Uni ersity
of erby
Emmanouilidis Dimitrios, MC Athens
Sfantos Georgios, MC Athens
Tsaousis Serafeim- Orestis, MC Athens

Sc ( ons) Applied Psycholo y  1st 
Class onours  Uni ersity of erby
Vayas Harshil, MC Athens
Artiki Varvara, MC Athens
Kourousi Aspasia, MCAthens
Petridou Kleoniki, MC Thessaloniki
Tzounakou Eleni, MC Athens

Sc ( ons) Applied Psycholo y  2nd 
Class onours  1st e ision
Uni ersity of erby
Brahma Hritasha, MC Athens
Balari Eftihia – Olga, MC Athens
Peleki Stefania – Dimitra, MC Athens

Salion Christina Athanasia, MC Athens
Sachsanidis Panagiotis, MC Athens
Siehai Klaountia, MC Athens

Sc ( ons) Computer et orks & 
Security  1st Class onours
Uni ersity of erby
Gianakopoulos Georgios, MC Athens
Ioannou Alexandros, MC Athens
Trokas Petros, MC Athens

Sc ( ons) Computer et orks & 
Security  2nd Class onours
1st i ision  Uni ersity of erby
Karanikas Georgios, MC Athens

Sc ( ons) Computer Science  1st 
Class onours  Uni ersity of erby
Lovasidou Efthymia, MC Thessaloniki 
Dic Zan, MC Athens
Oikonomou Athanasia, MC Athens
Tsirtsidis Dimitrios, MC Thessaloniki

Sc ( ons) Computer Science  2nd 
Class onours  1st i ision
Uni ersity of erby
Koukoutis Vasileios, MC Athens
Kouroutsidis Dimitrios, MC Athens
Naiskes Kyriakos, MC Athens
Papakostantinou Kyriakos, MC Athens
Pateras Georgios, MC Athens
Pavlos Georgios, MC Athens
Tountas Konstantinos, MC Athens
Vakirtzis Stefanos, MC Athens

Διακρίσεις – Βραβεύσεις
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

Υποτροφίες Φοιτητών

oundation year MEn  ( ons) Mechanical En ineerin  & esi n  Uni ersity of erby | Kouvopoulos Ioannis, MC Athens

oundation year Sc ( ons) Physiotherapy  Manchester Metropolitan Uni ersity  Zografou Stefanos, MC Thessaloniki

1st year Sc ( ons) in Applied Psycholo y  Apeiranthitou Vasiliki, MC Athens

1st year Sc ( ons) Computer Science  Laskarelia Alkistis, MC Thessaloniki

2nd year Sc ( ons) Computer Science  Tsimplis Iason – Dimitrios, MC Athens

2nd year A ( ons) nternational ospitality Mana ement  Stefanidis Vasileios-Rafail, MC Thessaloniki

rd year MEn  ( ons) Mechanical En ineerin  and esi n | Damianidis Georgios, MC Thessaloniki

1st year  in Counsellin  & Psycholo y | Monastirioti Maria, MC Athens
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Διακρίσεις – Βραβεύσεις
Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

Βραβεύσεις Καθηγητών

Academic Sta  Reco nition and E cellence  a ard

Dionysia Panagopoulou, Coordinator, School of Tourism and Hospitality, MC Athens

Academic Ethos and nte rity  a ard

Maria Karalazarou, Lecturer, School of Tourism and Hospitality, MC Thessaloniki

Βραβεύσεις Φοιτητών & Αποφοίτων

Student of the ear  a ard

Zaslavska Vladyslava, 2nd year BA (Hons) International Hospitality Management, University of Derby, MC Athens

Konstantinidis Christos, 1st year BA (Hons) Business Management, University of Derby, MC Thessaloniki

Consistent Academic Performance  A ard

Tsiloglou Evangelos- Christos, BEng (Hons) Mechanical Engineering & Design, 1st Class Honours, University of Derby, 

MC Thessaloniki

Most Outstandin  Student  a ard

Konstantinos Chronopoulos, 3rd year Meng (Hons) in Mechanical Engineering & Design, University of Derby, MC Athens

Acti e Participation in Students’ Society  A ard

Papadas Georgios,1st year BA (Hons) Business Management, University of Derby, MC Thessaloniki

Ethos and Commitment to ards Self- mpro ement  A ard

Tsartsiou Ioanna, BSc (Hons) Physiotherapy, Manchester Metropolitan University, MC Thessaloniki

Social and oluntary Contribution  A ard

Θεατρική Ομάδα MC Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνη Ομάδας Spanou Anastasia,

1st year BSc (Hons) Speech & Language Therapy, Manchester Metropolitan University
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
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∆  ΠΑ Σ Α Σ
Επικεφαλής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

#BUSINESS SCHOOL 

“Θερμά συγχαρητήρια για την απόφασή σας σε πείσμα των καιρών να βάλετε σε προτεραιότητα την 
προσωπική σας ανάπτυξη και να φτάσετε εδώ σήμερα! Η γνώση είναι δύναμη που αποκτήσατε μέσα από 
την συναρπαστική εμπειρία των σπουδών και θα σας συντροφεύει σε όλη σας τη ζωή. Σας εύχομαι καλή 
σταδιοδρομία και δημιουργική πορεία”.

∆ Μ Τ Σ ΑΣ 
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Προπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
MC Aθήνας 

ΣΠΥ ∆  ΠΑ Σ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Προγραμμάτων της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, MC Θεσσαλονίκης 

ίγα όγια για τη Σχολή  ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων

Ο κόσμος των επιχειρήσεων συναντά όλο και περισσότερες προκλήσεις. Όσοι κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στα ζητήματα διοίκησης, 

αναλυτικές ικανότητες και δυνατότητες επίλυσης περίπλοκων προβλημάτων, θα βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση, ώστε να ανταπεξέλθουν 

στο διαρκώς ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Επί σαράντα   χρόνια, το Mediterranean College και η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στοχεύουν ακριβώς σε αυτό: την προετοιμασία των 

αυριανών στελεχών, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε ένα περιβάλλον που 

ευνοεί την ακαδημαϊκή, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Λειτουργώντας ως μια κοινότητα ενεργών ερευνητών και αφοσιωμένων εκπαιδευτικών με προσόντα διεθνούς κύρους, η Σχολή Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Mediterranean College είναι μεταξύ των πρωτοπόρων σε σπουδές Management στην Ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση. 

Παράλληλα, προσφέρει μια σειρά από επιλεγμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα, ενθαρρύνοντας τους 

φοιτητές να αναπτύσσουν τόσο δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη, όσο και ενδιαφέρον και συνείδηση σε εθνικά και διεθνή ζητήματα 

οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
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MBA Global
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Με τη συμμετοχή μου στο MBA μία επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Ήταν για μένα μια πολύ 
σημαντική εμπειρία κατά την οποία διεύρυνα τους ορίζοντες μου. Παράλληλα γνώρισα αξιόλογους 
καθηγητές κι έκανα σημαντικούς φίλους.”

“Στην διάρκεια αυτή των δύο ετών, απέκτησα πολύ χρήσιμες γνώσεις για την μετέπειτα πορεία 
μου στον εργασιακό Χώρο. Ευχαριστώ  τους ανθρώπους που ήταν πρόθυμοι να ΜΑΣ προσφέρουν 
τις γνώσεις τους και να ΜΑΣ βοηθήσουν σε ότι χρειαστήκαμε. Χάρηκα πολύ που γνώρισα τους 
συμφοιτητές μου και τους ανθρώπους του MED College.”

“Το μόνο που δεν μπορείς, είναι να φανταστείς πόση δύναμη κρύβεις μέσα σου.....
ΟΛΑ τ’ άλλα ΤΑ ΜΠΟΡΕΙΣ!!!!.”

“Από τις πιο σωστές αποφάσεις της ζωής μου! Τόσο για αυτά που έμαθα & άλλο τόσο
για τους σπουδαίους ανθρώπους που γνώρισα & έγιναν μέρος της ζωής μου!”

Αμουργής Σπυράγγελος

Αποστολίδου Χριστίνα

Αφεντουλίδης Γεώργιος

Βασιλοπούλου Αγγελική

Βολιώτη Δήμητρα

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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MBA Global
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“When I look back at my time in the MBA program, it becomes clear that the faculty has man-
aged to prepare me for many unpredictable events through my career. I truly thank them for 
that.”

“Εκτός από την ακαδημαϊκή επιμόρφωση μέσα από το ΜΒΑ αυτό, αποκόμισα εμπειρίες άλλων 
συναδέλφων που με βοήθησαν στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία καθώς και απέκτησα φίλους 
που θα είναι δίπλα μου μια ζωή.”

“Three years ago, Mediterranean College gave me the chance to make one of my dreams come 
true and to graduate with an MBA degree. All the professors were friendly and willing to
assist me in any difficulty.  I would like to thank all of you for your kind assistance and
coperation, especially Dr. Paris Lianos.”

“Σημαντικό πολύ στη ζωή μας να μην σταματάμε ποτέ να θέτουμε στόχους. Σημαντικότερο να 
τους επιτυγχάνουμε !!! Με αυτό το πτυχίο ένας σημαντικός μου στόχος επετεύχθη, και είμαι 
πολύ υπερήφανη για αυτό. Αυτά τα δυο χρόνια στο Mediterranean College, γνώρισα αξιόλογους 
καθηγητές, με προθυμία και διάθεση να μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.   
Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτό, καθώς και όλους όσους με στήριξαν και με βοήθησαν  σε αυτή 
μου την προσπάθεια !!! Εις το επανιδείν.”

“Όλα ήταν υπέροχα, μια αξέχαστη εμπειρία!”

Βοργιάς Πάρις

Γαβαλάς Ιωάννης

Γαλακτίδου Καλλιόπη

Γεροντή Σοφία

Γεωργίου Βασίλειος
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MBA Global
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μια πολύ ωραία και γεμάτη εμπειρίες περίοδος της ζωής μου. 
Μπορώ να πω ειλικρινά ότι δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα χωρίς τη βοήθεια του κολεγίου, 
το οποίο έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη σημερινή μου διαμόρφωσή ως άνθρωπο, παρέχοντάς μου όλα 
τα εφόδια και τους καθηγητές που πραγματικά ενδιαφέρθηκαν για την επιτυχία μου. Ένα τεράστιο 
ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για όλες τις αξέχαστες στιγμές που μου χαρίσατε. Σας 
ευχαριστώ για όλα!”

“Ένα μοναδικό ταξίδι στην γνώση έφτασε στο τέλος του. Μια μοναδική εμπειρία και ένα όνειρο ζωής 
πραγματοποιήθηκε επιτυχώς σε μια άψογη συνεργασία με το Mediterranean College. Εύχομαι η 
προσπάθεια όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται με το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο, University 
of Derby, να συνεχίσουν με την ίδια θέληση στην παροχή τόσο ποιοτικής εκπαίδευσης. Θα ήθελα 
να ευχαριστήσω θερμά τόσο το ακαδημαϊκό όσο και το διοικητικό προσωπικό του Mediterranean 
College καθώς επίσης και τον Programme Leader της Σχολής Διοίκησης Σπυρίδων Πάνο, για την 
συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση. ”

“I am a Computer Engineer and I decided to increase my career choices by attending Global MBA 
program in Mediterranean College. During my studies, I had the opportunity to keep in touch with 
Dr Lianos, a person who encouraged me and believed in my abilities. I enriched my knowledge 
in the domain of Business Administration, identified and improved skills and enhanced my per-
sonality.”

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου αλλά ένα ιδιαίτερο Ευχαριστώ στον κύριο Λιανό 
για την σωστή καθοδήγηση που μου παρείχε.
Το κολέγιο μου έδωσε την ευκαιρία να δω τις πραγματικές μου δυνατότητες μέσα από το πρόγραμμα 
και σε πολλές περιπτώσεις να ξεπεράσω τον εαυτό μου.”

“Ολοκλήρωση μιας πολύ δύσκολής απόφασης για έναν ελεύθερο επαγγελματία, οικογενειάρχη 
δίχως ωράριο με πολλά ταξίδια και με ενασχόληση στα αυτοδιοικητικά και αθλητικά δρώμενα της 
πόλης. Η πρόκληση μου ήταν να επεκτείνω τις γνώσεις μου για διαχείριση, να έχω περισσότερες 
δεξιότητες κριτικής-αναλυτικής και στρατηγικής σκέψης καθώς επίσης καλύτερη και σταθερότερη 
κατανόηση των επιχειρήσεων ώστε να συνεχίζω να μπορώ να ανταπεξέλθω στις συνεχόμενες 
επαγγελματικές-προκλήσεις που θέτει καθημερινά η αγορά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη φίλη κ. 
Γεννητσαριώτη, στην οικογένεια μου για την συμπαράσταση και επίσης σε όλο το προσωπικό του 
κολεγίου, εισηγητών και μη για την βοήθεια τη ζεστασιά και το κουράγιο ώστε να φτάσω στο 
πτυχίο.”

Γκανόγλου Κωνσταντίνος

Δεμερτζίδου Δήμητρα

Δρίτσας Ηλίας

Ζαντιώτης Δημήτριος

Ζεϊμπέκης Νικόλαος
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MBA Global
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“As long as you look on migration as a problem, as something to solve, you’re not going to get 
anywhere. You have to look at it as a human reality that’s as old as humankind. It’s mankind’s 
oldest poverty reduction strategy. Poverty is not natural, is man-made and can be overcome and 
eradicated by the actions of human beings. As human beings and citizens, we have to find a way 
to manage it.”

“Εξειδίκευση, γνώση και νέοι ορίζοντες είναι οι τρεις λέξεις που θα χαρακτήριζαν τα δύο χρόνια 
εμπειρίας μου στο executive MBA του κολλεγίου Mediterranean College. Μέσα από τη δεκαετή 
σταδιοδρομία μου ως μηχανικός της Siemens Healthineers Greece και πτυχιούχος πλέον μπορώ 
να πω με βεβαιότητα ότι η άριστη κατάρτιση των καθηγητών σε συνδυασμό με την πολυετή 
εμπειρία τους, βοήθησαν κατ’ επέκταση και εμένα έτσι ώστε να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και 
να αναπτύξω τον τρόπο σκέψης μου πάνω σε μια νέα επιστήμη. Σημαντικό κομμάτι αυτού του 
«ταξιδιού» ήταν και οι καταξιωμένοι, καθένας στον τομέα του, συμφοιτητές μου που μέσα από 
συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων ενίσχυαν τις βάσεις των γνώσεων και των εμπειριών όλου 
του συνόλου. Ανακάλυψα ικανότητες τις οποίες δεν είχα χρησιμοποιήσει μέχρι τότε και ήδη από το 
πρώτο εξάμηνο αντιλήφθηκα ότι θα είναι μια πολύ χρήσιμη εμπειρία και γνώση για τη μελλοντική 
επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Σήμερα, ο τίτλος του MBA και ότι απορρέει από αυτόν μου δίνει 
πλέον την ικανότητα και τα εφόδια για περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη και ένα σημαντικό εφόδιο 
για να ανταπεξέλθω στη σύγχρονη απαιτητική αγορά εργασίας.. ”

“Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα ΜΒΑ ήταν μια πολύ εποικοδομητική εμπειρία για μένα .Το 
πρόγραμμα σπουδών  ήταν πολύ  ενδιαφέρον και με βοήθησε να διευρύνω τις γνώσεις μου στον 
Τομέα της Διοίκησης των  Επιχειρήσεων. Μέσα στα δυο αυτά χρόνια σπουδών  γνώρισα αξιόλογους 
καθηγητές και έκανα σημαντικές φιλίες.”

“Σύμφωνα με τον Malcolm Forbes “Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο 
μυαλό με ένα ανοιχτό μυαλό”. Ολοκληρώνοντας της σπουδές μου σε επίπεδο Master, απέκτησα τα 
εφόδια του ανοιχτού μυαλού και της σκέψης, εφόδια απαραίτητα στις μέρες μας ώστε να αποκτήσει 
κάποιος ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.”

Ζησίπολος Κωνσταντίνος

Καραγεωργίου Παναγιώτης

Καραφύλλη Μαρία

Κοτσώρης Αθανάσιος
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Πορτραίτα Αποφοίτων

«Η μόρφωση είναι στολίδι γι’ αυτούς που ευτυχούν και καταφύγιο γι’ αυτούς
που δυστυχούν», Ισοκράτης.

«Όσο πιο έξυπνος είσαι τόσο πιο πολλά πρέπει να μάθεις» Don Herold.

Μακεδώνας Βασίλειος

Μανωλάκου Βασιλική
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“The expert in anything, once was a beginner.”

Μπολοβίνης Κωνσταντίνος

“Ψάχνοντας για μεταπτυχιακό σκέφτηκα τα τουριστικά. Παρόλα αυτά όταν μίλησα με τον ακαδημαϊκό 
υπεύθυνο, Κο Λιανό με βοήθησε να καταλάβω ότι η καλύτερη επιλογή ήταν το ΜΒΑ. Από τότε 
πέρασαν δύο χρόνια όπου έμαθα πολλά και γνώρισα αξιόλογους καθηγητές και συμφοιτητές. Ήταν 
μια ευχάριστη διαδρομή και θα την θυμάμαι ως τέτοια. Εύχομαι στο μέλλον να συνεργαστώ με τους 
συμφοιτητές μου και να ανταλλάξουμε ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Καλή συνέχεια σε όλους 
μας.”

“Αν έχεις γνώσεις, δώσε από το φως τους στους συνανθρώπους σου για ν’ ανάψουν τις δάδες 
τους”. Τόμας Φούλερ  - Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εξαιρετικούς 
καθηγητές του κολεγίου οι οποίοι μέσα από ένα απαιτητικό πρόγραμμα σου μεταφέρουν απλόχερα 
τη γνώση για να γίνεις καλύτερος επαγγελματίας αλλά και άνθρωπος.”

Μελλές Διονύσιος

Μπακάρας Ευθύμιος
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Πορτραίτα Αποφοίτων
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«Όποιος σταματάει να είναι μαθητής, δεν ήταν ποτέ μαθητής», George Iles.

Νικολιδάκης Χαράλαμπος

«Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια», Derek Bok.

Νικολάου Ευαγγελία 

“Η επιλογή μου να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο MBA με βοήθησε να αναπτυχθώ επαγγελματικά 
πολύ πιο γρήγορα απ΄ όσο υπολόγιζα! Οι εξειδικευμένες γνώσεις, το υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά 
και οι έμπειροι καθηγητές με καθοδήγησαν και με βοήθησαν να κατανοήσω τις επιχειρήσεις και τον 
τρόπο λειτουργίας και διοίκησης ενός οργανισμού. Μια επιλογή που σίγουρα δεν θα μετανιώσω!”

“Η εμπειρία μου των 2 τελευταίων ετών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του MBA, του Mediterranean 
College υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Το πρόγραμμα με βοήθησε στην ανάπτυξη των διαχειριστικών 
μου δεξιοτήτων, εμπλούτισε τις γνώσεις μου στη διοίκηση και το μάρκετινγκ και διεύρυνε τους 
ορίζοντες μου. Ήταν δύο αξέχαστα χρόνια, με όμορφες και δύσκολες στιγμές, αρκετό άγχος αλλά και 
δημιουργικότητα και φυσικά υπέροχους ανθρώπους, τόσο συναδέλφους όσο και εκπαιδευτικούς. 
Θα το επαναλάμβανα σίγουρα!”

Παλιεράκης Σπυρίδων

Παπαγιάννη Αφροδίτη

Παπαδόπουλος Ιωάννης

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ



“The program’s schedule and the course modules of Mediterranean College in partnership with 
University of Derby were in line with my objective to develop my strategic leadership skills and 
progress my career. The friendly administration and supportive professors are the valuable asset 
of this program. Thank you for the wonderful experience and good memories.”

“Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι κατάφερα να συνδυάσω με επιτυχία την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού 
μου προγράμματος,  με τις αυξημένες επαγγελματικές και οικογενειακές μου απαιτήσεις  και σε 
αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο η σωστή επιλογή μου στο πρόγραμμα αλλά και στο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
που αποφάσισα να εμπιστευτώ.”

Παυλίδου Ιουλία-Ελένη

Πετράκης Θωμάς
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Πορτραίτα Αποφοίτων

“Η κατάκτηση μιας ακόμα κορυφής στο ταξίδι της γνώσης ολοκληρώθηκε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στους καθηγητές και το Mediterranean College που ήταν δίπλα μου σε όλη την διαδρομή του!!!”

Σκαλούμπακας Αθανάσιος

“Η επαφή με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αρχικά τουλάχιστον, δεν ήταν μια εύκολη 
και συμβατή με τη φιλοσοφία μου, όμως οι επαγγελματικές ανάγκες ήταν τόσες που έπρεπε να 
ξεπεραστούν οι τυχόν φόβοι και ανησυχίες. Η συνεργασία μου όμως με το συγκεκριμένο τμήμα 
του Derby University έκανε όλα τα παραπάνω απλά και στην πραγματικότητα πολύ πιο εύκολα 
καθώς η αρωγή των διδασκόντων αλλά και όλου του προσωπικού ήταν απαράμιλλη. Άμεση και όχι 
απλά διεκπεραιωτική η όλη συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα το ενδιαφέρον μου για το πρόγραμμα 
σπουδών να αυξηθεί και να με κάνει να θέλω να συνεχίσω την εκπαίδευση μου.”

“In Global Mba i had the chance to improve skills in Entrepreneurship, Leadership, Knowledge, 
Communications skills, Problem-solving, Data driven and Strategic Thinking.  Now, it’s time to 
practice these skills in real life!”

Πετσαλάκης Δημήτριος

Ρούσσος Ιωάννης
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“Being an MBA holder, from the highly respected UK Derbyshire University, makes me feel very 
honored and grateful. Through these years Ι have gained experiences and knowledge that will 
help me to move up in the career ladder.”

“Σε ένα ταξίδι γνώσεων και σε μια προσπάθεια για επαγγελματική αποκατάσταση και κατάκτηση 
στόχων, είναι σημαντικό να επιλέγουμε το εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα χαράξει την πορεία αυτή. 
Αυτό το βρήκα επιλέγοντας τις σπουδές μου στο Mediterranean College σε συνεργασία με άψογους 
επαγγελματίες οι οποίοι με κατεύθυναν και με συμβούλεψαν σε αυτό το ταξίδι των 2 χρόνων μέχρι 
να ολοκληρώσω επιτυχώς το μεταπτυχιακό μου.”

Τούμπανου Μαρία

Φυτά Ισιδώρα

“Το όνομά μου είναι Αλέξανδρος, είμαι 33 ετών και κατάγομαι από Βέροια. Πριν από δύο χρόνια 
αποφάσισα να κυνηγήσω ένα όνειρο που είχα, έπειτα από αρκετά χρόνια μετά την κτήση του κύριου 
πτυχίου των Οικονομικών Επιστημών στο Α.Π.Θ. Οι μεταπτυχιακές σπουδές μου στο MBA στο Medi-
terranean College της Θεσσαλονίκης ήταν μία εμπειρία που φυσικά θα μείνει αξέχαστη.”

Χορόζογλου Αλεξάνδρoς

“Με την εμπειρία του μεταπτυχιακού γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου. Μειώθηκε με τη γνώση που 
πήρα το εγώ μου. Οι καθηγητές  με ενέπνευσαν να δουλέψω, να διαβάσω και να τα καταφέρω στο 
τέλος με πολύ προσπάθεια και κόπο. Ήταν ένα από τα καλύτερα ταξίδια της μέχρι τώρα ζωής μου.”

Χατζόπουλος Εμμανουήλ

“Δημιουργική εμπειρία που μου έδωσε πολύτιμες γνώσεις και συνέβαλε στην επαγγελματική και 
προσωπική μου εξέλιξη.”

Χρηστίδης Σπυρίδων
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“Πρέπει να τρέξεις όσο πιο γρήγορα μπορείς για να παραμείνεις στην ίδια θέση. Αν θέλεις να 
αλλάξεις θέση θα πρέπει να τρέξεις τουλάχιστον δυο φορές περισσότερο από αυτό.”

Ψαραδέλλη Στυλιανή
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Πορτραίτα Αποφοίτων

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

“Η επιλογή του προγράμματος MBA του University of Derby αποδείχθηκε καταλυτική στην 
επαγγελματική μου εξέλιξη. Η δομή του προγράμματος καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας 
εξασφάλισαν την απόκτηση γνώσεων που καθημερινά εφαρμόζονται σε όλες τις πτυχές της 
επαγγελματικής μου ζωής.”

Κωστάκης Ιωάννης

Λέλης Ιωάννης 

“Υπέροχη εμπειρία. Σπουδαία ανταπόκριση γεμάτη ζήλο & θέρμη στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών  του οποίου η εκπαιδευτική & παιδαγωγική δομή ανταποκρίθηκαν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στις ακαδημαϊκές μου προσδοκίες.  Ανεκτίμητη προσφορά , συνέπεια & 
εκπαιδευτικό έργο από όλους !!!”

Μηλιαράκης Κωνσταντίνος

«Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
για να αλλάξουμε τον κόσμο», Νέλσον Μαντέλα.

Μαυρουδή Μαρία-Καλλιόπη
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“When I spent my MBA program, I conclude that not only made me think better and more profes-
sionally but also helped me upgrade my limits at work and to become a manager at my sector.”

Παπαδόπουλος Βασίλειος

“Η φοίτηση στο πρόγραμμα MBA ήταν μια τεράστια και ευχάριστη εμπειρία. Οι γνώσεις που 
αποκόμισα με βοήθησαν να ανοίξω νέους ορίζοντες καθώς και να αντιμετωπίζω τα γεγονότα πιο 
σοφά! Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές για τη στήριξη τους!”

Παπαμάρκου Ιωάννης

“Ευχαριστώ το Mediterranean College για όλες τις ευκαιρίες μόρφωσης και ανάπτυξης που μου 
πρόσφερε.”

Τσαμοπούλου Δέσποινα

MBA Global Finance
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

“Πήρα την απόφαση να ακολουθήσω το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA Global Finance του Uni-
versity of Derby  μέσω του Mediterranean College λαμβάνοντας υπόψη την αναγνωσιμότητα και 
το κύρος που έχει το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια τoυ προγράμματος σπουδών 
διαπίστωσα ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν άρτια δομημένο και πλήρες. Οι γνώσεις που έλαβα, 
είχαν άμεση εφαρμογή στον εργασιακό μου χώρο και με βοήθησαν τόσο στην επαγγελματική μου 
εξέλιξη όσο και στην προσωπική μου ανάπτυξη.”

Γερανίου  Ιωάννης

“It was a great experience, 2 important years of my life which helped me to identify my weak-
nesses, provided me the motivation to improve them and encouraged me to become a better 
professional and finally a better person.”

Γιαννακάκος Ιωάννης
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“To Mediterranean College είναι ένα αξιόλογο κολλέγιο που παρέχει ένα εξαιρετικό μαθητικό 
περιβάλλον. Με βοήθησε να αποκτήσω πρακτικές δεξιότητες και να ανακαλύψω περισσότερα για 
τον εαυτό μου. Υπάρχει φιλική ατμόσφαιρα στο κολλέγιο και οι καθηγητές και το προσωπικό είναι 
πολύ βοηθητικοί και ενδιαφέρονται για τους φοιτητές .Κάθε μάθημα ήταν ταυτόχρονα εκπαιδευτικό, 
διαδραστικό και διασκεδαστικό. Ευχαρίστως θα επέλεγα ξανά το Μediterranean College αν ήθελα 
να αποκτήσω ένα επόμενο μεταπτυχιακό στο μέλλον!”

“Ήταν δυο πολύ απαιτητικά χρονιά που μέσα όμως από αυτά αποκόμισα πληθώρα γνώσεων και 
εμπειριών που άλλαξαν τον τρόπο σκέψης μου , άνοιξαν τους ορίζοντες μου  και με έφεραν πιο 
κοντά στο αντικείμενο που αγαπώ.
Eυχαριστώ την οικογένεια μου με στήριξε σε όλο αυτό και μου έδινε καθημερινά  ώθηση να 
συνεχίσω.”

“Για εμένα το MC ήταν μια εμπειρία για να ελέγξω τις αντοχές μου, συνδικάζοντας τους πειστικούς 
ρυθμούς της εργασίας μου, με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Στόχος επιτευχθεί!”

“The hard part of the journey starts now. Thanks for the memories!”

Δελαπόρτα Δάφνη

Καρέα - Ροκάνα Αικατερίνη – Μαρία

Καρκαβίτσα Παναγιώτα- Γαρυφαλλιά

Κεραμάς Μιχαήλ

MBA Global Finance
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“It was a very difficult decision...
Decision that brought me hard working, more stress, less sleep, money losses, no free time for 
friends-family-vacation and a lot of burnt food!!
This sacrifice was worth, because this decision finally changed my way of thinking for the rest 
of my life...
I declare deeply depressed and thankful to all of you...”

Λεμονίδης Χρήστος
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“Η συνολική εμπειρία από τις σπουδές μου με προετοίμασε για την αγορά εργασίας, μου έδωσε 
σωστές βάσεις για να αντιλαμβάνομαι και να αντιμετωπίζω δύσκολες επαγγελματικές καταστάσεις 
αλλά και με δίδαξε τι σημαίνει το να είναι κάποιος συνεπείς στις υποχρεώσεις του. Η καθημερινή 
“τριβή” με τους ακαδημαϊκούς μου, που ήταν και αντίστοιχα μέντορες μου, μου έδωσαν σπουδαία 
παραδείγματα πετυχημένων ανθρώπων αλλά και με δίδαξαν τον υγιή ανταγωνισμό και ευγενή 
άμιλλα. Όλα αυτά μαζί, έκαναν την απόλυτη εμπειρία που θα μπορούσε
να αποκτήσει ένας φοιτητής.”

Κότσι Άντζελα
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«Το μυαλό δεν είναι δοχείο που γεμίζει αλλά μια φωτιά που πρέπει να ανάψει», Πλούταρχος.

“Mediterranean College σ’ ευχαριστώ! 2 χρόνια όμορφα, ενδιαφέροντα, καθοριστικά, στο Msc 
Marketing Management, στα οποία αποκόμισα πολύ σημαντικές γνώσεις & εμπειρίες, εξαιρετικά 
χρήσιμες για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Καθηγητές που ήταν πάντα εκεί, για ό, τι 
χρειαζόμασταν, πρόθυμοι να μας μάθουν, να μας εξελίξουν, να μας πάνε ένα βήμα παρακάτω! 
Ευχαριστώ για όλα!”

“Η Γνώση πρέπει να βελτιώνεται, να αμφισβητείται και να αυξάνεται συνεχώς, αλλιώς εξαφανίζεται” 
Peter Drucker, Αυστριακός γκουρού του Management.”

Κρεούζη Ευρυδίκη

Μαστοράκη Αθηνά

Νάργες Λάουρα

Τζουβαδάκη Αικατερίνη

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ



BA (Hons) Business Management 
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

“Η φοιτητική μου εμπειρία στο mediterranean college ήταν ιδιαίτερα θετική διότι αφενός μου 
δόθηκε η δυνατότητα απόκτησης περαιτέρω γνώσεων αφετέρου ερχόμενος στην Αθήνα από την 
Ιταλία συνάντησα ένα περιβάλλον ζεστό, ανοικτό και με πολλά δοτικά στοιχεία. Στόχος μου είναι να 
μπω μελλοντικά σε έναν κύκλο εργασίας που να με ικανοποιεί επαγγελματικά.”

“3 χρόνια γεμάτα εμπειρίες και αναμνήσεις.”

“Τρία χρόνια γεμάτα εμπειρίες και γνώση ήταν για εμένα το κολέγιο, είμαι ευγνώμων στους 
καθηγητές και στους ανθρώπους που εργάζονται διότι ήταν δίπλα μου σε κάθε βήμα και όποια 
απορία είχα στο ταξίδι αυτό. Για τους συμφοιτητές μου δηλώνω υπερήφανος, χαρούμενος αλλά και 
συγκινημένος που τελειώσαμε και μοιραστήκαμε όλες αυτές τις εμπειρίες μακάρι να συνεχίσουμε 
όλοι με τον δυναμισμό αυτό και να έχουμε πάντα όρεξη για μάθηση. Καλή σταδιοδρομία σε όλους, 
τα εφόδια είναι δυνατά και οι πόρτες ανοιχτές.”

“Η φοίτησή μου στο κολλέγιο ήταν μια μοναδική εμπειρία ζωής. Εμπλούτισε και διεύρυνε τους 
ορίζοντές μου τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό ανοίγοντας νέους δρόμους 
απασχόλησης. Κατάφερα να εξελίξω στοιχεία της προσωπικότητάς μου σε μέγιστο βαθμό όπως, 
δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, δυναμικότητα.”

Fabiano Victor

Ακτσόγλου Οδυσσεύς

Αράπος Κωνσταντίνος

Βαμβακά Ευαγγελία 

Master of Science Marketing Management 
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“If opportunity does’nt knock, built a door.”

Shapatava Rati
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BA (Hons) Business Management 
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Μοναδική εμπειρία, εξαιρετικοί καθηγητές! Ευχαριστώ για όλα!”

Δαδιώτης Ελευθέριος
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“Πολύ σημαντικό να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος! Ευχαριστώ πολύ για όλα  τους καθηγητές 
μου για ότι μου προσέφεραν και στα δυο Courses που φοίτησα στο κολέγιο!”

“Η εμπειρία μου στο κολλέγιο θα μου μείνει αξέχαστη καθώς ο συνδυασμός των έμπειρων  καθηγητών 
και των προσαρμοσμένων στα σημερινά δεδομένα μαθημάτων, μαζί με την παρακολούθηση 
σεμιναρίων μου έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια για να βγω έτοιμος στον χώρο εργασίας.”

“Ήταν τιμή μου που σπούδασα στο Mediterranean  College, με έμαθε να λειτουργώ σαν σωστός 
επιχειρηματίας και μέσα από τη σχολή ανέπτυξα σχέσεις που θα με βοηθήσουν αργότερα στον 
επαγγελματικό μου τομέα.”

“Τα χρόνια μου στο κολέγιο ήταν γεμάτα ευχάριστες εμπειρίες, δοκιμασίες και συγκινήσεις.  Είχα την 
τιμή να διδαχθώ από σπουδαίους καθηγητές και να συναναστραφώ με σημαντικούς συμφοιτητές με 
τους οποίους δημιούργησα φιλίες δυνατές.”

Ζυγογιάννης Χρήστος

Ηλιόπουλος Αλέξανδρος

Καλπακής Αθανάσιος

Κατσίρος Γρηγόριος Αλέξανδρος



“Tα τρία χρόνια σπουδών μου θεωρώ ότι αποτέλεσαν μια άκρως δημιουργική περίοδο, 
προσφέροντας μου την ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντες μου ως προς το αντικείμενο που 
επέλεξα μέσω ενός υψηλά καταρτισμένου ακαδημαϊκού προσωπικού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τόσο τους καθηγητές μου για τις γνώσεις και την υποστήριξη που μου προσέφεραν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος, όσο και τους συμφοιτητές μου για την ευκαιρία που μου έδωσαν να 
τους γνωρίσω αλλά και να συνεργαστώ μαζί τους.“

“Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου πιστεύω πως έχω αποκτήσει ότι χρειάζομαι για να επιτύχω 
στον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επισκέψεις σε μεγάλες εταιρείες, ομιλίες έμπειρων 
και επιτυχημένων επιχειρηματιών καθώς και η πρακτική άσκηση στο κάθε αντικείμενο που 
διδασκόμασταν έκαναν την εμπειρία μας μοναδική!”

“Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις αυτό που θα μπορούσες να είχες γίνει. Ένα βήμα την φορά και με 
τους σωστούς ανθρώπους δίπλα σου σε φέρνει πιο κοντά στο όνειρο.” Τα καλύτερα σε όλους μας 
παιδιά... Και καλή συνέχεια...”

“Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην» Μέγας Αλέξανδρος“

Κτενάς Νικηφόρος – Αλέξανδρος

Λάμπος Εμμανουήλ

Λεριός Μανούσος

 Μαζιάς Γεώργιος

BA (Hons) Business Management 
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“ Όταν σκέφτομαι τα τρία χρονιά στο Mediterennean College του πανεπιστημειού του Derby, 
καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η όλη εμπειρία δεν με ανέπτυξε μόνο πνευματικά  άλλα με βελτίωσε 
στο ηθικό κομμάτι και συνάμα με προετοίμασε για να είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις 
τις καριέρας μου. Φυσικά όλο αυτό δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την βοήθειά και την στήριξη από 
τους καθηγητές οι οποίοι με τον τρόπο τους εκτός από την κινητήρια δύναμη που μου έδιναν, 
παράλληλα μου θύμιζαν με την στάση τους τον σκοπό για τον οποίο είχα ξεκινήσει την σχολή. Σε 
τελική ανάλυση, βρήκα τον ευατό ικανό να επικοινωνησει, να καινοτομεί άλλα και να συνεργαστεί 
μέσα από την μάθηση τιθασεύοντας τον εγωισμό βοηθώντας με να αποκτήσω την δυνατότητα να 
βάλω τις βάσεις για να οικοδομήσω μια αξιοπρεπή καριέρα για το μέλλον.”

Κίσσας Κωνσταντίνος 
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BA (Hons) Business Management 
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Τρία πολύ απαιτητικά, δύσκολα και γεμάτα θυσίες έτη συνδυάζοντας full time εργασία και full 
time σπουδές. Αναθεωρώντας, θα χαρακτήριζα τη περίοδο αυτή ορόσημο στη προσωπική αλλά 
και επαγγελματική μου ζωή. Ευχαριστώ το Κολλέγιο για τους σπουδαίους συμφοιτητές-φίλους που 
γνώρισα καθώς και τους καταρτισμένους καθηγητές για τη γνώση που μου μετέφεραν. Πλέον, έχω 
όλα τα απαραίτητα εφόδια για να δημιουργήσω την δικιά μου επιχείρηση.”

Μηλιτσόπουλος Αναστάσιος
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“Τρία χρόνια που δεν θα ξεχάσω πoτέ και δεν θα άλλαζα με τίποτα! Γνώσεις, εμπειρία, διασκέδαση 
που έκαναν αυτά τα χρόνια στην εκπαίδευση μου μοναδικά!!! ”

Οι σπουδές μου στο Mediterranean College, ήταν μια ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία.

“Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή μου για τις συμβουλές 
και την καθοδήγηση που μου προσέφεραν όλοι οι καθηγητές στην διάρκεια του προπτυχιακού 
προγράμματος . Μετέτρεψαν αυτό που αρχικά φαινόταν να είναι μια αποθαρρυντική διαδικασία σε 
μια εκπαιδευτική και ευχάριστη εμπειρία.”

“Αξέχαστη εμπειρία αυτά τα τρία χρόνια! Δίπλα σε απίστευτους δασκάλους, που μας μάθανε πολλά 
και μας στηρίξανε! Φανταστικά άτομα όλο το προσωπικό και πάνω από όλα φίλοι!”

Μπινιάρη Βασιλική

Μπολόφης Αλέξανδρος Σταύρος

Μυργιώτης Βύρων

Παπαδόπουλος Ευάγγελος



“Στο Mediterranean college, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω αξιόλογους καθηγητές και συμφοιτητές 
που μαζί φτάσαμε ως εδώ με μια πορεία γεμάτη εμπειρίες.”

“Αξέχαστο ταξίδι στη γνώση τα χρόνια μου στο Mediterranean College!”

“Αποφάσισα να σπουδάσω Business Administration στο Mediterranean College γιατί ήδη γνώριζα 
ότι είναι μια κορυφαία επιλογή για την εκκίνηση της καριέρας μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
διδάσκοντες καθηγητές για τη συνεργασιμότητα που τους διακρίνει και την ώθηση που μας έδωσαν 
για να φτάσουμε τους στόχους μας. Η καθολική εμπειρία φοίτησης ήταν καλύτερη απ’ ό,τι περίμενα 
και νιώθω έτοιμος να εφαρμόσω τις γνώσεις μου στον επαγγελματικό τομέα.”

“Αξέχαστη εμπειρία γνώσης και δημιουργίας.”

Ρόμπος Νικόλαος

Σάκκος Περικλής

Σαμοΐλη  Ανδριανή

Φίλος Χρήστος

BA (Hons) Business Management 
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Πολλές θυσίες και έντονη προσπάθεια που βέβαια επέφεραν καρπούς.”

Παύλου Νικηφόρος 
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BA (Hons) Business Management
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Πορτραίτα Αποφοίτων

Φλούδα Λαμπρινή (Ίνα)
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ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

“Μετά από 3 χρόνια φοίτησης στο Mediterranean College έλαβα τις κατάλληλες γνώσεις από 
καθηγητές με όρεξη,  έτσι ώστε να μου μεταδώσουν τις γνώσεις τους για να μπορέσω να επεκτείνω 
την επιχείρηση μου.  After completing three years of studying at the Mediterranean College, I 
have addapted the appropriate knowledge by my professors that passed on their knowledge to 
me with passion, regarding to expand my business.”

Χαιρέτη Ειρήνη - Ελπίδα

Χατζηιωαννίδης  Γεώργιος

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ



“Αξέχαστο ταξίδι γνώσεων και εμπειριών!”

“Η φοίτησή μου στο Mediterranean College ήταν καταπληκτική, διότι έμαθα από έμπειρους και 
καταρτισμένους καθηγητές όπου κατείχαν αρκετή μεταδοτικότητα, τη σημασία του MARKETING 
και πόσο χρήσιμος είναι αυτός ο συγκεκριμένος τομέας στη σημερινή κοινωνία όπου συνεχώς 
μεταβάλλεται.“

Τσώνη Άννα

Βαβούλη Γαρυφαλλιά

Σφλόγκου Αικατερίνη

BA (Hons) Business Management (Marketing)
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Το μαθήματα του προγράμματος Μάρκετινγκ στο Mediterranean College ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και συνέβαλαν στην ομαλή μου εργασιακή ένταξη στον κλάδο.”

“An illuminating path, an experience that will stay in memory and accompany me on this
challenging profession.”

Αλεξάκη Γεωργία

Ανεβλαβής Γεώργιος
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ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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www.medcollege.edu.gr

BA (Hons) Business Management (Finance)
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Η εμπειρία που είχα στο Mediterranean College ήταν εκπληκτική. Μέσα εκεί είχα την τύχη να 
συνεργαστώ με πολύ αξιόλογους καθηγητές με εμπειρία και γνώση πάνω στο αντικείμενο που 
δίδασκαν αλλά και να κάνω φιλίες που θα τις έχω για πάντα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω 
όλο το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό του Mediterranean College για τη βοήθεια, τη στήριξη 
αλλά και την ευκαιρία που μου έδωσαν να κάνω εκεί την πρακτική μου.”

“Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Ευχαριστώ τους καθηγητές μου και όσους ήταν κοντά μου. Εύχομαι 
τα καλύτερα για όλους τους συμφοιτητές μου.“

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Grateful for the fantastic experience.“

“Αξέχαστο ταξίδι γνώσεων δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Συναισθήματα χαράς, ικανοποίησης και 
αυτοπεποίθησης για ένα δημιουργικό εργασιακό μέλλον. 
Ευχαριστώ το Mediterranean College για αυτήν την εμπειρία που μου προσέφερε.“

Αραπόπουλος Ευστάθιος

Ζήση Κατερίνα

Νότε Αναστασία 

Νταλιαπέ Ελένη



THE ScHool
of pSycHology
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Δρ. ΠηνελόΠη λόυκά
Επικεφαλής της Σχολής Ψυχολογίας

#SCHooL oF PSYCHoLoGY 

“Ο στόχος της παιδείας και της εκπαίδευσης είναι η μάθηση της αλλαγής και της κριτικής σκέψης. Δεν 
υπάρχει τέλος στην εκπαίδευση, καθώς η διαδικασία μάθησης είναι η ζωή στο σύνολό της. Εκ μέρους της 
Σχολής Ψυχολογίας σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά σας”.

λίγα λόγια για τη Σχολή Ψυχολογίας

Η Σχολή της Ψυχολογίας του Mediterranean College προσφέρει στους αποφοίτους της όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους καταξιώσουν 

στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα Ψυχολογίας παρέχουν ουσιαστική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση 

στους τομείς της Ψυχολογίας, της Ψυχοθεραπείας και της Συμβουλευτικής τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Παράλληλα, αναπτύσσουν σημαντικά τις δεξιότητες των σπουδαστών προσφέροντας γνώσεις που θα τους προετοιμάσουν για μια σειρά από 

επαγγελματικούς προορισμούς.

Δρ. ελενη λόυΠόυ
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων 
και Προγραμμάτων Επαγγελματικής 
Εξειδίκευσης της Σχολής Ψυχολογίας

ΓεωρΓίά νάΣίόΠόυλόυ 
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη 
Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Προγραμμάτων
Επαγγελματικής Εξειδίκευσης της Σχολής Ψυχολογίας
ΜC Θεσσαλονίκη 
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Master of Science in Integrative Counseling & Psychotherapy
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Everything is possible … if you believe.”

“Οι σπουδές μου στο Msc ICP  πρόγραμμα του Mediterranean college ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία για 
έμενα. Ένας σημαντικός σταθμός στη ζωή μου, καθώς με εξέλιξε ως επαγγελματία και ως άνθρωπο. 
Αυτό που κρατάω κυρίως είναι οι άνθρωποι που γνώρισα και οι γνώσεις που αποκόμισα.”

“Getting a masters degree was a very fulfilling experience, the Med college has some excellent 
teachers who were always willing to help an support students. Personally I am very satisfied with 
the experience an I’ d like to thank my family that helped get me through it.”

“Το τέλος που θα οδηγήσει σε νέους δρόμους. Αφιερώνω αυτή τη διάκριση στον άνθρωπο που με 
πίστεψε πολύ εξαρχής σε όλο  αυτό το εγχείρημα και τις καθηγήτριές μου που ανέγνωσαν ότι αυτό 
ήταν που τελικά μου ταίριαζε.”

“Ήταν η καλύτερη ακαδημαϊκή εμπειρία που θα μπορούσα να έχω.”

Gough Elizabeth

Αντζουλή Αντωνία

Γιαννουσά Άννα

Ζακυνθινού Ιωάννα

Ζόνγκα Ηλιάνα
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Master of Science in Integrative Counseling & Psychotherapy
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Ευχαριστώ το Mediterranean College για την εμπειρία της γνώσης που μου προσέφερε.”

“Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές, όμορφες και δύσκολες, με πολλές προκλήσεις, ερεθίσματα και εμπειρίες. 
Αυτά τα χρόνια κατάφερα να κερδίσω όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις, αλλά πρακτική εφαρμογή 
θεωριών, επαφή με αξιόλογους ανθρώπους και σημαντικές φιλίες. Μία διαδικασία που προσέφερε 
πολλά στην επαγγελματική και προσωπική μου εξέλιξη.”

“Ένα ταξίδι γνώσεων με συνοδοιπόρους αξιόλογους καθηγητές και ένα σύνολο μαθητών με διάθεση 
και όρεξη για διάκριση.”

“Συγχαίρω & ευχαριστώ το Mediterranean College, το University of Derby & το διδακτικό 
προσωπικό του μεταπτυχιακού προγράμματος που ολοκλήρωσα, για την παραγωγή, διαχείριση & 
μετάδοση της αναγκαίας νέας & έγκυρης επιστημονικής γνώσης που απαιτείτο για την πραγμάτωση 
στοχοθετημένων επιδιώξεών μου σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων & επαγγελματικών επιλογών.”

Καραδημήτρη Μαρία 

Καρυπίδου Ελένη 

Κουσαντάκη Μαρία

Λεδάκη Στέλλα Ηρώ

Μανιού Μαρία

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ



Master of Science in Integrative Counseling & Psychotherapy
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“The MSc in Integrative Counselling and Psychotherapy was unlike any other course I had taken 
before and I loved it. As it was the first time I was practicing with clients, the lectures were will-
ing to help and guide me. This experience helped me a lot, while gave me the opportunity to be 
prepared for the private sector.”

“During the three years of my studies, I feel grateful for all the wonderful people I met and the 
new knowledge I acquired.”

“Οι σπουδές μου στο κολέγιο θα μου μείνουν αξέχαστες!  Τρία δημιουργικά χρόνια, γεμάτα εκπλήξεις 
και έντονα συναισθήματα.”

“Στο Mediterranean College υπάρχουν αξιόλογοι καθηγητές οι οποίοι μεταφέρουν τη γνώση με τον 
καλύτερο τρόπο.”

Μήτσου Παρασκευή – Χριστίνα

Μπούρα Ευγενία

Πινιρτζή Θεοφανία

Πουλίτσας Νικόλαος

Σιμώνη Χρυσούλα

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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Master of Science in Integrative Counseling & Psychotherapy
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

“Years full of knowledge and new experience that enlightened my personal and professional path 
… a journey of self – discovery, I will never forget.”

“Η εμπειρία του μεταπτυχιακού προγράμματος δεν θα μπορούσε να είναι ίδια, εάν δεν είχα δίπλα 
μου τους καθηγητές μου. Τους ευχαριστώ όλους πολύ αλλά ιδιαίτερα την καθηγήτρια μου Δρ. 
Γουγούση Μελίνα, που ήταν πάντοτε δίπλα μου καθ` όλη τη διάρκεια των σπουδών αλλά και 
τη δύσκολη περίοδο της πτυχιακής! Ένα ξεχωριστό, εγκάρδιο και θερμό ευχαριστώ επίσης στην 
επόπτρια μου κα. Αραβίδου Ελευθερία που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αποτελεί ανεξάντλητη 
πηγή έμπνευσης για εμένα!”

 Σωτηροπούλου Αναστασία

Ταβουλάρη Άννα 

Τάτση Αργυρώ-Αθηνά

Τερζής Αργύριος

Τζουανάκη Ελένη 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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Master of Science in Integrative Counseling & Psychotherapy

BSc (Hons) Applied Psychology

U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Εύ λογίζεσθαι, λέγειν καλώς, πράττειν ά δει”

“Αξέχαστη εμπειρία ζωής οι σπουδές μου στο κολέγιο.”

“Keep your face always towards the sunshine and shadows will fall behind you.Walt Whitman.”

“Why Greece?” was the question I was asked more than any other during my time here. Well, 
why not Greece? I consider it to be the best decision of my life! Couldn’t have found a better 
foundational course for a life and career in academia. I came to Europe as an Indian, and moved 
to Netherlands for postgrad as a Greek.”

Τζουραμάνη Όλγα 

Χριστοπούλου Μαρία

Brahma Hritasha

Vyas Harshil
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BSc (Hons) Applied Psychology
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Η φοίτηση μου αποτέλεσε μια ανέλπιστα απαιτητική και συνάμα εποικοδομητική εμπειρία, η οποία 
ενθάρρυνε τον συνεχή επαναπροσδιορισμό των προσωπικών μου δυνατοτήτων και ορίων. Ιδιαίτερη 
μνεία θα ήθελα να κάνω στο ακαδημαϊκό προσωπικό της σχολής και ιδιαιτέρως στην παρουσία 
της ακαδημαϊκής υπεύθυνης του τμήματος ψυχολογίας, κυρίας Πηνελόπης Λουκά, της οποίας η 
ακαταπόνητη καθοδήγηση και υποστήριξη υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών μου.”

“Καλή σταδιοδρομία σε όλους μας!”

“Η φοιτητική μου ζωή στο κολλέγιο μου έδωσε πολλές όμορφες στιγμές σε συνδυασμό με 3 
απαιτητικά ακαδημαϊκά χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά! Εξελίχθηκα σε πολλούς 
τομείς και έκανα το πρώτο μεγάλο μου βήμα για το ξεκίνημα της ακαδημαϊκής μου πορείας!”

“Οι σπουδές μου στο κολέγιο με οδήγησαν στην απόκτηση του πτυχίου Bachelor και μου άνοιξαν 
νέους ορίζοντες επαγγελματικής και ακαδημαϊκής ανάπτυξης.”

“I can say with certainty that in my time in Mediterranean College i grew not only in knowledge 
but i also grew as a person. I wish my fellow students and all our professors the best and i thank 
them from the bottom of my heart for those three wonderful years they offered me!”

Αρτίκη Βαρβάρα

Βρέκο Άντσελα

Γιαννακοπούλου Μαρία-Κυριακή

Γρηγοράκης Βασίλειος

Δρακοπαναγιωτάκης Κωνσταντίνος



BSc (Hons) Applied Psychology
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Η φοίτηση στο mediterranen college ήταν μία από τις καλύτερες επιλογές στη ζωή μου, με 
άψογους καθηγητές πάντα στο πλευρό μου σε αυτόν τον αγώνα για την κατάκτηση της γνώσης.”

“Τα 3 ακαδημαϊκά χρόνια του κολλεγίου ήταν ταυτόχρονα τα καλύτερα αλλά και τα δυσκολότερα 
καθώς δοκίμασα τον εαυτό μου αλλά και τις αντοχές μου και πήρα πολλά μαθήματα. Μου έδωσε 
εφόδια όχι μόνο όσον αφορά τον επαγγελματικό μου τομέα αλλά και για την μετέπειτα ζωή μου.”

“Στο Mediterranean College είχα μια πολύ ευχάριστη εμπειρία που σίγουρα με άλλαξε ως άνθρωπο 
και με εξέλιξε επαγγελματικά.”

“Ευχαριστώ τους καθηγητές μου και όλο το κολέγιο γι αυτό το όμορφο ταξίδι στη γνώση.”

“Η εμπειρία μου ως προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Ψυχολογίας ήταν εξαιρετική. Οι άνθρωποι 
που γνώρισα ήταν μοναδικοί. Το ευρύ περιεχόμενο του προγράμματος, σε συνδυασμό με τις γνώσεις 
και την εξαιρετική διδασκαλία των καθηγητών κράτησαν το ενδιαφέρον μου αμείωτο καθ’ όλη την 
διάρκεια των σπουδών. Πλαισιωμένα με σύγχρονες εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό που 
δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, δημιουργήθηκε η δυνατότητα να εξελιχθώ ταυτόχρονα 
σε ακαδημαϊκό και προσωπικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους!”

Καλλιάς Χρήστος

Καμπέρου Αγγελική

Καρακασίδη Δέσποινα

Κοκκινίδη Αννάνθη

Κοντόγια  Αικατερίνη-Ειρήνη
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BSc (Hons) Applied Psychology
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Δε θα άλλαζα με τίποτα τις σπουδές μου στην Ψυχολογία στο Mediterranean College.”

“Ευχαριστώ το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του κολεγίου για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια 
κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.”

“Η τρίχρονη εμπειρία σπουδών μου στον τομέα της ψυχολογίας στο Mediterranean College με 
έκανε να αποκτήσω σπουδαίες γνώσεις  και περισσότερη θέληση για όλα αυτά που είχα ονειρευτεί 
από παιδί. Αυτό το ακαδημαϊκό ταξίδι ήταν μοναδικό όχι μόνο για τις γνώσεις αλλά και για τους 
εξαιρετικούς ανθρώπους που κατάφερα να γνωρίσω και να τους κρατήσω στη ζωή μου και μετά 
από αυτή την εμπειρία. Είναι κάτι που θα ξαναζούσα χωρίς δεύτερη σκέψη.”

“Η απόφαση μου να ακολουθήσω τον κλάδο της ψυχολογίας ήταν μια απόφαση ζωής. Ήταν ένα 
νέο ξεκίνημα για μένα το οποίο μου προκαλούσε φόβο και κάποιους  ενδοιασμούς. Οι σπουδές 
μου είχαν διάρκεια τριών ετών. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια απέκτησα εμπειρίες τόσο στο κομμάτι 
της μάθησης όσο και στο κομμάτι της ζωής μου και είμαι σίγουρη ότι θα με ακολουθούν για 
πάντα. Ευχαριστώ το Mediterranean College που με βοήθησε να ξεπεράσω τους φόβους μου και 
ταυτόχρονα με βοήθησε να πραγματοποιήσω το όνειρο μου.”

Κορωνιού Παναγιώτα (Νάγια)

Κουρούση Ασπασία

Κούσουλα Γεωργία

Λάμπρου Ελένη



BSc (Hons) Applied Psychology
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Καλή σταδιοδρομία σε όλους μας!”

“Ως απόφοιτη του τμήματος ‘BSc (Hons) Applied Psychology’ του Mediterranean College, απέκτησα 
γνώσεις καθώς και νέες εμπειρίες στον τομέα της ψυχολογίας. Επίσης, μου δόθηκε η ευκαιρία να 
παρακολουθήσω πληθώρα σεμιναρίων που με βοήθησαν και προσωπικό επίπεδο.”

“Fabulous and rewarding is how I would describe my past three years at Mediterranean College. 
Three years of knowledge and new experiences that enlightened my personal and future path as 
a psychologist. An excellent learning environment was prevailed from the beginning. The profes-
sors were all experts in their respective fields, and the quality of advice and support they gave 
me was of utmost value. Thank you, Mediterranean College staff and members for providing this 
opportunity and preparing me for success! A journey of shelf-discovery I will never forget! I will 
forever cherish the memories I made in Mediterranean College.”

“Η εμπειρία των σπουδών μου στο κολέγιο σηματοδοτεί μια νέα πορεία εξέλιξης και δημιουργίας.”

“Οι στιγμές μου στο κολέγιο θα μου μείνουν αξέχαστες. Πολύ προσπάθεια, συλλογική εργασία και 
έντονα συναισθήματα όλα τα χρόνια των σπουδών μου!!  Άξιζε κάθε κόπο!!”

Μαρίνης Πέτρος

Μπακιρτζή Αρετή

Μπαλαρή Ευτυχία – Όλγα

Ντοκόρος Ιάσων

Παπαδόπουλος Χρήστος
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BSc (Hons) Applied Psychology
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Έχοντας ολοκληρώσει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Mediterranean college “BSc 
(Hons) Applied Psychology” κατάφερα να αποκομίσω ακαδημαϊκές γνώσεις στο ευρύ φάσμα του 
αντικειμένου. Επιπλέον ανέπτυξα τις ερευνητικές μου ικανότητες, τόσο στην ποιοτική όσο και στην 
ποσοτική έρευνα.”

“Η φοίτηση μου στο Mediterranean College μου έδωσε όλα εκείνα τα βασικά εφόδια που 
χρειαζόμουν για να ξεκινήσει η καριέρα μου ως ψυχολόγος. Στα 3 έτη εκπαίδευσης μου για την 
απόκτηση του BSc Applied Psychology αποκόμισα πολύτιμες ακαδημαϊκές γνώσεις ,ανέπτυξα 
κριτική επιστημονική σκέψη, ερευνητικές ικανότητες  καθώς και ευρύτερες γνώσεις στο κλάδο 
της ψυχολογίας. Οι καθηγητές με την συνεχή στήριξη τους με βοήθησαν να ανταπεξέλθω στις 
απαιτήσεις του προγράμματος και να επιτύχω να πάρω το πτυχίο μου με First class Honors.”

“If college has taught me anything is the art of procrastination.”

“Το πιο εντυπωσιακά πράγματα που συνάντησα στο προπτυχιακό είναι το ίδιο το πρόγραμμα με την 
επιμέλεια της καταπληκτικής δρ.Π.Λουκά αλλά και οι καθηγητές οι οποίοι το στήριξαν. Χάρη σε αυτό 
το πρόγραμμα βλέπω τον εαυτό μου πιο έτοιμο στο μεταπτυχιακό το οποίο έχω ακολουθήσει (M.Sc.
Psychology of child Development). Με άλλαξε και με μεγάλωσε πολύ σαν άνθρωπο και χαίρομαι 
που το έζησα, ακόμα και τις αγχωτικές μέρες!”

Πελέκη Στεφανία Δήμητρα

Πετρίδου Κλεονίκη

Σαλλιών Χριστίνα-Αθανασία

Σαχσανίδης Παναγιώτης

Σιδηροπούλου Μαρία-Νικολέτα

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ



“Τρία υπέροχα φοιτητικά χρόνια ολοκληρώθηκαν με επιτυχία έχοντας αποκτήσει ένα εύρος γνώσεων 
καθώς και τα κατάλληλα εφόδια για τη μετέπειτα ενασχόληση μου με τον τομέα της ψυχολογίας. 
Συνάμα, είχα την τύχη να γνωρίσω καταρτισμένους καθηγητές.”

Χάνη Αναστασία 

BSc (Hons) Applied Psychology
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Όσο μακρινό και αν φάνταζε στην αρχή τελικά  ένα  όμορφο ταξίδι  γεμάτο γνώσεις, χαρά, αγωνία, 
άγχους, γέλιου έφτασε στο τέλος του.”

“Εξαιρετικά χρόνια με πολύ διάβασμα λίγο ύπνο άλλα με πολύ γνώση. Ευχαριστώ όλους τους 
καθηγητές άλλα περισσότερο την Dr. Λουκα και την κυρία Αφεντούλη που με άντεξαν! Ελπίζω να 
ξαναβρεθούμε στο άμεσο μέλλον.”

“Η τριετής φοίτηση μου στο κολλέγιο ήταν εξαιρετική και γεμάτη σημαντικές εμπειρίες. Πέρα 
από τη γνώση που μου προσέφερε στον τομέα της ψυχολογίας, στο κολλέγιο είχα την ευκαιρία 
να συνεργαστώ με πολλούς συμφοιτητές οι οποίοι στη συνέχεια έγιναν καλοί φίλοι, αλλά και με 
καθηγητές που κέρδισαν επάξια το σεβασμό μου και την εκτίμηση μου.”

Σιεχάι Κλαούντια

Σταυρόπουλος Αριστείδης

Στυλιάδης Ορέστης

Τικταπανίδης Παναγιώτης
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ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

““ A wonderfull journey of knowledge and experiences that I will never forget ”

“The three years at Mediterranean College were among the best I have had. I was able to culti-
vate my third for knowledge and explore the multidimensional and complex ways of the human 
psyche’s functioning. Now, doing my M.Sc abroad, it is clear that Mediterranean College success-
fully prepared me for the future and I feel honored to be graduating with the class of 2018.”

Τσιντέα Νικολέττα

Τζουνάκου Ελένη
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Δρ. Θεανώ ΚουτσουπίΔου
Επικεφαλής της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

#SCHool oF EDUCATIoN

“Εμείς φροντίσαμε για τις άριστες σπουδές σας. 
Ας είναι αυτές το θεμέλιο για να κατακτήσετε την αριστεία στη ζωή σας και με τη δική σας προσπάθεια 
και δημιουργικότητα να εκπληρώσετε τους στόχους σας.”

Λίγα Λόγια για τη σχολή επιστημών της αγωγής

H Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Mediterranean College ιδρύθηκε το 2007, με στόχο να καθιερωθεί ως κορυφαίος χώρος διδασκαλίας και 

έρευνας, που θα παρέχει στους φοιτητές ακαδημαϊκές βάσεις και πρακτικές δεξιότητες, απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία. Δέσμευση της Σχολής είναι η άριστη ποιότητα διδασκαλίας και παρεχόμενων υπηρεσιών, με έμφαση στην προσωπική 

ανάπτυξη των φοιτητών και στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων.

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε συνεργασία με το κορυφαίο κρατικό 

βρετανικό πανεπιστήμιο University of Derby, το οποίο κατατάσσεται σταθερά στα 20 καλύτερα πανεπιστήμια της 

Μ. Βρετανίας στον τομέα αυτό (Guardian University Guide)

Δρ. αγγεΛίΚή τρίανταφυΛΛαΚή
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη
Μεταπτυχιακού Προγράμματος
της Σχολής Επιστημών 
της Αγωγής MC Αθήνας

Χρίστίνα ΚαΛαίτΖή
Υπεύθυνη Σχολής Επιστημών 
της Αγωγής MC Θεσσαλονίκης
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MA Education (Special Educational Needs & Disability)
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Η εμπειρία ενός μεταπτυχιακού τροφοδοτεί το μυαλό μας και μας εξελίσσει ως προσωπικότητες. 
Είχα την τύχη σε αυτό το ταξίδι να έχω την στήριξη της κυρίας Τριανταφυλλάκη, την οποία εκτιμώ 
πολύ! Η ολοκλήρωση ενός τέτοιου προσωπικού στόχου είναι μεγάλη χαρά!”

“Η εμπειρία μου από τη φοίτηση στο Mediterranean College μου πρόσφερε ανάμεικτα συναισθήματα. 
Από τη μία, με δυσκόλεψε το επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών και οι απαιτήσεις του σε 
συνδυασμό με την καθημερινότητά μου αλλά και με έφερε σε επαφή με πολύ αξιόλογους ανθρώπους, 
διδάσκοντες και συμφοιτητές που με έμαθαν αρκετά πράγματα και με έκαναν πλουσιότερο ως 
άνθρωπο σε επίπεδο γνώσεων και σχέσεων.”

“ Έχοντας φτάσει στο τέλος της φοίτησης μου στο Mediterranean college, έχω αποκομίσει τις 
καλύτερες δυνατές εμπειρίες από το διδακτικό αλλά κ διοικητικό προσωπικό. Κατά την διάρκεια των 
μαθημάτων έμαθα πολλά πράγματα και όσο αφορά το αντικείμενο σπουδών μου αλλά και τις δικές 
μου προσωπικές δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές και τους συμφοιτητές μου για αυτή 
την όμορφη εμπειρία.”

Αλεξάνδρου Δήμητρα

‘Αμγκαρ Έστερ

Καρυπίδη Μαριλένα

Καφέ Μαρία

Μαρδέλη Ραφαέλα
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MA Education (Special Educational Needs & Disability)
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“The modules of my studies taught me how to think efficiently and how to write critically. overall, 
it was a great experience.”

“Η εμπειρία μου στο κολλέγιο ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια. Ήταν ομολογουμένως κάτι ξεχωριστό. 
Η ζεστασιά με την οποία αγκάλιασε όλους τους σπουδαστές θα μου μείνει αξέχαστη. Το προσωπικό 
της γραμματείας ήταν πάντα πρόθυμο να μας βοηθήσει και να λύσει τις απορίες μας, ενώ ταυτόχρονα 
το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
σας. Οι τελευταίοι ενώνοντας τις γνώσεις τους με τους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας μας 
πρόσφεραν τα καλύτερα εφόδια για την μελλοντική μας σταδιοδρομία. Ένα ευχαριστώ για όλα θα 
ήταν λίγο.”

“H εμπειρία μου κατά την διάρκεια των σπουδών μου ήταν πολύ όμορφη γιατί ένιωσα ότι εξελίσσομαι 
προσωπικά και επαγγελματικά και γιατί έκανα πολύ όμορφες γνωριμίες με ανθρώπους που έχουν 
τα ίδια ενδιαφέροντα και τις ίδιες επαγγελματικές ανησυχίες.”

“ Αξέχαστη εμπειρία γνώσης. Καλή σταδιοδρομία σε όλους.”

Μαρίνη Άννα

Μόκαλη Χρύσα

Μουσκάτ Αναστασία

Μπασμά Ειρήνη

Μπατζέ Μαρία
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MA Education (Special Educational Needs & Disability)
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Ένας υπέροχος μα και γεμάτος προκλήσεις μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών έφτασε στο τέλος του. 
Συνοδοιπόρος σ’ αυτό το ακαδημαϊκό ταξίδι ήταν το άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό του 
Τομέα Εκπαίδευσης του Mediterranean College Θεσσαλονίκης που με την εμπειρία, τις γνώσεις και 
την όρεξή του διευκόλυνε το έργο μου και με βοήθησε να ολοκληρώσω επιτυχώς τις μεταπτυχιακές 
μου σπουδές. Λέξεις όπως εξέλιξη, αυτο-βελτίωση και κατάρτιση αποτυπώνουν το  νόημα του 
συγκεκριμένου ταξιδιού για την μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία και ομολογουμένως αποτελούν 
κάποια από τα αποκτηθέντα εφόδια κατά τη διάρκεια αυτού.”

“Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Mediterranean College μου δόθηκε η ευκαιρία να διευρύνω 
τις ακαδημαϊκές μου γνώσεις με πολλή προσωπική προσπάθεια και αφοσίωση. Πολύ σημαντικό 
θεωρώ το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το Derby University, να παρακολουθήσω 
ομιλίες καταξιωμένων συνέδρων, παίρνοντας μια ιδέα για τον τρόπο που λειτουργεί το Πανεπιστήμιο 
απ’ όπου προέρχεται το πτυχίο μου. Τέλος, κατά τη διάρκεια των τριετών σπουδών μου στο κολέγιο, 
γνώρισα συμφοιτητές-συναδέλφους, των οποίων η φιλία είναι για μένα υψίστης σημασίας.”

“Το πανεπιστήμιο του Derby πληροί όλες τις προδιαγραφές και τα κατάλληλα μέσα για την 
ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών κάποιου φοιτητή μέσα από τη συνεργασία του κολεγίου 
Mediterranean College.”

“Ένα όμορφο ταξίδι έλαβε τέλος! Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου που με στηρίζουν σε 
κάθε μου επιλογή και την κα. Τριανταφυλλάκη, η οποία με ώθησε να προσπαθήσω περισσότερο, 
όταν όλα φαίνονταν δύσκολα. Ευχαριστώ!”

Νικούλη Βασιλική

Σκαμαγκούλη Μαρία

Σκανδάλου Πηνελόπη

Τσάτση Κριστιάνα
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ΜΑ Education  (leadership and Management)
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Να χρησιμοποιείς ό,τι ταλέντα έχεις. Το δάσος θα ήταν ένα πολύ σιωπηλό μέρος αν τα μόνα πουλιά 
που κελαηδούσαν, ήταν αυτά που κελαηδούν καλύτερα.”

“It was a great experience for me to attend the 3 years part time MA Education in leadership and 
Management program, which fully accomplished my inspiration to be “A long life Student”. Being 
influenced by my daughters, I have decided at my 50 years old, to start my second Master Degree 
in Education. My first Master was an MSc. degree back in 1990, in operational Research and Man-
agement Science. My interest was to combine my working experience in Business Management 
industry with the “Schools for All” social concept.I would like to thank my family who supported my 
effort and also to express my gratitude to my professors for this amazing journey. ”

“Στο Μediterranean College, έμαθα να κυνηγάω τα όνειρά μου και να στοχεύω όλο και πιο ψηλά.”

Ανυφαντή Δήμητρα

Ηλιαδάκη Αναστασία

Καρρά Ραφαέλα 

Πεχλιβανίδη Παναγιώτα
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ΒΑ (Hons) Early Childhood Studies
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“I arrived to Mediterranean College for my second and third year in Early Childhood Studies, and 
I can say how much this college environment has changed me. I had the greatest teachers to 
guide me and encourage me all the way and I’m more than thankful for the experience and the 
conviviality this college has offered me.”

“Χαρά και κούραση! Άξιζε ο κόπος τελικά.”

“Η εμπειρία μου από την σχολή ήταν πολύ όμορφη. Η φοίτηση μου στο τμήμα Early Childhood 
Education ήταν ευχάριστη και δημιουργική. Ένα όμορφο περιβάλλον, με στοχευμένη προσέγγιση 
αναγκών και με εκπαιδευτικούς με γνώσεις και πάθος.”

“Η εκπαίδευση μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω μοναδικούς ανθρώπους, γεμάτους όνειρα και 
πάθος για δημιουργικότητα και καινοτομία, ανακαλύπτοντας σε αυτά τα τρία χρόνια πως στο χώρο 
της γνώσεως, όλοι είμαστε μια οικογένεια, μια σπίθα που δημιουργεί την φλόγα η οποία εκπέμπει 
έμπνευση, κίνητρο και ελπίδα για βελτίωση και ομαδική ανάπτυξη. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων 
στους καθηγητές και φίλους που μοιράστηκαν ένα κομμάτι από τη ζωή τους μαζί μου, στα χρόνια 
φοίτησης μου, ανταλλάσσοντας εμπειρίες τις οποίες θα φυλάξω βαθιά εις την καρδιά μου.”

Βελάρδε Αδριάνα-Κατερίνα

Βιρτσιώνη-Γκαλινίκη Μαρία

Βλαχάβα Χαρίκλεια

Δημάκη Φιλομένη

Δημητρόπουλος Γεώργιος
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ΒΑ (Hons) Early Childhood Studies
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Τα φοιτητικά χρόνια μένουν ανεξίτηλα γι’ αυτό και είναι σημαντικό να επιλέγεις σωστά πως θα τα 
περάσεις. Προσωπικά, θα χαίρομαι κάθε φόρα να επιστρέφω στο Mediterranean College για να ζω 
ξανά αυτές τις στιγμές.”

“Τα χρόνια που φοίτησα στο Mediterranean College ήταν πολύ σημαντικά για εμένα, γιατί σπούδασα 
το αντικείμενο που πάντα ήθελα να ακολουθήσω, τα Παιδαγωγικά. Οι δυσκολίες που περάσαμε ήταν 
πολλές και γι’ αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές που με την αγάπη τους 
για το αντικείμενό τους μας υποστήριξαν τόσο ακαδημαϊκά όσο και ψυχολογικά όλα αυτά τα χρόνια.”

“Οι σπουδές μου στο κολέγιο ήταν μια μεταμορφωτική εμπειρία κατά την οποία απέκτησα γνώσεις 
στον τομέα των παιδαγωγικών, γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους και επιστήμονες και το κυριότερο, 
έθεσα στόχους για τους οποίους αγωνίστηκα, ασκήθηκα στο να οργανώνω τον χρόνο μου και να 
μεθοδεύω τη σκέψη μου προς όλες τις κατευθύνσεις με κριτικό τρόπο.”

Θεοδωροπούλου Ευδοξία

Ζωγράφου Στυλιανή

Λεκ Ταμζίν-Ευαγγελία

Λευθεριώτη Νικολίνα Μαρία

Μαυρομμάτη Ηλέκτρα

65YEARBOOK 2018

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ



ΒΑ (Hons) Early Childhood Studies
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Το Mediterranean College με βοήθησε να πραγματοποιήσω το όνειρό μου και να εργαστώ ως 
νηπιαγωγός. Ήταν μια διδακτική κι ενδιαφέρουσα εμπειρία, στην οποία μελέτησα το αντικείμενο που 
αγαπώ και γνώρισα εξαίρετους ανθρώπους σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.”

“Τα καλυτέρα ταξίδια είναι τα ταξίδια στη γνώση, ευχαριστώ το Mediterranean College
για το εισιτήριο. ”

Σκλαβενίτη Αντωνία

Σκυλλά Κωνσταντίνα
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“Τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και διδακτικές εμπειρίες  της ζωής 
μου, μέσα από την οποία κατάφερα να μελετήσω σε βάθος το αντικείμενο που αγαπώ και να εξελιχθώ 
ολόπλευρα σαν άνθρωπος.”

“Όμορφα και δημιουργικά τα χρόνια σπουδών μου στο Mediterranean College.”

Μπινάση Γεωργία

Περυσινάκη Αικατερίνη

“Πολύ όμορφα χρόνια αλλά και δημιουργικά! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, που μας βοήθησαν να 
ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι μας!”

Κωνσταντού Ελισάβετ Μαρία 



“Ως απόφοιτη πλέον του τμήματος Early Childhood Studies, στα 3 χρόνια φοίτησης μου στο Medi-
terranean College, τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα, καθώς χρειάστηκε σκληρός αγώνας με 
τον εαυτό μου. Αποκόμισα σπουδαίες εμπειρίες, στήριξη και ενθάρρυνση από αξιόλογους καθηγητές 
αλλά και συμφοιτητές οι οποίοι με βοήθησαν να εκπληρώσω τις σπουδές μου. Μελλοντικός μου 
στόχος, είναι ένα μεταπτυχιακό στον τομέα της Λογοθεραπείας δουλεύοντας τόσο με παιδιά όσο 
και με ενήλικες.”

“Τα τρία αυτά χρονιά στο Mediterranean College ήταν γεμάτα από γνώσεις κι εμπειρίες, εφόδια 
που θα με βοηθήσουν να εξελιχθώ ως παιδαγωγός και να έχω μια επιτυχή πορεία στον τομέα της 
Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια μου Κα Βάνα Ρόζου, η 
όποια ήταν πάντοτε στήριγμα για εμένα, δίνοντας μου την απεριόριστη βοήθεια, συμπαράσταση και 
αγάπη της σε όλο αυτό το ταξίδι.”

“Η εμπειρία μου στο Mediterranean College ξεκινά από το έτος 2012, όπου και ξεκίνησα τις σπουδές 
μου πάνω στον τομέα των Παιδαγωγικών. Ένα βασικό μάθημα που έμαθα από αυτή την πολύπειρη 
εμπειρία είναι ότι “Να συνεχίζω να δουλεύω σκληρά σε ότι κι αν κάνω.”

Σπύρου Μάρθα – Ειρήνη

Στρατογιαννάκου Βασιλική

Τσαντές Νικόλαος – Σπυρίδων

ΒΑ (Hons) Early Childhood Studies
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Τα χρόνια σπουδών μου στο κολέγιο θα μου μείνουν αξέχαστα!”

Τσουρουκτζή Δέσποινα
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Δρ. παναγίώτήσ περαΚήσ
Επικεφαλής της Σχολής Πληροφορικής

#SCHool oF CoMPUTING

“Περάσατε φοιτώντας στο Κολλέγιό μας κάποια από τα πιο συναρπαστικά χρόνια της ζωής σας, στα οποία 
είχατε την ευκαιρία όχι μόνο να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, αλλά και την προσωπικότητά σας. Σας 
εύχομαι η συνέχεια να είναι ακόμα πιο συναρπαστική, επωφελής και επιτυχημένη.”

Λίγα Λόγια για τη σχολή πληροφορικής

H Σχολή Πληροφορικής του Mediterranean College προσφέρει Προγράμματα Bachelor και Master σε επιλεγμένες ειδικότητες με 

επαγγελματική προοπτική στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η Σχολή εξειδικεύεται σε σπουδές Δικτύων και Ασφάλειας Υπολογιστών και διαθέτει σύγχρονα Εργαστήρια Πληροφορικής και Δικτύων 

πιστοποιημένα από τη CISCo.

Στο πλαίσιο της Σχολής Πληροφορικής λειτουργεί επίσημη Ακαδημία της CISCo, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν τις 

περιζήτητες πιστοποιήσεις  CCNA, CCNP, CCNA Security κ.α. Τα πλήρως ανανεωμένα προγράμματα σπουδών έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία 

με τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς, και οι ενεργοί επαγγελματίες και ερευνητές διδάσκοντες καθηγητές, μεταφέρουν στους φοιτητές 

τις επιστημονικές εξελίξεις του σήμερα.

Χρίστίνα ΒοΛίώτή
Υπεύθυνη Σχολής Πληροφορικής,
MC Θεσσαλονίκης
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MSc Advanced Computer Networks
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“These 2 years spent in this university and in this beautiful country will remain engraved forever 
in my memory. obtaining my diploma would not have been possible without the help of my rela-
tives, the quality of teaching of our teachers, their availability. A big thanks to Mr Dagiakidis’’ . 
YR.”

“Transitioning from student life to the real working world can be intimidating to navigate. 
But, in this course, I learned a lot. Not only I’ve acquired adequate knowledge and skills, but also 
with the support from my teachers guiding me through the gap of theoretical through real life 
application, I’ve released something much more important. That even the hardest parts can be 
put in place with the right planning. I sincerely out of my heart thank you all, for being my
teachers and most of all for playing a crucial consulting role in my life.”

“Shoot for the moon. Even if you miss, you land among the stars”. les Brown ”

“Στο Mediterranean  College έζησα μια σημαντική ακαδημαϊκή εμπειρία.”

“Αν και εργάζομαι αρκετά χρόνια στον τομέα των δικτύων, η παρακολούθηση του προγράμματος 
MSc Advanced Computer Networks του Derby university με βοήθησε να διευρύνω τις γνώσεις μου 
στο αντικείμενο, καθώς και τις ικανότητές μου στην οργάνωση και την διαχείριση χρόνου. Επίσης 
εμπλούτισα το βιογραφικό μου με έναν τίτλο σπουδών από ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Ευχαριστώ τους καθηγητές και τους συμφοιτητές μου για την άψογη συνεργασία.”

Rarhoute Youssef

Αργυρακοπούλου Παγώνα

Γιάτσιος Γεώργιος

Καμπόλης Ιωάννης

Κουρδούτης Φίλιππος
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MSc Advanced Computer Networks
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία γνώσης. Γνώρισα αξιόλογους καθηγητές, επαγγελματίες, με συνέπεια 
και μεταδοτικότητα.Ευχαριστώ το κολλέγιο για όλες τις όμορφες αναμνήσεις.”

“It has been a great run, these 2 years. My studies on my subject have been very interesting 
and I appreciated it even more. It was also a great challenge for me to pursue this degree and 
I obtained the knowledge to be able to achieve more. I would like to thank all my teachers as 
well as my co-students for this wonderful experience and I’m looking forward to my employment 
goals.”

“Η φοίτηση στη Σχολή πληροφορικής στο τμήμα MSc μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις 
για επαγγελματική άνοδο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο - συμφοιτητή 
Φίλιππο Κουρδούτη για την ομαδικότητα του και τις γνώσεις. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
μέντορα μου κ.Μιχάλη Δαγιακίδη για όλη του την βοήθεια στο MSc αφού χωρίς αυτόν δεν θα τα 
είχα καταφέρει.”

Μαλλούς Γεώργιος

Μπάστας Παναγιώτης

Χριστόπουλος Φίλιππος

THE
BUSINESS
SCHOOL.

THE
SCHOOL OF
COMPUTING.

THE
SCHOOL OF
ENGINEERING.

THE
SCHOOL OF
TOURISM &
HOSPITALITY.

THE
SCHOOL OF
HEALTH
PROFESSIONS.

THE
SCHOOL OF
PSYCHOLOGY.

ΤHE
SCHOOL OF
SHIPPING.

THE
SCHOOL OF
EDUCATION.
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BSc (Ηons) Computer Science
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“The most important thing in life is to stop saying “I wish”  and start saying “I will”.  Consider 
nothing impossible then treat possibilities as probabilities.”

“Αξέχαστες αναμνήσεις από το κολέγιο, ευχάριστες στιγμές, έντονη προσπάθεια και ικανοποίηση 
που οι κόποι μας δεν πήγαν χαμένοι.”

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου τους συμφοιτητές μου και γενικά το κολέγιο για 
την πολύτιμη γνώση και συμπαράσταση που μου πρόσφεραν.”

“Mediterranean College was an amazing University that gave everyone including me many op-
portunities. Throughout the years all the teachers helped with many problems we faced and 
made as feel part of something bigger. I would recommend Mediterranean College to many 
people because the environment made everyone be thereselfs and also gave courage to many 
students to surpass every obstacle they faced and follow there dreams.”

“Από την πρώτη ημέρα μέχρι και την τελευταία τα συναισθήματα ήταν μοναδικά. Αυτά τα τρία χρόνια 
στο Κολέγιο εκτός από τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στον τομέα της Πληροφορικής αποκόμισα 
τρομερές εμπειρίες γνωρίζοντας εξαιρετικούς ανθρώπους και δημιουργώντας δυνατές φιλίες με 
συμφοιτητές και όχι μόνο. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές καθώς 
βρίσκονταν πλάι μου κάθε στιγμή που τους χρειαζόμουν και τους είχα ανάγκη. Τρία χρόνια που δεν 
θα ξεχάσω ποτέ!”

Golodnyak Andrey 

Βακιρτζής Στέφανος 

Βεργεράκης Ευάγγελος 

Γουίλκινς Γρηγόριος - Γούλιαμ

Δραγούμης Ιωάννης 
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BSc (Ηons) Computer Science
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“During my Bachelor Degree in Mediterranean College & University of Derby i have to admit that 
until now, it was the most exciting journey of my life. I gained lot of experience and expanded 
my knowledge, along with my other teammates and our professors. Each one, provided the best 
quality of information we could have and we are grateful about that.  More to come, is a Master 
Degree in Artificial Intelligence.”

“Αξέχαστη εμπειρία ζωής οι σπουδές μου στο κολέγιο.”

“Τρία χρόνια αξέχαστα, γεμάτα εμπειρίες ,γνώση και ποιοτικές φιλίες. Ευχαριστώ τους καθηγητές 
μου, το προσωπικό και τους γονείς μου για την οικονομική τους στήριξη.”

“Η γνώση που αποκόμισα κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου στο κολλέγιο σε συνδυασμό με την 
πολύτιμη εμπειρία των καθηγητων μας  θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για τη επαγγελματική μου 
σταδιοδρομία από εδώ και στο εξής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον καθηγητή μου κο 
Περάκη του τμήματος computer science για τη συμβολή του και την καθοδήγηση του στην λήψη 
σημαντικών αποφάσεων καθώς και για τις συζητήσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος που είχαμε 
ανάμεσα στις ώρες των μαθημάτων.”

Κουκουτής Βασίλειος 

Κουρουτσίδης Δημήτριος 

Λοβασίδου Ευθυμία 

Μαρκάκης Ανδρέας 

Μίχας Γεώργιος Ανδρέας 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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BSc (Ηons) Computer Science
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Κατά την διάρκεια των σπουδών μου στο Mediterranean είχα την τύχη να γνωρίσω άτομα με κοινά 
ενδιαφέροντα με τα οποία έχουμε κρατήσει επαφή και μετά το τέλος των σπουδών μας. Btw, I use 
Arch.”

“Χάριν σε πολύτιμη βοήθεια των αξιότιμων καθηγητών στο Mediterranean College κατάφερα να 
ολοκληρώσω με μεγάλη επιτυχία τις σπουδές μου σε επίπεδο bachelor. Εκτός απ’ αυτό, είχα επίσης 
την τύχη να αποκτήσω πολύ καλούς φίλους, πρόσωπα αξιοσέβαστα και αξιαγάπητα.”

“Ευχαριστώ τον καθηγητή Παναγιώτη Περάκη, που με βοήθησε να αναπτύξω τις ικανότητες μου στον 
προγραμματισμό. Οι ιδέες του και η άποψη του πάνω στο software engineering ήταν καταλυτικές 
για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησα να δουλευώ σαν προγραμματίστρια... Enough said.... Talk is 
cheap. Show me the code. -linus Torvalds.”

“Η επιλογή μου να παρακολουθήσω το πρόγραμμα του Computing με κατεύθυνση στο Computer 
Science, αποδείχτηκε ζωτικής σημασίας για την μετέπειτα πορεία μου, αλλά και για την παράλληλη 
εργασία μου. Το καλά δομημένο πρόγραμμα σπουδών, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των μελών 
του αναγνωρισμένου στον τομέα του διδακτικού προσωπικού, μαζί με ένα γκρουπ ταλαντούχων 
φοιτητών, με βοήθησε να αποκτήσω πλήρη γνώση και εξειδίκευση στην πληροφορική και τον 
προγραμματισμό αλλά και να είμαι σε θέση να διαχειριστώ όλες τις καθημερινές προκλήσεις στο 
χώρο εργασίας μου.”

“Άλλη μια εμπειρία έφτασε στο τέλος της αλλά θα μείνει αξέχαστη γιατί πρόσφερε γνώση και 
δυνατές φιλίες, χαρούμενες στιγμές αλλά και στιγμές με άγχος που σε έκαναν να ξεπεράσεις τα 
όρια σου”

Ναίσκες Κυριάκος

Ντικ Ζαν 

Οικονόμου Αθανασία

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 

Παρασκευάς Βασίλειος
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BSc (Ηons) Computer Science
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“You must become more than just a man in the mind of your opponent. liam Nelson – Batman 
begins.”

“Τα τρία χρόνια που σπούδασα στο Mediterranean College στο προπτυχιακό πρόγραμμα Computer 
Science της σχολής της πληροφορικής θα μου μείνουν αξέχαστα. Εξαιτίας των καθηγητών και 
το πρόγραμμα σπουδών έμαθα πράγματα που θα με βοηθήσουν στο μέλλον μου αλλά και στην 
επαγγελματική μου αποκατάσταση και χαίρομαι που μέσα από αυτό το ταξίδι γνώρισα καινούριο 
κόσμο και έκανα καινούριους φίλους και συνεργάτες.”

“Το Αγγλικό σύστημα εκπαίδευσης είναι πολύ οργανωμένο και μου προσέφερε γνώσεις και εμπειρίες 
που με βοήθησαν να εξελιχθώ στο αντικείμενο σπουδών μου αλλά και ως προσωπικότητα.”

“Το Mediterranean College με βοήθησε να πραγματοποιήσω το όνειρό μου να ασχοληθώ 
επαγγελματικά με την Πληροφορική. Ευχαριστώ τους καθηγητές μου και το προσωπικό που 
συνέβαλαν σε αυτό, ιδιαίτερα τον ακαδημαϊκό διευθυντή κ. Περάκη και τον κ. Βόγκα.”

Πατέρας Γεώργιος

Παύλος Γεώργιος

Σοφιαδέλης Απόστολος

Τούντας Κωνσταντίνος

Τσαμασλίδης Κωνσταντίνος

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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BSc (Ηons) Computer Science

BSc (Ηons) Computer Networks & Security

U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Η φοίτησή μου στο Mediterranean College δε σταμάτησε ποτέ να με εκπλήσσει ευχάριστα. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια των σπουδών, οι γνώσεις μου αναπτύσσονταν αλματωδώς. Αποκόμισα πολλά 
χαρακτηριστικά, μερικά εκ των οποίων είναι: η αποφασιστικότητα, η επιμονή, και η υπομονή. Το κλίμα 
της σχολής ήταν πολύ ευχάριστο  και φιλικό, και το προσωπικό πολύ ευγενικό και κατατοπιστικό σε 
οποιαδήποτε απορία. Οι καθηγητές ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν να ανταπεξέλθεις σε δυσκολίες 
και να εξελιχθείς περισσότερο όπου είχες ευκολίες. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που πήρα την απόφαση να 
φοιτήσω σε ένα ίδρυμα τέτοιου επιπέδου.”

“Η εκπαίδευση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την εξέλιξη και την πορεία 
ενός ανθρώπου στην μετέπειτα ζωή του. Ένα επιστημονικό ινστιτούτο όπως είναι το Mediterranean 
College, που είχα την πολυτέλεια να φοιτώ, με δίδαξε πολλά πράγματα που θα μου χρησιμεύσουν 
στην πορεία της ζωής μου. Πάνω από όλα είναι όπως σαφώς η τεχνολογική γνώση που μου 
εξασφάλισε μέσω των διακεκριμένων καθηγητών αλλά και μέσω της συνεύρεσης μου με άλλους 
συναδέλφους που σχετίζονται με τον χώρο της πληροφορικής.”

“Έμεινα πολύ ικανοποιημένος από τις σπουδές μου στο Mediterrranean College. Γνώρισα αξιόλογους 
καθηγητές και έκανα σημαντικές φιλίες. Καλή σταδιοδρομία σε όλους.”

«The office, Season 7, Episode 19, Minute 14:45»

Τσιρτσίδης Δημήτριος

Αυδής Χρήστος

Γιαννακόπουλος Γεώργιος

Ιωάννου Αλέξανδρος
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BSc (Ηons) Computer Networks & Security
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Αξέχαστη εμπειρία για μένα οι σπουδές στο Mediterranean Colllege.”

“Στο κολέγιο απέκτησα πολύτιμες γνώσεις και νιώθω έτοιμος να κυνηγήσω το επάγγελμά μου..”

“Μία μοναδική εμπειρία, ένα εκπληκτικό ταξίδι γνώσεων και μία υπέροχη συνεργασία με το καλύτερο 
Ελληνικό Κολλέγιο, που αξίζει κανείς να ζήσει! Όσο για εφόδια που θα λάβει από την φοίτησή του 
σε αυτό… πολλά και πραγματικά ουσιαστικά!”

“Μια αξέχαστη εμπειρία ζωής που θα την αναπολώ πάντα.”

Καρανίκας Γεώργιος

Κίτρινος Γεώργιος

Τρόκας Πέτρος

Φουτσουτζόγλου Νικόλαος

THE
BUSINESS
SCHOOL.

THE
SCHOOL OF
COMPUTING.

THE
SCHOOL OF
ENGINEERING.

THE
SCHOOL OF
TOURISM &
HOSPITALITY.

THE
SCHOOL OF
HEALTH
PROFESSIONS.

THE
SCHOOL OF
PSYCHOLOGY.

ΤHE
SCHOOL OF
SHIPPING.

THE
SCHOOL OF
EDUCATION.
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of ENGINEErING
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στεΛίοσ πανουτσοσ
Επικεφαλής της Σχολής Μηχανικών

#SCHool oF ENGINEERING

“Αγαπητοί φοιτητές, με την αποφοίτησή σας από το Mediterranean College, αφήνετε ένα χώρο όπου 
είχατε την ευκαιρία να πλουτίσετε τις γνώσεις σας και να αποκομίσετε βασικά εφόδια για το μέλλον σας, 
σπουδάζοντας την τέχνη του Μηχανικού στα προγράμματα Πολιτικών και Μηχανολόγων Μηχανικών του 
κολλεγίου. 
Επίσης ως σπουδαστές είχατε την ευκαιρία να ζήσετε τις εμπειρίες της φοιτητικής ζωής αλλά και να 
κάνετε φιλίες, που εύχομαι να επενδύσετε σε αυτές και να διατηρηθούν το ίδιο ζωντανές για όλη σας τη 
ζωή.
Από εδώ και στο εξής κάποιοι από εσάς θα συνεχίσετε σε περαιτέρω σπουδές ενώ άλλοι θα 
προσπαθήσετε να εισέλθετε στο στίβο της επαγγελματικής ζωής. Έχετε τις ικανότητες και τη γνώση να 
επιτύχετε για το καλό το δικό σας, των οικογενειών σας και της χώρας. Εμείς, οι καθηγητές σας, και όλο 
το προσωπικό του Mediterranean College θα βρισκόμαστε, νοερά και πραγματικά, δίπλα σας, όποτε το 
χρειαστείτε, και θα καμαρώνουμε για τις επιτυχίες σας.”

Λίγα Λόγια για τη σχολή Μηχανικών

Η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College λειτουργεί από το 2005, ανοίγοντας το δρόμο για την παροχή ιδιωτικής πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα στον τομέα του Engineering. Σήμερα, συνεργάζεται με το University of Derby και παρέχει Bachelor και Master 

στην ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού και τα πρώτα στην Ελλάδα Bachelor και Master στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού. 

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, έτσι ώστε οι φοιτητές να διδάσκονται αυτά που 

θα κληθούν να εφαρμόσουν στην πράξη. Το υψηλό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού και το δίκτυο των συνεργαζόμενων εταιριών της 

Σχολής έχουν ως αποτέλεσμα η μαθησιακή διαδικασία να εμπλουτίζεται με τα τελευταία δεδομένα του κλάδου και της επιστημονικής έρευνας.

Δρ. αννα πουΛίου
Υπεύθυνη Σχολής Μηχανικών, 
MC Θεσσαλονίκης.
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MSc Civil Engineering & Construction
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Η φοίτησή μου στο Mediterranean college και η παρακολούθηση του προγράμματος  MSc of 
Civil Engineering and Construction μου έδωσε τη δυνατότητα να διευρύνω τους επαγγελματικούς 
μου ορίζοντες και να εμβαθύνω στο σχετικό αντικείμενο. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εκπόνηση του 
συγκεκριμένου προγράμματος οφείλει την επιτυχή έκβασή της στο εκπαιδευτικό προσωπικό και την 
προθυμία με την οποία αντιμετωπίζει το όλο εγχείρημα.”

“Μέσα από τη φοίτηση μου στο κολλέγιο αποκόμισα πολύ σημαντικά κέρδη. Με βοήθησε να 
αναπτύξω τις ικανότητες μου αλλά γνώρισα επίσης αξιόλογους ανθρώπους και καθηγητές υψηλού 
επιπέδου.”

“It has been an incredible journey and to think that now is the start of a whole new and bigger 
one. The only way is up!!”

Κακάβα Παναγιώτα

Κακαρούμπας Φώτιος

Χριστοδουλόπουλος Ιωάννης

THE
BUSINESS
SCHOOL.

THE
SCHOOL OF
COMPUTING.

THE
SCHOOL OF
ENGINEERING.

THE
SCHOOL OF
TOURISM &
HOSPITALITY.

THE
SCHOOL OF
HEALTH
PROFESSIONS.

THE
SCHOOL OF
PSYCHOLOGY.

ΤHE
SCHOOL OF
SHIPPING.

THE
SCHOOL OF
EDUCATION.
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MSc Mechanical Engineering & Design
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Ήταν το 2008 όταν έκανα την πρώτη μου εγγραφή στο κολέγιο. Τι να πρωτοθυμηθώ έκτοτε...... 
φίλους, καθηγητές, ημερίδες, εκπαιδευτικές εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδας, μελέτη μέχρι το 
πρωί ή τα ατελείωτα χιλιόμετρα Λιβαδειά - Αθήνα πηγαίνοντας στα μαθήματά μου. Πέρασαν 10 
χρόνια από τότε... πως γίνεται να χωρέσουν σε 2 - 3 γραμμές.”

“Χαρά και κούραση. Άξιζε ο κόπος τελικά!”

“Ένας μεγάλος κύκλος σπουδών κλείνει με επιτυχία. Μετά το HND ακολούθησε ένα BSc και τώρα 
ένα MSc. 6 χρόνια αποκόμισα γνώσεις και εφόδια από αξιόλογους ανθρώπους που με βοήθησαν 
να ολοκληρώσω με επιτυχία τις σπουδές μου και σίγουρα θα μου χρειαστούν στην επαγγελματική 
μου ζωή. Τους ευχαριστώ έναν έναν χωριστά.”

“Education is learning what you didn’t even know you didn’t know! (Daniel J. Boostin)”

“Ένας κύκλος ζωής μόλις ολοκληρώθηκε, έχοντας συλλέξει γνώση, εμπειρίες και αναμνήσεις.”

Μακρής Νικόλαος

Μεγαριώτης Ιωάννης

Πεφάνης Θεμιστοκλής

Ρεντούμης Ιωάννης

Φώης Άγγελος
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ΒΕng (Hons) Civil Engineering & Construction
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Η εμπειρία φοίτησης στο Κολλέγιο ήταν μια μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης γνώσεων σε πολύ 
σοβαρό περιβάλλον με εξαιρετικά αξιόλογους καθηγητές και ιδιαίτερα καταρτισμένο πλαίσιο 
σπουδών. Το ταξίδι συνεχίζεται!”

“Το να γυρίσεις πίσω στα θρανία μετά από 25 χρόνια για να εκπληρώσεις αυτό που κάποτε δεν 
έγινε, δεν ήταν κάτι απλό. Η δίψα όμως για μάθηση και για την εκπλήρωση του χαμένου ονείρου 
έλεγε “ποτέ δεν είναι αργά”. Ευχαριστώ θερμά το Κολλέγιο, τις καθηγήτριες και τους καθηγητές, 
όλους όσους με βοήθησαν με τον δικό τους τρόπο, και προπάντων την οικογένεια μου για την 
αμέριστη συμπαράσταση και υπομονή που έδειξαν. Το ταξίδι συνεχίζεται...”

“Η φοιτητική ζωή μου στο Mediterranean College ήταν και θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για 
εμένα. Eυχαριστώ για την  δύναμη γνώσης που κατέκτησα! Ο αγώνας του πτυχίου ήταν ένας 
δύσκολος αγώνας άλλα το αποτέλεσμα με δικαίωσε απόλυτα. Ευχαριστώ!”

Βαρδαλάχος Νικόλαος

Κατακουζηνός Παναγιώτης

Κατόγλου Γεώργιος

Κολεσίδης Χρήστος

Λιβέρης-Τζέλας Τιμόθεος

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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ΒΕng (Hons) Civil Engineering & Construction
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Ι want to say a big than you to all of my professors who were there for me whenever I needed 
them, ready to guide me through all of my problems an help me the best way they coud.”

“Η φοίτηση μου στο τμήμα του Civil Engineering & Construction, του Mediterranean College, ήταν 
μια ευχάριστη εμπειρία και μια άρτια και σύγχρονη εκπαίδευση . Από την οργανωτική δομή του 
κολεγίου μέχρι την μέθοδο μάθησης των καθηγητών και την άριστη συνεργασία μαζί τους ακόμα 
και στις δυσκολίες, έκαναν την εμπειρία αυτή εφαλτήριο για την επίτευξη των στόχων μου στο 
επαγγελματικό μου μέλλον. ΥΣ: Πάντα μοιάζει αδύνατο, μέχρι να το πετύχεις! Νελσον Μαντέλα.”

“Τα τρία μου χρόνια στο πρόγραμμα Civil Engineering and Construction στο Mediterranean College 
ήταν από τα καλύτερα της ζωής μου. Σίγουρα ήταν αρκετές οι ώρες που αφιέρωσα σε εργασίες και 
διάβασμα για τις εξετάσεις, αλλά εν τέλη οι συμφοιτητές και οι καθηγητές μου με ενθάρρυναν να 
έχω το μέλλον να γίνω ένας πετυχημένος πολιτικός μηχανικός.”

Μανέτα Βαρβάρα

Παλατσίδη Ευθυμία

Παλούκα Ειρήνη

Περδικάρης Κωνσταντίνος

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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BΕng (Hons) Mechanical Engineering & Design
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Τρία όμορφα και παραγωγικά χρόνια στο κολλέγιο έφτασαν στο τέλος τους. Έμαθα πολλά πράγματα 
από τους καθηγητές μου και γνώρισα φίλους και προσωπικότητες που ελπίζω να κρατήσω επαφή 
και στο μέλλον. Κάθε τόσο θα χρειάζεται να γυρίσω πίσω σε πράγματα που έμαθα και εμπειρίες 
που είχα αυτά τα χρόνια για να με βοηθήσουν να πετύχω καινούργιους, πιο περίπλοκους στόχους 
που έχω βάλει για το μέλλον.”

“Οι σπουδές μου στο κολέγιο ήταν ευχάριστες, γεμάτες έντονες στιγμές, μεγάλη προσπάθεια και 
κόπο που ευτυχώς μας οδήγησαν στην απόκτηση του τόσο σημαντικού πτυχίου μας. Νέοι δρόμοι 
ανοίγονται μπροστά μας και σίγουρα είμαστε πολλοί δυνατοί και έτοιμοι για να πετύχουμε νέους 
ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς στόχους.”

Bhadon Shaha Timothy

El Bakri Mohamad

Naga Basel

Γαλανός Σταύρος 

Δημοπούλου Ελένη

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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BΕng (Hons) Mechanical Engineering & Design
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Waiting till the last minute to start, just to make things challenging became a motto and so 
after a lot of Blood, Sweat and Tears....and an insane amount of Energy Drinks, the three year 
sentence passed.”

“It was a very good education. Those four years we learned a lot about our subject. And this 
knowledge will help us in the upcoming years.”

“Ένας εκπαιδευτικός κύκλος τέλειωσε. Διαχείριση χρόνου, απαιτητικές προθεσμίες και άλλοι 
εξωτερικοί παράγοντες δυσκόλεψαν την φοίτηση μου. Με την βοήθεια, όμως, της σχολής και των 
καθηγητών μου, τα κατάφερα!”

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

Θανάσαινας Αναστάσιος

Καλλιβρετάκης Χρήστος 

Κόρδας Δημήτριος

Κυράτσας Μάριος Απόστολος

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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BΕng (Hons) Mechanical Engineering & Design
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για  την  σημερινή  ημέρα της αποφοίτησης μας. Σήμερα,  
παραλαμβάνουμε  το  πτυχίο του  Μηχανολόγου Μηχανικού,  έχοντας διανύσει  μία τετραετή πορεία 
προσπάθειας και δυσκολιών, οι οποίες απετέλεσαν και την πρόκληση, προκειμένου να βγούμε 
σοφότεροι και δυνατότεροι στον στίβο της ζωής. Στόχος  μας  είναι  να  αξιοποιήσουμε  τις γνώσεις 
πού πήραμε από τους αξιότιμους καθηγητές μας,  με τους οποίους και θα συνεχίσουμε να είμαστε 
– όσο μπορούμε - σε επαφή.”

“Όμορφα και δημιουργικά χρόνια που με γέμισαν εμπειρίες και ευχάριστες αναμνήσεις.”

“I can positively say Mediterranean College has made me a better person. It has helped me de-
velop a positive attitude towards my studies and discover more about myself. Teachers are very 
caring and interested in students’ well-being. They make sure every class is fun, educational and 
interactive.”

Λαμπρόπουλος Παναγιώτης

Μητσός Παναγιώτης

Νικολόπουλος Αριστείδης-Ηλίας

Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος

 Σουβλάκης Σταμάτιος

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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BΕng (Hons) Mechanical Engineering & Design
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“4 αξέχαστα χρόνια, μοναδικές εμπειρίες και γνώσεις από καθηγητές οι οποίοι μας βοήθησαν να 
μορφωθούμε και να εξελιχθούμε με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που είμαστε, στην αποφοίτηση 
μας!”

“It was a very good education. Those four years we learned a lot about our subject. And this 
knowledge will help us in the upcoming years.”

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους διακεκριμένους καθηγητές μας αλλά και γενικότερα 
όλους τους ανθρώπους του κολεγίου διότι χωρίς την δική τους συνεισφορά όλη αυτή η διαδικασία 
μετάδοσης της γνώσης και των ιδεών δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί.”

“H φοίτηση μου στο Mediterranean College διήρκησε 5 έτη στο τμήμα των μηχανολόγων 
μηχανικών. Απέκτησα εμπειρία πάνω στο αγγλικό σύστημα σπουδών το οποίο είναι αυστηρότερο 
και πιο απαιτητικό από το ελληνικό. Κατανόησα την έννοια του μηχανολόγου μηχανικού και πως 
χρειάζεται να σκέφτομαι για να αποδίδω στην ιδιόκτητα μου.”

Σφαντός Γεώργιος

Τσαούσης Σεραφείμ – Ορέστης

Τσίλογλου Ευάγγελος - Χρήστος 

Τσίλος Αλέξανδρος

Χίτογλου Ιωάννης

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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BΕng (Hons) Mechanical Engineering & Design
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Η εμπειρία μου ως φοιτητής στο κολέγιο, Mediterranean College, με βοήθησε να διευρύνω τους 
ορίζοντες μου στην επιστήμη της γενικής μηχανολογίας, ενώ ταυτόχρονα εμπλούτισε τις γνώσεις 
μου στον τομέα της μηχανολογίας αυτοκινήτων.
 Η βοήθεια και η καθοδήγηση για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, προήλθε από το πρόγραμμα 
του Κολλεγίου και από τους καθηγητές του ,τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω.”

Φραϊλιχ Ιωάννης
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Λίγα Λόγια για τη σχολή τουρισμού & φιλοξενίας

Η Σχολή Τουρισμού και Φιλοξενίας του Mediterranean College έχει ως όραμα να συμβάλλει καταλυτικά στη βελτίωση του επιπέδου 

παρεχόμενων υπηρεσιών των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την επίτευξη του οράματος μας, εφοδιάζουμε τις επιχειρήσεις του χώρου με άριστα καταρτισμένους 

επαγγελματίες, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Στόχος της Σχολής είναι κάθε τουριστική επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, 

να διαθέτει εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρουμε επιλεγμένα και πρωτοποριακά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με το University of 

Derby, το κορυφαίο – Νο 8 σε κατάταξη – Πανεπιστήμιο στη Μ. Βρετανία σε σπουδές Τουρισμού και Φιλοξενίας (Guardian University Guide 

2019). Τα προγράμματα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εφαρμοσμένων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων στους φοιτητές, μέσα από τη 

βιωματική διδασκαλία και την ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων, τη συνεργασία με καταξιωμένα στελέχη του τουριστικού κλάδου και την 

πρακτική άσκηση σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

Μαρία πανίΔου
Υπεύθυνη Σχολής Τουρισμού 
και Φιλοξενίας, 
ΜC Θεσσαλονίκης

Δίονυσία παναγοπουΛου
Επικεφαλής της Σχολής Τουρισμού & Φιλοξενίας

“Αγαπητοί απόφοιτοι, ή καλύτερα αγαπητοί συνάδελφοι !!!
Ολοκληρώσατε ένα κύκλο και για τους περισσότερους εδώ τελειώνει η πορεία σας στη φοιτητική ζωή.
Με το δίπλωμα που επάξια κατακτήσατε ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας.
Έχετε τις ικανότητες και την γνώση για να επιτύχετε.
Είμαι περήφανη για εσάς, θα βρίσκομαι νοερά και πραγματικά δίπλα σας, και θα καμαρώνω για τις 
επιτυχίες σας.

Εύχομαι να κρατάτε πάντα το βλέμμα στους στόχους σας.
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία !!!”
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MSc International Hospitality  Management
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Shoot for the moon. Even if you miss, you will land among the stars. – les Brown.”

“ Dream big, start small”.

“Always keep in your mind where you want to be and work hard to get it, don’t let people under-
estimate you or your possibilities. You can do everything as long as you believe in yourself and 
you keep chasing your dreams. P.S.: I would like to thank Dr. Evangelia Markaki for her ongoing 
support during our courses and our final thesis.”

“Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘MSc International Hospitality Management’ αποδείχθηκε 
μια εξαιρετική επιλογή και συνάμα ένα χρήσιμο εφόδιο για την επαγγελματική μου καριέρα. 
Η συμμετοχή  στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μου έδωσε τη δυνατότητα  να αποκτήσω υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση από καταξιωμένους καθηγητές και να αποκτήσω τις εξειδικευμένες γνώσεις 
που απαιτούνται ώστε να μπορέσω να εμβαθύνω ουσιαστικά σε όλες τις συνιστώσες που αποτελούν 
μια  επιχείρηση. Συνολικά, ήταν μια ανεκτίμητη εμπειρία που εκτός από πολύτιμες γνώσεις και 
δεξιότητες, μου χάρισε αξέχαστες αναμνήσεις και φιλίες.”

“Είμαι περήφανος που συνδέομαι με ένα τόσο περίοπτο Κολλέγιο. Όλα τα μέλη του κολλεγίου είναι 
πολύ συνεργάσιμα και διαμορφώνουν το μέλλον μας με την τεράστια γνώση και την απίστευτη 
υποστήριξή τους. Το Πρόγραμμα MSc International Hospitality Management ενσωματώνει ένα 
χρήσιμο πρόγραμμα σπουδών, η αξία του οποίου ενισχύεται περαιτέρω με υλικό μελέτης και 
καθοδήγηση που παρέχεται από τον εκπαιδευτικό.”

Βεκρής Σταμάτιος

Καραχούντρης Δημήτριος

Καστάνη Ευφροσύνη-Αναστασία

Μακαντάνη Ισαμπέλλα

Μπαζίνας Αναστάσιος
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MSc International Hospitality  Management
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Το μεταπτυχιακό του International hospitality  Management του Mediterranean  college είναι  
σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα standards του Institute of Hospitality (IoH) . 
Έχει άριστες προοπτικές απασχόλησης στις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και εφόδια για επιδίωξη διεθνούς καριέρας.  Το διδακτικό προσωπικό, αποτελείται από άρτια 
εκπαιδευμένους καθηγητές και πλέον καταξιωμένα στελέχη του τουριστικού και ξενοδοχειακού 
κλάδου, οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πλευρό των μαθητών  προσπαθώντας να αφουγκραστούν 
τις ανησυχίες και τις δυσκολίες τους προσφέροντάς τους αποτελεσματικές λύσεις.”

“The combination of practical & technical learning at University of Derby coupled with co-op 
work placements helped me gain the skills and confidence to move into management in the 
Hospitality Industry and Higher Education I recommend it to anyone who sees Hospitality as 
their career path.”.

“Εργάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια στον ξενοδοχειακό κλάδο και αποφάσισα να παρακολουθήσω 
το μεταπτυχιακό του Mediterranean College MSc International hospitality management με 
σκοπό να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου στη διοίκηση του ξενοδοχειακού κλάδου. Αυτό που μου 
άρεσε περισσότερο στον τρόπο διδασκαλίας του μεταπτυχιακού, είναι ότι όλοι οι καθηγητές 
προέρχονται από τον ξενοδοχειακό κλάδο και μοιράζονταν μαζί μας τις εμπειρίες τους και τον 
τρόπο αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων μέσα στη δουλειά. “

Παπαδάκη Αργυρώ-Αλεξάνδρα

Ποτουριάδης Μιλτιάδης

Τσακίρογλου Γεώργιος
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ΒΑ (Hons) International Hospitality Management
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Καθετί που σε φέρνει κοντά στη γνώση, είναι αυτό που μπορεί να σε εξελίξει ακόμη πιο πολύ είτε 
σαν άνθρωπο είτε επαγγελματία.”

“Dream big, start small.”

“Ευχαριστώ θερμά το Mediterranean College  για τις μοναδικές ευκαιρίες και για τα εφόδια που 
μου πρόσφερε μέσω το Προγράμματος International Hospitality Management  και την πολύτιμη 
βοήθεια και στήριξη των  καθηγητών του, προκειμένου να ανταπεξέλθω σε μία θέση υψηλών 
απαιτήσεων και ευθύνης.“

“Αποφοιτώντας από την σχολή Τουρισμού και έχοντας πάρει τις κατάλληλες γνώσεις και εφόδια 
από τους καλύτερους  επαγγελματίες του χώρου, μετά από 3 υπέροχα χρόνια είμαι έτοιμη να  
αντιμετωπίσω διαφορετικές επαγγελματικές προκλήσεις και να συνεχίσω να κάνω αυτό που 
αγαπώ.“

“Μου ζητήθηκε να αποτυπώσω την 3ή εμπειρία μου στο Mediterranean College. Όμως η θέληση, 
η μάθηση, η γνώση, η εκπαίδευση και η αγάπη μου για την δουλεία μου και τα ξενοδοχεία, δεν 
χωράνε στην λέξη ‘’εμπειρία’’, πόσο μάλλον σε τρείς μόνο γραμμές τετραδίου.”

Αχλαδιανάκη Μαρία

Γκόγκο Ευαγγελία

Ιακωβίδη Σοφία

Καλλιμώρου Χαριτίνη

Καλογιαννίδη Χριστίνα
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ΒΑ (Hons) International Hospitality Management

ΒΑ (Hons) Professional Culinary Arts

U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

Πορτραίτα Αποφοίτων

“My experience in the college gave me a lot of knowledge for my future and my career. The 
college and the teachers were very helpful with all this and I am really grateful that I had the 
chance to work and be taught by them.”

“Όταν έφτασε η ώρα να επιλέξω κολέγιο, επέλεξα να μάθω από τους καλύτερους. Στο Mediter-
ranean College έμαθα αυτά ακριβώς που χρειαζόμουν για να συνεχίσω την καριέρα μου. Πίεση, 
σκληρή δουλειά και επιμονή στον στόχο, αλλά και συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση από τους 
καθηγητές και τα στελέχη του κολεγίου. Άψογες εγκαταστάσεις και χώροι μελέτης με καταπληκτική 
βιβλιοθήκη. Οι γνώσεις που αποκόμισα από το δυνατό ακαδημαϊκό πρόγραμμα ενίσχυσαν την 
αυτοπεποίθηση μου στον χώρο εργασίας και ο τρόπος μελέτης που διδάχτηκα αποτελεί σίγουρα το 
καλύτερο εργαλείο για την μετέπειτα πορεία μου στον επισιτιστικό κλάδο.”

“Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές ξεχωριστά που ήταν δίπλα μου και με βοήθησαν 
να μετατρέψω το όνειρο μου σε ένα ισχυρό όραμα για να βγω έξω στη κοινωνία να το επιδιώξω 
και να το επιτύχω ! 
Ευχαριστώ την οικογένεια μου που ήταν δίπλα μου και πίστεψε σε μένα γιατί η επίδοση 
προσδιορίζεται από την αγάπη! Τέλος, η ηγεσία, η συνεργασία, η στρατηγική σκέψη, η πειθαρχία και 
η αυτοπεποίθηση είναι μερικά από τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να αναπτύξει στο πρόγραμμα 
του HoSPITAlITY MANAGEMENT!”

“Τρία χρόνια γεμάτα γνώση! Τα μαθήματα ήταν όλα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών μου-
τον τουρισμό-, οι εργασίες βοηθητικές και πάντα προσαρμοσμένες στους φοιτητές, και φυσικά οι 
καθηγητές μας πάντα στο πλευρό μας να μας βοηθούν και να μας ενθαρρύνουν για ένα λαμπρό 
μέλλον!”

Καρυστινού Ναταλία – Βικτώρια

Γεωργίου Ευάγγελος

Μερκάϊ Ορσονέλα-Βασιλική

Σερεμετάκη Άννα-Μαρία
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ΒΑ (Hons) Professional Culinary Arts
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Θέλοντας να διευρύνω τις γνώσεις μου, που σχετίζονται με τον επισιτιστικό κλάδο, επέλεξα 
το Mediterranean. Στη διάρκειά της φοίτησης απέκτησα μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την 
οικονομική διαχείριση, το Management και το Marketing μιας επιχείρησης, βάζοντας τις βάσεις για 
μια ασφαλέστερη μελλοντική είσοδό μου στον επιχειρηματικό κόσμο.” 

“Η φοίτηση μου στο Mediterranean college ήταν μια μοναδική εμπειρία. Είχα την τύχη να γνωρίσω 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπήρξαν πηγή έμπνευσης για μένα και συνετέλεσαν στην δημιουργία 
νέων επαγγελματικών προοπτικών.”

“Η ζωή μας έχει δείξει πως ότι αξίζει είναι δύσκολο να αποκτηθεί. Ήταν μια δημιουργική χρονιά 
γεμάτη γνώση και εμπειρίες.”

“Μετά τις σπουδές μου στη ζαχαροπλαστική, θέλοντας να εμπλουτίσω τις επαγγελματικές μου 
γνώσεις άρχισα να φοιτώ στο Mediterranean College. Στο κολλέγιο μου δόθηκε η ευκαιρία για την 
επαγγελματική εξέλιξη στο Management, στο Marketing και στον οικονομικό τομέα. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τους καθηγητές μου για την άριστη συνεργασία και την ευχάριστη εμπειρία στο Medi-
terranean College. Και ελπίζω στο μέλλον να ξανά συνεργαστούμε.”

Δίγκας Αστέριος

Ηλιόπουλος Νικόλαος

Κωστάκης Μιχαήλ

Λαζαρόπουλος Δημήτριος

Σπανού Μαριάνθη

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
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ΒΑ (Hons) Professional Culinary Arts
U n i v e r s i t y  o f  D e r b y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Κατά τη φοίτηση μου στο Mediterranean College παρακολούθησα το προπτυχιακό πρόγραμμα 
Culinary Arts,ένα σύγχρονο και πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών επισιτισμού, το οποίο θα μου 
προσφέρει επαγγελματική ανέλιξη. Το πρόγραμμα μου έδωσε, τα απαραίτητα εφόδια τα οποία θα 
με βοηθήσουν προκειμένου να υλοποιήσω τους επαγγελματικούς μου στόχους.”

Στανίτσογλου Θεοδώρα

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
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Λίγα Λόγια για τη σχολή επαγγελμάτων υγείας

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας του Mediterranean College ιδρύθηκε με στόχο να στελεχώσει τον κλάδο με επαγγελματίες που να διαθέτουν 

άριστη θεωρητική κατάρτιση, σε συνδυασμό με πρακτική εκπαίδευση σε σύγχρονες πρακτικές και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δεξιότητες 

που αναζητά η σημερινή αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα βασίζονται στο βρετανικό μοντέλο εκπαίδευσης και δίνουν έμφαση τόσο στην έρευνα, όσο και στην επαγγελματική 

ετοιμότητα και ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων. Τούτο επιτυγχάνεται από τις μεθόδους αξιολόγησης που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα, αλλά 

και από το άριστα δομημένο πλαίσιο κλινικής άσκησης σε μονάδες του ιδιωτικού τομέα (νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα). Η εκπαίδευση και στις 

δύο γλώσσες (ελληνική και αγγλική) καθιστούν τους πτυχιούχους μας άκρως ανταγωνιστικούς και κινητικούς στη διεθνή αγορά εργασίας.

Δρ Μήτσίου Μαρία
Υπευθυνη Προγραμμάτων Φυσικοθεραπείας, 
ΜC Θεσσαλονίκης

είρήνή ταΜίώΛαΚή
Υπευθυνη Προγραμμάτων Φυσικοθεραπείας,
MC Αθήνας

Αγαπητοί απόφοιτοι,
Συγχαρητήρια για την αφοσίωση, τη συνεχή προσπάθεια και τον ζήλο που επιδείξατε στις σπουδές σας! 
Όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό τoυ Προγράμματος  Φυσικοθεραπείας του Mediterranean College είμαστε 
περήφανοι για εσάς και για τους υψηλούς ακαδημαϊκούς στόχους που κατακτήσατε. Τώρα έχετε όλα τα 
εφόδια ώστε να μπορέσετε να ξεκινήσετε το επαγγελματικό σας ταξίδι!
Ο ρόλος σας ως Φυσικοθεραπευτές στη διατήρηση και βελτίωση της Δημόσιας Υγείας είναι πολύ 
σημαντικός, γι’ αυτό θα πρέπει  να διατηρείτε τα υψηλά πρότυπα κλινικής πρακτικής στα οποία 
εκπαιδευτήκατε και να ακολουθείτε πάντα τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Να μην επαναπαύεστε 
και να εξελίσσετε τις γνώσεις και πρακτικές σας δεξιότητες με περαιτέρω σπουδές και επιμόρφωση.
Εμείς εδώ, όλο το προσωπικό του Mediterranean College θα είμαστε δίπλα σας στα επόμενα βήματα σας.
Καλό ταξίδι λοιπόν στον κόσμο της Φυσικοθεραπείας! Μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σας 
περιμένει!



ΒSc (Hons) Physiotherapy
M a n c h e s t e r  Μ e t r o p o l i t a n  U n i v e r s i t y

Πορτραίτα Αποφοίτων

“Σοφία είναι να γνωρίζεις τους περιορισμούς των γνώσεων σου. Το Mediterranean College τα 
τελευταία τρία χρόνια μού έδωσε βασικές γνώσεις και εμπειρίες στη φυσικοθεραπεία για να μπορώ 
να ξεπερνάω τα όριά μου και να βελτιώνομαι συνεχώς στο γνωστικό μου αντικείμενο. Θέλω να 
ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους καθηγητές μου, και όλους τους ανθρώπους που με στήριξαν 
όλα αυτά τα χρόνια για να πετύχω τους πρώτους στόχους μου στο ξεκίνημα της επαγγελματικής 
μου καριέρας..”

“one looks back with appreciation to the brilliant teachers, but with gratitude to those who be-
lieved in you. The curriculum is such a necessary raw material that makes you think outside the 
box, being innovative and trusting yourself. It was a wonderful experience.”

Ζορμπάς Χρήστος

Θυμιάκος Θεόδωρος
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HND coUNSEllING PSYcHoloGY
PEArSoN BTEc

Αγγελάκη Αμαλία
Αθανασιάδη Μαρία
Βορριά Γεωργία
Κουλίδου Βασιλεία
Κυριακουλάκης Σπυρίδων
Κωνσταντινίδης Παύλος
Λέτσιου Ευαγγελία
Μπίλιση Ελένη-Ζήνα
Μώρης Δημήτριος
Παντελή Ελένη
Σαρλάνη Αναστασία
Σταμάτογλου Ευάγγελος
Τσιριμώκος Γεώργιος
Χατζηγιάννη Παρασκευή
Τσετιανού Γεωργία

EXEcUTIVE DIPloMA IN SHIPPING MANAGEMENT
PEArSoN ASSUrED

Γιολδάσης Χρήστος
Ζόνγκα Τζένη-Ευγενία
Καραμούζης Σταμάτιος
Μαυραϊδόπουλος Ιωάννης
Μποβιάτσης Μιχαήλ
Παπαδόπουλος Βασίλειος 
Φαρμάκη Χαρίκλεια-Ευαγγελία
Χριστοπούλου Ιφιγένεια
Ψαραδέλης Μανούσος

EXEcUTIVE DIPloMA IN HoTEl & ToUrISM
MANAGEMENT | PEArSoN ASSUrED

Hajdari Sara
Kolyada olena
ogici Florian
Tlumak Khrystyna
Βελλίδη Εμμανουέλα
Καποδίστρια Μυρτώ
Καφετζή Ιωάννα
Μαξιμίδης Παύλος
Μουγιολλάρι Λάουρα
Σπηλιωτοπούλου Χρύσουλα

EXEcUTIVE DIPloMA IN DIGITAl & SocIAl MEDIA 
MArKETING | PEArSoN ASSUrED

Δέλα Χαρά
Θεοχάρης Παναγιώτης
Μπαστέας Κυριάκος-Αντώνιος
Παπαζαφειροπούλου Δάφνη-Βασιλική

HND Construction & Built Environment
PEArSoN BTEc

Λαζαρίδης Γεώργιος

EXEcUTIVE DIPloMA IN BUSINESS
ADMINISTrATIoN | PEArSoN ASSUrED

Αμουργιανός Κωνσταντίνος
Γιώτη Μαρία
Θεοφίλης Γεώργιος
Θεοχαροπούλου-Θεοχάρη Θεοδώρα
Κάγιαλης Δημήτριος
Λιοδάκης Γεώργιος
Μπουρίτης Χρήστος
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος-Παναγιώτης
Πρόνι Μαρσέλα 
Kulloli Anila

EXEcUTIVE DIPloMA IN fINANcIAl MANAGEMENT 
PEArSoN ASSUrED

Αληθινού Ελένη
Κοκολάκη Χριστίνα
Μούγια Ιωάννα
Μπλάνη Aθανασία
Νικολάου Κωνσταντίνος
Σκαμάγκας Νικόλαος

EXEcUTIVE DIPloMA IN GloBAl oPErATIoNS & 
loGISTIcS | PEArSoN ASSUrED

Βασιλείου Δημήτριος
Κιλκίδης Σάββας
Κυριάκου Ιωάννης
Νάτσης Δημήτριος
Πάντια Μαρία
Πουλιόπουλος Ανδρέας
Τσιάπρας Αθανάσιος
Χαμοξάρα Μαρία
Χατζησάββα Ειρήνη
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EXEcUTIVE DIPloMA IN MArKETING
MANAGEMENT | PEArSoN ASSUrED 

Αϊνατζιόγλου Ειρήνη
Αϊνατζιόγλου Ελισάβετ
Αργυροπούλου Πωλίνα
Βερυκόκου Άννα
Γκουζιώτη Άννα
Κούρτης Νικόλαος
Τρομπούκη Σοφία

EXEcUTIVE DIPloMA IN SPorTS MANAGEMENT
PEArSoN ASSUrED

Καμπούρης Κωνσταντίνος
Τζαβάρα Κωνσταντίνα
Τόντος Γεώργιος 
Τραγαντζοπούλου Αικατερίνη

ProfESSIoNAl DIPloMA IN SPorTS
PHYSIoTHErAPY | PEArSoN ASSUrED 

Αγγλοπούλου Ελένη-Κωνσταντίνα
Βλάχου Κυριακή
Βλουτόγλου Ελένη
Γραμμέλης Γεώργιος
Κάσο Γκρισίλντα
Κορμπής Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνου Βασίλειος
Παναγιωτίδης Ορέστης
Χατζηαναγνώστου Παρασκευή-Ειρήνη

ProfESSIoNAl DIPloMA IN SocIAl MEDIA
PEArSoN ASSUrED 

Αντωνόπουλος Μιχαήλ
Βαγιανού Βαρβάρα
Λαγουδάκη Σμαράγδα
Λάππου Διονυσία
Μπαθρέλλου Ειρήνη-Μαρία
Παπαδογεωργάκη Αθηνά
Σαρρής Τριαντάφυλλος Φίλιος
Σιόβας Χρήστος
Σκούρτας Παναγιώτης
Συμεωνίδου Ελισάβετ
Σωτηρόπουλος Φίλιππος
Τσιντάρη Ειρήνη
Τσιώρας Αναστάσιος

EXEcUTIVE DIPloMA IN HEAlTH cArE
MANAGEMENT | PEArSoN ASSUrED

Καρασαντέ Παναγιωτά
Κόκκαλη Χρυσούλα
Κονταξή Κυριακή
Κωστοπούλου Χριστίνα
Μαντούβαλου Μαρία
Παναγάκης Αθανάσιος
Πιπερός Ηλίας-Παναγιώτης
Χαρισιάδου Αλεξάνδρα

EXEcUTIVE DIPloMA IN lEADErSHIP & Hr
MANAGEMENT | PEArSoN ASSUrED

Αραμπατζής Αστέριος
Γκάρντνερ Νικόλ
Θεοδώρου Ευαγγελία
Καμπούρης Αθανάσιος
Καρπάθη Δήμητρα
Κοκοτίνης Αναστάσιος
Μαλέσης Γεώργιος-Δημήτριος
Μουσταφαράι Μαρίνα
Νυχά Χρυσούλα
Παντελιά Χριστίνα-Βιολέττα
Πλέσσα Παναγιώτα
Πυρομάλη Δήμητρα

επαγγεΛΜατίΚή ΜετεΚπαίΔευσή στή 
συΜΒουΛευτίΚή

Αδαμαντιάδη Μυρτώ
Μαμάκου Περσεφόνη
Μπογιατζή Χρυσαυγή
Ντίζου Άννα
Σιμωτά Ιωάννα
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T e s t i m o n i a l s
Άλλη μία ακαδημαϊκή χρονιά του Mediterranean College ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Κατά την διάρκεια του “Εxecutive Diploma” γνώρισα 

σπουδαίους ανθρώπους, που με εφοδίασαν με πλούσια χρώματα και μετέτρεψαν τον πίνακα των γνώσεων μου σε ένα σπουδαιότερο έργο 

για την κατάκτηση των ονείρων μου. Καλή σταδιοδρομία σε όλους τους αποφοίτους!

Αινατζιόγλου Ελισάβετ, Executive Diploma in Marketing Management

Μία χρονιά έκλεισε και μία καινούργια πολύ σύντομα ξεκινάει για όλους μας. Αν κάτι έμαθα κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου σε αυτό το 

πανεπιστήμιο είναι ότι , αν δουλέψω σκληρά θα αποκτήσω τις γνώσεις που χρειάζομαι για να κάνω τα όνειρά μου πλάνα και από πλάνα 

επιτυχίες! Συγχαρητήρια σε όλους για την σημερινή σας επιτυχία!!!

Αϊνατζιόγλου Ειρήνη, Executive Diploma in Marketing Management

Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές και τους ανθρώπους του κολλεγίου που ήταν διαθέσιμοι κάθε φορά που χρειάστηκα βοήθεια έτσι ώστε 

να μπορέσω να ολοκληρώσω το πρόγραμμα σπουδών μου με επιτυχία!

Αληθινού Ελένη, Executive Diploma in Financial Management

Ευχαριστώ πολύ τις καθηγήτριες μου κ. κ. Πουλιόπουλου, Λέκκα, Λούπου’ για όλα! Μας  συνοδέψαν σε ένα υπέροχο ταξίδι γνώσεων.  

Εύχομαι ότι καλύτερο σε όλους τους συμφοιτητές μου κι σε όλο το προσωπικό του κολεγίου. 

Aθανασιάδη Μαρία, ΗΝD in Counselling Psychology

Η εμπειρία μου στο MC ήταν αξιομνημόνευτη διότι πέρα από το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον συνάντησα αξιόλογούς ανθρώπους που μου 

έδωσαν την ευκαιρία να δω τον κλάδο που δραστηριοποιούμαι από διαφορετική σκοπιά. Επίσης το προσωπικό του κολλεγίου

ήταν πάντα εξυπηρετικό, ιδιαιτέρως η κ.Τοπάλη.

Χριστοπούλου Ιφιγένεια, Executive Diploma in Shipping

Η εμπειρία μου από τις σπουδές μου στο κολέγιο με γέμισε με τις καλύτερες αναμνήσεις και πλέον έχω τα εφόδια για να

αντιμετωπίσω τις δύσκολες προκλήσεις στην αγορά εργασίας.

Δέλλα Χαρά, Executive Diploma in Hotel Management 

“To know what you know, and what you do not know. That is true knowledge”

Confucius. 

Ogici Florian, Executive Diploma in Hotel Management

Ως σύμβουλος ψυχικής υγείας έχω την υποχρέωση και την ανάγκη, τόσο στον εαυτό μου όσο και σε αυτούς που έρχονται  κοντά μου, 

λόγω της ιδιότητας μου, να προχωρώ τις γνώσεις μου, να ενημερώνομαι, να μαθαίνω, ώστε τα πατήματα μου να γίνονται όλο και πιο 

στέρεα και δυνατά. Σε αυτή τη προσπάθεια της προσωπικής και επαγγελματική μου ανάπτυξης το MEDITERRANEAN CollEGE ήταν για 

άλλη μια φορά κοντά μου και άνοιξε ένα ακόμα παράθυρο μέσα από καταρτισμένες καθηγήτριες με συνέπεια, ενδιαφέρον και ζήλο. Τις 

ευχαριστώ και  εύχομαι καλή συνέχεια!

Ντίζου Άννα, Επαγγελματική Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
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T e s t i m o n i a l s
Η φοίτηση μου στο κολέγιο ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα από την οποία εμπλούτισα τις γνώσεις μου και ανέπτυξα τον τρόπο σκέψης 

μου. Στη διάρκεια αυτής της χρονιάς γνώρισα ανθρώπους με τους οποίους θα μας συνδέει μια ξεχωριστή φιλία.

Κόκκαλη Δήμητρα, Executive Diploma in Health Care Management

Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του Executive Diploma στο Financial Management, συγκέντρωσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, ουσιαστικές και περιεκτικές γνώσεις. Μέσα από αυτές και μέσα από άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές, κατάφερα να δω 

βελτίωση σε πολλούς τομείς της καθημερινής μου επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Νικολάου Κωνσταντίνος, Εxecutive Diploma in Financial Management

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύζυγο και την κόρη μου που με στήριξαν ώστε να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Την αγαπημένη μου 

καθηγήτρια κα. Έλενα Πουλοπούλου για τη συνολική της παρουσία, ως εκπαιδευτικός και ως άνθρωπος, την κα. Ελένη Λούπου για την 

κατανόησή της, όπως και την ομάδα μου που συνταξιδέψαμε. Η διαδρομή μου συνεχίζεται ως εκπαιδευόμενη συστημική ψυχοθεραπεύτρια.

Κουλίδου Βασιλεία, HND in Counselling Psychology 

H απόφαση μου να παρακολουθήσω το πρόγραμμα με τίτλο Executive Diploma in Shipping Management  αποδείχθηκε σωστή.  Mου 

δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσω και να γνωρίσω τον τομέα της ναυτιλίας που πάντοτε με ενδιέφερε και να αποκτήσω ένα  πτυχίο το οποίο 

θα μου δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθώ επαγγελματικά με το χώρο της ναυτιλίας.

Μαυραϊδόπουλος Ιωάννης, Executive Diploma in Shipping

Can’t express my gratitude enough at the Mediterranean College and all the people there, who helped me through this year of achieve-

ment. As a graduate of the program of Executive Diploma in Hotel and Tourism Management, i got knowledge and courage to stand for 

myself as an educated person.

Mujollari Laura, Executive Diploma in Hotel and Tourism Management

Το μονοπάτι για την σωστή επιλογή μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας πρέπει να ξεκινάει με κατεύθυνση την γνώση και την αξιοπιστία, 

μετά ακολουθεί η εμπιστοσύνη και τέλος η προσπάθεια που ανταμείβεται πάντα!!!! Σας ευχαριστώ για όσα περάσαμε μαζί…

Παναγάκης Αθανάσιος, Executive Diploma in Health Care Management

Έμαθα πολλά σε ένα κομμάτι της φυσιοθεραπείας που με ενδιαφέρει και έχω τώρα την δυνατότητα να βοηθήσω

περισσότερους ανθρώπους από πριν.

Παναγιωτίδης Ορέστης, Professional Diploma in Sports Physiotherapy

Όσον αφορά τη βοήθεια, την ανατροφοδότηση , τη γενική βοήθεια, τις  υπηρεσίες και το προσωπικό  του κολεγίου το βρήκα εξαιρετικό.

Η ανατροφοδότηση σχετικά με τις αναθέσεις ήταν εποικοδομητική και επίκαιρη, αλλά πάντα θετική και κίνητρα. Απόλαυσα πλήρως την 

πορεία και βρήκα το mediterranean college να είναι θαυμάσιο από κάθε άποψη ...

Πίπερος Ηλίας Παναγιώτης, Executive Diploma in Health Care Management

Στους γονείς οφείλομεν το ζην,στους δε διδασκάλους το ευ ζην.Μέγας Αλέξανδρος.

Πλέσα Παναγιώτα, Executive Diploma in Leadership & HR

Οι έμπειροι καθηγητές αλλά και επιλογές των μαθημάτων  του προγράμματος φοίτησης βοήθησαν στο να ολοκληρωθεί

με επιτυχία το Executive Diploma in Shipping. Σας ευχαριστώ από καρδιάς γι’ αυτό το ταξίδι.

Ψαραδέλης Μανούσος, Εxecutive Diploma in Shipping







“Nothing is ever really
lost to us as long as we

remember it.”
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