
Συνέντευξη με τον κ. Φειδία Παπανικολάου, απόφοιτος 2012, Executive
Insurance Consultant,  κάτοχος MBA .
             
            https://www.linkedin.com/in/phediaspapanicolaou/ 

Τι έχετε σπουδάσει, πότε αποφοιτήσατε και πως αποφασίσατε να σπουδάσετε αυτό το
αντικείμενο;

"Είχα την τύχη και την τιμή να ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της πόλης μας κατά την πρώτη
ακαδημαϊκή του χρονιά, συγκεκριμένα αποφοίτησα το 2012 από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ ενώ
στην παρούσα φάση μόλις ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου μας.

Όσο αφορά το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), ήταν κάτι που για καιρό είχα στο
μυαλό μου ότι θα έπρεπε να το είχα ως εφόδιο για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Λόγω όμως
του βεβαρημένου καθημερινού προγράμματος και κατά συνέπεια της έλλειψης χρόνου, η επιλογή του
να το παρακολουθήσω σε άλλη πόλη ή στο εξωτερικό δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων εφικτή. Με την
έναρξη όμως της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, άδραξα την χρυσή αυτή ευκαιρία
που μου δόθηκε και κατάφερα να αποκομίσω ένα θησαυρό γνώσεων τις οποίες άμεσα τις εφάρμοσα
σε επαγγελματικό πεδίο. Αλλά ξέρετε, οι γνώσεις από μόνες τους, στις πλείστες των περιπτώσεων δεν
είναι ωφέλιμες όσον αφορά το επιχειρείν. Πρέπει, αυτές, μέσω της ιδιοσυγκρασίας μας, της στάσης
μας και των στόχων που ήδη θέσαμε, απαραίτητα να καταφέρουμε να τις μετατρέψουμε σε δεξιότητες
στο επαγγελματικό ή επιχειρηματικό πεδίο και ακολούθως αυτές οι δεξιότητες να μας γίνουν τρόπος
ζωής και δράσης, αυτό που πολλοί αποκαλούν συνήθεια. Αυτή, βέβαια, η αλληλουχία δράσεων και
γεγονότων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς το πρώτο προαπαιτούμενο που είναι η γνώση την οποία
μου πρόσφερε το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος."

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΣ

Ποια είναι η καλύτερη ανάμνηση κατά την περίοδο φοίτησής σας;

"Μόνο η ανάγνωση της συγκεκριμένης ερώτησης μου προκάλεσε την ανάκληση πλημμυρίδας
αναμνήσεων. Όλες ανεξαιρέτως είναι ευχάριστες σήμερα, και τονίζω το σήμερα, γιατί κατά την
διάρκεια των σπουδών υπήρχαν και δυσκολίες. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν εργάζεσαι, είσαι
οικογενειάρχης και ταυτόχρονα έχεις και τις απαιτήσεις των σπουδών η πίεση είναι αναπόφευκτη.
Παρόλα αυτά, αυτό που μένει είναι η γλυκιά ανάμνηση της ικανοποίησης ότι τα κατάφερες."

Σε τι σας βοήθησε η απόκτηση του πτυχίου;

"Η γνώση πάντα δημιουργεί δύναμη, διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες, οξύνει το νου,
εδραιώνει την ταπεινότητα, αλλά ταυτόχρονα, ενισχύει και την αυτοπεποίθηση. Επομένως,
προσωπικά σε μένα ήταν ωφέλιμο, όχι τόσο το τυπικό μέρος της απόκτησης ενός ακόμα ακαδημαϊκού
τίτλου, αλλά κυρίως το ουσιαστικό κομμάτι, το μέρος δηλαδή της γνώσης της οποίας τα οφέλη
ανέφερα προηγουμένως." 



Ποια είναι η γνώμη σου για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος;

"Ο Πλάτων κάποτε είπε ότι για να έχεις γνώμη πρέπει να έχεις γνώση, είχα την τύχη να φοιτήσω και σε
πανεπιστήμια του εξωτερικού και επομένως μπορώ να έχω άποψη για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις
Πάφος. Σας λέω ότι δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε από αυτά. Απεναντίας για εμάς τους Παφίτες
τουλάχιστον, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της εγγύτητας καθώς και του μικρού αριθμού φοιτητών στις
αίθουσες διδασκαλίας."

Ποια είναι η σημερινή σας κατάσταση και πως την χαρακτηρίζετε;

"Αντιλαμβάνομαι ότι θα αναφέρεστε στον επαγγελματικό τομέα. Δραστηριοποιούμαι στον ασφαλιστικό
τομέα, είμαι ασφαλιστικός σύμβουλος και παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά και φυσικά
πρόσωπα. Στο τομέα τον δικό μας υπάρχουν μετρήσιμα και καθαρά αντικειμενικά κριτήρια για το αν
κάποιος είναι επιτυχημένος ή όχι. Τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια ήμουν πάντοτε ένας εκ των
κορυφαίων ασφαλιστικών συμβούλων στην χώρα μας. Τιμήθηκα από τις εταιρείες με τις οποίες
συνεργάστηκα, έλαβα διεθνείς διακρίσεις, ήμουν ομιλητής σε αρκετά συνέδρια, αλλά κυρίως με τίμησε
και με τιμά η εμπιστοσύνη του κόσμου που επέλεξε να συνεργαστεί και να συνεχίζει να συνεργάζεται
μαζί μου. Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαι είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό και
απαιτητικό, επομένως πέρα από την αγάπη για το επάγγελμα και τον συνάνθρωπο, πέρα από την
ανάγκη να αποκτήσεις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, θεωρώ ότι πλέον αναγκαία προϋπόθεση
επιτυχίας είναι και η ύπαρξη ενός ισχυρού ακαδημαϊκού υποβάθρου το οποίο σου δίνει την
δυνατότητα να διεισδύεις σε πτυχές της συμβουλευτικής που σου επιτρέπουν να επιτυγχάνεις
ποιοτικότερα αποτελέσματα και κατά συνέπεια μεγαλύτερη ανάπτυξη των εργασιών σου. Άρα
απαντώντας στο ερώτημα σας, την σημερινή μου κατάσταση θα την χαρακτήριζα ως καλή, αλλά ποτέ
δεν υπάρχουν όρια και η συνεχής, η αδιάλειπτη επιμόρφωση και αυτοβελτίωση είναι από τους
βασικότερους παράγοντες στην επαγγελματική εξέλιξη."

Ποιο είναι το καλύτερο κομμάτι της δουλειάς που έχετε επιλέξει να κάνει και πόσο σας
έχει βοηθήσει η απόκτηση του πτυχίου;

"Στην δουλειά μου θα έλεγα ότι το καλύτερο κομμάτι είναι αυτό που έχει να κάνει με τον εντοπισμό,
την ποσοτικοποίηση, την ιεράρχηση των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών και ακολούθως την
παρουσίαση των λύσεων για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Ειδικότερα σε περιπτώσεις
επιχειρηματικών ασφαλίσεων, ο σύμβουλος πρέπει κατ’ αρχήν να είναι σε θέση να διαβάζει και να
αντιλαμβάνεται οικονομικές καταστάσεις όπως τον ισολογισμό, καταστάσεις χρήσεως και χρηματικών
ροών ούτως ώστε να δύναται να παρουσιάσει λύσεις βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα, οι οποίες
βεβαίως θα ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες των πελατών. Σε αυτό το εξειδικευμένο κομμάτι
της δουλείας μου δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ με τον τρόπο που επιβάλλει τόσο η συμβατική
μου όσο και η ηθική μου υποχρέωση προς τους πελάτες αυτούς για μια ποιοτική συμβουλευτική
υπηρεσία αν δεν έπαιρνα τις απαιτούμενες γνώσεις από το μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Πέραν τούτου με βοήθησε πάρα πολύ στο θέμα της διοίκησης του προσωπικού του γραφείου μου. Οι
γνώσεις που απέκτησα με ανάγκασαν να αλλάξω σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο διοίκησης των
υπαλλήλων μου – συνεργατών μου με προφανή αποτελέσματα. Επιπρόσθετα στον επαγγελματικό μου
τομέα παρεμβάλλεται έντονα το νομικό στοιχείο, άρα και οι νομικές γνώσεις τις οποίες απέκτησα από
τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος συνεχίζουν να είναι καταλυτικές ως προς την
ποιοτικότερη συμβουλευτική προς τους πελάτες μου."  



Τι θα συμβουλεύατε τον εαυτό σας όντας φοιτητής ή τι συμβουλές θα δίνατε σε έναν/
μια φοιτητή/τρια;

"Γενικότερα, είχα και έχω την τάση να δίνω και στους άλλους τις συμβουλές που προσπαθώ να δίνω
και στον εαυτό μου. Οι συμβουλές που θα έδινα σε ένα φοιτητή ή μια φοιτήτρια στηρίζονται πάνω
σε τέσσερις λέξεις: χρόνος, όραμα, στόχος και γνώση. Αρχίζοντας με τον χρόνο, θα έλεγα ότι είναι το
πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε και το μοναδικό που είναι στη πραγματικότητα δικό μας. Κατά
συνέπεια, η ορθή και ωφέλιμη αξιοποίηση του χρόνου είναι καταλυτικής σημασίας παράγοντας για
την επιτυχία, όπως και αν την εκλαμβάνει ο καθένας από εμάς.
Ακολούθως, θα τους έλεγα πάντα να έχουν όραμα στη ζωή τους και στόχους, οι οποίοι να είναι
συγκεκριμένοι. Χωρίς στόχο, είμαστε χαμένοι, αφού δεν ξέρουμε που θέλουμε να φτάσουμε. Ο
στόχος σου δίνει κίνητρο και δύναμη να επικεντρωθείς σε αυτό και είναι ο μόνος τρόπος για να
πετύχεις κάτι και να φέρεις αποτέλεσμα. Επίσης, το να θέτεις στόχους σε βοηθά, πάντοτε, να
επιτυγχάνεις περισσότερα, να βελτιώνουμε την απόδοσή μας, να αυξάνουμε και να ενδυναμώνουμε
την παρακίνηση μας και να αισθανόμαστε μεγαλύτερη ικανοποίηση για τα επιτεύγματά μας, αφού
γίνονται ξεκάθαρα πλέον στα μάτια μας.
Τέλος, θα επαναλάβω ότι η γνώση είναι δύναμη. Θα τους συμβούλευα να επενδύουν μια ζωή
ολόκληρη στη γνώση, αλλά να προχωρούν και κάποια βήματα παρακάτω. Αφού μπουν σε αυτήν την
αέναη διαδικασία απόκτησης της γνώσης μέσω της στάσης ζωής, του τρόπου σκέψης και της
συμπεριφοράς, αυτή τη γνώση να την μετατρέψουν σε δεξιότητα, είτε πρόκειται για το επάγγελμα
τους είτε και για την κοινωνική τους συμπεριφορά. Ακολούθως, αυτή η ακολουθία απόκτησης
γνώσης και μετουσίωσής της σε ικανότητες- δεξιότητες να γίνεται συνήθεια και τρόπος ζωής."      

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος
Γραφείο Αποφοίτων 

Τηλ.: +357 26843500 / 3360

 alumni@nup.ac.cy

 

Τι σχέδια έχετε για το μέλλον;

"Τα σχέδια μου για το μέλλον είναι αφενός, η επέκταση των επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων
και αφετέρου, η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων μου είτε αυτές είναι συναφείς με το
επάγγελμα μου είτε όχι. Για εμάς τουλάχιστον του πολίτες της Πάφου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις
Πάφος είναι χρυσή ευκαιρία την οποία δεν μπορούμε να την αφήνουμε ανεκμετάλλευτη."

https://www.nup.ac.cy/gr/the-university/nup-alumni-office/

