
                                                        

 

Δελτίο Τύπου 

Εργαστήρι Γαλάζιων Δεξιοτήτων στην Ναυτιλία και τα 
Λιμάνια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ναυτιλίας 2021 
 
Το έ ργο “Sea of Experience” συμμέτέί χέ στην Ευρωπαί κη  Ημέ ρα Ναυτίλί ας 
(ΕMD 2021) μέτα  απο  προ σκληση της ΓΔ Θαλα σσίας Πολίτίκη ς καί Πολίτίκη ς 
γία την Αλίέί α, της Ευρωπαί κη ς Επίτροπη ς (DG MARE). Η Ευρωπαί κη  Ημέ ρα 
Ναυτίλί ας πραγματοποίη θηκέ στο Den Helder της Ολλανδί ας, στίς 20 καί 21 
Μαί ου 2021. Η έκδη λωση δίοργανω θηκέ απο  κοίνου  μέ την πο λη Den Helder, 
την έπαρχί α Noord-Holland καί το Υπουργέί ο Υποδομω ν καί Δίαχέί ρίσης 
Υδα των. 
 
Το Εθνίκο  Μέτσο βίο Πολυτέχνέί ο, ως συντονίστη ς του έ ργου “Sea of 
Experience”, έπίλέ χθηκέ γία να οργανω σέί έ να απο  τα παρα λληλα έργαστη ρία 
που πραγματοποίη θηκαν στα πλαί σία της έκδη λωσης. Κατα  τη δία ρκέία του 
έργαστηρί ου μέ τί τλο «Γαλα ζίές δέξίο τητές στη ναυτίλί α καί τα λίμα νία», 
παρουσία στηκαν οί τρέ χουσές τα σέίς καί οί μέλλοντίκέ ς προκλη σέίς σχέτίκα  
μέ τίς απαραί τητές δέξίο τητές στους τομέί ς της γαλα ζίας οίκονομί ας καί πω ς η 
δίπλη  μέτα βαση, δηλαδη  η ψηφίακη  καί πρα σίνη μέτα βαση έπηρέα ζέί τους 
τομέί ς αυτου ς. 
 
Η ομα δα του έργαστηρί ου πέρίλα μβανέ ομίλητέ ς απο  δίαφορέτίκέ ς 
έυρωπαί κέ ς χω ρές μέ μέγα λη έπαγγέλματίκη  έμπέίρί α στον δημο σίο καί τον 
ίδίωτίκο  τομέ α. Συντονίστη ς του έργαστηρί ου η ταν ο Αναπληρωτη ς 
Καθηγητη ς Νίκο λαος Βέντί κος απο  το Εθνίκο  Μέτσο βίο Πολυτέχνέί ο. Κατα  τη 
δία ρκέία του έργαστηρί ου, πραγματοποίη θηκαν αρκέτέ ς δημοσκοπη σέίς 
σχέτίκα  μέ τίς απο ψέίς των συμμέτέχο ντων γυ ρω απο  τα θέ ματα των 
γαλα ζίων δέξίοτη των καί των έπαγγέλμα των της θα λασσας. 
 
Ένα απο  τα κυ ρία αποτέλέ σματα του έργαστηρί ου αφορου σέ την αυξανο μένη 
ανα γκη έπαναπροσδίορίσμου  (reskilling) καί αναβα θμίσης (upskilling) των 
γαλα ζίων δέξίοτη των γία να συμβαδί ζουν μέ τον συνέχω ς μέταβαλλο μένο 
ρο λο του ανθρω πίνου στοίχέί ου στίς λίμένίκέ ς έπίχέίρη σέίς καί στα πλοί α. Οί 
ψηφίακέ ς δέξίο τητές, η έπί λυση προβλημα των καί η προσαρμοστίκο τητα 
η ταν μέρίκέ ς απο  τίς δέξίο τητές που έμφανί ζονταν συχνα  κατα  τη δία ρκέία  



                                                        

 

 
των συζητη σέων. Άλλα σημαντίκα  αποτέλέ σματα αφορου σαν την συμμέτοχη  
των γυναίκω ν στην ναυτίλίακη  βίομηχανί α καί τα νέ α προφί λ έργασί ας στα 
λίμα νία καί τα πλοί α. 
 
Το έργαστη ρίο «Γαλα ζίές δέξίο τητές στη ναυτίλί α καί τα λίμα νία» 
τροφοδο τησέ μία ένδίαφέ ρουσα συζη τηση σχέτίκα  μέ το ανθρω πίνο στοίχέί ο, 
τίς δέξίο τητές καί την γαλα ζία βίομηχανί α. Η δίαχέί ρίση της ναυτίλί ας καί των 
λίμέ νων έξέλί σσέταί συνέχω ς καί, ως έκ του του, έμφανί ζονταί νέ ές δέξίο τητές 
καί νέ α προφί λ έργασί ας. Οί προκλη σέίς της νέ ας έποχη ς μας έπίβα λλουν να 
προέτοίμα σουμέ τη βίομηχανί α ω στέ να προσαρμοστέί  κατα λληλα καί να 
έυημέρη σέί. 
 
Το έ ργο “Sea of Experience” συγχρηματοδοτέί ταί απο  το Ευρωπαί κο  Ταμέί ο 
Θα λασσας καί Αλίέί ας (European Maritime and Fisheries Fund – EMFF) της 
Ευρωπαί κη ς Επίτροπη ς. Γία πέρίσσο τέρές πληροφορί ές μπορέί τέ να 
ένημέρωθέί τέ μέ σω της  ίστοσέλί δας του έ ργου https://seaofexperience.org/  
ο πως καί να έπίκοίνωνη σέτέ μέ την Λέίτουργο  του ΚΕΒΕ Δρ. Άντρη Θέοδω ρου 
email: a.theodorou@ccci.org.cy. 
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