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Αξιότιμοι,  

Με την παρούσα επιστολή, σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα που προσφέρει η Ελληνική Ένωση 

Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA για τη διοργάνωση διαδικτυακής παρουσίασης 

στους μαθητές σας, με σκοπό να γνωρίσουν τις ευκαιρίες για επαγγελματική σταδιοδρομία που 

προσφέρει ο αναπτυσσόμενος κλάδος της Γαλάζιας Οικονομίας.  

Οι ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρουν τα «επαγγέλματα της θάλασσας» για τους νέους/νέες 

καλύπτουν μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, τόσο στους παραδοσιακούς τομείς, όπως ο παράκτιος 

τουρισμός, η αλιεία, οι θαλάσσιες μεταφορές και η ναυπηγική, όσο και σε καινοτόμους κλάδους όπως 

οι ιχθυοκαλλιέργειες, η ωκεάνια ενέργεια και η θαλάσσια βιοτεχνολογία στους οποίους καταγράφεται 

ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης.   

Σήμερα, η Γαλάζια Οικονομία στην Ευρώπη απασχολεί 5,4 εκ εργαζομένους και αναμένεται να 

διπλασιαστεί έως το 2030.  Tην ίδια στιγμή, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που αδυνατούν να καλύψουν 

κενές θέσεις εργασίας με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό1, και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

οι νέοι/νέες δεν γνωρίζουν τον κλάδο και τις ευκαιρίες. Ειδικότερα, η Ελλάδα, παρά την μακρά 

παράδοση στη ναυτιλία και τον παράκτιο τουρισμό, καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 

των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (36,6%)2 και «υποφέρει» από το πρόβλημα της αναντιστοιχίας 

δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας3.  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις, το Blue Generation - που χρηματοδοτείται από το 

Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA and Norway Grants Fund for Youth 

Employment) - έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η HELMEPA, όπως και άλλοι φορείς του έργου, διοργανώνει παρουσιάσεις σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς που έχουν επαφή με τους νέους για να παρουσιάσει τα 

επαγγέλματα της θάλασσας και τις προοπτικές για σταδιοδρομία στη Γαλάζια Οικονομία.   

Ειδικότερα έχουμε αναπτύξει έναν αναλυτικό Δωρεάν Οδηγό Καριέρας (βλ. συνημμένα) που παρέχει 

πληροφορίες για τις ευκαιρίες κατάρτισης και το καθεστώς απασχόλησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο και διανέμεται δωρεάν σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.   

Σε όσους εκφράσουν ενδιαφέρον για τα σχετικά επαγγέλματα, παρέχεται επιπλέον δωρεάν 

Εξατομικευμένη Καθοδήγηση από τους εξειδικευμένους Μέντορες σε συνεργασία με κορυφαίους 

ευρωπαϊκούς φορείς - εμπειρογνώμονες στη Γαλάζια Οικονομία. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα 

στους νέους/νέες να επισκεφτούν εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και οργανισμών, όπου θα βιώσουν την 

εμπειρία της καθημερινότητας αυτών που απασχολούνται σε κάθε κλάδο στο φυσικό εργασιακό 

περιβάλλον (study visits).   
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Όλες οι δράσεις είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις που επιτάσσουν οι συνθήκες Covid-19, και 

συνεπώς προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση της τεχνολογίας με e-παρουσιάσεις και remote 

συνεργασίες.  

Θα χαρούμε να συνεργαστούμε με στόχο την υποστήριξη των μαθητών σας στην επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία, προγραμματίζοντας μια διαδικτυακή παρουσίαση σε ημέρα/ώρα που θα 

συμφωνήσουμε. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και πληροφορία.  

 

Με εκτίμηση,   

 

Λαΐνος Ιάσονας | ilainos@helmepa.gr 

Υπεύθυνος Ναυτιλίας 

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος  
 

Website: bluegeneration.org  

Πλατφόρμα Αναζήτησης Εργασίας και Εκπαίδευσης: www.bluegeneration.careers  

Facebook: Blue Generation project   
LinkedIn: Blue Generation project  
Twitter: BlueGeneration_  
Instagram: blue_generation_project 

 
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή SWD, 2017  

2 EUROSTAT: Ιανουάριος 2019  

3 Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) 

 

Η HELMEPA, έχοντας άμεση επαφή με την εκπαιδευτική και νεανική κοινότητα και έχοντας αναπτύξει 

ένα αξιόπιστο, ανθεκτικό και βιώσιμο δίκτυο ενεργών κοινοτήτων, στοχεύει μέσω του Blue Generation 

Project στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην ολοένα αυξανόμενη 

δυναμική των επαγγελμάτων της θάλασσας. Φέτος γιορτάζουμε 40 χρόνια πολυδιάστατης δράσης και 

συλλογικής προσφοράς, συνεχίζοντας να υποστηρίζουμε τους νέους με προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και ενημέρωσης, με υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και με άλλες πρωτοβουλίες 

με στόχο στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς. 
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