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ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΙΟΥ-ΕΥΗ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



Οι ιχθυοκαλλιέργειες ένας 
από τους ταχύτατα 
αναπτυσσόμενους τομείς της 
αγροδιατροφής.

Η χώρα μας είναι σήμερα ο 
μεγαλύτερος παραγωγός και 
εξαγωγέας Μεσογειακών 
ειδών ψαριών στην ΕΕ



Τσιπούρα
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Φύκια

Προϊόντα Ελληνικών Υδατοκαλλιεργειών



Ο κλάδος δημιουργεί 12.000 
θέσεις άμεσης και έμμεσης 
εργασίας κυρίως σε παράκτιες 
ή απομακρυσμένες περιοχές.

Αν σου αρέσει η ζωή έξω από 
την Αθήνα ή άλλες μεγάλες 
πόλεις κοντά στη θάλασσα ή 
στο εργαστήριο:



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
• Ιχθυολόγος 
• Υδροβιολόγος
• Ωκεανογράφος
• Ειδικός διαχείρισης παράκτιας ζώνης
• Διευθυντής παραγωγής
• Ειδικός θαλάσσιος περιβαλλοντολόγος
• Τεχνίτης υποβρύχιων εργασιών (Δύτης) υδατοκαλλιέργειας
• Επιστημονικός ερευνητής στις Υδατοκαλλιέργειες
• Τεχνολόγος Υδατοκαλλιεργειών
• Ιχθυοπαθολόγος-Κτηνίατρος υδατοκαλλιέργειας
• Υπεύθυνος πωλήσεων και μάρκετινγκ αλιευτικών προϊόντων
• Επιθεωρητές Τροφίμων Θαλάσσιας προέλευσης
• Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Θέματα σχετικά με τον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών
• Εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα της αλιείας και της ασφάλειας των τροφίμων



ΣΠΟΥΔΕΣ



Εγκαταστάσεις-Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 Συστήματα υδατοκαλλιέργειας
 Απόδοση ψαριών
 Ποιότητα νερού
 Διατροφή ψαριών
 Στρες ψαριών
 Χημική σύσταση και ποιότητα ψαριών
 Διασφάλιση ποιότητας Προϊόντων 

Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών



ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Οι εργαζόμενοι στις υδατοκαλλιέργειες έχουν διάφορους τίτλους 
εργασίας: υδατοκαλλιεργητές, τεχνολόγοι υδατοκαλλιέργειας, 
διευθυντές παραγωγής και ιχθυολόγοι είναι τυπικά παραδείγματα.

Για όλους αυτούς τους τίτλους, η κύρια περιγραφή της εργασίας 
είναι: 
 η φροντίδα των υδρόβιων ειδών που τους έχουν ανατεθεί
 η παρακολούθηση του περιβάλλοντος των εκτρεφόμενων ειδών 

και η διατήρηση των συνθηκών αυτών 
 η βελτιστοποίηση της υγείας τους 
 η επίτευξη των στόχων παραγωγής της μονάδας



ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Γνώσεις Χημείας Γνώσεις 
Βιολογίας

Εργαστηριακή 
εμπειρία 

Γνώσεις 
Μαθηματικών

Βασικές γνώσεις 
μηχανολογίας Καλή γνώση Η/Υ

Ικανότητα 
Διαχείρισης

Επικοινωνιακές 
δεξιότητες



ΟΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ
ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ



ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Το MENTOR είναι ένα έργο που υλοποιείται με 
συνεργασία επτά εταίρων από 4 χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου  με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας 
Blue Career Center, η οποία προσπαθεί να  διευκολύνει 
και να προωθήσει την επικοινωνία μεταξύ της 
εκπαίδευσης, της έρευνας  και των ενδιαφερομένων 
επιχειρήσεων. 

Το Κέντρο θα προωθεί τη σταδιοδρομία στους τομείς της μπλε οικονομίας με την ανάπτυξη 
κατάλληλων δικτύων, ενημερωτικών και εκπαιδευτικών εργαλείων. Βασικοί στόχοι είναι ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός με σκοπό τη μείωση της ανεργίας και η κινητικότητα των 
εργαζομενων μεταξύ των γαλάζιων επαγγελμάτων.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ……

• Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το:
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