
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ;

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
ΣΤΙΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Υδατοκαλλιέργεια είναι η εκτροφή υδρόβιων ζωικών οργανισµών (όπως ψαριών, µαλακίων, καρκινοειδών), καθώς και η καλλιέργεια 
υδρόβιων φυτών ή φυκών. Η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια αναπτύσσεται ραγδαία στην Ανατολική Μεσόγειο, µε την παραγωγή να φτάνει 
το 15% της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και το 80% της παραγωγής λαβρακιού και τσιπούρας στην ΕΕ. Το κυριότερο είδος που 
εκτρέφεται στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου είναι το µύδι της Μαύρης Θάλασσας και υπάρχουν πολλές µονάδες παραγωγής µυδιών 
στη δυτική ακτή της Μαύρης Θάλασσας.
Οι υδατοκαλλιέργειες είναι µια αναπτυσσόµενη βιοµηχανία και εποµένως υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και σε όλο τον κόσµο. Η σταδιοδροµία στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών απαιτεί ποικίλες δεξιότητες και 
ειδικά προσόντα µε σπουδές σε: υδατοκαλλιέργεια, βιολογία, περιβαλλοντική (βιο)επιστήµη, διαχείριση αλιείας, επιστήµες της θάλασσας 
/ ωκεανογραφία, κτηνιατρική, ζωολογία, εφαρµοσµένες χηµικές και βιολογικές επιστήµες. Είναι απαραίτητες οι βασικές γνώσεις βιολογίας 
και χηµείας, όπως επίσης και η διαρκής ενηµέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών.

•  Ιχθυολόγος 
•  Υδροβιολόγος 
•  Ωκεανογράφος 
•  Μηχανικός υδατοκαλλιεργειών
•  Υπεύθυνος εκκολαπτηρίου
•  Υπεύθυνος συσκευαστηρίου – 

µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων 
•  Προσωπικό συσκευαστηρίου – 

µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων 
•  Ειδικός διαχείρισης παράκτιας ζώνης        
•  ∆ιευθυντής Παραγωγής 
•  Θαλάσσιος Βιολόγος 
•  Θαλάσσιος Γεωλόγος 
•  Ειδικός Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
•  Ερευνητής σε θέµατα υδατοκαλλιέργειας
•  Τεχνολόγος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

•  Προσωπικό µονάδας 
υδατοκαλλιέργειας 

•  Υπεύθυνος εργαστηρίου αλιευτικής 
έρευνας 

•  ∆ύτης (τεχνίτης υποβρυχίων 
εργασιών) 

•  Επιθεωρητής αλιευτικών προϊόντων
•  Ενυδρειολόγος
•  Ειδικός Υδροπονίας
•  Ιχθυοπαθολόγος
•  Ειδικός Marketing (εµπορία και 

προώθηση) θαλασσινών 
προϊόντων

•  Ειδικός στη διατροφή υδρόβιων 
οργανισµών 

•  Νοµικός ειδικός σε θέµατα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας 

ΓΙΝΕ ΓΑΛΑΖΙΟΣ,
∆ΙΑΛΕΞΕ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ 
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Πώς να αποκτήσετε το επάγγελµα των ονείρων σας και τα εφόδια για µια επιτυχηµένη γαλάζια καριέρα



ΕΤΑΙΡΟΙ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ∆ΙΑΛΕΞΩ ΜΙΑ 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ;

ΕΙΜΑΣΤΕ Ε∆Ω
ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Δεν μπορούμε να ελέγξουμε 
τον άνεμο, αλλά μπορούμε 
να κατευθύνουμε το πανί - 
 ας είμαστε ο πλοηγός σας!

Σας ενδιαφέρει ο συνδυασµός της διατήρησης των φυσικών οικοσυστηµάτων µε 
την εφαρµογή βιώσιµων και φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων παραγωγής 
τροφίµων; Ή µήπως θα θέλατε να έχετε τη δική σας επιχείρηση µε ψάρια ή οστρακο-
ειδή και να αποκτήσετε µια ανεξάρτητη πηγή εισοδήµατος;

Τι θα λέγατε να ακολουθήσετε µία δυναµική σταδιοδροµία γεµάτη προκλήσεις µε 
ανταγωνιστικό µισθό, οφέλη, ευκαιρίες για πρόοδο και σταθερή απασχόληση µέσα 
στο φυσικό περιβάλλον σε µονάδες παραγωγής ψαριών και οστρακοειδών  και σε 
ιχθυογεννητικούς σταθµούς; Είστε ένα αφοσιωµένο άτοµο µε έντονη αίσθηση 
ευθύνης για τη φροντίδα των ζώων και την περιβαλλοντική διαχείριση; Είναι η 
οµαδική εργασία, οι δεξιότητες επικοινωνίας και η θετική διάθεση, τα προτερήµατα 
της προσωπικότητάς σας; Προτιµάτε να εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους και να 
απολαµβάνετε τη φυσική οµορφιά του περιβάλλοντος χώρου; Τι θα λέγατε αν 
µπορούσατε να ακολουθήσετε πολυάριθµα µονοπάτια για σταδιοδροµία και 
διάφορες εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης;

Εάν όλα τα παραπάνω ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας για µια συναρπαστική 
και ικανοποιητικά αµειβόµενη εργασία, τότε ενταχθείτε στην κοινότητα των υδατο-
καλλιεργειών και γίνετε ένας υποψήφιος της Γαλάζιας Σταδιοδροµίας!

Η πρωτοβουλία του Κέντρου Γαλάζιας Σταδιοδροµίας θα σας υποστηρίξει παρέχο-
ντας στοχευµένη καθοδήγηση για κατάρτιση, αναβάθµιση και διεύρυνση των 
δεξιοτήτων σας στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε ακολουθήστε µας, σαρώνοντας τους 
παρακάτω κωδικούς µε το κινητό σας τηλέφωνο ή απλά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.bluecareers.org.

Φιλοδοξούµε να γίνουµε οι µέντορές σας!

Κύπρος
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κύπρος
Ινστιτούτο Θαλάσσιων

Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου

Κύπρος
Κυπριακό Εμπορικό και

Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ελλάδα
Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο Αθηνών

Ελλάδα
Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βουλγαρία
Σύμπλεγμα Φορέων 

Θαλάσσιων Υποθέσεων

Ρουμανία
Πανεπιστήμιο Ναυτικών

 Σπουδών της Κωνστάντζα

 Θαλάσσιες 
μεταφορές

Θαλάσσιες
 υδατοκαλλιέργειες

Τουρισμός 
κρουαζιέρας

Υπεράκτια 
παραγωγή

πετρελαίου και 
φυσικού αερίου

Το πρόγραμμα MENTORσυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του 
EASME (Συμφωνία επιχορήγησης EASME/EMFF/2016/1.2.1.2/06/SI2.749365-MENTOR)


