
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ; 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ 
ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Πρόσφατα υπήρξαν θετικές εξελίξεις τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στη Μαύρη Θάλασσα λόγω της ανακάλυψης υδρογονανθρά-
κων στις αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες της Κύπρου και της Ρουµανίας και γύρω από αυτές. Η εξερεύνηση στη Μαύρη Θάλασσα υπήρξε 
περιορισµένη και σποραδική έως το 2012, όταν η τεράστια Ρουµανική γεώτρηση Domino-1 έδωσε τη µεγαλύτερη ανακάλυψη στη Μαύρη 
Θάλασσα. Παρόµοια αποθέµατα αναµένονται στην υφαλοκρηπίδα της Βουλγαρίας και αν ευοδωθούν οι έρευνες θα συµβάλουν στην 
εξασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Βουλγαρίας. Ο τοµέας της υπεράκτιας εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου αναπτύσσε-
ται στην περιοχή και χρειάζεται εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό που θα επιτρέψει την οµαλή ανάπτυξη αυτής της γαλάζιας βιοµηχανίας 
στην περιοχή.
Οι υποψήφιοι εργαζόµενοι πρέπει να διαθέτουν συγκεκριµένες γνώσεις σχετικά µε τα πρότυπα της βιοµηχανίας πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και πρέπει να είναι προσανατολισµένοι στην επίλυση προβληµάτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να εκπαιδευτούν σε θέµατα ασφάλειας 
στην ανοικτή θάλασσα και σε έκτακτες ανάγκες, καθώς και να παρακολουθήσουν µαθήµατα ασφάλειας, επιβίωσης και πυρόσβεσης. Οι 
απαιτούµενες πανεπιστηµιακές ειδικότητες είναι µεταξύ άλλων η αξιοποίηση ορυκτών πόρων, η διαχείριση πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
η υπεράκτια µηχανική, η µεταλλευτική και µεταλλουργική µηχανική, ο περιβαλλοντικός σχεδιασµός και οι σπουδές χηµικού µηχανικού, 
ηλεκτρολόγου µηχανικού και ναυπηγού µηχανολόγου µηχανικού.

•  Χηµικός µηχανικός
•  Μηχανικός πετρελαίου και φυσικού αερίου
•  Μηχανικός αγωγών
•  Πολιτικός µηχανικός
•  Μηχανολόγος µηχανικός
•  Γεωµηχανολόγος µηχανικός
•  Γεωφυσικός
•  Μηχανικός συστηµάτων ελέγχου
•  Aναλυτής συστηµάτων γεωγραφικών 

πληροφοριών (GIS)
•  Χαρτογράφος
•  Τεχνολόγος γεωλογίας, πετρελαίου και 

φυσικού αερίου

•  Τεχνικός γεωλογικών δοκιµών
•  Τεχνικός γεωλογικών πληροφοριών
•  Χειριστής µονάδων διύλισης 

πετρελαίου και φυσικού αερίου
•  Χειριστής γεωτρύπανου
•  Συγκολλητής
•  Επιθεωρητής συγκόλλησης
•  Μηχανικός συγκολλήσεων
•  Τεχνικός µηχανικός
•  Τεχνικός ηλεκτρολόγος
•  Εφαρµοσµένος 

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

ΓΙΝΕ ΓΑΛΑΖΙΟΣ,
∆ΙΑΛΕΞΕ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 



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!

Θα θέλατε να έχετε άµεση πρόσβαση στη διεθνή αγορά εργασίας και να εργαστείτε 
στο εξωτερικό, ενώ θα διαµένετε στην πατρίδα σας; Να  έχετε συµβόλαιο βασισµένο 
σε παγκόσµια πρότυπα και εγγυηµένα εργασιακά δικαιώµατα υπό ρυθµισµένες 
συνθήκες; Τι θα λέγατε να ακολουθήσετε πολυάριθµα µονοπάτια της γαλάζιας 
σταδιοδροµίας και διάφορες εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης; Σας ενδιαφέρει 
ένας αρχικός υψηλός µισθός και µια επαγγελµατική σταδιοδροµία που συνοδεύεται 
από µια γρήγορη ανέλιξη; Θα προτιµούσατε να αποκτήσετε διεθνώς αναγνωρισµέ-
να προσόντα και πιστοποίηση που θα µπορούσε να αναβαθµιστεί χωρίς διακοπή 
του κύκλου εργασίας σας; Είναι ο µακροπρόθεσµος προσωπικός χρηµατοοικονοµι-
κός προγραµµατισµός και η δυνατότητα αποταµίευσης σηµαντικά για εσάς; Θα σας 
ευχαριστούσε να συνεργάζεστε µε συναδέλφους διαφορετικών εθνικοτήτων; Θα 
πρέπει να µετακινείστε συνεχώς και να είστε ευέλικτοι στη σταδιοδροµία σας και τη 
διαµονή σας χωρίς περιορισµούς;

Εάν όλα τα παραπάνω ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας για µια συναρπαστική 
και ικανοποιητικά αµειβόµενη εργασία, τότε ενταχθείτε στην κοινότητα της υπερά-
κτιας εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου  και γίνετε ένας υποψήφιος της Γαλά-
ζιας 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 υπεράκτιας εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.

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

www.bluecareers.org twitter.com/Blue_Career bit.ly/2CwhbjU linkedin.com/company/blue-career goo.gl/TPcWpy

www.bluecareers.org

ΓΙΝΕ ΓΑΛΑΖΙΟΣ,
∆ΙΑΛΕΞΕ ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ 
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 


