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Μ
εγάλο ενδιαφέρον
συγκέντρωσε η ημερί-
δα που πραγματοποι-
ήθηκε πρόσφατα στο

αμφιθέατρο του κτιρίου «Τάσ-
σος Παπαδόπουλος» του ΤΕ-
ΠΑΚ, με θέμα η «Γαλάζια στα-
διοδρομία 2014».

Η ημερίδαπου διοργανώθηκε
από το Κυπριακό Κέντρο Προ-
ώθησης Θαλάσσιων Μεταφορών
ΜικρώνΑποστάσεων (CSPC), το
Ινστιτούτο Θαλασσίων Υποθέ-
σεων Ανατολικής Μεσογείου
(Mar.In.E.M.) και το Γραφείο
Σταδιοδρομίας του Τεχνολογι-
κού Πανεπιστημίου Κύπρου εί-
χε στόχο την ενημέρωση των μα-
θητών, φοιτητών και ανέργων για

τα επαγγέλματα της θάλασσας,
συμπεριλαμβανομένου της ναυ-
τιλίας και της βιομηχανίας των
υδρογονανθράκων, σε ξηρά και
θάλασσα. Η κάθε ειδικότητα πα-
ρουσιάστηκε ξεχωριστά από
αναγνωρισμένους επαγγελμα-
τίες του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, οι οποίοι ενημέρωσαν
τους παρευρισκόμενους για τα
απαιτούμενα προσόντα, τις κύ-

ριες ευθύνες και αρμοδιότητες,
τις δυνατότητες ανέλιξης καθώς
και για τις προβλεπόμενες ανάγ-
κες της αγοράς.

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός
Στο μεταξύ, σε μια άλλη εξέ-

λιξη το ΤΕΠΑΚ ανακοίνωσε τη
συνεργασία του με το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου και άλλους φο-
ρείς της Κύπρου και Ελλάδας

για το θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασμό των δύο χωρών. Το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα «διασυ-
νοριακή συνεργασία για ανάπτυ-
ξη θαλάσσιου χωροταξικού σχε-
διασμού», όπως αναφέρει, απο-
σκοπεί στην αποτελεσματική αν-
τιμετώπιση και επίλυση των
προβλημάτων που δημιουργούν-
ται από ανθρώπινες δραστηριό-
τητες μέσα στις θάλασσες. Αυτό
μπορεί να γίνει, όπως αναφέρει η
σχετική ανακοίνωση του ΤΕ-
ΠΑΚ, μέσα από την εκπόνηση
μιας ολοκληρωμένης επιστημο-
νικής μεθοδολογίας για την ανά-
πτυξη θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπό-
ψη τόσο τις εθνικές όσο και τις
ευρωπαϊκές ανάγκες και απαιτή-
σεις. Το πρόγραμμα, συνολικού
προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, συγχρηματοδοτείται
κατά 80% από την Ευρωπαϊκή
Ενωση και κατά 20% από εθνι-
κούς πόρους της Ελλάδας και
της Κύπρου.
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