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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Ελλάδα
Η Περιφέρεια Λιγουρίας στην Ιταλία
Το Βόρειο Επιμελητήριο Εμπορίου στο Szczecin στη Πολωνία
Ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Βουκουρεστίου Ίλφοβ στη Ρουμανία
Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Λαπωνίας στη Φιλανδία
Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ελλάδα
Η Επιτροοπή Δυτικής Ανάπτυξης στην Ιρλανδία
Η Αναπτυξιακή Δημόσιου Ινστιτούτου Εθνικών Περφιερειών της Λετονίας
Το Cluster της Λιγουρίας για Θαλάσσιες Τεχνολογίες στην Ιταλία

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι:

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟY EXTRA-SMEs

Απλοποίηση διαχειριστικών διαδικασιών
Επέκταση και πρόσβαση σε νέες αγορές
Καινοτόμες λύσεις προϊόντων προστιθέμενης αξίας
Ενίσχυση δεξιοτήτων προσωπικού
Επίλυση συγκρούσεων συμφερόντων

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το έργο συγκεντρώνει 8 περιφέρειες από 7 χώρες για να
ενώσουν δυνάμεις και να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με:

Το EXTRA SMEs είναι ένα Interreg Europe έργο που στοχεύει να ενδυναμώσει την
ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των αγροτικών και παράκτιων
MME που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας των υδατοκαλλιεργειών.



Αυτή η σύσταση πολιτικής αναφέρεται στις βέλτιστες

πρακτικές που εντοπίστηκαν και προωθήθηκαν από το

έργο EXTRA-SMEs. Το έργο έχει προωθήσει συνολικά 13

καλές πρακτικές έως τώρα, 3 από τις οποίες έχουν

επικυρωθεί από Θεματικούς Ειδικούς του INTERREG

Europe και βρίσκονται στην πλατφόρμα εκμάθησης

πολιτικής του INTERREG Europe

(https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-

practices/).

Στόχος αυτής της σύστασης πολιτικής είναι να

παρουσιάσει αυτές τις τρεις βέλτιστες πρακτικές και να

αναδείξει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από κάθε μία.
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Στρατηγικές επιχειρηματικής καινοτομίας
Τεχνολογικές καινοτομίες
Έρευνα & Ανάπτυξη
Στρατηγικές συμμαχίες και συνέργειες
Δημιουργία ικανοτήτων και δράσεις ευαισθητοποίησης

Σύμφωνα με τη δραστηριότητα Α1.3: «Μεθοδολογία για τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών
για την αύξηση του οικονομικού δυναμικού του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών», οι
καλές πρακτικές ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Σε αυτήν τη σύσταση πολιτικής συναντάμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις καλών
πρακτικών της κατηγορίας «Δημιουργία ικανοτήτων και δράσεις  ευαισθητοποίησης».

Η ανάπτυξη πλήρως λειτουργικών δικτύων γνώσης μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και
δράσεων ευαισθητοποίησης μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα
και αποτελεσματικότητα της καινοτομίας, στη μείωση του κόστους διάχυσης της γνώσης
και στην ενθάρρυνση της πράσινης καινοτομίας σε περιοχές όπου η αγορά δεν είναι
πλήρως αποτελεσματική.

Ανάπτυξη ικανοτήτων
Η ανάπτυξη ικανοτήτων είναι ένα οριζόντιο θέμα, το οποίο θεωρείται κλειδί για τη
βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και την υιοθέτηση καινοτομίας. Το
Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας του FAO ενθαρρύνει τόσο τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές όσο και τις ΜΜΕ υδατοκαλλιέργειας να αναλάβουν δραστηριότητες ανάπτυξης
ικανοτήτων, να ενισχύσουν τις δυνατότητες του κλάδου για υποστήριξη βιώσιμων και
οικονομικά αποδοτικών αλιευτικών δραστηριοτήτων και μεθόδων, να εμπλακούν στη
διαχείριση της αλιείας και να ενσωματώσουν καινοτόμες τεχνολογίες και διαδικασίες.
Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν την παροχή μαθημάτων κατάρτισης
σε συγκεκριμένα θέματα και τεχνολογίες, την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού (π.χ.
οδηγούς διάγνωσης ασθενειών, μεθόδους επιτήρησης, εγχειρίδια επέκτασης, τεχνικά
εγχειρίδια κ.λπ.), ευαισθητοποίηση μέσω εκπαίδευσης/εργαστήρια, οικονομική και
τεχνική υποστήριξη για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα κατάρτισης
που πραγματοποιούνται από διάφορα ιδρύματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ



δημόσιες καμπάνιες για την προώθηση του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας ως
απαραίτητη και φιλική προς το περιβάλλον βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, και 
καμπάνιες που ξεκίνησαν από επιχειρήσεις για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και
την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Οι τοπικές κοινότητες ανησυχούν για τη θρεπτική αξία των προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας, τη χρήση χημικών ουσιών στις διαδικασίες σίτισης και
παραγωγής και τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών.
Οι ψαράδες και οι ντόπιοι είναι συχνά κατά των μεγάλων μονάδων
υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή τους, καθώς τους θεωρούν ανταγωνιστές.
Οι τοπικές κοινότητες αναμένουν επίσης μεγαλύτερη συνεισφορά από τις
ιχθυοκαλλιέργειες στην ανάπτυξη του τοπικού πληθυσμού, καθώς το ποσό που
καταβάλλεται στην τοπική διοίκηση είναι χαμηλό και ο εξαγωγικός προσανατολισμός
δεν είναι επωφελής για τους ντόπιους (παράδειγμα οι Οινούσσες στην Ελλάδα · όπως
και στη Νορβηγία: ΜΚΟ και ερευνητές ήταν αντίθετοι για την άδικη κατανομή
παροχών - όπως τον πολύ μικρό φόρο από τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας).
Περιβαλλοντικές οργανώσεις διαμαρτύρονται για περιβαλλοντικές ζημίες που
σχετίζονται με την υδατοκαλλιέργεια, ζητώντας μεγάλες αποζημιώσεις
(παραδείγματα: Νότιος Ευβοϊκός κόλπος στην Ελλάδα, Charentais Sounds στη
Γαλλία, αλλά και άλλα παραδείγματα από Ιρλανδία, Σκωτία και Νορβηγία).
Συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών επιπέδων δημόσιας διοίκησης/διακυβέρνησης
(π.χ. συγκρούσεις μεταξύ δήμων στον κόλπο Galway στην Ιρλανδία, αλλά και στη
Νορβηγία).

Μαθήματα κατάρτισης σε συγκεκριμένα θέματα και τεχνολογίες
Εκπαιδευτικό υλικό ή/και Εργαστήρια
Παροχή οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης

Δράσεις ευαισθητοποίησης
Υπάρχει ευρεία συναίνεση για τη σημασία της υδατοκαλλιέργειας τόσο ως
παραδοσιακός κλάδος παραγωγής και προμήθειας τροφίμων που μπορεί να
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ζήτηση για θαλασσινά όσο και ως βασικός μοχλός για τη
βιώσιμη μπλε ανάπτυξη με πολλαπλά οφέλη για τις παράκτιες κοινότητες και σημαντική
συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και σε
κορυφαίους παραγωγικούς τομείς, υπάρχει σαφής έλλειψη γενικής ευαισθητοποίησης
σχετικά με τη σημασία και το μεγάλο οικονομικό δυναμικό του κλάδου.
Οι καμπάνιες για την υδατοκαλλιέργεια εμπίπτουν κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

Προς το παρόν, υπάρχει μια αναδυόμενη παράλληλη έκκληση από καταναλωτές,
επιστήμονες, ιδιωτικές βιομηχανίες και ορισμένους δημόσιους φορείς να
δημιουργηθούν και να προωθηθούν δημόσια πρότυπα πιστοποίησης, πέρα   από τη
βασική νομοθεσία, ώστε να διακρίνουν ανταγωνιστικά αυτές τις μεθόδους και τα
προϊόντα μεγαλύτερης αντικειμενικής βιωσιμότητας ως πιο διαφανή, προσβάσιμα και
αξιόπιστα τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης πρέπει επίσης να στοχεύουν στην επίλυση
αντικρουόμενων (κοινωνικοοικονομικών) συμφερόντων και στη δημιουργία μιας θετικής
κοινής γνώμης για τον κλάδο που υπονομεύεται σε μεγάλο βαθμό από ψευδείς
αντιλήψεις για το οικονομικό του δυναμικό, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη
συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Για παράδειγμα:

Οι υποκατηγορίες ανάπτυξης ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης είναι:



Χώρα: Ρουμανία

Τίτλος πρακτικής: Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υδατοκαλλιέργειας για βοήθεια σε
ιχθυοκαλλιεργητές σχετικά με νομικά και τεχνικά θέματα

Περιγραφή καλής πρακτικής
Ο σταθμός έρευνας και ανάπτυξης Nucet είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο που υποστηρίζει
τη ρουμανική βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας και τους ιχθυοκαλλιεργητές.
Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλών για τους υδατοκαλλιεργητές βασίστηκε στην
ανάγκη δημιουργίας ενός επίσημου μηχανισμού που θα επέτρεπε τη μεταφορά τεχνολογίας
στους ιχθυοκαλλιεργητές και θα τους βοηθούσε να διασφαλίσουν ότι τα έργα τους
συμμορφώνονταν με όλες τις σχετικές νομοθεσίες, εθνικές και ευρωπαϊκές. 

Λειτουργίες 
Το Nucet πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες φυσικές, χημικές και βιολογικές αναλύσεις για
τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένου του νερού που
εισέρχεται και εξέρχεται από την ιχθυοκαλλιέργεια.
Το Κέντρο συμβουλεύει τους ιχθυοκαλλιεργητές σε νομικά και τεχνικά θέματα, βοηθώντας
τους επενδυτές να λάβουν όλες τις άδειες, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών
αδειών και να δημιουργήσουν την απαραίτητη τεκμηρίωση.
Παρέχει υπηρεσίες σε τέσσερις τομείς: περιβάλλον, ευημερία, υγεία και μάρκετινγκ και
προώθηση. Για τους επενδυτές αυτό που είναι ίσως ενδιαφέρον είναι ότι το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF) προσφέρει υποστήριξη στους ιχθυοκαλλιεργητές εάν
χρησιμοποιούν αυτού του είδους τις υπηρεσίες.

Αποτελέσματα 
Με την ίδρυση του Κέντρου Συμβουλών, ο αριθμός των αιτήσεων από τους
ιχθυοκαλλιεργητές για συμβουλές έφτασε τις 150 το χρόνο. Επιπλέον, οι τύποι συμβουλών
αυξήθηκαν, και πλέον δεν αφορούν μόνο τη δειγματοληψία νερού, αλλά και συμβουλές
σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις διαδικασίες αδειοδότησης.
Άλλα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το Κέντρο είναι: αυξημένη ανταγωνιστικότητα
των ΜΜΕ που σχετίζονται με την υδατοκαλλιέργεια, ενισχυμένη τεχνολογική ανάπτυξη,
καινοτομία και μεταφορά γνώσης, προώθηση βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.statiuneapiscicolanucet.ro/

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

https://www.statiuneapiscicolanucet.ro/


αντιπροσωπεύει ένα χρήσιμο εργαλείο αναφοράς για τους Δήμους και τις Λιμενικές Αρχές
στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, του εξορθολογισμού και της αναδιάρθρωσης των
λιμένων της Λιγουρίας
αποτελεί ένα έγγραφο αναφοράς για υποψήφιους επενδυτές στον κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας στη Λιγουρία
αντιπροσωπεύει ένα χρήσιμο γνωστικό εργαλείο για τον δημόσιο τομέα για να μάθει για
τις τρέχουσες δραστηριότητες στη Λιγουρία, πληροφορίες για θέματα υγείας σχετικά με
τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των
εκτρεφόμενων ζώων και, γενικότερα, τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Λιγουρίας στον
έλεγχο αυτού του συγκεκριμένου κλάδου.

Χώρα: Ιταλία

Τίτλος πρακτικής: Υδατοκαλλιέργεια: ιδέες για μια σωστή ολοκληρωμένη προσέγγιση
διαχείρισης του κλάδου σε επίπεδο περιφέρειας

Περιγραφή καλής πρακτικής
Παρά την ταχεία ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η υδατοκαλλιέργεια αντιμετωπίζει πολλές
δυσκολίες λόγω της αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας της αγοράς τροφίμων, των τεχνικών
προβλημάτων και του υψηλού κινδύνου παραγωγής, των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων
στην απόκτηση των προγραμματισμένων αδειών και της ελαττωματικής επικοινωνίας με
τους καταναλωτές και τον δημόσιο τομέα. Προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένες από
αυτές τις πτυχές, η Περιφέρεια της Λιγουρίας εξέδωσε έναν συγκεκριμένο Περιφερειακό Νόμο
που ρυθμίζει τη δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας.

Λειτουργίες 
Ο Περιφερειακός Νόμος εκτελεί πολλές λειτουργίες, όπως: 

Αποτελέσματα 
Αυτός είναι ο πρώτος περιφερειακός νόμος στην Ιταλία, που σχετίζεται με αυτό το ζήτημα,
που έχει εγκριθεί. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αναφοράς για τους Δήμους και τις Λιμενικές
Αρχές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο αναφοράς για άτομα που ενδιαφέρονται
για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στη Λιγουρία, καθώς και ένα χρήσιμο γνωστικό
εργαλείο για να μάθει ο δημόσιος τομέας για τις τρέχουσες δραστηριότητες στην Περιφέρεια.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.agriligurianet.it/it/impresa/2013-04-04-08-54-
42/approfondimenti/item/1058-acquacoltura.html

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/2013-04-04-08-54-42/approfondimenti/item/1058-acquacoltura.html


Προσελκύει πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άτομα με επαγγελματικά/τεχνικά προσόντα
σε ναυτικά επαγγέλματα μέσω στοχευμένων και καινοτόμων πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και/ή
κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματικού προσανατολισμού)
Επαναεκπαιδεύει και εξελίσσει εργαζόμενους που απασχολούνται σε άλλους τομείς ή/και άτομα
που είναι επί του παρόντος άνεργοι για δουλειά στη γαλάζια οικονομία
Διαφοροποιεί και διευρύνει τις δεξιότητες των ατόμων που απασχολούνται σήμερα στη γαλάζια
οικονομία για να προχωρήσουν στην καριέρα τους ή/και διευκολύνει την κινητικότητά τους σε
άλλες θαλάσσιες δουλειές.

1 Γραμματεία στην Κύπρο και 3 Κέντρα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
4 σεμινάρια επανεκπαίδευσης
5 μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης
Επισκέψεις σε 200 σχολεία
8 εκθέσεις μπλε καριέρας
1 βάση δεδομένων αντιστοίχισης για επαγγελματίες της ναυτιλίας και της υδατοκαλλιέργειας

Χώρα: Ρουμανία

Τίτλος πρακτικής: Blue Career Center Romania - ευκαιρίες κατάρτισης για τους κλάδους θαλάσσιας
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Περιγραφή καλής πρακτικής
Το Blue Career Centre Romania ιδρύθηκε στο πλαίσιο του έργου MENTOR - μια σύμπραξη
αποτελούμενη από 7 εταίρους από 4 χώρες, η οποία είχε ως στόχο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις
στην εύρεση του κατάλληλου προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα και να παρέχει προοπτικές για
νέους αναζητούντες εργασία σε βασικούς Μπλε κλάδους: θαλάσσιες μεταφορές (ναυτιλία, λιμάνια,
επισκευές πλοίων και ναυπηγικές εργασίες), κρουαζιερόπλοια και ναυτικός τουρισμός,
υδατοκαλλιέργειες και υπεράκτιο πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Το έργο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο στο οποίο υπήρχε συχνή αναντιστοιχία μεταξύ κατάρτισης/
ακαδημαϊκών προσόντων και πρακτικής εμπειρίας που απαιτείται από τις βιομηχανίες αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί μια κοινή προσπάθεια να καλυφθεί το χάσμα
δεξιοτήτων, να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να γίνουν οι «γαλάζιες σταδιοδρομίες» πιο ελκυστικές
για τους νέους της Ευρώπης.

Λειτουργίες 
Το Blue Career Centre επιδιώκει να παρέχει προοπτικές στους νέους που αναζητούν εργασία στους
παραπάνω τομείς για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην εύρεση του κατάλληλου προσωπικού με
τα κατάλληλα προσόντα. Για να γίνει αυτό:

Αποτελέσματα 
Τα κύρια αποτελέσματα του έργου MENTOR είναι:

Αυτά τα αποτελέσματα επιδίωξαν να επηρεάσουν τις εθνικές πολιτικές σχετικά με τη δια βίου
εκπαίδευση των επαγγελματιών, των νέων που αναζητούν εργασία στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, βελτιώνοντας την αντίληψη του κοινού και την ελκυστικότητα των σχετικών
καριέρων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.bluecareers.org/

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

http://www.bluecareers.org/


Οι καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν παραπάνω μπορούν να λειτουργήσουν ως
μελλοντικά παραδείγματα για πρωτοβουλίες ΜΜΕ που αφορούν:

Οικονομική και τεχνική υποστήριξη
Η παροχή μη χρηματοδοτικής επιχειρηματικής υποστήριξης, όπως οι υπηρεσίες που
βασίζονται στη γνώση, είναι το κλειδί για ένα καλά ισορροπημένο οικοσύστημα υποστήριξης
επιχειρήσεων και την ανάπτυξη παραδοσιακών βιομηχανιών. Το παράδειγμα του κέντρου
Nucet καταδεικνύει το δυναμικό αξιοποίησης τέτοιων υπηρεσιών για τον κλάδο της
υδατοκαλλιέργειας. Εξασφαλίζει τη διάχυση της γνώσης και προάγει την ανάπτυξη του κλάδου
μειώνοντας τα διοικητικά εμπόδια που έρχονται με τις διαδικασίες ρύθμισης της
υδατοκαλλιέργειας.

Εκπαιδευτικό υλικό
Στην περίπτωση της Λιγουρίας, η αύξηση του επιπέδου διαλόγου μεταξύ δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας ήταν η κύρια πρόκληση που
αντιμετωπίστηκε επιτυχώς κατά την υλοποίηση του νόμου.
Η προσέγγιση που περιγράφεται σε αυτήν την πρακτική υπερβαίνει τη δημιουργία μιας
πρακτικής οδηγίας για τη δημιουργία μιας επιχείρησης υδατοκαλλιέργειας. Συνιστά μια
πρακτική και χρήσιμη προσέγγιση για να φέρει σε επαφή τους φορείς που σχετίζονται με τον
κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν σε
έναν προσδιορισμένο κλάδο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού.
Η προσέγγιση μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες περιφέρειες, αλλά θα μπορούσε επίσης να
χρησιμεύσει ως σχέδιο και για άλλους τομείς.

Μαθήματα κατάρτισης σε συγκεκριμένα θέματα και τεχνολογίες
Η επιτυχής λειτουργία των Blue Career Centres στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη
Θάλασσα θα αποτελέσει παράδειγμα και πρότυπο, ώστε στο εγγύς μέλλον να έχουμε πολιτικές
για ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μπλε Κέντρων Σταδιοδρομίας που θα φέρει σε επαφή όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς στην κοινή προσπάθεια να καλύψουν το χάσμα δεξιοτήτων, να
αντιμετωπίσουν την ανεργία και να κάνουν τις «γαλάζιες σταδιοδρομίες» πιο ελκυστικές για
τους νέους της Ευρώπης.
Επιπλέον, το έργο MENTOR δείχνει πώς η βελτίωση της γνώσης και της ικανότητας των
επαγγελματιών, των νέων που αναζητούν εργασία στους κλάδους της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας μπορεί να έχει πραγματικό αντίκτυπο και να αυξήσει την
ανταγωνιστικότητα του τομέα.
Σύμφωνα με το Eurostat, το 41%   του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε παράκτιες περιοχές όπου θα
μπορούσαν να αναπτυχθούν θέσεις εργασίας στον μπλε τομέα. Έτσι, το δυναμικό αυτής της
καλής πρακτικής ως εφαρμόσιμης ευκαιρίας μάθησης για άλλες περιοχές είναι υψηλό.
Το έργο θέτει επίσης μια σαφή λογική για να φέρει τις θέσεις εργασίας του μπλε τομέα στην
επικρατούσα τάση μέσω δραστηριοτήτων προσέγγισης φοιτητών, ηλεκτρονικών μαθημάτων
και μιας βάσης δεδομένων αντιστοίχισης για επαγγελματίες υδατοκαλλιεργειών. Καθώς το 90%
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο είναι ΜΜΕ, αυτές οι
δραστηριότητες συμβάλλουν στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού μεταξύ της εξεύρεσης
ειδικευμένων εργαζομένων και των ΜΜΕ σε παράκτιες περιοχές.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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