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Εκστρατεία “Let’s DISCO” 

Διοργάνωση Ενημερωτικών Συγκεντρώσεων για προώθηση  Ναυτιλιακών Σπουδών και 

Επαγγελμάτων 

 

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ανακοινώνει τη διοργάνωση Ενημερωτικών Συγκεντρώσεων σε όλες τις επαρχίες της 

Κύπρου, οι οποίες απευθύνονται προς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς και εκπαιδευτικούς με σκοπό την 

ολιστική ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον ναυτιλιακό κλάδο και κυρίως τις επιλογές σπουδών και τις 

προοπτικές εργοδότησης στον τομέα. 

 

Οι συγκεντρώσεις εμπίπτουν στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας “Let’s DISCO” (Dive Into Shipping Career 

Opportunities του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, στα πλαίσια της Επιτροπής Ανάπτυξης Ναυτιλιακής Κουλτούρας και 

Προώθησης Ναυτικών και Ναυτιλιακών Σπουδών και Επαγγελμάτων που δημιούργησε πρόσφατα το Υφυπουργείο 

Ναυτιλίας, και η οποία απαρτίζεται από το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 

 

Για τις ανάγκες της νέας εκστρατείας δημιουργήθηκε μια 16μελής Ομάδα Καθοδήγησης (Mentoring Team) από νεαρούς 

επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε όλες τις πτυχές της Ναυτιλίας, τα μέλη της οποίας προέρχονται από διάφορα 

ακαδημαϊκά υπόβαθρα, με στόχο να προβληθεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της Ναυτιλίας.  

 

Τα μέλη της Ομάδας Καθοδήγησης, στα πλαίσια της Εκστρατείας “Let’s DISCO”, θα ενημερώνουν και θα παρέχουν 

χρήσιμες συμβουλές σε μαθητές και γονείς μέσα από τα δικά τους βιώματα και εμπειρίες. Για το σκοπό αυτό 

ετοιμάστηκε σχετικό ενημερωτικό έντυπο, το οποίο διαμοιράστηκε ήδη σε κάθε μαθητή Λυκείου, με τα προσωπικά 

στοιχεία επικοινωνίας όλων των μελών της Ομάδας Καθοδήγησης.  Οι μαθητές, πέραν από τις ενημερωτικές 

συγκεντρώσεις, θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερώνονται από τα μέλη της Ομάδας Καθοδήγησης, 

επικοινωνώντας απευθείας μαζί τους. 

 

Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από το σύνολο των φορέων που απαρτίζουν την ναυτιλιακή κοινότητα της Κύπρου, 

Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, Ινστιτούτο Θάλασσας και Ναυτιλίας (CMMI) 

καθώς και τους Οργανισμούς YoungShip και WISTA.  Η οργάνωση των συγκεντρώσεων διοργανώνεται με τη στήριξη 

και συνεργασία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και του 

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 

 

Αναφερόμενος στη νέα εκστρατεία ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Βασίλης Δημητριάδης ανέφερε: “Αποτελεί μια 

σημαντική προσπάθεια από το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας για να επικοινωνήσουμε στοχευμένα και με 

ειλικρίνεια τον συναρπαστικό κλάδο της ναυτιλίας σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, για να γνωρίσουν και να 

εντάξουν τη ναυτιλία στις επιλογές σπουδών και επαγγελματικής κατεύθυνσης, καθώς πρόκειται για ένα τομέα με 

σημαντικές προοπτικές που ως Κύπριους μας κάνει περήφανους με τις επιδώσεις του.” 

 

Οι Παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής : 

 

- Λευκωσία 6/12/2022 στις 18:30 – 20:30 Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Δασούπολη 

- Πάφος 8/12/2022 στις 18:30 – 20:30 Λύκειο A’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ 
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- Λάρνακα 12/12/2022 στις 18:30 – 20:30 Περιφερειακό Λύκειο Λειβαδιών 
- Λεμεσός 15/12/2022 στις 18:30 – 20:30 Θέατρο Λανιτείου Λυκείου 

 
Οι σχετικές προσκλήσεις για τις πιο πάνω συγκεντρώσεις με μήνυμα του Υφυπουργού Ναυτιλίας προς τους μαθητές, 
γονείς και εκπαιδευτικούς, επισυνάπτονται. 
 

    

      Λεμεσός 02/12/2022 

 

 

 
 

 


