
Τα τελευταία χρόνια, η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται δικαίως στο επίκεντρο των
συζητήσεων περί των τακτικών και ρυθμιστικών πλαισίων που εφαρμόζονται σχετικά με αυτό
το θέμα. Η ναυτιλία δεν είναι δυνατό να μείνει ανεπηρέαστη από αυτό το ρεύμα. Ως τομέας
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, η ναυτιλία συνδέεται άμεσα με τη φύση και πιο
συγκεκριμένα με τον υδάτινο χώρο της θάλασσας, συνεπώς οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής
έχουν επίγνωση της αξίας των φυσικών οικοσυστημάτων μας και δείχνουν πρόθυμοι να τα
προστατεύσουν, γιατί γνωρίζουν ότι είναι άμεσα συνυφασμένα με την ομορφιά της φύσης.
Επομένως η ναυσιπλοΐα αναψυχής αποτελεί ένα μέσο που πρέπει να προστατεύει το φυσικό
κόσμο παρέχοντας μας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να τον απολαύσουμε κιόλας.

Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, είναι απαραίτητη η προώθηση σωστών πρακτικών και
ενός βιώσιμου ναυτικού τουρισμού. Για αυτό το λόγο, το χρηματοδοτούμενο έργο από την ΕΕ
“ENVIRonmental Officer in the NAUTical Tourism Industry” (EnviroNaut) ξεκίνησε με σκοπό
την ανάπτυξη των πρώτων προγραμμάτων σπουδών για Environmental Officer, που θα
πραγματοποιούνται διαδικτυακά με δωρεάν πρόσβαση σε όλους. Ο ρόλος του Υπεύθυνου
Περιβάλλοντος είναι αναγκαίος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, καθώς κύριο μέλημά
του  θα είναι η διαχείριση της ναυσιπλοΐας αναψυχής και του ναυτικού τουρισμού ως μέσα για
τη διασφάλιση της θαλάσσιας προστασίας και των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων για το πρόγραμμα EnviroNaut
πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Μαρτίου 2022 στο Αμβούργο της Γερμανίας.
Στους εταίρους παρουσιάστηκε η γενική εικόνα του προγράμματος, οι στόχοι που
πρέπει να ικανοποιηθούν και τα αρχικά βήματα που θα ακολουθηθούν. Στη
διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με την πορεία που απαιτείται για την ανάπτυξη
τόσο των επιθυμητών αποτελεσμάτων του έργου όσο και του συνοπτικού
σχεδιασμού για την υλοποίηση της έρευνας, συμπεριλαμβανομένου επιπλέον του
προσδιορισμού των εθνικών και κοινοτικών περιβαλλοντικών νόμων που
σχετίζονται με τον ναυτικό τομέα και του σχεδιασμού του ερωτηματολογίου που θα
αποσταλεί στις ομάδες ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα EnviroNaut σε λειτουργία
Εναρκτήρια συνάντηση
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Οι εταίροι του προγράμματος, German Ocean Foundation, Sea Teach, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), η
European Boating Industry (EBI), η Γερμανική Ναυτική Ομοσπονδία (BVWW) και το Πανεπιστήμιο Frederick, στοχεύουν
να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και δεξιοτήτων που απαιτούνται στη βιομηχανία των σκαφών αναψυχής ,
ενισχύοντας παράλληλα τη θετική περιβαλλοντική επίπτωση που μπορεί να έχει η ναυσιπλοΐα αναψυχής.



Ενδιαφέρεστε να
εμπλακείτε;

Οι εταίροι του έργου έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη των ακόλουθων ερωτήσεων που σκοπό
έχουν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις καθημερινές πρακτικές της εργασίας στον ναυτικό
τομέα και επιπλέον να εντοπίσουμε αργότερα τα κενά των δεξιοτήτων στις συμμετέχουσες χώρες,
συγκρίνοντας τις απαντήσεις των ομάδων-ενδιαφέροντος με τις τρέχουσες νομοθεσίες.

Είστε έτοιμοι να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο;

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του προγράμματος υλοποιήθηκε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας (European Maritime Day -
EMD) στη Ραβέννα στις 19 Μαΐου 2022. Συνδιοργανώσαμε το εργαστήριο με θέμα: «Κενά γνώσεως και δεξιοτήτων στον
μπλε τομέα: Με κατεύθυνση στη βιώσιμη μπλε ανάπτυξη», οι ειδήμονες Ειρήνη-Ασημίνα Σταματοπούλου - Υποψήφια
Διδάκτωρ και Ερευνήτρια Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Frank Schweikert - Ιδρυτής & Διευθυντής του
German Ocean Foundation και Stefano Pagani Isnardi - Επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών της Confindustria Nautica. Το
συνέδριο παρείχε ένα χώρο για συζήτηση, όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς της ναυτιλίας αναφέρθηκαν στις απερχόμενες
προκλήσεις που η επόμενη γενιά επαγγελματιών ναυτιλίας καλείται να αντιμετωπίσει, καθώς και στις δεξιότητες και τις
ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της γαλάζιας οικονομίας και την παροχή βιώσιμων επιχειρήσεων
στους ωκεανούς. Το εργαστήριο οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ συμμετεχόντων και
ομιλητών, κάνοντας τους ερωτήσεις, απαντώντας σε δημοσκοπήσεις και παρέχοντας σχόλια. Οι εγγραφές του εργαστηρίου
έφτασαν τις 267 και πολύτιμα σχόλια λήφθηκαν από αυτές, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη φάση ανάπτυξης του έργου
μας.  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του έργου θα δημοσιεύουμε εικόνες από σενάρια εφαρμογής καλών
και κακών πρακτικών στον ναυτικό τομέα. Εντοπίσατε κάποια κακή πρακτική;                     τις φωτογραφίες σας!

ENVIRONAUT ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (EUROPEAN MARITIME
DAY)
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Η «Γνωριμία με τους εταίρους» στοχεύει να εισάγει δύο συνεργάτες σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Σε αυτό το τεύχος
παρουσιάζουμε τους European Boating Industry (ΕΒΙ) και BVWW (Bundesverband Wassersportwirtschaft). Εγγραφείτε στο
ενημερωτικό μας δελτίο για να μάθετε περισσότερα για τους υπόλοιπους συνεργάτες του έργου!

Μαθεύτηκε!

Το πρώτο δελτίο τύπου του έργου εστάλη στις αρχές Μαΐου και
τράβηξε την προσοχή του κλάδου! Αρκετά περιοδικά που
επικεντρώνονται στη ναυτική βιομηχανία το μοιράστηκαν με τους
αναγνώστες τους, και αν δεν είχατε την ευκαιρία να το διαβάσετε,
μπορείτε ακόμα να το κάντε , απλώς κάνοντας κλικ στο
παρακάτω εικονίδιο!

BVWW – PROJECT COORDINATOR

Μείνετε ενημερωμένοι

Γνωριμία με τους εταίρους
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BVWW  είναι η οικονομική και
πολιτική φωνή της ναυτιλίας που
εκπροσωπεί τη βιομηχανία
αναψυχής, περιλαμβάνοντας
περίπου 450 εταιρείες στην
Γερμανία. Η BVWW θεωρεί τον
εαυτό της ως τον εκπρόσωπο των
συμφερόντων όλων των εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στη
βιομηχανία των θαλάσσιων σπορ.
Ο σκόπος της ομοσπονδίας είναι να
συνταιριάζει κατασκευαστικά έργα
για μαρίνες με ουσιαστική
εξειδίκευση.

EUROPEAN BOATING INDUSTRY

Ακολουθείστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να ανακαλύψτε
περισσότερα για το πρόγραμμα και να ενημερώστε για όλες τις εξελίξεις!

European Boating Industry
(EBI) συνίσταται από εθνικούς
οργανισμούς που εκπροσωπούν
την ναυσιπλοΐα αναψυχής και το
ναυτικό τουρισμό στην Ευρώπη.

Αποστολή μας είναι η
προώθηση και η εκπροσώπηση
μιας βιώσιμης ναυσιπλοΐας
αναψυχής και ναυτικού
τουρισμού #MadeInEurope.

http://environaut.eu/newsletters-press-releases/
https://www.bvww.org/
https://www.linkedin.com/company/environaut-eu/
https://europeanboatingindustry.eu/
https://www.instagram.com/environaut_project/
https://m.facebook.com/EnviroNaut-Project-100458382645497/
https://twitter.com/Environaut_EU?s=20&t=gly_JRkt7mUiV78CguicTA
http://environaut.eu/

