
 

 

  

 
 

ΜΕ MEΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΙΔΑ THE FUTURE OF 
WORK: ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
 
Με μεγάλη επιτυχία και με πλήθος φοιτητών, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019, η 

Ημερίδα “The Future of Work: Μηχανική – Τεχνολογία – Περιβάλλον – Κατασκευές – Ναυτιλία”, η 

οποία διοργανώθηκε από το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με 

την Πολυτεχνική Σχολή. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των φοιτητών, των μελλοντικών 

επαγγελματιών, για τις εξελίξεις στους πιο πάνω τομείς, αλλά και για τις προκλήσεις- ευκαιρίες που 

δημιουργούνται στο μέλλον για το ανθρώπινο δυναμικό.  

Για τον ρόλο της ναυτιλίας και τις προκλήσεις του 

ναυτιλιακού τομέα, μίλησε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, 

κα Νατάσα Πηλείδου, η οποία τόνισε ότι όραμά της 

είναι η καθιέρωση της Κύπρου ως ένα διεθνές 

ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο, με ανταγωνιστικό 

και υψηλής ποιότητας εθνικό νηολόγιο, που θα 

συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής 

οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Η Κύπρος ως το μεγαλύτερο κέντρο 

πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη και ανάμεσα στα τρία  

μεγαλύτερα στον κόσμο, απαριθμεί 48 πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες και πέραν των 200 

ναυτιλιακών εταιρειών με έδρα την Κύπρο, προσφέροντας πέραν των 60.000 θέσεων εργασίας τόσο 

στη θάλασσα, όσο και στη ξηρά.  Η Υφυπουργός ενθάρρυνε τους φοιτητές να ακολουθήσουν 

καριέρα στον τομέα της ναυτιλίας, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές των ναυτικών επαγγελμάτων για 

τους νέους της Κύπρου. 
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Για την επανάσταση του 5G και την νέα εποχή 

στον κόσμο του διαδικτύου μίλησε ο κ. Πέτρος 

Χαραλάμπους, Διευθυντής στην Cyta. Το 5G ως 

η νέας γενιάς τεχνολογία ασύρματου δικτύου θα 

αποτελέσει την κινητήρια δύναμη της 

παγκόσμιας οικονομίας και θα αλλάξει την 

καθημερινότητα και τον τρόπο της εργασίας 

οριστικά και αμετάκλητα.  Η επίδραση της 

τεχνολογίας του 5G θα είναι έντονη στα πεδία 

της δημόσιας ασφάλειας, της υγείας, της 

επιχειρηματικότητας και της βιομηχανικής παραγωγής, των έξυπνων πόλεων και της αυτόνομης 

οδήγησης, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της ψυχαγωγίας.  

Η κα Ξένια Λοϊζίδου, Διευθύντρια στην Isotech Ltd, στην παρέμβαση της με θέμα «Το κλίμα αλλάζει 

…και επαγγελματικά μας νοιάζει!», αναφέρθηκε στις προκλήσεις της περιβαλλοντικής κρίσης στον 

πλανήτη, αλλά και στις επαγγελματικές ευκαιρίες που γεννιούνται σε τομείς όπως η καθαρή 

ενέργεια, η θαλάσσια βιοτεχνολογία, οι έξυπνες και πράσινες συγκοινωνίες, οι τεχνολογίες 

γεωργίας, οι θαλάσσιες επικοινωνίες, τα νέα υλικά κατασκευών και η κυκλική οικονομία. Η κ. 

Λοϊζίδου παρότρυνε τους φοιτητές να αναπτύξουν καινοτόμο σκέψη και φαντασία, πνεύμα 

συνεργασίας και εξωστρέφειας, να μην φοβούνται την αποτυχία, και να προχωρούν με κέφι και 

πάθος.  

Ο κ. Παναγιώτης Μιχαηλίδης, Business 

Development Manager στην Cybarco μίλησε για 

τον τομέα της ανάπτυξης γης και πολυτελών 

ακινήτων. Ανέφερε ότι η δημιουργία 

πολυτελούς εμπειρίας στον τρόπο ζωής και η 

προσέλκυση  ξένων και εγχώριων επενδύσεων 

έχουν αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία. Τα 

έργα αυτά δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις 

εργασίας, προσελκύοντας τουρισμό υψηλού 

επιπέδου, αναζωογονώντας τον τοπικό χώρο και 

ενισχύοντας την εικόνα της Κύπρου διεθνώς.  

Τέλος, η κα Νικόλ Ηρακλέους, Senior Manager στην PwC, αναφέρθηκε στις δυνάμεις που 

μετασχηματίζουν το μέλλον της εργασίας όπως είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι δημογραφικές 

αλλαγές, η αστικοποίηση και η κλιματική αλλαγή.  Τόνισε ιδιαίτερα τις προκλήσεις στον τομέα της 

εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό, δίνοντας έμφαση στην σημασία της δια βίου μάθησης (learn, 

relearn and unlearn) και της συνεχούς ανάπτυξης δεξιοτήτων (skill, reskill, upskill) όπως η επίλυση 

δύσκολων προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η ευελιξία, η συνεργασία, η επικοινωνία.  



 

 

Σε χαιρετισμό του ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 

Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Ιωάννης 

Γιαπιντζάκης, τόνισε την ουσιαστική συνεισφορά του 

Πανεπιστημίου Κύπρου στη μετάβαση των φοιτητών 

από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά 

εργασίας. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουν 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα 

υπηρεσιών και προγραμμάτων που αφορούν στα 

ζητήματα σταδιοδρομίας, αλλά και ευρύτερα καθοδήγησης καριέρας, όπως το Πρόγραμμα 

Εργαστηρίων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Career Accelerator), εταιρικές παρουσιάσεις που υπηρετούν τη 

δικτύωση με τον επιχειρηματικό κόσμο, Ημέρες Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας και 

εβδομάδα On-Campus Recruitment Week. Πρόσθεσε επίσης ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εταίρος 

στο Δίκτυο Eures, αλλά και ως μέλος στην κοινοπραξία Νέων Πανεπιστημίων για το Μέλλον της 

Ευρώπης (YUFE) δημιουργεί μια νέα δεξαμενή ευκαιριών για τους φοιτητές για κινητικότητα, 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που έχει ανάγκη ο 21ος αιώνας.  

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, οι φοιτητές είχαν την 

ευκαιρία να συζητήσουν με τους ομιλητές υπό τον 

συντονισμό του Αναπληρωτή Κοσμήτορα της 

Πολυτεχνικής Σχολής, Αναπληρωτή Καθηγητή Λουκά 

Λουκά και ακολούθως να δικτυωθούν με εκπροσώπους 

εταιρειών και οργανισμών: Cablenet Communication 

Systems, Cyfield, Cyprus Shipping Chamber, Cyta, ΕΥ, 

IBM, ICAEW, Pafilia, Proto.io, PwC, Soft Impact, 

Tototheo, Γραφείο Σταδιοδρομίας, Τσιμεντοποιία 

Βασιλικού, Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με Εργαστήριο για Σύνταξη 

Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής από την Υπεύθυνη Λειτουργό του Γραφείου 

Σταδιοδρομίας και Εγκεκριμένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, κα Ιουστίνη Πηλείδη.  

Διοργανωτής 

 

              

 

 

 


