
      
 
ΜΙΝΕ-ΕΜΙ 
MARITIME INNOVATIVE NETWORK of EDUCATION  
for EMERGING MARITIME ISSUES  
 

Πρόγραμμα ERASMUS+ 

Το έργο Το έργο MINE-EMI επικεντρώνεται στην εκπόνηση ενός κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος, 
το οποίο θα γίνει από 4 Πανεπιστήμια και το οποίο  διευκολύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
αυξάνει την ευαισθητοποίηση ως προς τα αναδυόμενα θέματα της ναυτιλίας, με απώτερο 
σκοπό μια πιο βιώσιμη διαχείριση του τομέα της ναυτιλίας. Επικεντρώνεται στη λεκάνη της 
Μαύρης Θάλασσας και περιλαμβάνει εταίρους από τον επιχειρηματικό τομέα και την τοπική 
αυτοδιοίκηση, με σκοπό να καλύψει το κενό ανάμεσα στις απαιτήσεις στον ναυτιλιακό τομέα 
(διαχείριση των θαλάσσιων περιοχών, μεταφορές κλπ) και την υφιστάμενη έλλειψη 
εκπαίδευσης σε αυτούς τους τομείς. 

Ενδιαφερόμενοι φορείς (stakeholders) του έργου είναι: φοιτητές, ακαδημαϊκοί, βιομηχανία, 
κοινωνία. 

Κατά την υλοποίηση του έργου θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό από τους Πανεπιστημιακούς 
φορείς, το οποίο θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια των ενδιαφερόμενων μερών. Στη 
συνέχεια το εκπαιδευτικό υλικό θα παρουσιαστεί  και θα αξιολογηθεί από επιλεγμένο κοινό 
κατά τη διάρκεια πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων.  

Ο ρόλος του  

Δήμου Πειραιά: 

Κύρια αντικείμενα του Δήμου Πειραιά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι: 

 η διεξαγωγή μιας έρευνας με την οποία θα εντοπιστούν οι ανάγκες των 
ενδιαφερόμενων φορέων σε θέματα διοίκησης σε θαλάσσιες περιοχές, 

 η πραγματοποίηση μιας πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης στην οποία θα παρουσιαστεί 
το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό, 

 η  πρακτική εκπαίδευσή 12 σπουδαστών (3 από κάθε Πανεπιστήμιο-εταίρο) για πέντε 
ημέρες σε  επιχειρήσεις του ναυτιλιακού κλάδου, σε θέματα  διαχείρισης λιμένων και  
μεταφορών, στη  δοκιμασία της μεθόδου διδασκαλίας  και την αξιολόγηση των νέων 
θεματικών ενοτήτων  που θα αναπτυχθούν από το πρόγραμμα σπουδών του ΜΙΝΕ 
ΕΜΙ.    

 

Εταιρικό σχήμα • Επικεφαλής εταίρος: Πανεπιστήμιο T. C. Piri Reis  (Τουρκία) (PRU)  

• Ναυτική Ακαδημία Nikola Yonkov Vaptsaro (Βουλγαρία) (NVNA) 

• Πανεπιστήμιο MARITIMA DIN CONSTANTA (Ρουμανία) (CMU) 

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου ( Ελλάδα) ) (UAEGEAN) 

• Δήμος Πειραιά ( Ελλάδα) 

• MARINE CLUSTER BULGARIA SDRUZHENIE (Βουλγαρία) (MCB) 

• CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE ASSOCIATION    
(Γαλλία) (CPMR) 

Διάρκεια 36 μήνες (από 1/9/2019 ως 31/8/2022) 

Προϋπολογισμός 24.010,00 € 

 


