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Εισαγωγή 

 
Το Πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου» δημιουργήθηκε από το Κυπριακό Ναυτιλιακό 
Επιμελητήριο το 2006 για να φέρει μαζί τα Δημοτικά Σχολεία με τους ναυτικούς που 
υπηρετούν πάνω σε πλοία των Μελών του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε τα παιδιά των 
Δημοτικών Σχολείων να αποκτήσουν με ελκυστικό και ευχάριστο τρόπο γνώσεις γύρω 
από τη ναυτιλία και γενικότερα τη θάλασσα. 
 
Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο είναι ο κλαδικός εκπρόσωπος της Κυπριακής 
Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. Έχοντας αναπτυχθεί σημαντικά από την ίδρυση του τον 
Ιανουάριο του 1989, με 17 Ιδρυτικά Μέλη αρχικά, το Επιμελητήριο έχει σήμερα ως Μέλη  
όλες τις σημαντικές εταιρείες πλοιοκτησίας, πλοιδιαχείρισης, ναυλώσεων και ναυτιλιακά 
συναφείς που έχουν έδρα την Κύπρο. Σήμερα στα Μέλη του Επιμελητηρίου και στον 
ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα εργάζονται συνολικά περίπου 4500 άτομα στη ξηρά και 
περισσότεροι από 55,000 ναυτικοί διαφόρων εθνικοτήτων στα πλοία. 
 
Ο σημαντικότεροι στόχοι του Επιμελητηρίου είναι: 
 

"...προώθηση των συμφερόντων της Κυπριακής Ναυτιλίας και περαιτέρω 
εξάπλωση της καλής εικόνας της Κυπριακής Σημαίας, με ταυτόχρονη 
προώθηση και προστασία των συμφερόντων των Μελών του σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο..." 

 
Το Πρόγραμμα έχει την πλήρη έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το δεύτερο μάλιστα έχει 
εξουσιοδοτήσει το Επιμελητήριο να προσεγγίζει και να προσκαλεί τα δημοτικά σχολεία 
σε συμμετοχή στο Πρόγραμμα. 
 
Το Πρόγραμμα λειτουργεί με την ανάθεση ενός πλοίου σε τάξη δημοτικού. Ακολούθως 
τα παιδιά με τη βοήθεια του δασκάλου τους ξεκινούν ηλεκτρονική επικοινωνία  με τον 
Πλοίαρχο του πλοίου. Με την επικοινωνία αυτή τα παιδιά μαθαίνουν για το πλοίο, τις 
καθημερινές ασχολίες και δραστηριότητες του πληρώματος, τα φορτία που μεταφέρει το 
πλοίο, τα λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου καθώς επίσης και όποια άλλη 
πληροφορία ζητήσουν. Η επικοινωνία αυτή βοηθά στο να πάρουν τα παιδιά μια καλή 
εικόνα για τη σημαντική συνεισφορά της ναυτιλίας στο διεθνές εμπόριο και την διεθνή 
οικονομία. 
 
Από την έναρξη της λειτουργίας του Προγράμματος, και με την πολύτιμη συνεργασία με 
την Κυπριακή Ένωση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA), η 
οποία έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Προγράμματος, περισσότερες από συνολικά 
400 τάξεις, από 80 δημοτικά σχολεία Παγκύπρια, συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Τα Μέλη 
του Επιμελητηρίου έχουν εντάξει διάφορα είδη πλοίων (π.χ. φορτηγά, δεξαμενόπλοια, 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κλπ.) για τους σκοπούς του Προγράμματος. 
 
Το 2014, μετά από διαγωνισμό ζωγραφικής ανάμεσα σε τάξεις που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα, επιλέγηκε η ζωγραφιά που ενσωματώθηκε στο λογότυπο του 
Προγράμματος. 
 
Ιανουάριος 2017 
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Λειτουργία του Προγράμματος 

 
Το Επιμελητήριο ξεκινά το Πρόγραμμα στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, τον 
Σεπτέμβρη, και ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: 
  

1. Αποστέλλεται εγκύκλιος και αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, σε όλα τα 
δημοτικά σχολεία Παγκύπρια. 
  

2. Αποστέλλεται εγκύκλιος στα Μέλη του Επιμελητηρίου προσκαλώντας τα να 
εντάξουν πλοία στο Πρόγραμμα. 

 
3. Κάθε πλοίο συνδέεται και «υιοθετείται» από μια τάξη δημοτικού. 

  
4. Η εταιρία διαχείρισης αποστέλλει το όνομα του πλοίου, τα στοιχεία επικοινωνίας 

με το πλοίο και το όνομα του αξιωματικού στο πλοίο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος 
για την επικοινωνία με την τάξη. Συνήθως ο υπεύθυνος είναι ένας από τους 
αξιωματικούς καταστρώματος. 

 
5. Το Επιμελητήριο προμηθεύει σε κάθε τάξη ένα παγκόσμιο χάρτη μέσω του 

οποίου τα παιδιά παρακολουθούν την πορεία του «υιοθετημένου» πλοίου τους. 
  

6. Σε κάθε σχολείο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα το Επιμελητήριο δίνει μικρό 
ξύλινο μοντέλο σε σχήμα πλοίου με 6 θυρίδες που συμβολίζουν 
εμπορευματοκιβώτια. Στην κάθε θυρίδα επικολλάται διαδοχικά κάθε χρόνο ταινία 
που αναγράφει την χρονιά που συμμετέχει το σχολείο στο Πρόγραμμα. 

 
7. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εταιρίες που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα διοργανώνουν επισκέψεις στα γραφεία τους, των τάξεων που 
«υιοθέτησαν» πλοία τους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στα παιδιά γίνεται 
εισαγωγή στην εταιρία από ανώτερο στέλεχος της εταιρίας, τα παιδιά 
παρακολουθούν δύο σύντομες ταινίες μια για τη Διεθνή Ναυτιλία,  και μια για τη 
θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου, ανταγωνίζονται μεταξύ τους 
συμπληρώνοντας ένα μικρό ερωτηματολόγιο βασισμένο στις ταινίες που 
παρακολούθησαν, βλέπουν μοντέλα πλοίων και ξεναγούνται στα διάφορα 
τμήματα της εταιρίας. 

 
8. Σε ειδική τελετή που πραγματοποιείται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στα 

γραφεία εταιρίας Μέλους του Επιμελητηρίου απονέμεται, σε κάθε δάσκαλο τάξης 
που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Συμμετοχής 
 

9. Στον Πλοίαρχο και το πλήρωμα κάθε πλοίου που συμμετέχει στο Πρόγραμμα 
απονέμεται Πιστοποιητικό Συμμετοχής στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. 
 

Για ολόκληρη την σχολική περίοδο η CYMEPA, η οποία διαχειρίζεται το Πρόγραμμα, 
μεσολαβεί μεταξύ της εταιρίας και της τάξης επιλύοντας όποια προβλήματα ή ανάγκες 
προκύψουν. 
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Συμπεράσματα 
 
Το Πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου» έχει καταστεί πολύ επιτυχημένο και είναι ένας από 
τους βασικούς πυλώνες της ευρύτερης καμπάνιας του Επιμελητηρίου για την προώθηση 
της Ναυτιλίας και των ευκαιριών καριέρας στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία στους νέους όλων 
των ηλικιών. Περιλαμβάνεται επίσης στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δημοτικών 
σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. 
  
Το Πρόγραμμα αγκαλιάστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από τα δημοτικά σχολεία, τους 
δασκάλους και τους μαθητές, καθώς επίσης και από τις εταιρίες, τα πλοία και τα 
πληρώματα τους. 
 
Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδραστική δραστηριότητα με το πλοίο, τη ναυτιλιακή εταιρία και 
τη ναυτιλία, σε νεαρή ηλικία, θα ενθαρρύνει τη νέα γενιά να ακολουθήσει το ναυτικό 
επάγγελμα και γενικότερα μια καριέρα στη ναυτιλία. 
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Παράρτημα 

 
Πρόγραμμα «Υιοθεσία Πλοίου» 

 

 
Σε αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα μια τάξη Δημοτικού Σχολείου  υιοθετεί ένα 
πλοίο με στόχο την επικοινωνία και την αλληλογνωριμία  μέσω εβδομαδιαίων 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail). 
 

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
 

1. Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας. 
2. Παραλαμβάνει τα στοιχεία του πλοίου και ενημερώνει την τάξη. 
3. Ενημερώνει το πλοίο για τα μέλη της τάξης, το σχολείο κλπ. 
4. Μια φορά τη βδομάδα επικοινωνεί με το πλοίο. 
5. Ενημερώνει την τάξη για τα νέα του πλοίου. 
6. Αν το πλοίο βρεθεί στην Κύπρο οργανώνεται επίσκεψη σε αυτό. 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: …………………………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:……………………………………….……………………. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………… 
   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ……………………………………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ………………………….. 
 
E-MAIL: ……………………………………………………………………………… 
 
ΤΑΞΗ: …………………… 
 
ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ .............................................................. 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ:  ....................................................... 
 

 


